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ARBETSLEDIGHETER OCH VISSA FÖRMÅNER FÖR ARBETSTAGARNA  

§ 61 Sjuklön 

mom. 1 Längden på avlönad sjukledighet 

Om en arbetstagare genom ett vederbörligen godkänt läkarintyg har visat att 
han eller hon är oförmögen att utföra sitt arbete och om sjukdomen eller 
olycksfallet inte har inträffat under sådana förhållanden som enligt arbetsav-
talslagen utgör hinder för erhållande av sjuklön, betalas under pågående an-
ställning sjuklön under samma kalenderår på följande sätt: 

1) Om anställningen har fortgått minst 60 kalenderdagar omedelbart före 
sjukledigheten: full lön för en period på sammanlagt 60 kalenderdagar 
och därefter två tredjedelar av den fulla lönen för en period på sam-
manlagt 120 kalenderdagar. 

2) Om anställningen inte omedelbart före sjukledigheten har fortgått minst 
60 kalenderdagar: full lön för en period på 14 kalenderdagar. 

Om sjukledigheten fortgår i en eller flera perioder i sammanlagt över 12 må-
naders tid och den inte har avbrutits av en sammanhängande period i ar-
bete på minst 30 kalenderdagar, berättigar ett nytt kalenderår inte längre till 
sjuklön. 

En arbetstagare kan för högst 3 dagar beviljas avlönad sjukledighet utan lä-
karintyg, om någon annan av arbetsgivaren godkänd utredning över sjukdo-
men visas upp.  

Om arbetsgivaren inte har fått läkarintyget inom en vecka efter att det un-
dertecknades, är sjukledighetens första dag oavlönad, såvida det inte finns 
ett godtagbart skäl till dröjsmålet. 

Tillämpningsanvisning 

Bestämmelser om det avtal om deltidsarbete som ligger till grund för 
partiell sjukdagpenning finns i arbetsavtalslagen (2 kap 11 a § och i 8 
kap. 11 § i sjukförsäkringslagen (hänvisningsbestämmelse).  

 Om arbetstagaren har beviljats invalidpension eller rehabiliteringsstöd 
för viss tid som börjar innan arbetstagarens ovillkorliga rätt till avlönad 
sjukledighet enligt första stycket har upphört, upphör den ovillkorliga 
rätten till avlönad sjukledighet, i avvikelse från mom. 1, när invalid-
pensionen eller rehabiliteringsstödet för viss tid börjar. 

I 128 och 132 § i pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016) 
finns bestämmelser om att retroaktivt beviljad invalidpension eller reha-
biliteringspenning betalas till arbetsgivaren, om arbetsgivaren för 
samma tid har betalat sjuklön till arbetstagaren. Enligt 132 § i lagen be-
talas pensionen till arbetsgivaren endast under förutsättning att pens-
ionsanstalten har underrättats minst två veckor före den dag då pens-
ionen ska utbetalas. 
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– – – 

§ 64 Avlönad moderskaps- och faderskapsledighet  

– – – 

mom. 2 Avlönad faderskapsledighet 

Vid faderskapsledighet betalas full lön för en period som omfattar de 12 
första vardagarna under ledigheten. 

En förutsättning för att arbetstagaren ska få lön under faderskapsledighet är 
att han varit anställd hos kommunen eller samkommunen minst 2 månader 
omedelbart före faderskapsledighetens början och att han ansökt om fader-
skapsledighet senast 2 månader innan den planerade ledigheten inleds och 
att han visar upp ett intyg över barnets födelse som utfärdats av en läkare 
eller hälsovårdare.  

Om arbetstagaren ansöker om faderskapsledighet för högst 12 vardagar, är 
förutsättningen för avlönad ledighet att ansökan görs minst en månad före 
den planerade ledigheten. 

Med full lön avses lön som räknats ut enligt § 61 mom. 5. 

Om faderskapspenningen enligt sjukförsäkringslagen överstiger arbetstaga-
rens lön för faderskapsledigheten, har arbetstagaren rätt att få den översti-
gande delen. Till övriga delar betalas faderskapspenningen till arbetsgiva-
ren. 

Tillämpningsanvisning 

Om arbetstagaren med stöd av någon annan stats sociala trygghetssy-
stem har rätt till moderskaps- eller faderskapspenning som motsvarar 
dagpenning enligt sjukförsäkringslagen avdras beloppet av denna för-
mån från lönen under moderskaps- eller faderskapsledigheten. Arbets-
tagaren är skyldig att ge arbetsgivaren en utredning om socialskydds-
förmåner som betalas av en annan stat och som kan inverka på ar-
betsgivarens lönebetalningsskyldighet. 

§ 65 Plötsligt insjuknat barn 

Om en arbetstagares barn eller något annat i hans eller hennes hushåll var-
aktigt boende barn som inte har fyllt 12 år eller arbetstagarens eget handi-
kappade barn plötsligt insjuknar, har arbetstagaren rätt till tillfällig vårdledig-
het under högst fyra arbetsdagar åt gången för att ordna vård för eller sköta 
barnet. Samma rätt har också en förälder som inte bor i samma hushåll som 
barnet. De som har rätt till tillfällig vårdledighet kan ha sådan ledighet under 
samma kalenderperiod, men inte samtidigt. 

Till arbetstagaren betalas lön enligt § 70 för arbetstimmar enligt arbetsskifts-
förteckningen under högst 3 på varandra följande kalenderdagar. En förut-
sättning för betalning av lön är att båda föräldrarna förvärvsarbetar utanför 
hemmet eller att den andra föräldern på grund av något faktiskt hinder inte 
har möjlighet att delta i vården av barnet eller att det är fråga om en ensam-
försörjare, och att en tillförlitlig utredning över insjuknandet visas upp. 
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Arbetstagaren ska omedelbart underrätta arbetsgivaren om den tillfälliga 
vårdledigheten och om orsaken till den. 

Ett ovan avsett faktiskt hinder är sjukhusvård, fullgörande av värnplikt 
eller frivillig militärtjänstgöring för kvinnor, deltagande i repetitionsöv-
ningar i reserven eller vistelse på annan ort på grund av studier eller 
pågående resa. 

Tillämpningsanvisning 

Med handikappat barn avses här oberoende av ålder en person vars 
behov av vård kan jämföras med barn under 12 år. Då ett sådant barn 
plötsligt insjuknar blir barnet till följd av sitt handikapp så hjälplöst att 
han eller hon inte kan ta hand om sig själv. Som handikappade barn 
betraktas framför allt utvecklingsstörda barn men också, beroende på 
hur gravt handikappet är, rörelsehämmade samt hjärn-, syn- och hör-
selskadade barn. Med ett handikappat barn avses inte ett kroniskt sjukt 
barn (t.ex. med diabetes, allergi, astma e.d.). En kronisk sjukdom kan 
ändå leda till ett tillstånd där det sjuka barnet bör anses vara handikap-
pat. Till exempel ett barn med svår hjärtsjukdom eller diabetes kan 
vara handikappat på det sätt som avses i avtalet. Arbetstagaren är 
skyldig att vid behov genom läkarintyg visa att hans eller hennes över 
12-åriga barn är handikappat på det sätt som sägs ovan. 

– – – 


