Tyhjennä lomake

SV 28

Ilmoitus
Osasairauspäiväraha

Kela
Työnantaja voi ilmoittaa osa-aikatyön sopimisesta
myös verkossa www.kela.fi/tyonantajat
Palkansaaja voi ilmoittaa asian hakiessaan
osasairauspäivärahaa www.kela.fi/asiointi
Lisätietoja www.kela.fi/sairastaminen

1. Sopimuksen osapuolet

L Osasairauspäivärahaa varten tehdään osa-aikatyösopimus. Sopimus on tehtävä työntekijän terveydentilaa koskevan
selvityksen perusteella. Tiedot sopimuksesta voi ilmoittaa tällä lomakkeella.

Työnantajan nimi

Y-tunnus

Työntekijän nimi

Henkilötunnus

2. Sopimuksen kesto

L Jos osa-aikatyöstä on sovittu useampi kuin yksi jakso, ilmoita ajanjaksot kohdassa 5. Lisätietoja.
Osa-aikatyöstä on sovittu ajalle _____._____._________–_____._____._________.

3. Työaika
Työntekijän työsopimuksen mukainen työaika on ____________ tuntia/viikko.
Työntekijän työsuhde on
Kokoaikainen
L Kokoaikatyöllä tarkoitetaan alalla normaalisti sovellettavan kokoaikaisen työntekijän säännöllistä työaikaa.
Työaikaa on vähennettävä kokoaikatyöstä 40–60 %.
Mikä on työntekijän kanssa sovittu uusi työaika?

____________ tuntia/viikko

Osa-aikainen
L Osasairauspäiväraha voidaan myöntää vain, jos työntekijä työskentelee useammassa osa-aikaisessa työsuhteessa
yhteensä vähintään 35 tuntia viikossa. Työntekijän on sovittava työnantajiensa kanssa osa-aikatyöstä siten, että
yhteenlaskettu kokonaistyöaika vähentyy 40–60 %.
Vähennetäänkö tässä työsuhteessa työaikaa?
Kyllä. Uusi työaika on __________ tuntia/viikko.
Ei. Työaikaa ei vähennetä, koska työskentelyä voidaan jatkaa tässä työsuhteessa terveyttä ja toipumista vaarantamatta.
Työssä jatkaminen perustuu työntekijän terveydentilaa koskevaan selvitykseen.
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4. Palkka
Osa-aikatyöskentelyn ajalta maksetaan
Täyttä kokoaikatyön palkkaa. Osasairauspäiväraha maksetaan työnantajalle. Työnantaja toimittaa palkkatiedot Työnantajien
asiointipalvelussa tai lomakkeella” Ilmoitus työnantajan maksamasta palkasta”, Y 17.

L Osasairauspäiväraha voidaan maksaa työnantajalle, jos osa-aikatyön ajalta maksetaan kokoaikaisen työsuhteen
perusteella määräytyvän vähentämättömän sairausajan palkan suuruista palkkaa.

Osa-aikatyön mukaista palkkaa. Osasairauspäiväraha maksetaan työntekijälle.
Muu järjestely, mikä?

5. Lisätietoja

L Jos osa-aikatyöstä on sovittu useampi kuin yksi jakso, ilmoita ajanjaksot tässä. Ilmoita tässä myös, miten työskentely

järjestetään osasairauspäivärahan ajalla, jos työntekijällä on useampia osa-aikatöitä tai, jos työaika on poikennut
työsopimuksen mukaisesta työajasta ennen työkyvyttömyyden alkamista. Ilmoita tällöin mistä syystä työaika on poikennut.

6. Yhteyshenkilö
Asiaa hoitavan henkilön nimi
Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

7. Allekirjoitus
Päiväys
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Tulosta

Lomakkeen alkuun

