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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuu-
tuslain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

 
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sai-

rausvakuutuslakia siten, että sairauspäivära-
han enimmäisajan täyttymisestä huolimatta 
päivärahaa voitaisiin maksaa, jos henkilö pa-
laa työhön ja hänen aikaisempi sairautensa 
uusiutuu aiheuttaen työkyvyttömyyttä. Edel-
lytyksenä olisi, että sairaus uusiutuu työssä-
olon jatkuttua yhtäjaksoisesti vähintään 
30 päivää. Tällöin sairauspäivärahaa makset-
taisiin omavastuuajan jälkeen yhdessä tai 
useammassa jaksossa yhteensä enintään 
50 arkipäivältä. 

Kansaneläkelain mukainen työkyvyttö-
myyseläke ei olisi enää sairauspäivärahan es-
tävä etuus, vaan eläke vähennettäisiin saira-
uspäivärahasta. Lain tasolla säädettäisiin 

kansainvälisessä adoptiossa vanhempainra-
han edellytyksenä olevasta viranomaisluvas-
ta. 

Lisäksi esityksessä ehdotetaan muutetta-
viksi työntekijän eläkelakia, merimieseläke-
lakia, yrittäjän eläkelakia ja maatalousyrittä-
jän eläkelakia. Nämä muutokset ovat tekni-
siä. 

Esitys liittyy valtion vuoden 2011 talousar-
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 
1 päivänä heinäkuuta 2011. Vanhempainra-
haa koskeva sairausvakuutuslain muutos tuli-
si kuitenkin voimaan jo 1 päivänä tammikuu-
ta 2011. 

 
————— 
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PERUSTELUT 

 
1  Nykyti la  

1.1 Sairauspäivärahan enimmäisaika 

Johdanto 

Sairauspäiväraha on tarkoitettu turvaamaan 
toimeentulo lyhytaikaisen sairauden aiheut-
taman työkyvyttömyyden ajalta. Sitä makse-
taan enintään 300 arkipäivältä (enimmäisai-
ka). Päivärahan maksaminen päättyy sen ka-
lenterikuukauden lopussa, jota seuraavan 
kuukauden aikana sairauspäivärahapäivien 
määrä nousisi 300 arkipäivään. Enimmäisai-
kaan lasketaan arkipäivät, joilta henkilöllä on 
ollut oikeus päivärahaan kahden työkyvyttö-
myyttä edeltäneen vuoden aikana. Enim-
mäisajan jälkeen sairauden aiheuttaman työ-
kyvyttömyyden aikainen toimeentulo turva-
taan työeläkelakien tai kansaneläkelain mu-
kaisella työkyvyttömyyseläkkeellä. 

Eräissä sairauksissa henkilön työ- ja toi-
mintakyky vaihtelee siten, että häntä ei voida 
pitää työ- ja kansaneläkelakien mukaisesti 
täysin työkyvyttömänä. Tästä seuraa, että oi-
keutta eläkkeeseen ei synny, mutta toisaalta 
sairauspäivärahan enimmäisaikaa koskevat 
säännökset estävät päivärahan maksamisen 
saman sairauden perusteella. 

Sen jälkeen kun enimmäisaika on täyttynyt, 
oikeus päivärahaan alkaa uudelleen saman 
sairauden perusteella vasta, kun henkilö on 
enimmäisajan päättymisen jälkeen ollut yhtä-
jaksoisesti työkykyinen 12 kuukauden ajan. 
Työkykyisyys katsotaan yhtäjaksoiseksi, jos 
12 kuukauden aikaan ei sisälly sairastumis-

päivän ja yhdeksän sitä seuraavan arkipäivän 
omavastuuaikaa pidempää työkyvyttömyyttä. 
Työkykyisyysaikaan rinnastetaan aika, jolta 
vakuutettu on saanut Kansaneläkelaitoksen 
kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuk-
sista annetun lain tai työeläkelakien mukaista 
kuntoutusrahaa, osakuntoutusrahaa tai kun-
toutusavustuksena maksettavaa kuntoutusra-
haa taikka ansionmenetyskorvausta tapatur-
mavakuutuslain, liikennevakuutuslain tai so-
tilasvammalain kuntoutusta koskevien sään-
nösten nojalla taikka jona vakuutettu on ollut 
työttömänä työnhakijana työ- ja elinkeino-
toimistossa taikka osallistunut julkisesta työ-
voimapalvelusta annetun lain mukaiseen 
toimenpiteeseen tai omaehtoiseen opiske-
luun. Työkykyisyysaikaan rinnastetaan myös 
aika, jona vakuutettu on oikeutettu työttö-
myysturvalain mukaiseen etuuteen sen vuok-
si, että työkyvyttömyyseläkehakemus on vi-
reillä tai hylätty. 

Enimmäisajan täyttymisestä huolimatta va-
kuutetulla on oikeus sairauspäivärahaan, jos 
työkyvyttömyyden aiheuttaa uusi sairaus. 
Uutena sairautena pidetään sairautta, joka ei 
ole aiheuttanut työkyvyttömyyttä aikaisem-
pana enimmäisaikana ja jonka ei voida kat-
soa liittyvän aikaisempaan työkyvyttömyy-
teen. 

Nykyiseen järjestelmään liittyy myös kan-
nustavuusongelmia. Osatyökykyinen työnha-
kija, joka on saanut enimmäisajan sairaus-
päivärahaa, ei ole oikeutettu sairauspäivära-
haan vanhan sairauden uusiutuessa ennen 
kuin työskentely on kestänyt yhdenjaksoises-
ti 12 kuukautta. Vastaavassa tilanteessa työn-
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antajakaan ei ole oikeutettu palkanmaksuajal-
ta sairausvakuutuskorvaukseen. Sairauspäi-
värahaa saaneen henkilön palkkaamisesta 
työnantajalle aiheutuva taloudellinen riski 
voi tosiasiallisesti muodostua työllistämisen 
esteeksi. 
 
Yhteensovitus 

Jos vakuutetulle myönnetään sairauspäivä-
rahan kanssa samalle ajalle kansaneläkelain 
ja työntekijän eläkelain mukainen työkyvyt-
tömyyseläke, sairauspäiväraha tulee yhteen 
sovitettavaksi työkyvyttömyyseläkkeiden 
kanssa. Työeläkelain mukaisen työkyvyttö-
myyseläkkeen ja sairauspäivärahan ja kan-
saneläkelain mukaisen työkyvyttömyyseläk-
keen ja sairauspäivärahan yhteensovitus-
säännökset poikkeavat toisistaan. Yhteenso-
vitustilanteet ovat monimutkaisia ja etuuden 
saajalle vaikeaselkoisia. 
 
Sairauspäivärahan ja työeläkkeen yhteenso-
vitus 

Sairauspäivärahan ja työeläkelakien mukai-
sen työkyvyttömyyseläkkeen suhteesta sää-
detään sairausvakuutuslain 12 luvun 3 §:ssä. 
Kansaneläkelaitos vahvistaa sairauspäivära-
han ensisijaisuusajan työeläkelakien mukai-
sen täyden työkyvyttömyyseläkkeen alka-
misajankohdan määrittelyä varten. Sairaus-
päivärahan ensisijaisuusaika on ajanjakso, 
joka käsittää sairauspäivärahan 8 luvun 
8 §:ssä säädetyn enimmäisajan 150 ensim-
mäistä päivää sekä tämän jälkeiset viisi täyttä 
kalenterikuukautta. Ensisijaisuusaika päättyy 
kuitenkin jo neljännen kalenterikuukauden 
lopussa, jos myös sairauspäivärahan enim-
mäisaika sairauspäivärahaa keskeytyksettä 
maksettaessa päättyisi tällöin. 

Vakuutetulla on sairauspäivärahan ensisi-
jaisuusaikana oikeus täysimääräiseen saira-
uspäivärahaan, vaikka hänellä olisikin oikeus 
työeläkelakien mukaiseen täyteen työkyvyt-
tömyyseläkkeeseen. Ensisijaisuusajan jäl-
keen sairauspäiväraha maksetaan vain siltä 
osin kuin se ylittää samalta ajalta maksetta-
van eläkkeen määrän. 

Työeläkelakien mukaan täysi työkyvyttö-
myyseläke alkaa aikaisintaan sairausvakuu-
tuslain 12 luvun 3 §:ssä tarkoitetun päivära-

han ensisijaisuusajan päättymistä seuraavan 
kuukauden alusta. Täysi työkyvyttömyyselä-
ke voidaan kuitenkin myöntää poikkeukselli-
sesti ensisijaisuusaikaa soveltamatta, jos elä-
kehakemus on tehty ennen kuin Kansanelä-
kelaitos on vahvistanut sairauspäivärahan en-
sisijaisuusajan ja eläkehakemuksen tekemistä 
seuraavan toisen kalenterikuukauden lop-
puun mennessä ei ole myönnetty vähintään 
kuukauden ajalta yhdenjaksoisesti maksetta-
vaa päivärahaa, joka kohdistuu työkyvyttö-
myyden alkamisen jälkeiseen aikaan tai jos 
päivärahahakemus on hylätty. 

Jos täysi työkyvyttömyyseläke myönnetään 
takautuvasti ensisijaisuusajan jälkeen ja sa-
malta ajalta on maksettu sairausvakuutuslain 
mukaista päivärahaa, työkyvyttömyyseläke 
maksetaan sairausvakuutusrahastolle siltä 
osin kuin se vastaa määrältään samalta ajalta 
maksettua sairausvakuutuslain mukaista päi-
värahaa. Jos työkyvyttömyyseläke myönne-
tään takautuvasti ensisijaisuusaikaa sovelta-
matta ja samalta ajalta on maksettu sairaus-
vakuutuslain mukaista päivärahaa, työkyvyt-
tömyyseläkettä maksetaan tältä ajalta päivä-
rahan määrän ylittävä osa. 
 
Sairauspäivärahan ja kansaneläkkeen yhteen-
sovitus 

Kansaneläkelain mukainen työkyvyttö-
myyseläke myönnetään pääsääntöisesti aikai-
sintaan sairauspäivärahan enimmäisajan 
päättymistä seuraavan kuukauden alusta. Jos 
vakuutetulla ei ole oikeutta sairauspäivära-
haan, työkyvyttömyyseläkkeen alkamisajan-
kohtaa varten määritellään sairauspäivärahan 
laskennallinen enimmäisaika. Kansaneläke-
lain mukainen työkyvyttömyyseläke voidaan 
kuitenkin myöntää ilman edeltävää sairaus-
päivärahan enimmäisaikaa, jos henkilölle on 
myönnetty työeläkelakien mukainen työky-
vyttömyyseläke. Kansaneläkelain mukainen 
työkyvyttömyyseläke myönnetään tällöin 
samasta ajankohdasta kuin työeläke. 

Sairausvakuutuslain 8 luvun 6 §:n 1 mo-
mentin 7 kohdan mukaan sairauspäivärahaan 
ei ole oikeutta vakuutetulla, joka saa kansan-
eläkelain 12 §:n 1 momentin nojalla myön-
nettyä työkyvyttömyyseläkettä. Kansaneläke-
lain mukaisen työkyvyttömyyseläkkeen 
myöntäminen estää sairauspäivärahan saami-
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sen samalta ajalta. Jos sairauspäivärahaa on 
maksettu samalle ajalle, päiväraha lakkaute-
taan eläkkeen alkamisajankohdasta. 

Kansaneläkelain 70 §:n mukaan takautu-
vasti myönnetty kansaneläke on pidätettävä 
Kansaneläkelaitokselle tämän maksamaa 
etuutta vastaavalta osin, jos Kansaneläkelai-
tos myöntää kansaneläkkeen takautuvasti 
ajalle, jona etuudensaaja on saanut sairaus-
vakuutuslain mukaista päivärahaa. Kun sai-
rauspäiväraha lakkautetaan kansaneläkelain 
mukaisen työkyvyttömyyseläkkeen alka-
misajankohdasta, liikaa maksettu päiväraha 
peritään takautuvasti myönnetystä eläkkees-
tä. 

Jos sairauspäivärahaa myönnettäisiin 
enimmäisajan jälkeen 50 lisäpäivälle ja kan-
saneläkelain mukainen työkyvyttömyyseläke 
myönnettäisiin samalle ajalle, sairauspäivä-
raha olisi nykysäännösten perusteella lak-
kautettava. Näin käy nykyisin myös silloin, 
kun kansaneläke myönnetään enimmäisaika-
säännöksiä soveltamatta samasta ajankohdas-
ta kuin työeläkelain mukainen työkyvyttö-
myyseläke ja samalle ajalle on maksettu sai-
rauspäivärahaa. 
 
1.2 Ottovanhemman vanhempainraha 

kansainvälisessä adoptiossa 

Sairausvakuutuslain täytäntöönpanosta an-
netun valtioneuvoston asetuksen (1335/2004) 
2 luvun 1 §:n 6 momentissa säädetään, että 
ottovanhemman hakiessa vanhempainrahaa 
tai osittaista vanhempainrahaa, hänen on esi-
tettävä lapsen hoitoon ottamisesta kunnan so-
siaalihuollon toimielimen tai lapseksi ottami-
sesta annetun lain (153/1985) 17 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitetun ottolapsitoimiston anta-
ma todistus. 

Oikeus vanhempainrahaan syntyy, kun lap-
si on lapseksiottamisesta annetussa laissa 
tarkoitetulla tavalla otettu hoitoon lapseksiot-
tajan luokse. Edellytyksenä on siten, että lap-
sen sijoittaminen perheeseen tapahtuu lap-
seksiottamistarkoituksessa ja että on nouda-
tettu lain mukaista lapseksiottamisen vahvis-
tamista edeltävää menettelyä. Lapseksiotta-
misen vahvistamista edeltää pakollinen kun-
nan sosiaalihuollon toimielimen tai ottolapsi-
toimiston antama ottolapsineuvonta. Ottolap-
sineuvonnan aikana selvitetään, ovatko lain 

mukaiset lapseksiottamisen edellytykset 
olemassa. Jos lapseksottamisen edellytysten 
katsotaan olevan olemassa, ottolapsineuvon-
nan antaja sijoittaa lapsen lapseksiottajan 
luokse. 

Kansainvälisissä lapseksiottamisissa edel-
lytetään ottolapsineuvontaan osallistumisen 
lisäksi, että lapseksiottaja saa kansainvälistä 
lapseksiottamispalvelua ja että lapseksiotta-
misasioiden lautakunta myöntää lapseksi ot-
tamisesta annetun lain 25 § 1 momentissa 
tarkoitetun luvan lapseksiottamiseen. Kan-
sainvälisissä lapseksiottamisissa ulkomainen 
palvelunantaja sijoittaa lapsen lapseksiottajan 
luokse lapsen asuinpaikan valtiossa. Pääsään-
töisesti lapseksiottaminen myös vahvistetaan 
lapsen syntymämaassa. Vieraassa valtiossa 
tapahtunut lapseksiottaminen, johon on ollut 
haettava lautakunnan lupa, on ilman eri toi-
menpidettä pätevä Suomessa, jos lupa on 
myönnetty. Lupamenettelyllä valvotaan, että 
lain mukaiset lapseksiottamisen edellytykset 
täyttyvät ja että lain mukaista kansainvälistä 
lapseksiottamispalvelua on annettu. Vaati-
malla lapseksiottamisasioiden lautakunnan 
lupa kansainvälisissä adoptioissa pystytään 
turvaamaan se, että vanhempainrahaa makse-
taan vain niissä tilanteissa, joissa lain mukai-
set adoption edellytykset täyttyvät ja joissa 
on annettu lain mukaista lapseksiottamispal-
velua. 
 
 
 
 
 
2  Esityksen tavoitteet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

2.1 Sairauspäivärahan enimmäisaika 

Johdanto 

Enimmäisaikaan on kaivattu joustoa erityi-
sesti niissä tilanteissa, joissa vakuutettu palaa 
työhön sairauspäivärahan jälkeen ja sairaus 
aika ajoin uusii aiheuttaen lyhyitä työkyvyt-
tömyysjaksoja. Kuvattujen ongelmien kor-
jaamiseksi esitetään sairausvakuutuslakia 
muutettavaksi siten, että enimmäisajan täyt-
tymisestä huolimatta oikeus päivärahaan syn-
tyisi, jos työssäolo jatkuu yhdenjaksoisesti 
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vähintään 30 päivää ja sama sairaus aiheuttaa 
tämän jälkeen työkyvyttömyyden. Kyseisessä 
tilanteessa säännöksen lieventäminen kan-
nustaisi ja tukisi työelämään siirtymistä, vä-
hentäisi työnantajan taloudellista riskiä ja 
poistaisi työhön hakeutuvan epävarmuutta 
mahdollisista väliinputoamisista. Työssäolol-
la tarkoitettaisiin palkkatyötä ja yrittäjätoi-
mintaa ja päivillä kalenteripäiviä, jolloin nii-
hin sisältyisivät sunnuntai-, pyhä- tai arkipy-
häpäivät. Työssäolon yhdenjaksoisuudella 
tarkoitettaisiin 30 päivän työskentelyä, jonka 
keskeyttäisivät ainoastaan edellä mainitut 
säännönmukaiset tai niihin rinnastettavat 
viikkotyövapaat. Ehdotettu muutos ei vaikut-
taisi sellaisten henkilöiden sairauspäiväraha-
oikeuteen, jotka esimerkiksi opiskelevat, ovat 
työttöminä, hoitavat omaa talouttaan olemat-
ta ansiotyössä taikka ovat eläkkeellä. Heidän 
sairauspäivärahaoikeutensa säilyisi ennal-
laan. Heidän kohdallaan oikeus päivärahaan 
alkaisi uudelleen saman sairauden perusteella 
vasta, kun henkilö on enimmäisajan päätty-
misen jälkeen ollut yhtäjaksoisesti työkykyi-
nen 12 kuukauden ajan. 

Tarkoituksena on, että sairauspäivärahan 
luonne korvata lyhytaikaisesta sairaudesta 
aiheutuvaa ansionmenetystä säilyisi. Pitkäai-
kaisesta sairaudesta aiheutuvaa ansionmene-
tystä korvataan työkyvyttömyyseläkkeellä. 
Jos työntekijän sairauden uusiutuminen aihe-
uttaa työeläkelakien mukaisen työkyvyttö-
myyden, työntekijälle myönnetään työkyvyt-
tömyyseläke. Näissä tilanteissa sairausvakuu-
tuslain mukainen ensisijaisuusaika on vahvis-
tettu. Jos työeläkelakien mukainen työkyvyt-
tömyys alkaa vasta sairauden uusiuduttua, 
työkyvyttömyyseläkettä ei voida myöntää ai-
kanaan vahvistetun ensisijaisuusajan päätty-
mistä seuraavan kuukauden alusta lukien. 
Tämän vuoksi työntekijän eläkelain 
(395/2006) 41 pykälän 2 momenttiin ehdote-
taan lisättäväksi uusi 3 kohta, jonka mukaan 
työkyvyttömyyseläke myönnettäisiin työky-
vyttömyyden alkamista seuraavan kuukauden 
alusta lukien tilanteissa, joissa työkyvyttö-
myys alkaa sairauspäivärahan ensisijaisuus-
ajan päättymisen jälkeen ja työntekijälle on 
myönnetty työkyvyttömyyden alkamisen jäl-
keiselle ajalle 8 luvun 9 §:n 5 momentin mu-
kaista päivärahaa. Vastaava muutos ehdote-
taan tehtäväksi merimieseläkelain 

(1290/2006) 41 §:n 2 momenttiin, yrittäjän 
eläkelain (1272/2006) 38 §:n 2 momenttiin ja 
maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 
52 §:n 2 momenttiin. 

Päivärahaa maksettaisiin sairausvakuutus-
lain mukaisen omavastuuajan jälkeen yhdes-
sä tai useammassa jaksossa enintään 50 arki-
päivältä. Määrä vastaa suurin piirtein niiden 
päivien lukumäärää, joilta yksityisten alojen 
työehtosopimusten mukaan voidaan maksaa 
sairausajan palkkaa työntekijälle tämän työ-
suhteen kestettyä kymmenen vuotta. 

Sairausvakuutuslaissa tarkoitettua vakuute-
tun yhtäjaksoista työkykyisyyttä ja oikeutta 
saada sairauspäivärahaa uudelleen saman sai-
rauden perusteella arvioitaisiin muutoin sa-
malla tavoin kuin tähänkin saakka. Jos saira-
uspäivärahaa myönnettäisiin enimmäisajan 
päättymisen jälkeen saman sairauden perus-
teella enintään 50 päivän ajalle, vakuutetulla 
olisi oikeus uudelleen päivärahaan saman 
sairauden perusteella vasta, kun hän tämän 
jälkeen olisi ollut yhtäjaksoisesti työkykyi-
nen 12 kuukauden ajan. 
 
Sairauspäivärahan ja työeläkkeen yhteenso-
vitus 

Jos vakuutetulle myönnettäisiin työeläke-
lakien mukainen työkyvyttömyyseläke takau-
tuvasti samalle ajalle, jolta päivärahaa on 
myönnetty enimmäisajan jälkeisiltä enintään 
50 arkipäivältä, sovellettaisiin työkyvyttö-
myyseläkkeen ja sairauspäivärahan yhteen-
sovittamisessa työntekijän eläkelain 43 §:n 
3 momentin säännöstä, jonka mukaan työky-
vyttömyyseläkettä maksetaan tältä ajalta päi-
värahan määrän ylittävä osa. Vastaava sään-
nös sisältyy merimieseläkelain 43 §:n 3 mo-
menttiin, yrittäjän eläkelain 40 §:n 3 mo-
menttiin ja maatalousyrittäjän eläkelain 
53 §:n 3 momenttiin. 
 
Sairauspäivärahan ja kansaneläkkeen yhteen-
sovitus 

Jos vakuutetulle myönnettäisiin kansanelä-
kelain mukainen työkyvyttömyyseläke sa-
malle ajalle kuin hänelle on myönnetty saira-
uspäivärahaa ehdotetun sairausvakuutuslain 
8 luvun 9 §:n 5 momentin mukaisesti enin-
tään 50 arkipäivälle, nykyisten yhteensovi-
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tussäännösten perusteella sairauspäiväraha 
lakkautettaisiin eläkkeen myöntämisestä. 
Tällöin sairauspäivärahan myöntäminen 
enimmäisajan jälkeisille lisäpäiville menet-
täisi merkityksensä. Sen vuoksi sairausva-
kuutuslakia ehdotetaan muutettavaksi siten, 
että kansaneläkelain mukainen työkyvyttö-
myyseläke ei olisi enää sairauspäivärahan es-
tävä etuus, vaan eläke vähennettäisiin päivä-
rahasta. Sama säännös soveltuisi myös niihin 
tilanteisiin, joissa kansaneläkelain mukainen 
työkyvyttömyyseläke myönnettäisiin työelä-
kelaitoksen eläkepäätöstä seuraten sairaus-
päivärahan enimmäisaikaa soveltamatta. 
Kansaneläkelaitoksella olisi kansaneläkelain 
70 §:n perusteella oikeus periä liikaa makset-
tu päiväraha takautuvasti maksetusta eläk-
keestä. 

Jos työkyvyttömyyden aiheuttaisi uusi sai-
raus, päivärahaa maksettaisiin enimmäisajan 
estämättä omavastuuajan jälkeen kuten ny-
kyisinkin. 
 
 
2.2 Ottovanhemman vanhempainraha 

kansainvälisessä adoptiossa 

Perustuslaissa määritellään asiat, joista on 
säädettävä lailla, sekä millä edellytyksillä oi-
keuksista ja velvoitteista voidaan säätää lakia 
alemmantasoisilla säädöksillä. Lailla on kui-
tenkin säädettävä yksilön oikeuksien ja vel-
vollisuuksien perusteista. Kysymys vanhem-
painrahan saamisen edellytyksistä koskee yk-
silön oikeusaseman perustetta, josta ei ole 
riittävää säätää vain asetuksen tasolla. Tästä 
syystä ehdotetaan, että sairausvakuutuslakiin 
otetaan vastaavankaltainen säännös, kuin ny-
kyisin on äitiysavustuslain (477/1993) 3 ja 
3 a §:ssä. Ehdotetun säännöksen mukaan 
vanhempainraha myönnettäisiin, kun lapsi on 
otettu hoitoon lapseksiottajan luokse ja tästä 
esitetään lapseksiottamisesta annetussa laissa 
tarkoitetun ottolapsineuvonnan tai kansainvä-
lisen lapseksiottamispalvelun antajan todis-
tus. Kansainvälisessä lapseksiottamisessa 
avustuksen saamisen edellytyksenä olisi li-
säksi, että ottovanhemmalle tai lapseksiotta-
jalle on myönnetty lapseksiottamisesta anne-
tun lain 25 §:n 1 momentissa tarkoitettu lap-
seksiottamisasioiden lautakunnan lupa. Tarve 
selventää säännöksiä vastaamaan vallinnutta 

käytäntöä johtuu muutoksenhakuelimen an-
tamasta päätöksestä. 
 
 
3  Esityksen taloudel l iset  vaikutuk-

set  

Enimmäisajan sairauspäivärahaa saaneita, 
työhön palaavia vakuutettuja arvioidaan ole-
van noin 1500 henkilöä vuosittain. Uudistuk-
sen arvioidaan lisäävän päivärahamenoja 
2,3 miljoonaa euroa vuonna 2011 ja vuosita-
solla 4,5 miljoonaa euroa, jotka rahoitettai-
siin työnantajien, palkansaajien ja yrittäjien 
vakuutusmaksuilla. Vakuutusmaksuja tulisi 
korottaa arviolta 0,002 prosenttiyksikköä 
vuonna 2011 ja 0,003 prosenttiyksikköä seu-
raavina vuosina uudistuksen johdosta. 

Uudistus alentaa eläke- ja työttömyystur-
vamenoja tilanteessa, jossa henkilön enim-
mäisaika on täyttynyt ja henkilön toimeentu-
lo turvataan nykyisin eläke- tai työttömyys-
turvajärjestelmästä. Vaikutukset arvioidaan 
kuitenkin vähäisiksi. 
 
 
4  Asian valmistelu 

Valtioneuvosto asetti kesäkuussa 2007 ko-
mitean valmistelemaan sosiaaliturvan uudis-
tamista. Hallituksen esitys perustuu komitean 
ehdotuksiin vaikeasti työllistyvien ja osatyö-
kykyisten työllistymisedellytysten paranta-
misesta ja on sen mukainen. 

Esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveys-
ministeriössä yhteistyössä Kansaneläkelai-
toksen ja Eläketurvakeskuksen kanssa. Esi-
tyksestä on kuultu keskeisiä työmarkkinajär-
jestöjä ja niiden esittämät näkemykset on py-
ritty ottamaan esityksessä huomioon. 
 
 
5  Riippuvuus muista es i tyksistä  

Esitys liittyy valtion vuoden 2011 talousar-
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. 

Eduskunta on hyväksynyt lainmuutoksen, 
jossa sairausvakuutuslain 8 luvun 6 §:n 
1 momenttia on muutettu (708/2010). Muu-
tos tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 
2011. 
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6  Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivä-
nä heinäkuuta 2011. Sairausvakuutuslain 
9 luvun 11 §:ää koskeva muutos ehdotetaan 
tulemaan voimaan kuitenkin jo 1 päivänä 
tammikuuta 2011. 

Lakeja sovelletaan, jos 8 luvun 9 §:ssä tar-
koitettu työkyvyttömyys alkaa 1 päivänä hei-
näkuuta 2011 tai sen jälkeen. 
 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Lakiehdotukset 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

Laki 

sairausvakuutuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan sairausvakuutuslain (1224/2004) 8 luvun 6 §:n 1 momentin 7 kohta sekä 
lisätään 8 luvun 9 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1201/2009, uusi 5 momentti ja 

9 luvun 11 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1342/2006, uusi 3 momentti seuraavasti: 
 

8 luku 

Sairauspäiväraha ja osasairauspäiväraha 

9 § 

Sairauspäiväraha enimmäisajan jälkeen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-

tään, vakuutetulla on oikeus sairauspäivära-
haan saman sairauden perusteella enimmäis-
ajan päättymisen jälkeen, jos hän palaa an-
siotyöhön ja sairaus uusiutuu työssäolon jat-
kuttua yhtäksoisesti vähintään 30 päivää. Sai-
rauspäivärahaa maksetaan tällöin tämän lu-
vun 7 §:ssä säädettyjä omavastuuaikoja nou-
dattaen yhdessä tai useammassa jaksossa yh-
teensä enintään 50 arkipäivältä. 

9 luku 

Vanhempainpäivärahat 

11 § 

Ottovanhemman vanhempain- ja isyysraha 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ottovanhemman vanhempainrahan tai osit-

taisen vanhempainrahan edellytyksenä on, et-
tä ottovanhempi esittää lapsen hoitoon otta-
misesta lapseksiottamisesta annetussa laissa 
(153/1985) tarkoitetun ottolapsineuvonnan 
tai kansainvälisen lapseksiottamispalvelun 
antajan todistuksen. Kansainvälisessä lapsek-
si ottamisessa ottovanhemman vanhempain-
rahan tai osittaisen vanhempainrahan edelly-
tyksenä on, että ottovanhemmalle tai lapseksi 
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ottajalle on myönnetty lapseksi ottamisesta 
annetun lain 25 §:n 1 momentissa tarkoitettu 
lapseksi ottamisasioiden lautakunnan lupa. 
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-

ta 20  . 

Lain 9 luvun 11 §:n 3 momentti tulee kui-
tenkin voimaan   päivänä     kuuta 20  . 

Lakia sovelletaan, jos 8 luvun 9 §:ssä tar-
koitettu työkyvyttömyys alkaa 1 päivänä hei-
näkuuta 2011 tai sen jälkeen. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin. 

 
————— 
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2. 

Laki 

työntekijän eläkelain 41 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan työntekijän eläkelain (395/2006) 41 §:n 2 momentti seuraavasti: 

 
41 § 

Täyden työkyvyttömyyseläkkeen alkaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Täysi työkyvyttömyyseläke alkaa kuitenkin 

työkyvyttömyyden alkamista seuraavan kuu-
kauden alusta, jos: 

1) eläkehakemus on tehty ennen kuin Kan-
saneläkelaitos on vahvistanut sairauspäivära-
han ensisijaisuusajan ja eläkehakemuksen te-
kemistä seuraavan toisen kalenterikuukauden 
loppuun mennessä ei ole myönnetty vähin-
tään kuukauden ajalta yhtäjaksoisesti makset-
tavaa päivärahaa, joka kohdistuu työkyvyt-
tömyyden alkamisen jälkeiseen aikaan; 

2) työkyvyttömyyden alkamisen jälkeiseen 
aikaan kohdistuva päivärahahakemus on hy-
lätty eikä työntekijälle ole myönnetty hyl-
käämisen jälkeiseen aikaan kohdistuvaa vä-
hintään kuukaudelta yhtäjaksoisesti makset-
tavaa päivärahaa; tai 

3) työkyvyttömyys alkaa sairauspäivärahan 
ensisijaisuusajan päättymisen jälkeen ja työn-
tekijälle on myönnetty työkyvyttömyyden al-
kamisen jälkeiselle ajalle sairausvakuutuslain 
8 luvun 9 §:n 5 momentin mukaista sairaus-
päivärahaa. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-

ta 20  . 
 

————— 
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3. 

Laki 

merimieseläkelain 41 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan merimieseläkelain (1290/2006) 41 §:n 2 momentti seuraavasti: 

 
41 § 

Täyden työkyvyttömyyseläkkeen alkaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Täysi työkyvyttömyyseläke alkaa kuitenkin 

työkyvyttömyyden alkamista seuraavan kuu-
kauden alusta, jos: 

1) eläkehakemus on tehty ennen kuin Kan-
saneläkelaitos on vahvistanut sairauspäivära-
han ensisijaisuusajan ja eläkehakemuksen te-
kemistä seuraavan toisen kalenterikuukauden 
loppuun mennessä ei ole myönnetty vähin-
tään kuukauden ajalta yhtäjaksoisesti makset-
tavaa päivärahaa, joka kohdistuu työkyvyt-
tömyyden alkamisen jälkeiseen aikaan; 

2) työkyvyttömyyden alkamisen jälkeiseen 
aikaan kohdistuva päivärahahakemus on hy-
lätty eikä työntekijälle ole myönnetty hyl-
käämisen jälkeiseen aikaan kohdistuvaa vä-
hintään kuukaudelta yhtäjaksoisesti makset-
tavaa päivärahaa; tai 

3) työkyvyttömyys alkaa sairauspäivärahan 
ensisijaisuusajan päättymisen jälkeen ja työn-
tekijälle on myönnetty työkyvyttömyyden al-
kamisen jälkeiselle ajalle sairausvakuutuslain 
8 luvun 9 §:n 5 momentin mukaista sairaus-
päivärahaa. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä     kuuta 

20  . 
 

————— 
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4. 

Laki 

yrittäjän eläkelain 38 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan yrittäjän eläkelain (1272/2006) 38 §:n 2 momentti seuraavasti: 

 
38 § 

Täyden työkyvyttömyyseläkkeen alkaminen  

— — — — — — — — — — — — — —  
Täysi työkyvyttömyyseläke alkaa kuitenkin 

työkyvyttömyyden alkamista seuraavan kuu-
kauden alusta, jos: 

1) eläkehakemus on tehty ennen kuin Kan-
saneläkelaitos on vahvistanut sairauspäivära-
han ensisijaisuusajan ja eläkehakemuksen te-
kemistä seuraavan toisen kalenterikuukauden 
loppuun mennessä ei ole myönnetty vähin-
tään kuukauden ajalta yhtäjaksoisesti makset-
tavaa päivärahaa, joka kohdistuu työkyvyt-
tömyyden alkamisen jälkeiseen aikaan; 

2) työkyvyttömyyden alkamisen jälkeiseen 
aikaan kohdistuva päivärahahakemus on hy-
lätty eikä yrittäjälle ole myönnetty hylkäämi-
sen jälkeiseen aikaan kohdistuvaa vähintään 
kuukaudelta yhtäjaksoisesti maksettavaa päi-
värahaa; tai 

3) työkyvyttömyys alkaa sairauspäivärahan 
ensisijaisuusajan päättymisen jälkeen ja yrit-
täjälle on myönnetty työkyvyttömyyden al-
kamisen jälkeiselle ajalle sairausvakuutuslain 
8 luvun 9 §:n 5 momentin mukaista sairaus-
päivärahaa. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä      kuuta 

20  . 
 

————— 
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5. 

Laki 

maatalousyrittäjän eläkelain 52 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 52 §:n 2 momentti seuraavasti: 

 
52 § 

Työkyvyttömyyseläkkeen alkaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Täysi työkyvyttömyyseläke alkaa kuitenkin 

työkyvyttömyyden alkamista seuraavan kuu-
kauden alusta, jos: 

1) eläkehakemus on tehty ennen kuin Kan-
saneläkelaitos on vahvistanut sairauspäivära-
han ensisijaisuusajan ja eläkehakemuksen te-
kemistä seuraavan toisen kalenterikuukauden 
loppuun mennessä ei ole myönnetty vähin-
tään kuukauden ajalta yhtäjaksoisesti makset-
tavaa päivärahaa, joka kohdistuu työkyvyt-
tömyyden alkamisen jälkeiseen aikaan; 

2) työkyvyttömyyden alkamisen jälkeiseen 
aikaan kohdistuva päivärahahakemus on hy-
lätty eikä maatalousyrittäjälle ole myönnetty 
hylkäämisen jälkeiseen aikaan kohdistuvaa 
vähintään kuukaudelta yhtäjaksoisesti mak-
settavaa päivärahaa; tai 

3) työkyvyttömyys alkaa sairauspäivärahan 
ensisijaisuusajan päättymisen jälkeen ja maa-
talousyrittäjälle on myönnetty työkyvyttö-
myyden alkamisen jälkeiselle ajalle sairaus-
vakuutuslain 8 luvun 9 §:n 5 momentin mu-
kaista sairauspäivärahaa. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-

ta 20  . 
 

————— 
 
 

Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 2010 

 
 
 
 

Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Sosiaali- ja terveysministeri Juha Rehula 
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Liitteet 
Rinnakkaistekstit 

1. 

Laki 

sairausvakuutuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan sairausvakuutuslain (1224/2004) 8 luvun 6 §:n 1 momentin 7 kohta sekä 
lisätään 8 luvun 9 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1201/2009, uusi 5 momentti ja 

9 luvun 11 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1342/2006, uusi 3 momentti seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

8 luku 

Sairauspäiväraha ja osasairauspäiväraha 

6 § 

Sairauspäivärahan estävät etuudet 

Sairauspäivärahaan ei ole oikeutta vakuu-
tetulla, joka saa: 
— — — — — — — — — — — — — —  

7) kansaneläkelain 12 §:n 1 momentin no-
jalla myönnettyä työkyvyttömyyseläkettä; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(kumotaan) 
 

 
 9 § 

Sairauspäiväraha enimmäisajan jälkeen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-

tään, vakuutetulla on oikeus sairauspäivära-
haan saman sairauden perusteella enim-
mäisajan päättymisen jälkeen, jos hän palaa 
ansiotyöhön ja sairaus uusiutuu työssäolon 
jatkuttua yhtäjaksoisesti vähintään 30 päi-
vää. Sairauspäivärahaa maksetaan tällöin 
tämän luvun 7 §:ssä säädettyjä omavastuu-
aikoja noudattaen yhdessä tai useammassa 
jaksossa yhteensä enintään 50 arkipäivältä. 
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 9 luku 

Vanhempainpäivärahat 

11 § 

Ottovanhemman vanhempain- ja isyysraha 

— — — — — — — — — — — — —  
Ottovanhemman vanhempainrahan tai osit-

taisen vanhempainrahan edellytyksenä on, 
että ottovanhempi esittää lapsen hoitoon ot-
tamisesta lapseksiottamisesta annetussa lais-
sa (153/1985) tarkoitetun ottolapsineuvon-
nan tai kansainvälisen lapseksiottamispalve-
lun antajan todistuksen. Kansainvälisessä 
lapseksi ottamisessa ottovanhemman van-
hempainrahan tai osittaisen vanhempainra-
han edellytyksenä on, että ottovanhemmalle 
tai lapseksi ottajalle on myönnetty lapseksi 
ottamisesta annetun lain 25 §:n 1 momentis-
sa tarkoitettu lapseksi ottamisasioiden lauta-
kunnan lupa. 
 

 
 ——— 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-
ta 20  . 

Lain 9 luvun 11 §:n 3 momentti tulee kui-
tenkin voimaan   päivänä     kuuta 20  . 

Lakia sovelletaan, jos 8 luvun 9 §:ssä tar-
koitettu työkyvyttömyys alkaa 1 päivänä hei-
näkuuta 2011 tai sen jälkeen. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin. 
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2. 

Laki 

työntekijän eläkelain 41 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan työntekijän eläkelain (395/2006) 41 §:n 2 momentti seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

41 § 

Täyden työkyvyttömyyseläkkeen alkaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Täysi työkyvyttömyyseläke alkaa kuitenkin 

työkyvyttömyyden alkamista seuraavan kuu-
kauden alusta, jos: 

1) eläkehakemus on tehty ennen kuin Kan-
saneläkelaitos on vahvistanut sairauspäivära-
han ensisijaisuusajan ja eläkehakemuksen te-
kemistä seuraavan toisen kalenterikuukauden 
loppuun mennessä ei ole myönnetty vähin-
tään kuukauden ajalta yhdenjaksoisesti mak-
settavaa päivärahaa, joka kohdistuu työkyvyt-
tömyyden alkamisen jälkeiseen aikaan; tai 

2) työkyvyttömyyden alkamisen jälkeiseen 
aikaan kohdistuva päivärahahakemus on hy-
lätty eikä työntekijälle ole myönnetty hyl-
käämisen jälkeiseen aikaan kohdistuvaa vä-
hintään kuukaudelta yhdenjaksoisesti makset-
tavaa päivärahaa. 
 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

41 § 

Täyden työkyvyttömyyseläkkeen alkaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Täysi työkyvyttömyyseläke alkaa kuitenkin 

työkyvyttömyyden alkamista seuraavan kuu-
kauden alusta, jos: 

1) eläkehakemus on tehty ennen kuin Kan-
saneläkelaitos on vahvistanut sairauspäivära-
han ensisijaisuusajan ja eläkehakemuksen te-
kemistä seuraavan toisen kalenterikuukauden 
loppuun mennessä ei ole myönnetty vähin-
tään kuukauden ajalta yhtäjaksoisesti makset-
tavaa päivärahaa, joka kohdistuu työkyvyt-
tömyyden alkamisen jälkeiseen aikaan; 

2) työkyvyttömyyden alkamisen jälkeiseen 
aikaan kohdistuva päivärahahakemus on hy-
lätty eikä työntekijälle ole myönnetty hyl-
käämisen jälkeiseen aikaan kohdistuvaa vä-
hintään kuukaudelta yhtäjaksoisesti makset-
tavaa päivärahaa; tai 

3) työkyvyttömyys alkaa sairauspäivärahan 
ensisijaisuusajan päättymisen jälkeen ja 
työntekijälle on myönnetty työkyvyttömyyden 
alkamisen jälkeiselle ajalle sairausvakuutus-
lain 8 luvun 9 §:n 5 momentin mukaista sai-
rauspäivärahaa. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 ——— 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä     kuuta 
20  . 
 



 HE 198/2010 vp  
  

 

17

3. 

Laki 

merimieseläkelain 41 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan merimieseläkelain (1290/2006) 41 §:n 2 momentti seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

41 § 

Täyden työkyvyttömyyseläkkeen alkaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Täysi työkyvyttömyyseläke alkaa kuitenkin 

työkyvyttömyyden alkamista seuraavan kuu-
kauden alusta, jos: 

1) eläkehakemus on tehty ennen kuin Kan-
saneläkelaitos on vahvistanut sairauspäivära-
han ensisijaisuusajan ja eläkehakemuksen te-
kemistä seuraavan toisen kalenterikuukauden 
loppuun mennessä ei ole myönnetty vähin-
tään kuukauden ajalta yhdenjaksoisesti mak-
settavaa sairauspäivärahaa, joka kohdistuu 
työkyvyttömyyden alkamisen jälkeiseen ai-
kaan; tai 

2) työkyvyttömyyden alkamisen jälkeiseen 
aikaan kohdistuva sairauspäivärahahakemus 
on hylätty eikä työntekijälle ole myönnetty 
hylkäämisen jälkeiseen aikaan kohdistuvaa 
vähintään kuukaudelta yhdenjaksoisesti mak-
settavaa sairauspäivärahaa. 
 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

41 § 

Täyden työkyvyttömyyseläkkeen alkaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Täysi työkyvyttömyyseläke alkaa kuitenkin 

työkyvyttömyyden alkamista seuraavan kuu-
kauden alusta, jos: 

1) eläkehakemus on tehty ennen kuin Kan-
saneläkelaitos on vahvistanut sairauspäivära-
han ensisijaisuusajan ja eläkehakemuksen te-
kemistä seuraavan toisen kalenterikuukauden 
loppuun mennessä ei ole myönnetty vähin-
tään kuukauden ajalta yhtäjaksoisesti makset-
tavaa päivärahaa, joka kohdistuu työkyvyt-
tömyyden alkamisen jälkeiseen aikaan; 
 

2) työkyvyttömyyden alkamisen jälkeiseen 
aikaan kohdistuva päivärahahakemus on hy-
lätty eikä työntekijälle ole myönnetty hyl-
käämisen jälkeiseen aikaan kohdistuvaa vä-
hintään kuukaudelta yhtäjaksoisesti makset-
tavaa päivärahaa; tai 

3) työkyvyttömyys alkaa sairauspäivärahan 
ensisijaisuusajan päättymisen jälkeen ja 
työntekijälle on myönnetty työkyvyttömyyden 
alkamisen jälkeiselle ajalle sairausvakuutus-
lain 8 luvun 9 §:n 5 momentin mukaista sai-
rauspäivärahaa. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 ——— 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä     kuuta 
20  . 
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4. 

Laki 

yrittäjän eläkelain 38 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan yrittäjän eläkelain (1272/2006) 38 §:n 2 momentti seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

38 § 

Täyden työkyvyttömyyseläkkeen alkaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Täysi työkyvyttömyyseläke alkaa kuitenkin 

työkyvyttömyyden alkamista seuraavan kuu-
kauden alusta, jos: 

1) eläkehakemus on tehty ennen kuin Kan-
saneläkelaitos on vahvistanut sairauspäivära-
han ensisijaisuusajan ja eläkehakemuksen te-
kemistä seuraavan toisen kalenterikuukauden 
loppuun mennessä ei ole myönnetty vähin-
tään kuukauden ajalta yhdenjaksoisesti mak-
settavaa sairauspäivärahaa, joka kohdistuu 
työkyvyttömyyden alkamisen jälkeiseen ai-
kaan; tai 

2) työkyvyttömyyden alkamisen jälkeiseen 
aikaan kohdistuva sairauspäivärahahakemus 
on hylätty eikä yrittäjälle ole myönnetty hyl-
käämisen jälkeiseen aikaan kohdistuvaa vä-
hintään kuukaudelta yhdenjaksoisesti makset-
tavaa sairauspäivärahaa. 
 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

38 § 

Täyden työkyvyttömyyseläkkeen alkaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Täysi työkyvyttömyyseläke alkaa kuitenkin 

työkyvyttömyyden alkamista seuraavan kuu-
kauden alusta, jos:  

1) eläkehakemus on tehty ennen kuin Kan-
saneläkelaitos on vahvistanut sairauspäivära-
han ensisijaisuusajan ja eläkehakemuksen te-
kemistä seuraavan toisen kalenterikuukauden 
loppuun mennessä ei ole myönnetty vähin-
tään kuukauden ajalta yhtäjaksoisesti makset-
tavaa päivärahaa, joka kohdistuu työkyvyt-
tömyyden alkamisen jälkeiseen aikaan; 
 

2) työkyvyttömyyden alkamisen jälkeiseen 
aikaan kohdistuva päivärahahakemus on hy-
lätty eikä yrittäjälle ole myönnetty hylkäämi-
sen jälkeiseen aikaan kohdistuvaa vähintään 
kuukaudelta yhtäjaksoisesti maksettavaa päi-
värahaa; tai 

3) työkyvyttömyys alkaa sairauspäivärahan 
ensisijaisuusajan päättymisen jälkeen ja yrit-
täjälle on myönnetty työkyvyttömyyden alka-
misen jälkeiselle ajalle sairausvakuutuslain 
8 luvun 9 §:n 5 momentin mukaista sairaus-
päivärahaa. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 ——— 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä      kuu-
ta 20  . 
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5. 

Laki 

maatalousyrittäjän eläkelain 52 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 52 §:n 2 momentti seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

52 § 

Työkyvyttömyyseläkkeen alkaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Täysi työkyvyttömyyseläke alkaa kuitenkin 

työkyvyttömyyden alkamista seuraavan kuu-
kauden alusta: 

1) jos eläkehakemus on tehty ennen kuin 
Kansaneläkelaitos on vahvistanut sairauspäi-
värahan ensisijaisuusajan ja eläkehakemuksen 
tekemistä seuraavan toisen kalenterikuukau-
den loppuun mennessä ei ole myönnetty vä-
hintään kuukauden ajalta yhdenjaksoisesti 
maksettavaa sairauspäivärahaa, joka kohdis-
tuu työkyvyttömyyden alkamisen jälkeiseen 
aikaan; tai 

2) jos työkyvyttömyyden alkamisen jälkei-
seen aikaan kohdistuva sairauspäivärahaha-
kemus on hylätty eikä maatalousyrittäjälle ole 
myönnetty hylkäämisen jälkeiseen aikaan 
kohdistuvaa vähintään kuukaudelta yhdenjak-
soisesti maksettavaa sairauspäivärahaa. 
 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

52 § 

Työkyvyttömyyseläkkeen alkaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Täysi työkyvyttömyyseläke alkaa kuitenkin 

työkyvyttömyyden alkamista seuraavan kuu-
kauden alusta, jos: 

1) eläkehakemus on tehty ennen kuin Kan-
saneläkelaitos on vahvistanut sairauspäivära-
han ensisijaisuusajan ja eläkehakemuksen te-
kemistä seuraavan toisen kalenterikuukauden 
loppuun mennessä ei ole myönnetty vähin-
tään kuukauden ajalta yhtäjaksoisesti makset-
tavaa päivärahaa, joka kohdistuu työkyvyt-
tömyyden alkamisen jälkeiseen aikaan; 
 

2) työkyvyttömyyden alkamisen jälkeiseen 
aikaan kohdistuva päivärahahakemus on hy-
lätty eikä maatalousyrittäjälle ole myönnetty 
hylkäämisen jälkeiseen aikaan kohdistuvaa 
vähintään kuukaudelta yhtäjaksoisesti mak-
settavaa päivärahaa; tai 

3) työkyvyttömyys alkaa sairauspäivärahan 
ensisijaisuusajan päättymisen jälkeen ja 
maatalousyrittäjälle on myönnetty työkyvyt-
tömyyden alkamisen jälkeiselle ajalle saira-
usvakuutuslain 8 luvun 9 §:n 5 momentin 
mukaista sairauspäivärahaa. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 ——— 

Tämä laki tulee voimaan  päivänä   kuuta 
20  . 
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