Lag
om ändring av 8 kap. 11 § och 14 kap. 4 § i sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i sjukförsäkringslagen (1224/2004) 8 kap. 11 § 4 mom. och 14 kap. 4 §, sådana de
lyder, 8 kap. 11 § 4 mom. i lag 972/2013 och 14 kap. 4 § i lag 1342/2016, som följer:
8 kap.
Sjukdagpenning och partiell sjukdagpenning
11 §
Rätt till partiell sjukdagpenning
——————————————————————————————
Med heltidsarbete avses förvärvsarbete i vilket arbetstagarens arbetstid motsvarar den ordinarie arbetstid för en arbetstagare i heltidsarbete som normalt tillämpas i branschen. Om det inte
finns något kollektivavtal i branschen, ska arbetstiden jämföras med den på lag grundande ordinarie arbetstid som avses i 3 kap. i arbetstidslagen ( / ). Om arbetstagaren samtidigt arbetar i
två eller flera anställningsförhållanden på deltid, anses arbetet utgöra heltidsarbete om den sammanlagda arbetstiden är minst 35 timmar per vecka.
——————————————————————————————
14 kap.
Ersättning för semesterkostnader och ersättning för kostnader för familjeledighet som
orsakas av föräldraskap
4§
Rätt till ersättning för kostnader för familjeledighet som orsakas av föräldraskap
Till arbetsgivare med kvinnliga anställda betalas en engångsersättning om 2 500 euro för kostnaderna för familjeledighet som orsakas av föräldraskap. Ersättningen gäller en enskild graviditet eller adoption och en förutsättning för att den ska betalas är att moderskapspenning eller
föräldrapenning för adoptivmödrar har betalats till den anställda samt att arbetsgivaren på basis
av samma graviditet eller adoption har betalat lön enligt ett arbetskollektivavtal eller arbetsavtal
för minst en månad under moderskapspenningsperioden eller föräldrapenningsperioden för adoptivmödrar. En ytterligare förutsättning är att arbetsavtalsförhållandet har fortgått minst tre
månader innan moderskapspenningsperioden eller föräldrapenningsperioden för adoptivmödrar
börjat och att det grundar sig på ett arbetsavtal som ingåtts för minst ett år. Den angivna tiden
kan uppnås också på basis av två eller flera tidsbestämda arbetsavtal som följer omedelbart på
varandra. Arbetstagarens arbetstid ska omfatta minst 80 procent av den ordinarie arbetstiden för
en heltidsanställd i branschen när moderskapspenningsperioden eller föräldrapenningsperioden
för adoptivmödrar börjar. Om arbetsgivaren inte är skyldig att iaktta ett arbetskollektivavtal, ska

arbetstiden omfatta minst 80 procent av den på lag grundade ordinarie arbetstiden enligt 3 kap.
i arbetstidslagen. Vad som i denna paragraf föreskrivs om arbetskollektivavtal och arbetsavtalsförhållanden tillämpas på motsvarande sätt på tjänstekollektivavtal och tjänsteförhållanden.
———
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
Helsingfors den 5 juli 2019
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