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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 34 §:n 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksen tarkoituksena on toteuttaa Euroo
pan yhteisöjen neuvoston raskaussuojelua kos
kevan direktiivin asettamat vähimmäisvaati
mukset Suomessa. Esityksessä ehdotetaan 
muutettavaksi työsopimuslakia siten, että ras
kaana olevalla työntekijällä on oikeus ilman 

palkanmenetystä käydä synnytystä edeltävissä 
lääketieteellisissä tutkimuksissa työaikana, mi
käli nämä tutkimukset on suoritettava työaika
na. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vii
meistään 19 päivänä lokakuuta 1994. 

PERUSTELUT 

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset 

Toimenpiteistä raskaana olevien ja äskettäin 
synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden 
turvallisuuden ja terveyden parantamisen kan
nustamiseksi työssä annettu Euroopan yhteisö
jen neuvoston direktiivi (92/85/ETY; kymmenes 
direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu erityisdirektiivi, jäljempänä raskaus
suojeludirektiivi), sisältyy Euroopan talous
alueesta tehdyssä sopimuksessa (ETA-sopimus) 
tarkoitetun sekakomitean 21 päivänä maalis
kuuta 1994 antamaan päätökseen. Päätöksellä 
on sopimukseen sisällytetty yhteisössä 1 päivä
nä elokuuta 1991 jälkeen hyväksytyt työter
veyttä ja -turvallisuutta koskevat säädökset 
(liite XVIII). Raskaussuojeludirektiivin tarkoi
tuksena on parantaa raskaana olevien, äsket
täin synnyttäneiden ja imettävien työntekijöi
den työturvallisuutta ja työoikeudellista ase
maa. Direktiivin sisältö ja vaikutukset Suomen 
lainsäädäntöön on selvitetty eduskunnalle 
ETA -sopimuksen pöytäkirjan 4 7 ja tiettyjen 
liitteiden muuttamisesta koskevan ET A:n seka
komitean päätöksen N:o 7/94 eräiden määräys
ten hyväksymisestä annetussa hallituksen esi
tyksessä (HE 56/94 vp). 

Direktiivin 9 artiklan mukaan raskaana ole-
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villa työntekijöillä tulee kansallisen lainsäädän
nön tai käytännön mukaisesti olla oikeus va
paa-aikaan työaikana, ilman palkan menetystä, 
sekä käydä synnytystä edeltävissä tutkimuksis
sa, mikäli nämä tutkimukset on suoritettava 
työaikana. 

Työsopimuslain (320/70) 28 §:n mukaan 
työntekijällä on oikeus sairausajan palkkaan, 
mikäli hän on sairauden tai tapaturman vuoksi 
kykenemätön selviytymään työtehtävistään. 
Raskaudentila ei ole sairaus, joten raskaudesta 
johtuviin ennen synnytystä tapahtuviin tutki
muksiin ei sovelleta työsopimuslain 28 §:n sään
nöstä, ellei tutkimuksissa käynnin syynä ole 
raskaudesta johtuva sairaus tai muu sairaus, 
joka myös aiheuttaa työkyvyttömyyden. 

Työsopimuslain 34 §:ssä säädetään erityisäi
tiys-, äitiys-, isyys- ja vanhempainlomasta sekä 
hoitovapaasta. Pykälän 5 momentissa sääde
tään työnantajan palkanmaksuvelvollisuudesta 
edellä tarkoitettujen lomien aikana ja tapauk
sista, joissa työntekijä on raskauteen tai syn
nytykseen liittyvän sairauden johdosta estynyt 
tekemästä työtään muuna kuin äitiys- tai van
hempainloman aikana. Viimeksi mainitussa ta
pauksessa työntekijällä on oikeus palkkaan 
28 §:n säännösten mukaan. Voimassa olevan 
lain mukaan palkanmaksuvelvollisuus koskee 
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siten ainoastaan tilanteita, joissa raskaana ole
va työntekijä on raskaudesta johtuvaan sairau
teen eikä siis ainoastaan raskauden seurantaan 
liittyvästä syystä poissa työstä tutkimuksissa 
käynnin vuoksi. 

Joissakin tapauksissa oikeus raskauden pe
rusteella tapahtuvaan paikalliseen lääkärissä
käyntiin voi syntyä työehtosopimuksen mää
räyksen perusteella. Työehtosopimuksissa on 
etenkin määräyksiä, joiden mukaan raskaana 
olevien työntekijöiden oikeus paikalliseen työs
tä poissaoloon koskee ainoastaan lääkärin tai 
terveydenhoitajan suorittamaa tarkastusta, jos
sa raskaana olevien työntekijöiden tulee käydä 
sairausvakuutuslaissa tarkoitettujen etuuksien 
saamista varten. Toisaalta tällaisiakaan työeh
tosopimusmääräyksiä ei ole kattavasti koko 
työmarkkinakentässä. Tämän vuoksi raskaus
suojeludirektiivi edellyttää työsopimuslain 
muuttamista siten, että lailla taataan raskaana 
olevalle naiselle raskaussuojeludirektiivin mu
kainen oikeus käydä synnytystä edeltävissä 
tutkimuksissa ilman palkan menetystä. 

Suomalaisen äitiyshuollon tavoitteena on 
turvata odottavan äidin, sikiön ja vastasynty
neen paras mahdollinen terveys. Tähän pyri
tään raskaudenaikaisten häiriöiden ehkäisemi
sellä, häiriöiden varhaisella toteamisella ja 
odottavan äidin hoitoon ohjaamisella. Äitiys
huollon palveluita antavat lääkärit, terveyden
hoitajat ja kätilöt sekä muun muassa myös 
hammaslääkärit ja ravitsemusterapeutit. Äitiys
huollon piiriin kuuluvia tutkimuksia tehdään 
terveyskeskusten äitiysneuvoloissa, keskus- ja 
aluesairaaloiden äitiyspoliklinikoissa sekä sai
raaloiden synnytysosastoilla. 

Normaalin raskauden aikana odottava äiti 
käy äitiysneuvolassa keskimäärin 11 kertaa, 
joista 7 kertaa ennen äitiysloman alkua. Kes
kimäärin 3--4 neuvolassakäyntikertaan liittyy 
lääkärintarkastus, muut tarkastukset suorittaa 
terveydenhoitaja taikka kätilö. Kullakin käyn
tikerralla arvioidaan äidin yleinen terveydenti
la, tutkitaan paino ja verenpaine sekä selvite
tään muun muassa munuaisten toimintaa labo
ratoriokokeiden avulla. Odottaville äideille teh
dään neuvolassa raskauden kuluessa myös mui
ta äidin ja sikiön terveyden seurannan kannalta 
välttämättömiä laboratoriokokeita sekä muita 
tutkimuksia. Sikiön kasvua ja vointia tutkitaan 
muun muassa sydänääniä kuuntelemalla 14. 
raskausviikolta lähtien sekä ultraäänitutkimuk
sin, jotka tehdään joko äitiyspoliklinikalla taik
ka muun lääkärin vastaanotolla. 

Äitiysneuvolassa tehdyillä tutkimuksilla py
ritään varmistamaan, että äiti voi raskauden 
ajan hyvin ja että sikiö kasvaa ja kehittyy 
normaalisti. Tutkimusten perusteella voidaan 
tehdä lääketieteelliset arviot tilanteesta sekä 
voidaan selvittää lisätutkimusten tarve. Vaikka 
äitiysneuvolatoiminta painottuu raskaudenai
kaisten sairauksien ja häiriöiden ehkäisyyn ja 
niiden varhaiseen toteamiseen, neuvolaissa voi
daan myös hoitaa raskaudenaikaisia häiriöitä 
ja sairauksia. 

Äitiysneuvolassa suoritettavia tutkimuksia 
voidaan niiden luonne ja tarkoitus huomioon 
ottaen pitää sellaisina raskaana oleviin työnte
kijöihin kohdistuvina lääketieteellisinä tutki
muksina, joissa työntekijöillä on raskaussuoje
ludirektiivin mukaan oikeus käydä työaikana 
ilman palkanmenetystä, mikäli tutkimukset on 
suoritettava työaikana. 

Äitiysneuvolatoiminta on kunnallisten terve
yskeskusten osana tapahtuvaa toimintaa. Äi
tiyshuoltoa koskevassa viranomaisohjeissa 
kiinnitetään huomiota siihen, että äitiysneuvo
lapalveluita järjestettäessä tulee ottaa huo
mioon odottavien äitien ja perheiden tarpeet 
siten, että vastaanottoaikoja on mahdollisuuk
sien ja kysynnän mukaan tarjolla myös tavan
omaisen virka-ajan ulkopuolella iltaisin ja lau
antaisin. Suomalaisen äitiyshuollon kattavuus 
huomioon ottaen työssä olevilla odottavilla 
äideillä on yleensä mahdollista päästä äitiys
neuvoloissa suoritettaviin raskaudentilaan liit
tyviin tutkimuksiin työajan ulkopuolella. Siltä 
osin kuin synnytystä edeltävät tutkimukset 
katsotaan tarpeellisiksi erikoissairaanhoitoa 
antavissa yksiköissä, kuten äitiyspoliklinikoilla 
ja synnytyssairaaloiden osastoilla, tutkimusten 
suorittaminen on sen sijaan yleensä mahdollista 
ainoastaan päiväsaikaan. Nämä tutkimukset 
ovat sellaisia raskaussuojeludirektiivissä tarkoi
tettuja tutkimuksia, joihin raskaana olevan 
työntekijän tulee voida osallistua työaikana 
ilman palkanmenetystä. 

Raskaussuojeludirektiivin mukaan oikeus 
paikalliseen työstä poissaoloon tutkimuksissa 
käynnin vuoksi syntyy niissä tapauksissa, joissa 
tutkimukset on suoritettava työaikana. Myös 
esityksen lähtökohtana on, että raskauden ai
kaisissa tutkimuksissa tulee käydä työajan ul
kopuolella aina, kun se on mahdollista. Tutki
muksissa käynti työaikana ilman palkanmene
tystä on siten tarkoitettu poikkeusmenettelyksi. 

Mikäli raskaana olevan työntekijän on käy
tävä tutkimuksissa työaikana, tulee tästä joh-
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tuvasta poissaolosta ilmoittaa työnantajalle hy
vissä ajoin tai niin pian kuin se on mahdollista. 
Työnantaja voisi tällöin osoittaa työntekijälle 
ajankohdan tutkimuksia varten ottaen huo
mioon tutkimuksen kiireellisyys ja se, milloin 
tutkimuksia tehdään. Hyvissä ajoin tapahtuva 
ilmoittaminen mahdollistaa myös sen, että työ
vuorojärjestelyjä tehtäessä voidaan etukäteen 
ottaa huomioon tutkimuksissa käynnin tarve 
siten, että se voisi tapahtua pääsääntöisesti 
työajan ulkopuolella. 

Työntekijän on pyynnöstä esitettävä työnan
tajalle selvitys tutkimuksen liittymisestä ras
kauteen sekä sen suorittamisen välttämättö
myydestä työaikana. Tutkimuksissa käynti tu
lee suorittaa tarpeetonta työajan menetystä 
välttäen. 

Ennen synnytystä pidettävää erityisäitiyslo
maa sekä toisaalta synnytyksen jälkeisiä lomia 
koskevat säännökset ovat työsopimuslain 
34 §:ssä sekä 34 a-34 h §:ssä. Työsopimuslain 
34 §:n 5 momentissa säädetään raskaana olevan 
työntekijän oikeudesta sairausajan palkkaan 
ennen äitiys- ja vanhempainloman alkua. Tä
män säännöksen yhteyteen ehdotetaan lisättä
väksi säännös raskaana olevan työntekijän 
oikeudesta ilman palkan menetystä käydä lää
ketieteellisissä tutkimuksissa työaikana, mikäli 
tutkimukset on suoritettava työaikana. Lääke
tieteellisellä tutkimuksella tarkoitetaan tässä 
säännöksessä sekä lääkärin että muun tervey
denhoitohenkilökunnan suorittamaa tutkimus
ta taikka tällaiseen tutkimukseen perustuvan 
laboratorio- tai muun vastaavan kokeen suo
rittamista, joka perustuu lääketieteelliseen sel
vitystarpeeseen raskaana olevan työntekijän 
taikka sikiön terveydentilasta. 

2. Esityksen taloudelliset 
vaikutukset 

Esityksellä ei ole merkittäviä julkis- eikä 
yksityistaloudellisia vaikutuksia. Tämä johtuu 
siitä, että esityksessä tarkoitetut raskausaikaiset 
tutkimukset voidaan pääsääntöisesti tehdä työ
ajan ulkopuolella. Työaikana tehtävissä tutki
muksissa työnantajalle saattaa syntyä tarpeita 
lyhytaikaisiin sijaisuusjärjestelyihin. Niiden ta
loudellisia vaikutuksia on kuitenkin vaikea 
arvioida. Esityksen vaikutukset ovat suurim
mat naisvaltaisilla aloilla. 

3. Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu yhdessä keskeisten työ
markkinajärjestöjen kanssa. 

4. Voimaantulo 

Lakiehdotus liittyy ETA-sopimukseen, ja eh
dotetaan tulevaksi voimaan viimeistään 19 päi
vänä lokakuuta 1994. Raskaussuojeludirektiivi 
edellyttää, että sen toteuttamista koskevat lait 
ja alemmanasteiset säännökset ja määräykset 
on saatettava voimaan viimeistään kahden 
vuoden kuluttua direktiivin hyväksymisestä tai 
jäsenvaltioiden on saman ajan kuluessa taatta
va, että työmarkkinaosapuolet soveltavat sopi
musteitse vaadittuja määräyksiä. Direktiivi hy
väksyttiin 19 päivänä lokakuuta 1992. ETA:n 
sekakomitea on hyväksynyt voimaantuloajan
kohdaksi 19 päivän lokakuuta 1994. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
työsopimuslain 34 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 30 päivänä huhtikuuta 1970 annetun työsopimuslain (320170) 34 §:n 5 momentti, 

sellaisena kuin se on 21 päivänä joulukuuta 1990 annetussa laissa (1190/90), seuraavasti: 

34 § 

Erityisäitiys-, äitiys-, isyys- ja vanhempainloma 
sekä hoitovapaa 

Erityisäitiys-, äitiys-, isyys- tai vanhempain
loman taikka hoitovapaan ajalta ei työnantaja 
ole velvollinen maksamaan palkkaa. Jos työn
tekijä on raskauteen tai synnytykseen liittyvän 
sairauden johdosta estynyt tekemästä työtään 

Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 1994 

muuna kuin äitiys- tai vanhempainloman aika
na, hänellä on oikeus sairausajan palkkaan 
28 §:n säännösten mukaisesti. Raskaana oleval
la työntekijällä on lisäksi oikeus ilman palkan
menetystä käydä synnytystä edeltävissä lääke
tieteellisissä tutkimuksissa työaikana, mikäli 
tutkimukset on suoritettava työaikana. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1994. 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MARTTI AHTISAARI 

Työministeri Ilkka Kanerva 
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Liite 

Laki 
työsopimuslain 34 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 30 päivänä huhtikuuta 1970 annetun työsopimuslain (320/70) 34 §:n 5 momentti, 

sellaisena kuin se on 21 päivänä joulukuuta 1990 annetussa laissa (1190/90), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

34 § 

Erityisäitiys-, äitiys-, isyys- tai vanhempain
loman taikka hoitovapaan ajalta ei työnantaja 
ole velvollinen maksamaan palkkaa. Jos työn
tekijä on raskauteen tai synnykseen liittyvän 
sairauden johdosta estynyt tekemästä työtään 
muuna kuin äitiys- tai vanhempainloman aika
na, hänellä on oikeus sairausajan palkkaan 
28 §:n säännösten mukaisesti. 

Ehdotus 

34 § 

Erityisäitiys-, äitiys-, isyys- tai vanhempain
loman taikka hoitovapaan ajalta ei työnantaja 
ole velvollinen maksamaan palkkaa. Jos työn
tekijä on raskauteen tai synnytykseen liittyvän 
sairauden johdosta estynyt tekemästä työtään 
muuna kuin äitiys- tai vanhempainloman aika
na, hänellä on oikeus sairausajan palkkaan 
28 §:n säännösten mukaisesti. Raskaana olevalla 
työntekijällä on lisäksi oikeus ilman palkan 
menetystä käydä synnytystä edeltävissä lääketie
teellisissä tutkimuksissa työaikana, mikäli tutki
mukset on suoritettava työaikana. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 




