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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi äitiysavustuslain 4 §:n 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi äitiysa
vustuslain säännös äitiysavustuksen suorittamista
vasta. Nykyisen säännöksen mukaan äitiysavustus 
suoritetaan joko luontois- tai raha-avustuksena 
tai osittain kumpanakin. Esityksen mukaan 
äitiysavustus suoritettaisiin joko luontois- tai 
raha-avustuksena. Esityksessä ehdotetaan lisäksi 
kumottavaksi äitiysavustuslain muuttamisesta 

vuonna 1980 annetun lain voimaantulosäännök
sen 2 momentti, jonka mukaan äitiysavustuksiin 
liittyvät korvausasiat olisivat vuodesta 1985 siirty
neet sosiaalihallitukselta lääninhallituksille. 

Laki on tarkoitus saattaa voimaan heti sen 
jälkeen, kun eduskunta on sen hyväksynyt. Lakia 
ehdotetaan kuitenkin sovellettavaksi 1 päivästä 
tammikuuta 1985. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Äitiysavustuslain 4 §:n (1206/45) mukaan äi
tiysavustus suoritetaan kutakin syntynyttä lasta 
kohti asetuksella tarkemmin määrättävällä tavalla 
luontois- tai raha-avustuksena tai osittain kumpa
nakin. Tätä säännöstä on sovellettu siten, että jos 
äitiysavustuksen saajalle luovutetaan jäljellä ole
vasta varastosta luontoisavustus, jonka nimellisar
vo on lapsen syntymähetkellä vallitsevaa äitiysa
vustuksen määrää alhaisempi, hänelle maksetaan 
erotus raha-avustuksena. 

Lapsen syntymähetken mukaisen äitiysavustuk
sen ja luontoisavustuksen nimellisarvon välisen 
erotuksen maksaminen raha-avustuksena aiheut
taa runsaasti hallinnollista työtä kuntien sosiaali
lautakunnille, jotka joutuvat selvittämään, ketkä 
äitiysavustuksen saajista ovat luontoisavustuksen 
lisäksi oikeutettuja saamaan lisäavustuksen raha
na. Jokaisen lisäavustuksen myöntämisestä teh
dään lisäksi päätös, joka lähetetään tiedoksi äi
tiysavustuksen saajalle. 

Äitiysavustuksen saajien tasa-arvon kannalta 
luontoisavustusta täydentävällä lisäavustuksella 
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on vähäinen merkitys. Äitiysavustuksen maaraa 
korotetaan harvoin niin paljon, että luontoisavus
tuksen sisältö muuttuisi merkittävästi. Korotuk
sen määrä on vuosittain ollut muutaman kymme
nen markan suuruusluokkaa. Luontoisavustuksen 
käyttökelpoisuus ei siten mainittavasti riipu siitä, 
onko kysymyksessä korotusta edeltävään vai sitä 
seuraavaan erään kuuluva luontoisavustus. Lisä
avustuksen vähäistä merkitystä osoittaa myös se, 
että osa sen saajista jättää etuuden nostamatta. 

Äitiysavustuksen suorittamisen yksinkertaista
miseksi ehdotetaan, että nykyisestä lisäavustuk
sen suorittamisesta luovuttaisiin. Lakiehdotuksen 
4 §:n mukaan äitiysavustus suoritettaisiin joko 
luontois- tai raha-avustuksena. Äitiysavustusta ei 
siten voitaisi enää suorittaa osittain luontoisavus
tuksena ja osittain raha-avustuksena. 

Äitiysavustuslain muuttamisesta annetun lain 
(966/80) voimaantulosäännöksen 2 momentin 
mukaan nykyisin sosiaalihallitukselle kuuluva 
tehtävä suorittaa kunnalle korvaus kunnan varois
ta maksetuista äitiysavustuksista siirtyisi läänin
hallituksille, jotka suorittaisivat korvauksen en
simmäisen kerran vuoden 1985 vuosimenoihin. 
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Valtion hankintakeskus toimittaa luontoisavus
tukset tilauksesta suoraan kunnille ja laskuttaa 
sosiaalihallitusta avustuksista ja niiden kuljetus
kustannuksista. Kunnat lähettävät sosiaalihalli
tukselle vuosittain tilitykset, joiden perusteella 
kunnille korvataan niiden varoista suoritetut 
raha-avustukset. Kunnat hakevat sosiaalihallituk
selta myös rahaennakkoa. Nykyisessä äitiysavus
tuksen keskitetyssä korvausjärjestelmässä on kysy
mys valtiolle lain mukaan kuuluvasta tehtävästä. 
Tällä hetkellä käytössä oleva korvausjärjestelmä 
on hallinnollisesti tarkoituksenmukainen ja teho
kas, minkä vuoksi säännös siihen liittyvien tehtä
vien siirtämisestä sosiaalihallitukselta lääninhalli
tuksille ehdotetaan kumottavaksi. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Ehdotuksen mukaan luontoisavustuksena suo
ritettavan äitiysavustuksen lisäksi ei maksettaisi 

raha-avustusta, vaikka luontoisavustuksen nimel
lisarvo olisi alhaisempi kuin äitiysavustuksen 
määrä lapsen syntymähetkellä. Lisäavustuksia 
suoritetaan luontoisavustusten lisäksi noin 25 000 
kappaletta vuodessa, joten valtion vuotuisten 
menojen voidaan arvioida vähenevän äitiysavus
tuksen korotuksesta riippuen 600 000- 750 000 
markkaa vuodessa. 

3. Voimaan tulo 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan heti 
sen jälkeen, kun eduskunta on sen hyväksynyt. 
Äitiysavustuksen nykyisen korvausmenettelyn jat
kumisen varmistamiseksi ehdotetaan, että lakia 
sovellettaisiin kuitenkin jo vuoden 1985 alusta. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
äitiysavustuslain 4 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 13 päivänä kesäkuuta 1941 annetun äitiysavustuslain 
4 §, sellaisena kuin se on 15 päivänä joulukuuta 1945 annetussa laissa (1206/45), näin kuuluvaksi: 

4 § 
Äitiysavustus, jonka suuruuden valtioneuvosto 

vahvistaa, suoritetaan kutakin syntynyttä lasta 
kohti asetuksella tarkemmin säädettävällä tavalla 
joko luontois- tai raha-avustuksena. 

Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 1984 

Tämä laki tulee voimaan patvanä 
kuuta 198 . Lakia sovelletaan 1 päiväs

tä tammikuuta 1985. 
Tällä lailla kumotaan äitiysavustuslain muutta

misesta 19 päivänä joulukuuta 1980 annetun lain 
(966/80) voimaantulosäännöksen 2 momentti. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOMSTO 

Ministeri Vappu Taipale 
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Lzite 

Laki 
äitiysavustuslain 4 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 13 päivänä kesäkuuta 1941 annetun äitiysavustuslain 
4 §, sellaisena kuin se on 15 päivänä joulukuuta 1945 annetussa laissa (1206/45), näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

4 § 
Äitiysavustus, jonka suutuuden valtioneuvosto 

vahvistaa, suoritetaan kutakin syntynyttä lasta 
kohti asetuksella tarkemmin määrättävällä tavalla 
luontois- tai raha-avustuksena tahi osittain kum
panakin. 

Ehdotus 

.. 4 § 
Aitiysavustus, jonka suutuuden valtioneuvosto 

vahvistaa, suoritetaan kutakin syntynyttä lasta 
kohti asetuksella tarkemmin säädettäväitä tavalla 
joko luontois- tai raha-avustuksena. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . Lakia sovelletaan 1 päiväs

tä tammikuuta 1985. 
Tällä lailla kumotaan äitiysavustuslain muutta

misesta 19 päivänä joulukuuta 1980 annetun lain 
(966/80) voimaantulosäännöksen 2 momentti. 
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