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I enlighet med riksdagens beslut
ändras i sjukförsäkringslagen (1224/2004) 7 kap. 4 § 4 mom., 8 kap. 11 § 3 mom. och 12 §

samt 15 kap. 17 §,
sådana de lyder, 7 kap. 4 § 4 mom. i lag 655/2010, 8 kap. 11 § 3 mom. och 12 § i lag

532/2009 och 15 kap. 17 § i lag 19/2012, samt
fogas till 8 kap. 11 §, sådan den lyder i lag 532/2009, nya 4 och 5 mom., varvid det

nuvarande 4 mom. blir 6 mom., som följer:

7 kap.

Allmänna förutsättningar för erhållande
av dagpenningsförmåner

4 §

Arbetsgivares rätt till dagpenningsförmån

— — — — — — — — — — — — —
Partiell sjukdagpenning betalas till arbets-

givaren, om den försäkrade på grundval av
ett anställningsförhållande får full lön och det
i anställningsvillkoren har avtalats att partiell
sjukdagpenning ska betalas till arbetsgivaren
i stället för till den försäkrade. Om den parti-
ella sjukdagpenningen är större än den fulla
lönen som arbetsgivaren betalar, betalas den
partiella sjukdagpenningen till den del som
överstiger den fulla lönen till arbetstagaren.
Vad som bestäms i 1 och 3 mom. tillämpas
inte på betalning av partiell sjukdagpenning.

8 kap.

Sjukdagpenning och partiell
sjukdagpenning

11 §

Rätt till partiell sjukdagpenning

— — — — — — — — — — — — —
En förutsättning för rätten till partiell sjuk-

dagpenning är att den försäkrade kan sköta
en del av sina arbetsuppgifter utan att även-
tyra sin hälsa eller sitt tillfrisknande. Dess-
utom förutsätts det att den försäkrades arbets-
tid före perioden med partiell sjukdagpenning
eller den sjukdagspennings- eller rehabilite-
ringspenningsperiod som omedelbart föregått
den, har motsvarat heltidsarbete och att den
försäkrade har kommit överens om att utföra
sitt arbete på deltid så att arbetstiden minskar
med minst 40 och högst 60 procent. Avtalet
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om deltidsarbetet ska gälla hela den period
för vilken partiell sjukdagpenning beviljas.
För att en företagare ska ha rätt till partiell
sjukdagpenning krävs det att det arbete som
företagaren utför i sitt företag minskar med
minst 40 och högst 60 procent för den period
som partiell sjukdagpenning beviljas för. En
förutsättning för beviljande av partiell sjuk-
dagpenning är dessutom att deltidsarbetet
planerats fortgå minst tolv vardagar utan av-
brott.

Med heltidsarbete avses förvärvsarbete i
vilket arbetstagarens arbetstid motsvarar den
ordinarie arbetstid för en arbetstagare i hel-
tidsarbete som normalt tillämpas i branschen.
Om det inte finns något kollektivavtal i bran-
schen, ska arbetstiden jämföras med den ordi-
narie arbetstid som avses i 3 kap. i arbetstids-
lagen (605/1996). Om arbetstagaren samti-
digt arbetar i två eller flera anställningsför-
hållanden på deltid, anses arbetet utgöra hel-
tidsarbete om den sammanlagda arbetstiden
är minst 35 timmar per vecka.

Om en försäkrad som inte har ett anställ-
ningsförhållande på heltid enligt 4 mom. och
inte är en sådan företagare som avses i 1 kap.
4 § 9 punkten arbetar samtidigt i två eller
flera anställningsförhållanden, är en förutsätt-
ning för beviljande av partiell sjukdagpen-
ning att arbetstagaren kommer överens med
sina arbetsgivare om att utföra sitt arbete på
deltid så att den sammanlagda arbetstiden
minskar på det sätt som avses i 3 mom.
— — — — — — — — — — — — —

12 §

Betalning av partiell sjukdagpenning

Partiell sjukdagpenning betalas för högst
120 vardagar. När maximitiden för den parti-
ella sjukdagpenningen räknas ut beaktas alla
dagar med partiell sjukdagpenning under de
föregående två åren. När maximitiden för den
partiella sjukdagpenningen räknas ut beaktas
dock också sådana dagar för vilka partiell
sjukdagpenning inte har betalats på grund av
att den försäkrade har fått föräldradagpenning
för samma tid. Har den försäkrade varit ar-
betsför i tolv månader utan avbrott, ska inte
dagar med partiell sjukdagpenning före
denna tid beaktas när maximitiden för den
partiella sjukdagpenningen räknas ut.

15 kap.

Verkställighet

17 §

Bemyndigande att utfärda förordning

Genom förordning av statsrådet kan när-
mare bestämmelser utfärdas om de utred-
ningar som ska läggas fram vid ansökan om
ersättningar och förmåner och som behövs
för utbetalning av dessa samt om betalnings-
perioderna för dagpenningsförmåner.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
På försäkrade för vilka maximitiden för

betalning av partiell sjukdagpenning har upp-
nåtts före den 31 december 2013 tillämpas de
bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 13 december 2013
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