
1980 vp. n:o 183 

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 
23 §:n muuttamisesta. 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTö. 

Esityksessä ehdotetaan sairausvakuutuslain 
mukaisen äitiysrahan suorittamisajan pidentä
mistä 258 arkipäivään eli nykyisestään neljällä 
viikolla. Perheelle annettaisiin mahdollisuus 
päättää, kummalle vanhemmista etuus tulisi. 
Samalla heille annettaisiin tämän hetkistä suu
rempi valinnanmahdollisuus isän hoitojaksojen 
ajoittamisessa. Ehdotetut muutokset koskisivat 

myös ottovanhempia. Pidentyneen äitiysrahakau
den johdosta ehdotetaan sairausvakuutuslakiin 
lisättäväksi säännös, joka estäisi äitiysrahan 
maksamisen yhtäaikaisesti perättäisten synny
tysten johdosta. 

Uudistus on tarkoitettu tulemaan voimaan 
1. 7. 1981 lukien. 

PERUSTELUT. 

Sairausvakuutuslain (364/ 63) mukaista äi
tiysrahakautta on viime vuosien aikana piden
netty useaan kertaan. Toukokuun alusta 1980 
voimaan tulleella lainmuutoksella (1007 /79) 
äitiysrahakausi vahvistettiin 234 arkipäivän pi
tuiseksi jaksoksi. Tämä voidaan käyttää siten, 
että lapsen isä pitää äidin suostumuksella isyys
lomaa synnytyksen yhteydessä vähintään 6 ja 
enintään 12 arkipäivää, jolloin äidin äitiysraha
kausi lyhenee vastaavasti. Sen lisäksi perhe voi 
päättää, että äitiysrahakauden viimeinen 24 ar
kipäivän pituinen ajanjakso tulee vaihtoehtoi
sesti joko lapsen äidille tai isälle. Ottoäidin 
äitiysrahakausi on vähintään 72 ja enintään 
210 arkipäivän pituinen, josta ottoisällä on 
mahdollisuus puolisonsa suostumuksella pitää 
24 arkipäivän pituinen hoitojakso. 

Valtioneuvoston 25. 3. 1980 Eduskunnalle 
antamassa perhepoliittisessa selonteossa luetel
tiin perhepolitiikan keskeisimmät tavoitteet ko
rostamalla yhteiskunnan tukitoimenpiteiden 
merkitystä ensisijaisesti lasten ja perheiden so
siaalisen turvallisuuden takaajina. Yhtenä ta
voitteena pidettiin riittävää tukea lastenhoidon 
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järjestämiseksi äitiysrahakautta pidentämällä. 
Selonteossa tuotiin esiin sosiaali- ja terveysmi
nisteriössä valmisteilla ollut periaatteellinen eh
dotus lasten hoidon kehittämiseksi. Sen mu
kaan äitiysrahan maksukausi pidennettäisiin 13 
kuukauteen eli siihen saakka, kun lapsi on yh
den vuoden ikäinen. Äitiysrahakauden yhdek
sän viimeisen kuukauden osalta vanhemmat 
voisivat sopia siitä, kumpi vanhemmista jää 
kotiin hoitamaan lasta. Myös eduskunta on 
useaan otteeseen edellyttänyt hallitukselta toi
menpiteitä äitiysrahakauden pidentämisestä 13 
kuukautta käsittäväksi vanhempainlomaksi. 

Äitiysrahakauden pidentäminen yhdellä ker
taa 13 kuukautta käsittäväksi vanhempainraha
kaudeksi ei taloudellisetkaan tekijät huomioon 
ottaen ole mahdollista. Sen vuoksi ehdotetaan, 
että äitiysrahakauden muuttamista 13 kuukaut
ta käsittäväksi vanhempainrahakaudeksi jatket
taisiin edelleen asteittain. Hallituksen esitykses
sä valtion tulo- ja menoarvioksi vuodel
le 1981 hallitus on toimeentuloturvan osana 
ehdottanut äitiysrahakautta pidennettäväksi yh
dellä kuukaudella 1. 7. 1981 lukien. 
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Isän 24 vuorokauden p1tmsen hoitojakson 
sijoittuminen äitiysrahakauden viimeiseksi jak
soksi eli siihen aikaan, jolloin lapsi on noin 8 
kuukauden ikäinen, on käytännössä osoittautu
nut epäonnistuneeksi. Sen vuoksi ehdotetaan, 
että nyt annettava 24 arkipäivän ajanjakso yh
dessä isän aikaisemman samanpituisen lomaoi
keuden kanssa annettaisiin perheen vapaasti 
käytettäväksi ottaen kuitenkin huomioon ras
kauden aiheuttamat lääketieteelliset syyt. Äidin 
suostumuksella lapsen isä voisi jäädä kotiin 
edellä mainituksi ajaksi hoitamaan lastaan 96 
arkipäivän kuluttua äitiysrahakauden alkamises
ta. Tämä merkitsisi sitä, että äidillä olisi aina 
yksinomainen oikeus äitiysrahaan sen ensimmäi
seltä 96 arkipäivältä, jonka jälkeen vanhemmat 
voisivat tarpeittensa mukaan vuorotelia lapsen 
hoidossa edellä selostettujen hoitojaksojen puit
teissa. 

Hallitus on tietoinen, että sairausvakuutus
lain mukaisen äitiysrahan alhainen maksutaso 
ei sanottavammin houkuttele isiä osallistumaan 
vastasyntyneen hoitoon äitiysrahajärjestelmän 
turvin. Äitiysrahan määräkysymys liittyy olen
naisena osana suunnitelmaan sosiaaliturvaetuuk
sien verottamisesta. Tämä ongelma ei saa aset
taa esteitä äitiysrahajärjestelmän kehittämiseksi 
tukemaan molempien vanhempien mahdollisuut
ta osallistua lasten hoitoon. 

Ottolapsisuhteen perustamisessa on yleensä 
kysymys vanhempien hyvin voimakkaasta ha
lusta saada osallistua uuden perheenjäsenen 
hoitoon. Sen vuoksi on paikallaan, että ehdo
tettu äitiysrahakauden pidennys tulee myös ot
tovanhempien hyväksi. Ottoäidin äitiysloman 

pituudeksi säädetään kuitenkin vähintään 96 
arkipäivää. 

Vanhempainloman pitämisestä jaksottain ja 
loman johdosta tehtävistä ilmoituksista sairaus
vakuutusviranomaiselle ja työnantajalle säädet
täisiin edelleen asetuksella. 

Äitiysrahakauden pidentyessä 258 arkipäi
vään eli noin kymmeneen ja puoleen kuukau
teen, saattaa olla mahdollista, että oikeus 
uuteen äitiysrahaan alkaa edellisen äitiysraha
kauden kestäessä. Koska äitiysraha vanhempain
lomajärjestelmän yhteydessä on tarkoitettu ensi 
sijaisesti turvaamaan vanhemmille mahdollisuu
den jäädä pois työstä hoitamaan lasta, äitiys
rahaa ei ole tarkoituksenmukaista maksaa kah
den eri synnytyksen johdosta yhtäaikaa. Sen 
vuoksi sairausvakuutuslakiin ehdotetaan otetta
vaksi säännös, että äitiysrahan suorittaminen 
päättyy, jos vakuutetulla on oikeus uuteen äi
tiysrahaan. Tämä koskisi myös ottovanhemmil
le suoritettavaa äitiysrahaa. 

Uudistus koskisi niitä vakuutettuja, joiden 
laskettu synnytysaika tai synnytyspäivä on 1. 7. 
1981 tai sen jälkeen. Ottolapseksi otettavan 
lapsen hoidon perusteella maksettavaa äitiysra
haa koskevan säännöksen muutosta sovelletaan 
silloin, kun lapsen hoitoon ottaminen on tapah
tunut lain voimaantulon jälkeen. Lain muutok
sesta aiheutuisi kansaneläkelaitokselle noin 50 
miljoonan markan vuotuiset lisäkustannukset, 
joista hyvin vähäinen määrä kohdistuisi vuo
teen 1981. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
sairausvakuutuslain 23 §:n muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairaus
vakuutuslain 23 §, sellaisena kuin se on 21 päivänä joulukuuta 1979 annetussa laissa (1007 / 
79), näin kuuluvaksi: 

23 §. 
Äitiysrahaa suoritetaan yhteensä 258 arki

päivältä siten, että 24 arkipäivää siitä kohdis
tuu laskettua synnytysaikaa välittömästi edel
täneeseen ja 234 arkipäivää sitä välittömästi 
seuraavaan aikaan. Jos raskaus on keskeytynyt 
aikaisemmin kuin 24 arkipäivää ennen lasket
tua synnytysaikaa, äitiysrahan katsotaan koh-

distuvan raskauden keskeytymispäivää välittö
mästi seuraavaan 258 arkipäivään. Jos lapsi 
syntyy kuolleena tai kuolee 72 arkipäivän ku
luessa synnytyksestä taikka lapsen äiti tänä 
aikana luovuttaa pois lapsensa tarkoituksenaan 
antaa hänet ottolapseksi, lapsen äidillä on oi
keus saada äitiysrahaa vain 96 ensimmäiseltä 
arkipäivältä. Jos lapsi kuolee tai lapsi luovu-
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tetaan pois myöhemmin äitiysrahan suorittamis
aikana, lapsen äidillä ei ole tämän jälkeen oi
keutta saada äitiysrahaa. 

Äitiysrahaa suoritetaan 210 arkipäivältä lap
sen äidille ja 48 arkipäivältä joko äidille tai 
aikaisintaan 96 arkipäivän kuluttua äitiysraha
oikeuden alkamisesta äidin suostumuksella lap
sen isälle, joka on avioliitossa lapsen äidin 
kanssa ja joka ei asu hänestä erillään välien 
rikkoutumisen vuoksi, kun isä on lapsen hoidon 
takia poissa ansiotyöstä tai muusta kodin ulko
puolella suoritettavasta työstä. Samoin edelly· 
tyksin voidaan äitiysrahaa suorittaa lapsen isäl
le myös lapsen syntymän yhteydessä vähintään 
6 ja enintään 12 arkipäivältä, jolloin äitiysra
han suorittamisaika lyhenee vastaavasti. Isälle 
suoritetaan äitiysrahaa siten kuin asetuksella 
säädetään. Isälle suoritettavan äitiysrahan mää
rä päivää kohti on yhtä suuri kuin se päivä
raha, jonka hän olisi saanut, jos häntä olisi 
kohdannut sairaus. Ilmoitus äitiysrahan suorit· 
tamiseksi isälle samoin kuin ilmoitus työnanta
jalle isän jäämisestä pois ansiotyöstä edellä ole
vasta syystä sekä ilmoitus äitiysrahan suoritta
miseen vaikuttavista muutoksista on tehtävä 
siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään. 

Ottolapsen hoidon johdosta äitiysrahaa suori. 
tetaan vakuutetulle jokaiselta arkipäivältä, 
jonka hoito jatkuu, kunnes lapsen syntymästä 
on kulunut 234 arkipäivää, kuitenkin vähin
tään 96 arkipäivältä. Vakuutetun suostumuk
sella voidaan hänen äitiysrahakautensa 48 arki-

Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 1980. 

päivältä, siten kuin asetuksella tarkemmin sää
detään, suorittaa äitiysrahaa hänen puolisolleen, 
joka ei asu hänestä erillään välien rikkoutumi
sen vuoksi. Mitä 21 §:n 2 momentissa on sää
detty vakuutetun työstä poissa olosta, sovelle
taan vastaavasti hänen puolisoonsa. Puolisolie 
suoritettavan äitiysrahan määrä on yhtä suuri 
kuin se päiväraha, jonka hän olisi saanut, jos 
häntä olisi kohdannut sairaus. Mitä tämän py
kälän 2 momentissa on säädetty ilmoitusvel
vollisuudesta, koskee myös ottovanhempia. 

Siltä ajalta, jolta äitiysrahaa suoritetaan, ei 
sairauden perusteella makseta päivärahaa. 

Jos äitiysrahan suorittamisaikana alkaa oi
keus uuteen äitiysrahaan, edellisen äitiysrahan 
suorittaminen päättyy jälkimmäisen äitiysraha
oikeuden alkaessa. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä· 
kuuta 1981. 

Tätä lakia sovelletaan niihin vakuutettuihin, 
joiden laskettu synnytysaika tai synnytyspäivä 
on 1 päivänä heinäkuuta 1981 tai sen jälkeen. 
Laki ei kuitenkaan koske vakuutettua, jonka 
raskaus on keskeytynyt ennen 1 päivää kesä
kuuta 1981. 

Ottolapseksi otettavan lapsen hoidon perus
teella maksettavaa äitiysrahaa koskevia säännök
siä sovelletaan silloin, kun lapsen hoitoon otta
minen on tapahtunut 1 päivästä heinäkuuta 
1981 lukien. 

Tasavallan Presidentti 

URHO KEKKONEN 

Ministeri Katri-Helena Eskelinen 




