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Laki
sairausvakuutuslain 8 luvun 11 §:n ja 14 luvun 4 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan sairausvakuutuslain (1224/2004) 8 luvun 11 §:n 4 momentti ja 14 luvun 4 §,

sellaisina kuin ne ovat, 8 luvun 11 §:n 4 momentti laissa 972/2013 ja 14 luvun 4 § laissa
1342/2016, seuraavasti:

8 luku

Sairauspäiväraha ja osasairauspäiväraha

11 §

Oikeus osasairauspäivärahaan

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Kokoaikatyöllä tarkoitetaan ansiotyötä, jossa työntekijän työaika on asianomaisella

alalla normaalisti sovellettavan kokoaikaisen työntekijän säännöllisen työajan pituinen.
Jos alalla ei ole työehtosopimusta, vertailu tehdään työaikalain (872/2019) 3 luvussa tar-
koitettuun, lakiin perustuvaan säännölliseen työaikaan. Jos työntekijä työskentelee sa-
manaikaisesti kahdessa tai useammassa osa-aikaisessa työsuhteessa, työskentelyä pide-
tään kokoaikaisena, jos yhteenlaskettu työaika on vähintään 35 tuntia viikossa.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

14 luku

Vuosilomakustannuskorvaus ja korvaus vanhemmuudesta aiheutuvista 
perhevapaakustannuksista

4 §

Oikeus korvaukseen vanhemmuudesta aiheutuvista perhevapaakustannuksista

Naispuolisen työntekijän työnantajalle maksetaan 2 500 euron kertakorvaus vanhem-
muudesta aiheutuvista perhevapaakustannuksista. Korvaus on raskaus- tai adoptiokohtai-
nen ja sen saamisen edellytyksenä on, että työntekijälle on maksettu äitiysrahaa tai adop-
tioäidin vanhempainrahaa sekä että työnantaja on samaan raskauteen tai adoptioon perus-
tuen maksanut äitiys- tai adoptioäidin vanhempainrahakauden aikana työehtosopimuksen
taikka työsopimuksen perusteella palkkaa vähintään yhdeltä kuukaudelta. Lisäksi edelly-
tetään, että työsuhde on kestänyt vähintään kolme kuukautta ennen äitiysrahakauden tai
adoptioäidin vanhempainrahakauden alkua ja se perustuu vähintään vuodeksi tehtyyn
työsopimukseen. Vuoden määräaika voi täyttyä myös kahden tai useamman toisiaan vä-
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littömästi seuraavan määräaikaisen työsopimuksen perusteella. Työntekijän työajan on ol-
tava äitiys- tai adoptioäidin vanhempainrahakauden alkaessa vähintään 80 prosenttia alan
kokoaikaisen työntekijän säännöllisestä työajasta. Jos työnantaja ei ole velvollinen nou-
dattamaan työehtosopimusta, työajan on oltava vähintään 80 prosenttia työaikalain 3 lu-
vussa tarkoitetusta lakiin perustuvasta säännöllisestä työajasta. Mitä tässä pykälässä sää-
detään työehtosopimuksesta ja työsuhteesta, sovelletaan vastaavasti virkaehtosopimuk-
seen ja virkasuhteeseen.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.
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