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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan tarkennettaviksi sairaus
vakuutuslain säännöksiä siten, että jos lapsi kuo
lee äitiysrahakauden lopulla tai vanhempain- tai 
isyysrahan suorittamisaikana, vanhempainrahaa 
tai isyysrahaa voitaisiin suorittaa lyhyen ylimeno
kauden ajalta, enintään 12 arkipäivältä. Jos äi
tiysrahakausi päättyy ennen kuin 12 arkipäivää 
on kulunut lapsen kuolemasta, vanhempainrahaa 
suoritettaisiin lisäksi niin monelta arkipäivältä, 
että yhteensä 12 arkipäivän suoritusaika täyttyy. 
Jos lapsi kuolee vanhempainrahan suorituskau-

della, vanhempainrahaa suoritetta1sun 12 arki
päivältä lapsen kuolemasta lukien, jollei vanhem
painrahakausi sitä ennen ole päättynyt. Isyysra
haa suoritettaisiin ennakkoon sovitulla tavalla 
myös silloin, jos lapsi kuolee isyysrahan suoritta
misaikana. Nykyisten säännösten mukaan oikeus 
vanhempainrahaan päättyy, jos lapsi vanhem
painrahan suorittamisaikana kuolee. Samoin 
isyysrahaa ei makseta lapsen kuoleman jälkeen. 

Muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi 
tilassa. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Sairausvakuutuslain 23 §:n 1 momentin (32/ 
85) mukaan äitiysrahaa suoritetaan yhteensä 100 
arkipäivältä siten, että 25 arkipäivää siitä kohdis
tuu laskettua synnytysaikaa välittömästi edeltä
neeseen ja 75 arkipäivää sitä välittömästi seuraa
vaan aikaan. Oikeus äitiysrahaan säilyy, vaikka 
lapsi syntyy kuolleena tai kuolee 75 arkipäivän 
kuluessa synnytyksestä. Saman pykälän 2 mo
mentin mukaan vanhempainrahaa suoritetaan 
158 arkipäivältä välittömästi äitiysrahan suoritta
misajan päätyttyä lapsen äidille tai äidin suostu
muksella isälle, joka on lapsen hoidon takia 
poissa ansiotyöstä tai muusta kodin ulkopuolella 
suoritettavasta työstä. Pykälän 4 momentin mu
kaan lapsen isälle, joka on lapsen hoidon takia 
poissa ansiotyöstä tai muusta kodin ulkopuolella 
suoritettavasta työstä, suoritetaan lapsen äidin 
suostumuksella isyysrahaa lapsen syntymän yh-
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teydessä vähintään 6 ja enintään 12 arkipäivältä, 
jolloin vanhempainrahan 158 arkipäivän suoritta
misaika lyhenee vastaavasti. 

Mainituissa lainkohdissa säädetään lisäksi, että 
oikeus vanhempainrahaan lakkaa lapsen kuolles
sa. Jos lapsi kuolee äitiysrahakauden lopussa, 
oikeutta vanhempainrahaan ei synny. Samoin 
oikeus isyysrahaan päättyy, jos lapsi kuolee. Kui
tenkaan lapsen vanhemmat eivät monestakaan 
eri syystä kykene palaamaan työhön heti lapsen 
kuoleman jälkeen. Toisaalta tieto lapsen kuole
masta ei kulje riittävän nopeasti kansaneläke
laitoksen paikallistoimistoon ja syntyy tilanteita, 
jolloin vakuutetulle maksetaan vanhempainrahaa 
liikaa, minkä jälkeen olisi ryhdyttävä takaisinpe
rintään. 

Sairausvakuutuslain muutos ehdotetaan tekni
sesti toteutettavaksi siten, että 23 §:n 1, 2 ja 4 
momentista sekä 23 a §:stä poistetaan lapsen 
kuolemaa koskevat säännökset ja siirretään ne 
uuteen 23 b §:ään. Isyys- ja vanhempainrahan 
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osalta sääntely muuttu1s1 siten, että jos lapsi 
kuolee, isyysrahaa suoritetaan sen suorittamiskau
den loppuun ja vanhempainrahaa suoritetaan 12 
atkipäivältä lapsen kuolinpäivän jälkeen, kuiten
kin enintään vanhempainrahakauden loppuun. 
Äitiys- tai isyysrahaa ja vanhempainrahaa suori
tettaisiin kuitenkin yhteensä enintään 12 päivältä 
lapsen kuoleman jälkeen. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Tapauksia, joissa lapsi kuolee äitiysrahakauden 
lopulla tai vanhempainrahan suorittamisaikana, 
on melko vähän, joten ehdotettu muutos ei 
aiheuttaisi sanottavia sairausvakuutuksen lisäkus
tannuksia. 

3. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

Työsopimuslain mukaan työntekijällä on oi
keus saada äitiys-, isyys- tai vanhempainlomaksi 
se aika, johon hänelle sairausvakuutuslain mu
kaan tulevan äitiys-, isyys- tai vanhempainrahan 
katsotaan kohdistuvan. Vuosilomalain mukaan 
hänelle kertyy sanotulta ajalta myös vuosilomaa. 

4. Voimaan tulo 

Laki tulisi saattaa voimaan ensi tilassa. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
sairausvakuutuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain 23 §:n 1, 2 ja 4 momentti sekä 

23 a §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat 11 päivänä tammikuuta 1985 annetussa laissa (32/85), ja 
lisätään lakiin uusi 23 b § seuraavasti: 

23 § 
Äitiysrahaa suoritetaan lapsen äidille yhteensä 

100 arkipäivältä. Oikeus äitiysrahaan alkaa 25 
arkipäivää välittömästi ennen laskettua synnytys
aikaa. Jos raskaus on päättynyt aikaisemmin kuin 
25 atkipäivää ennen laskettua synnytysaikaa, oi
keus äitiysrahaan alkaa raskauden päättymispäi
västä lukien. 

Vanhempainrahaa suoritetaan 158 arkipäivältä 
äitiysrahakauden päättymisestä lukien lapsen äi
dille tai äidin suostumuksella lapsen isälle, joka 
on lapsen hoidon takia poissa ansiotyöstä tai 
muusta kodin ulkopuolella suoritettavasta työstä. 

Lapsen isälle, joka on lapsen hoidon takia 
poissa ansiotyöstä tai muusta kodin ulkopuolella 
suoritettavasta työstä, suoritetaan lapsen äidin 
suostumuksella isyysrahaa lapsen syntymän yh
teydessä vähintään 6 ja enintään 12 atkipäivältä, 
jolloin vanhempainrahakausi lyhenee vastaavasti. 

23 a § 
Jos lapsen äiti kuolee äitiys- tai vanhempainra

han suorittamisaikana, maksetaan isälle, joka 
vastaa lapsen huollosta, 23 §:n säännöksestä 
poiketen vanhempainrahaa. Vanhempainrahaa 
maksetaan enintään niin monelta atkipäivältä 
kuin äitiys- ja vanhempainrahaa on jäänyt äidin 
kuoleman johdosta suorittamatta. Jos isä on an
siotyössä tai muussa kodin ulkopuolella suoritet
tavassa työssä, hänelle suoritettavan vanhempain
rahan määrä on tältä ajalta vähimmäispäivärahan 
suuruinen. Jos lapsen isä ei vastaa lapsen huollos
ta, vanhempainraha suoritetaan muulle lapsen 
huollosta vastaavalle vakuutetulle, johon tällöin 
sovelletaan, mitä edellä on säädetty lapsen isästä. 

23 b § 
Jos lapsi syntyy kuolleena tat JOS lapsi tai 

ottolapsi kuolee äitiys-, isyys- tai vanhempainra
han suorittamisaikana: 
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1) äitiys- ja isyysrahaa suoritetaan suorittamis
kauden loppuun; ja 

2) vanhempainrahaa suoritetaan 12 arkipäiväl
tä lapsen kuolinpäivän jälkeen, enintään kuiten
kin vanhempainrahakauden loppuun. 

Vanhempinrahaa ei 1 momentin 2 kohdan 
nojalla kuitenkaan suoriteta niiltä päiviltä, joilta 
1 kohdan mukaan suoritetaan äitiys- tai isyysra
haa. 

Helsingissä 18 päivänä huhtikuuta 1986 

Jos lapsi luovutetaan pois äitiysrahan suoritta
misaikana tarkoituksella antaa hänet ottolapseksi, 
äitiysrahaa suoritetaan äitiysrahakauden lop
puun. Jos luovutus tapahtuu isyys- tai vanhem
painrahan suorittamisaikana, oikeus isyys- tai 
vanhempainrahaan päättyy luovuttamispäivää 
seuraavasta päivästä lukien. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Sosiaali- ja terveysministeri Eeva Kuuskoski- Vikatmaa 



4 1986 vp. - HE n:o 45 

Liite 

Laki 
sairausvakuutuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain 23 §:n 1, 2 ja 4 momentti sekä 

23 a §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat 11 päivänä tammikuuta 1985 annetussa laissa (32/85), ja 
lisätään lakiin uusi 23 b § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

.. 23 § 
Aitiysrahaa suoritetaan yhteensä 100 arkipäi

vältä siten, että 25 arkipäivää siitä kohdistuu 
laskettua synnytysaikaa välittömästi edeltänee
seen ja 75 arkipäivää sitä välittömästi seuraavaan 
aikaan. Jos raskaus on keskeytynyt aikaisemmin 
kuin 25 arkipäivää ennen laskettua synnytysai
kaa, äitiysrahan katsotaan kohdistuvan raskauden 
keskeytymispäivää välittömästi seuraavaan 100 
arkipäivään. Oikeus äitiysrahaan säzlyy, vaikka 
lapsi syntyy kuolleena tai kuolee 75 arkipäivän 
kuluessa synnytyksestä taikka lapsen äiti tänä 
aikana luovuttaa pois lapsensa tarkoituksella an
taa hänet ottolapseksi. 

Vanhempainrahaa suoritetaan 158 arkipäivältä 
välittömästi äitiysrahan suorittamisajan päätyttyä 
lapsen äidille tai äidin suostumuksella lapsen 
isälle, joka on lapsen hoidon takia poissa ansio
työstä tai muusta kodin ulkopuolella suoritetta
vasta työstä. Oikeus vanhempainrahaan päättyy, 
jos lapsi vanhempainrahan suorittamisaikana 
kuolee tai luovutetaan pois tarkoituksella antaa 
hänet ottolapseksi. 

Lapsen isälle, joka on lapsen hoidon takia 
poissa ansiotyöstä tai muusta kodin ulkopuolella 
suoritettavasta työstä, suoritetaan lapsen äidin 
suostumuksella isyysrahaa lapsen syntymän yh
teydessä vähintään 6 ja enintään 12 arkipäivältä, 
jolloin vanhempainrahan 158 arkipäivän suoritta
misaika lyhenee vastaavasti. 

23 a § 
Jos lapsen äiti kuolee äitiys- tai vanhempainra

han suorittamisaikana, maksetaan isälle, joka 
vastaa lapsen huollosta, 23 §:n säännöksestä 
poiketen vanhempainrahaa. Vanhempainrahaa 
maksetaan enintään niin monelta arkipäivältä, 

Ehdotus 

23 § 
Äitiysrahaa suoritetaan lapsen äidille yhteensä 

100 arkipäivältä. Oikeus äitiysrahaan alkaa 25 
arkipäivää välittömästi ennen laskettua synnytys
aikaa. Jos raskaus on päättynyt aikaisemmin kuin 
25 arkipäivää ennen laskettua synnytysaikaa, oi
keus äitiysrahaan alkaa raskauden päättymispäi
västä lukien. 

Vanhempainrahaa suoritetaan 158 arkipäivältä 
äitiysrahakauden päättymisestä lukien lapsen äi
dille tai äidin suostumuksella lapsen isälle, joka 
on lapsen hoidon takia poissa ansiotyöstä tai 
muusta kodin ulkopuolella suoritettavasta työstä. 

Lapsen isälle, joka on lapsen hoidon takia 
poissa ansiotyöstä tai muusta kodin ulkopuolella 
suoritettavasta työstä, suoritetaan lapsen äidin 
suostumuksella isyysrahaa lapsen syntymän yh
teydessä vähintään 6 ja enintään 12 arkipäivältä, 
jolloin vanhempainrahakausi lyhenee vastaavasti. 

23 a § 
Jos lapsen äiti kuolee äitiys- tai vanhempainra

han suorittamisaikana, maksetaan isälle, joka 
vastaa lapsen huollosta, 23 §:n säännöksestä 
poiketen vanhempainrahaa. Vanhempainrahaa 
maksetaan enintään niin monelta arkipäivältä 
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Voimassa oleva laki 

kuin miltä äitiys- ja vanhempainrahaa on jäänyt 
äidin kuoleman johdosta suorittamatta. Jos isä on 
ansiotyössä tai muussa kodin ulkopuolella suori
tettavassa työssä, hänelle suoritettavan vanhem
painrahan määrä on tältä ajalta vähimmäispäivä
rahan suuruinen. jos myös lapsi äitiys-, isyys- tai 
vanhempainrahan suorittamisaikana kuolee tai 
luovutetaan pois tarkoituksella antaa hänet otto
lapsekst~ lapsen isällä ei ole tämän jälkeen oi
keutta saada vanhempainrahaa. Jos lapsen isä ei 
vastaa lapsen huollosta, vanhempainraha suorite
taan muulle lapsen huollosta vastaavalle vakuute
tulle, johon tällöin sovelletaan, mitä edellä on 
säädetty lapsen isästä. 

Ehdotus 

kuin äitiys- ja vanhempainrahaa on jäänyt äidin 
kuoleman johdosta suorittamatta. Jos isä on an
siotyössä tai muussa kodin ulkopuolella suoritet
tavassa työssä, hänelle suoritettavan vanhempain
rahan määrä on tältä ajalta vähimmäispäivärahan 
suuruinen. Jos lapsen isä ei vastaa lapsen huollos
ta, vanhempainraha suoritetaan muulle lapsen 
huollosta vastaavalle vakuutetulle, johon tällöin 
sovelletaan, mitä edellä on säädetty lapsen isästä. 

23 b § 
jos lapsi syntyy kuolleena tat JOS lapsi tai 

ottolapsi kuolee äitiys-, zsyys- tai vanhempiiinra
han suorittamisaikana: 

1) äitiys- ja isyysrahaa suoritetaan suorittamis
kauden loppuun; ja 

2) vanhempainrahaa suoritetaan 12 arkipäiväl
tä lapsen kuolinpäivän jälkeen, enintään kuiten
kin vanhempainrahakauden loppuun. 

Vanhempainrahaa ei 1 momentin 2 kohdan 
nojalla kuitenkaan suoriteta niiltä päiviltä, joilta 
1 kohdan nojalla suoritetaan äitiys- tai isyysrahaa. 

jos lapsi luovutetaan pois äitiysrahan suoritta
misaikana tarkoituksella antaa hänet ottolapseksi, 
äitiysrahaa suontetaan äitiysrahakauden lop
puun. jos luovutus tapahtuu isyys- tai vanhem
painrahan suonttamzsaikana, ozkeus zsyys- tai 
vanhempainrahaan päättyy luovuttamispäivää 
seuraavasta päivästä lukien. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 




