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Hallituksen esitys Eduskunnalle työsopimuslain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan laajennet
tavaksi pienten lasten vanhempien mahdolli
suutta lyhentää työaikaansa määräajaksi lap
sen hoidon vuoksi. Ehdotuksen mukaan työn
tekijä voisi saada osittaista hoitovapaata lap
sensa tai muun hänen kodissaan pysyvästi asu
van lapsen hoidon vuoksi keskeytyksettä sen 
vuoden loppuun saakka, jolloin lapsi aloittaa 
peruskoulun. Nykyiset säännökset rajoittavat 

osittaisen hoitovapaan sellaisiin vanhempiin, 
joilla on alle nelivuotias lapsi tai peruskoulun 
ensimmäistä lukukautta käyvä lapsi. Lisäksi 
ehdotetaan muutoksia äitiys- ja isyysloman 
sekä alle kaksivuotiaan lapsen hoitovapaan 
käyttämistä koskeviin ilmoitusaikoihin. 

Muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan 
vuoden 1990 jälkipuoliskolla. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne 

Työsopimuslakiin lisättiin säännökset osit
taisesta hoitovapaasta osana työntekijän yksi
löllistä työaikaa koskevaa lainsäädäntöuudis
tusta, joka tuli voimaan vuoden 1988 elokuun 
alusta. Työsopimuslain uuden 34 d §:n (284/ 
88) mukaan työntekijä voi saada osittaista 
hoitovapaata alle nelivuotiaan lapsensa tai 
muun hänen kodissaan pysyvästi asuvan alle 
nelivuotiaan lapsen hoidon vuoksi sekä perus
koulun aloittavan lapsen hoidon vuoksi ensim
mäisen lukukauden ajaksi. 

Yksilöllistä työaikaa koskeneessa hallituksen 
esityksessä (hall.es. n:o 166/1987 vp.) todet
tiin, että osittaisen hoitovapaan käytöstä ja sen 
laajuudesta saatujen kokemusten ja sen julkis
ten palvelujen saatavuuteen aiheuttamien vai
kutusten perusteella hallituksen tarkoituksena 
on tehdä ratkaisut osittaisen hoitovapaan ke
hittämisestä vuoden 1989 lopulla. Osittaisen 
hoitovapaan asteittaiseen laajentamiseen pää
dyttiin sen vuoksi, että arviot työajan lyhentä
mismahdollisuuden käytöstä ja vaikutuksista 
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etenkin julkishallinnon palveluihin ja työvoi
matilanteeseen vaihtelivat suuresti. 

Sosiaali- ja terveysministeriö arvioi keväällä 
1988, että jos osittaisen hoitovapaan käyttöön 
liittyy ansionmenetystä osittain kompensoiva 
hoitokorvaus, oikeutta käyttäviä olisi yksityis
ten työnantajien palveluksessa noin 20 000, 
kunnallishallinnossa noin 15 000 ja valtion pal
veluksessa noin 4 000 henkilöä. Sosiaali- ja 
terveysministeriön vuonna 1989 tekemät selvi
tykset osoittavat, että työajan lyhentämismah
dollisuutta on käytetty tuntuvasti vähemmän 
kuin oli arvioitu. 

Osittaista hoitovapaata on käyttänyt 6 pro
senttia siihen oikeutetuista. Tiedot perustuvat 
huhtikuussa 1989 alle neljävuotiaiden lasten 
vanhemmille lähetettyyn kyselyyn. Osittaisen 
hoitovapaan käyttö on ollut Uudenmaan lää
nissä jonkin verran yleisempää kuin muualla. 
Lain ensimmäisen kokonaisen voimassaolo
vuoden aikana voidaan arvioida 7 000-8 000 
alle nelivuotiaan lapsen vanhemman lyhentä
vän työaikaansa lapsen hoidon vuoksi. Näihin 
arvioihin on lisättävä peruskoulun aloittavien 
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lasten vanhemmat, jotka ovat käyttäneet mah
dollisuutta siirtyä osittaiselle hoitovapaalle 
syyslukukauden ajaksi. 

Lailla lasten kotihoidon tuesta annetun lain 
muuttamisesta (4/89), joka on voimassa maa
liskuun alusta 1989 vuoden loppuun ja jonka 
voimassa oloa on jatkettu edelleen lailla (1268/ 
89) vuoden 1990 loppuun, on säädetty työajan 
lyhentämisestä aiheutuvaa ansionmenetystä 
kompensoivasta osittaisesta kotihoidon tuesta. 
Osittaisen kotihoidon tuen saamisen edellytyk
senä on, että työ- tai virkasuhteessa olevan alle 
kolmivuotiaan lapsen vanhemman tai muun 
huoltajan viikottainen työaika on enintään 30 
tuntia. Tuki on määrältään neljännes kotihoi
don tuen perusosasta. Osittaista kotihoidon 
tukea maksetaan siihen saakka, kun lapsi täyt
tää kolme vuotta tai tuen saamisen muut edel
lytykset lakkaavat. Osittaista kotihoidon tukea 
on edellä mainitun sosiaali- ja terveysministe
riön selvityksen mukaan saanut 43 prosenttia 
osittaista hoitovapaata käyttävistä perheistä eli 
noin 3 400 perhettä. 

2. Ehdotetut muutokset 

Osittaisen hoitovapaan käytöstä ja sen laa
juudesta saatujen kokemusten perusteella halli
tus esittää osittaisen hoitovapaan laajentamis
ta. Lakiehdotuksen mukaan työntekijä voisi 
saada osittaista hoitovapaata lapsensa tai 
muun hänen kodissaan pysyvästi asuvan lapsen 
hoidon vuoksi sen vuoden loppuun saakka, 
jona lapsi aloittaa peruskoulun. 

Peruskoululain (476/83) 32 §:n mukaan op
pivelvollisuuden suorittaminen alkaa syysluku
kauden alussa sinä vuonna, jona lapsi täyttää 
seitsemän vuotta. 

Ehdotus merkitsee osittaiseen hoitovapaa
seen oikeutettujen perheiden määrän kasvua 
lähes kaksinkertaiseksi. Oikeuttaan käyttävien 
perheiden lukumäärä kasvanee asteittain. Työ
ajan lyhentämismahdollisuuden käyttöä arvioi
taessa on otettava huomioon, ettei osittainen 
kotihoidontuki ulotu näihin soveltamispiirin 
laajentamisen kohteena oleviin perheisiin, kos
ka lapsi on 4-7-vuotias. Säännöksen muutta
minen ei siten lisää osittaisen hoitovapaan 
käyttöä läheskään samassa suhteessa kuin itse 
oikeus hoitovapaaseen laajenee. 

Osittaista hoitovapaata koskevia säännöksiä 

ei ehdoteta muutettavaksi muilta kuin edellä 
mainituilta osin. Osittainen hoitovapaa toteu
tetaan työnantajan ja työntekijän sopimaHa 
tavalla, eikä työnantaja voi kieltäytyä hoitova
paata koskevan sopimuksen tekemisestä ilman 
painavaa syytä, jollaiseksi käy vain osittaisesta 
hoitovapaasta työnantajalle tai liikkeen, laitok
sen taikka viraston toiminnalle työpaikan koko 
ja käytetyt tuotanto- ja palvelutekniikka huo
mioon ottaen aiheutuva merkittävä haitta. 

Talous- ja tulopoliittisessa kokonaisratkai
sussa vuosille 1990-1991 sovittiin eräistä äi
tiys- ja isyyslomaa sekä hoitovapaata koskevis
ta muutoksista. Tämän johdosta ehdotetaan 
työsopimuslain 34 §:ään lisättäväksi uusi 2 mo
mentti, jonka mukaan äidin, joka aloittaa 
äitiysloman aikaisemmin kuin 30 arkipäivää 
ennen laskettua synnytysaikaa, on ilmoitettava 
tästä työnantajalle viimeistään kolme kuukaut
ta ennen laskettua synnytysaikaa. Ehdotuksen 
mukaan työnantaja ja työntekijä voivat keske
nään sopia asiasta toisin. Kokonaisratkaisussa 
sovittiin, että nykyisen isyysloman lisäksi isällä 
on mahdollisuus pitää äitiys- ja vanhempainlo
man aikana isyyslomaa, joka ei lyhennä van
hempainlomaa. Tästä syystä ehdotetaan työso
pimuslain 34 a §:ään lisättäväksi säännös siitä, 
että myös tästä valinnaisena aikana käytettä
västä isyyslomasta on ilmoitettava työnanta
jalle kuukautta ennen loman käyttämistä. Vie
lä ehdotetaan työsopimuslain 34 b § :n 2 mo
menttia muutettavaksi siten, että työnantajalle 
on ilmoitettava alle kaksivuotiaan lapsen hoi
tovapaan käyttämisestä nykyisen yhden kuu
kauden sijasta kahta kuukautta ennen vanhem
painloman päättymistä. 

3. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Osittaista hoitovapaata käyttävien perheiden 
käytettävissä olevat tulot vähenevät toisen van
hemmista lyhentäessä työaikaansa, mutta vai
kutukset verotuksen ja tulonsiirtojen jälkeen 
jäävät selvästi bruttotulojen alenemista pie
nemmiksi. Työnantajille osittaisen hoitovapaa
oikeuden laajeneminen ei aiheuta merkittäviä 
lisäkustannuksia, koska työajan lyhennyksiä 
voidaan osaksi korvata työn tehostaruistoimilla 
ja töiden uudel!een järjestelyillä. Julkishallin-



1990 vp. - HE n:o 77 3 

nossa tehtyjen arvioiden mukaan osittaisesta 
hoitovapaasta ei aiheudu lainkaan lisäkustan
nuksia, jos entinen tuotanto- ja palvelutaso 
voidaan säilyttää palkkaamalla lisätyövoimaa 
vajaa 80 prosenttia laskennallisesta työpanok
sen menetyksestä. 

Julkiselle taloudelle osittaisen hoitovapaan 
laajeneminen aiheuttaa vähäisiä verotulojen 
menetyksiä siltä osin kuin työaikaansa lyhentä
neen työntekijän sijaan ei palkata lisätyövoi
maa. 

4. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan vuoden 
1990 jälkipuoliskolla. Koska osittaisesta hoito
vapaasta on tiedotettu varsin laajasti vuoden 
1988 lainsäädäntöuudistuksen yhteydessä, jär
jestelmän laajentaminen ei edellytä pitkää val
misteluaikaa. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
työsopimuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 30 päivänä huhtikuuta 1970 annetun työsopimuslain (320/70) 34 a §:n 2 momentti, 

34 b §:n 2 momentti ja 34 d §:n 1 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat, 34 a §:n 2 momentti ja 34 b §:n 2 momentti 11 päivänä tammikuuta 

1985 annetussa laissa (30/85) ja 34 d §:n 1 momentti 31 päivänä maaliskuuta 1988 annetussa 
laissa (284/88), sekä 

lisätään 34 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 11 päivänä tammikuuta 1985 annetussa 
laissa uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 ja 3 momentti siirtyvät 3 ja 4 momentiksi, seuraavasti: 

34 § 

Aitiys-, isyys- ja vanhempainloma sekä 
hoitovapaa 

Jos äitiysloma aloitetaan aikaisemmin kuin 
30 arkipäivää ennen laskettua synnytysaikaa, 
on äitiyslomasta ilmoitettava työnantajalle vii
meistään kolme kuukautta ennen laskettua 
synnytysaikaa, jollei työnantajan ja työnteki
jän kesken ole toisin sovittu. 

34 a § 

Vanhempainloman jaksottaminen ja 
työntekijän ilmoitusvelvollisuus 

Työntekijän on ilmoitettava työnantajalle 
vanhempainloman käyttämisestä, sen alkami
sesta, pituudesta ja jaksottamisesta mikäli 
mahdollista kuukautta ennen laskettua synny
tysaikaa, kuitenkin viimeistään kahden kuu
kauden kuluttua lapsen syntymästä. Ottolap
sen hoidon vuoksi pidettävän vanhempainlo
man alkamisesta, pituudesta ja jaksottamisesta 
on ilmoitettava viimeistään kuukautta ennen 
vanhempainloman alkamista. Isyyslomasta on 
ilmoitettava työnantajalle viimeistään kuukaut
ta ennen laskettua synnytysaikaa tai, jos isyys-

lomaa käytetään valionaisena aikana äitiys- ja 
vanhempainrahakauden aikana, viimeistään 
kuukautta ennen tällaisen isyysloman alkamis
ta. 

34 b § 

Hoitovapaan Jaksotlaminen ja työntekijän 
ilmoitusvelvollisuus 

Työntekijän on ilmoitettava työnantajalle 
hoitovapaan käyttämisestä, sen alkamisesta, 
pituudesta ja jaksottamisesta hoitaakseen alle 
kaksivuotiasta lasta viimeistään kahta kuu
kautta ennen vanhempainloman päättymistä 
sekä hoitovapaan käyttämisestä tämän jälkeen 
hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään kuukautta 
ennen kuin lapsi täyttää kaksi vuotta. Työnte
kijällä on oikeus perustellusta syystä muuttaa 
hoitovapaan ajankohta ilmoittamalla siitä 
työnantajalle viimeistään kuukautta ennen 
muutoksen toteutumista tai niin pian kuin 
mahdollista. 

34 d § 

Osittainen hoitovapaa 

Työntekijä voi saada osittaista hoitovapaata 
lapsensa tai muun hänen kodissaan pysyvästi 
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asuvan lapsen hoidon vuoksi sen vuoden lop
puun saakka, jona lapsi aloittaa peruskoulun. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 , kuitenkin 

34 d §:n 1 momentti tulee voimaan 
nä kuuta 199 . 

Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 1990 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

päivänä 
siten, että 

päivä-

Työministeri Matti Puhakka 



1990 vp. - HE n:o 77 5 

Liite 

Laki 
työsopimuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 30 päivänä huhtikuuta I970 annetun työsopimuslain (320/70) 34 a §:n 2 momentti, 

34 b §:n 2 momentti ja 34 d §:n I momentti, 
sellaisina kuin ne ovat, 34 a §:n 2 momentti ja 34 b §:n 2 momentti II päivänä tammikuuta 

1985 annetussa laissa (30/85) ja 34 d §:n 1 momentti 31 päivänä maaliskuuta I988 annetussa 
laissa (284/88), sekä 

lisätään 34 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa II päivänä tammikuuta 1985 annetussa 
laissa uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 ja 3 momentti siirtyvät 3 ja 4 momentiksi, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

34 § 

Äitiys-, isyys- ja vanhempainloma sekä 
hoitovapaa 

Jos äitiysloma aloitetaan aikaisemmin kuin 
30 arkipäivää ennen laskettua synnytysaikaa, 
on äitiyslomasta ilmoitettava työnantajalle vii
meistään kolme kuukautta ennen laskettua 
synnytysaikaa, jollei työnantajan ja työnteki
jän kesken ole toisin sovittu. 

34 a § 

Vanhempainloman jaksottaminen ja 
työntekijän ilmoitusvelvollisuus 

Työntekijän on ilmoitettava työnantajalle 
vanhempainloman käyttämisestä, sen alkami
sesta, pituudesta ja jaksottamisesta mikäli 
mahdollista kuukautta ennen laskettua synny
tysaikaa, kuitenkin viimeistään kahden kuu
kauden kuluttua lapsen syntymästä. Ottolap
sen hoidon vuoksi pidettävän vanhempainlo
man alkamisesta, pituudesta ja jaksottamisesta 
on ilmoitettava viimeistään kuukautta ennen 
vanhempainloman alkamista. lsyyslomasta on 
ilmoitettava työnantajalle viimeistään kuukaut
ta ennen laskettua synnytysaikaa. 

Työntekijän on ilmoitettava työnantajalle 
vanhempainloman käyttämisestä, sen alkami
sesta, pituudesta ja jaksottamisesta mikäli 
mahdollista kuukautta ennen laskettua synny
tysaikaa, kuitenkin viimeistään kahden kuu
kauden kuluttua lapsen syntymästä. Ottolap
sen hoidon vuoksi pidettävän vanhempainlo
man alkamisesta, pituudesta ja jaksottamisesta 
on ilmoitettava viimeistään kuukautta ennen 
vanhempainloman alkamista. Isyyslomasta on 
ilmoitettava työnantajalle viimeistään kuukaut
ta ennen laskettua synnytysaikaa tai, jos isyys
lomaa käytetään valinnaisena aikana äitiys- ja 
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Voimassa oleva laki Ehdotus 

vanhempainrahakauden aikana, viimeistään 
kuukautta ennen tällaisen isyysloman alkamis
ta. 

34 b § 

Hoitovapaan Jaksotlaminen ja työntekijän 
ilmoitusvelvollisuus 

Työntekijän on ilmoitettava työnantajalle 
hoitovapaan käyttämisestä, sen alkamisesta, 
pituudesta ja jaksottamisesta hoitaakseen alle 
kaksivuotiasta lasta viimeistään kuukautta en
nen vanhempainloman päättymistä sekä hoito
vapaan käyttämisestä tämän jälkeen hyvissä 
ajoin, kuitenkin viimeistään kuukautta ennen 
kuin lapsi täyttää kaksi vuotta. Työntekijällä 
on oikeus perustellusta syystä muuttaa hoito
vapaan ajankohta ilmoittamalla siitä työnanta
jalle viimeistään kuukautta ennen muutoksen 
toteutumista tai niin pian kuin mahdollista. 

Työntekijän on ilmoitettava työnantajalle 
hoitovapaan käyttämisestä, sen alkamisesta, 
pituudesta ja jaksottamisesta hoitaakseen alle 
kaksivuotiasta lasta viimeistään kahta kuu
kautta ennen vanhempainloman päättymistä 
sekä hoitovapaan käyttämisestä tämän jälkeen 
hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään kuukautta 
ennen kuin lapsi täyttää kaksi vuotta. Työnte
kijällä on oikeus perustellusta syystä muuttaa 
hoitovapaan ajankohta ilmoittamalla siitä 
työnantajalle viimeistään kuukautta ennen 
muutoksen toteutumista tai niin pian kuin 
mahdollista. 

34 d § 

Osittainen hoitovapaa 

Työntekijä voi saada osittaista hoitovapaata 
alle nelivuotiaan lapsensa tai muun hänen ko
dissaan pysyvästi asuvan alle nelivuotiaan lap
sen hoidon vuoksi sekä peruskoulun aloittavan 
lapsen hoidon vuoksi ensimmäisen lukukauden 
ajaksi. 

Työntekijä voi saada osittaista hoitovapaata 
lapsensa tai muun hänen kodissaan pysyvästi 
asuvan lapsen hoidon vuoksi sen vuoden lop
puun saakka, jona lapsi aloittaa peruskoulun. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 , kuitenkin 

34 d §:n 1 momentti tulee voimaan 
nä kuuta 199 . 

päivänä 
siten, että 

päivä-


