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Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 21 §:n 
mu ottamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että sairausvakuutus
lain 21 §:n säännökseen tehtäisiin muutos, jonka 
mukaan vakuutettu olisi oikeutettu äitiys- ja 
vanhempainrahaan raskauden kestettyä 154 päi
vää säädetyn 180 päivän asemesta. Edellytyksenä 
on kuitenkin edelleen kuten voimassa olevassa 
säännöksessä, että vakuutettu on asunut Suomes
sa vähintään 180 päivää välittömästi ennen las
kettua synnytysaikaa. 

Lainmuutos on katsottu tarpeelliseksi, koska 
nykyisin parantuneen hoidon vuoksi jopa 22-viik
koinen eli 154 päivän ikäinen sikiö on voinut 
jäädä eloon. Esitys koskee vain harvoja äitejä, 
joten muutoksen kustannusvaikutus sairaus
vakuutusjärjestelmälle on vähäinen. 

Muutos on tarkoitettu tulemaan votmaan 
päivänä tammikuuta 1987. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne Ja ehdotetut 
muutokset 

Sairausvakuutuslain 21 §:n (32/85) mukaan 
naispuolisella vakuutetulla, jonka raskaus on kes
tänyt vähintään 180 päivää ja joka on asunut 
Suomessa vähintään mainitun ajan välittömästi 
ennen laskettua synnytysaikaa, on oikeus saada 
äitiys- ja vanhempainrahaa. Lain 23 b §:n (458/ 
86) mukaan, jos lapsi syntyy kuolleena, äitiysra
haa suoritetaan suorittamiskauden loppuun eli 
100 arkipäivältä. Elävänä syntyneen lapsen joh
dosta äitiysraha on käytännössä myönnetty, koska 
raskauden on katsottu kestäneen 180 päivää. 

Lääketieteen kehittyessä yhä nuoremmat sikiöt 
- joskus jopa 22-viikkoiset - jäävät parantu
neen hoidon ansiosta henkiin. Tämä lääketieteen 
kehitys on otettu huomioon uudessa lääkintöhal
lituksen hyväksymässä läääkintöhallituksesta an
netun asetuksen (130/70) 1 §:n nojalla annetussa 
tautiluokituksessa, joka otetaan käyttöön vuoden 
1987 alusta. Tautiluokitus on laadittu WHO:n 
hyväksymän kansainvälisen tautiluokituksen poh-
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jalta. Uudessa tautiluokituksessa raskauden kes
tolle asetetun määritelmän mukaan synnytyksellä 
tarkoitetaan raskausiältään vähintään 22 viikon 
eli 154 päivän ikäisen sikiön tai lapsen syntymis
tä. 

Käytännön toiminnan kannalta olisi tarkoituk
senmukaista, että raskauden kestoa ja synnytystä 
koskevat määrittelyt terveydenhuollossa ja sosiaa
lilainsäädännössä vastaisivat toisiaan. Jos aikarajat 
tautiluokituksessa ja sairausvakuutuslaissa poik
keaisivat toisistaan, jäisivät äidit, joiden lapsi on 
syntynyt raskauden kestettyä 154 päivää mutta 
alle 180 päivää, ilman äitiysrahaa. Näistä syistä 
ehdotetaan, että sairausvakuutuslaissa tarkoitettu 
raskauden kestoaika, jonka kuluttua oikeus äi
tiys- ja vanhempainrahaan alkaa, muutettaisiin 
vastaamaan tautiluokituksen määrittelyä, jolloin 
vaadittu aika lyhenisi 180 päivästä 22 viikkoon eli 
154 päivään. 

Edellä olevan perusteella sairausvakuutuslain 
21 §:n 1 momenttia ehdotetaan muutettavaksi 
siten, että vakuutetulla, jonka raskaus on kestä
nyt vähintään 154 päivää ja joka on asunut 
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Suomessa vähintään 180 päivää välittömästi en
nen laskettua synnytysaikaa, olisi oikeus saada 
äitiys- ja vanhempainrahaa. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Esitys koskee lukumääräisesti vain harvoja äite
jä vuodessa. Tämän vuoksi lainmuutoksen kus
tannusvaikutukset ovat vähäiset. 

3. Voimaan tulo 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan samaan 
aikaan kuin uusi tautiluokitus otetaan käyttöön 
eli 1 päivänä tammikuuta 1987. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
sairausvakuutuslain 21 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutus
lain 21 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 11 päivänä tammikuuta 1985 annetussa laissa (32/85), 
näin kuuluvaksi: 

21 § 
Vakuutetulla, jonka raskaus on kestänyt vähin

tään 154 päivää ja joka on asunut Suomessa 
vähintään 180 päivää välittömästi ennen lasket
tua synnytysaikaa, on oikeus saada äitiys- ja 
vanhempainrahaa. 

Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 1986 

Tämä laki tulee vOimaan 
kuuta 198 . 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

päivänä 

Sosiaali- Ja terveysministeri Eeva Kuuskoski- Vikatmaa 
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Liite 

Laki 
sairausvakuutuslain 21 §:n muuttamisesta· 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutus
lain 21 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 11 päivänä tammikuuta 1985 annetussa laissa {32/85), 
näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

21 § 
Naispuolisella vakuutetulla, jonka raskaus on 

kestänyt vähintään 180 päivää ja joka on asunut 
Suomessa vähintään mainitun ajan välittömästi 
ennen laskettua synnytysaikaa, on oikeus saada 
äitiys- ja vanhempainrahaa. 

Ehdotus 

21 § 
Vakuutetulla, jonka raskaus on kestänyt vähin

tään 154 päivää ja joka on asunut Suomessa 
vähintään 180 päivää välittömästi ennen lasket
tua synnytysaikaa, on oikeus saada äitiys- ja 
vanhempainrahaa. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 




