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Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuu-
tuslain muuttamisesta, lasten kotihoidon ja yksityisen 
hoidon tuesta annetun lain 4 ja 6 §:n muuttamisesta sekä 
lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sai-
rausvakuutuslain isyysrahaa koskevia sään-
nöksiä. 

Isällä olisi oikeus yhteensä enintään 54 ar-
kipäivältä maksettavaan isyysrahaan, joka ei 
ole siirrettävissä toiselle vanhemmalle. Jos 
isä ei käytä oikeuttaan, se menetetään. Isyys-
raha voitaisiin, kuten nykyisin, maksaa enin-
tään 18 arkipäivältä samanaikaisesti äidille 
äitiys- tai vanhempainrahakaudella makset-
tavan äitiys- tai vanhempainrahan kanssa. 
Oikeus isyysrahaan ei olisi enää sidoksissa 
vanhempainrahaan, eikä se myöskään enää 
vähentäisi niiden päivien lukumäärää, joilta 
vanhemmilla on oikeus vanhempainrahaan. 
Isyysraha tulisi käyttää ennen kuin lapsi täyt-
tää kaksi vuotta. Ottovanhemman tai rekiste-
röidyn parisuhteen osapuolen ottovanhem-
man isyysraha tai isyysrahaan verrattava 

etuus tulisi vastaavasti käyttää ennen kuin on 
kulunut kaksi vuotta lapsen hoitoon ottami-
sesta. Isyysraha olisi lapsikohtainen siten, et-
tä uuden lapsen syntyminen perheeseen ei 
jatkossa enää lakkauttaisi isän oikeutta isyys-
rahaan edellisen lapsen perusteella. Myös-
kään isyysrahakauden siirtämisen edellytyk-
senä ei enää olisi, että lasta on hoidettu koto-
na vanhempainrahakauden ja sen jälkeen pi-
dettävän isyysrahakauden välillä. Yhdenmu-
kaisesti tämän kanssa lasten päivähoito voisi 
alkaa välittömästi vanhempainrahakauden 
päätyttyä. 

Esitys liittyy valtion vuoden 2013 talousar-
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 
1 päivänä tammikuuta 2013. 

 
————— 
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PERUSTELUT 

 
1  Nykyti la   

1.1 Lainsäädäntö ja käytäntö  

Lapsen isällä, joka osallistuu lapsensa hoi-
tamiseen olematta samaan aikaan ansiotyössä 
tai muussa omassa työssä kuin omassa kotita-
loudessa suoritettavassa työssä, on sairaus-
vakuutuslain (1224/2004) mukaan oikeus 
isyysrahaan yhteensä enintään 18 arkipäiväl-
tä äitiys- ja vanhempainrahakaudella. Isyys-
rahakausi voidaan isän valinnan mukaan ja-
kaa enintään neljään jaksoon. Jaksojen vä-
himmäispituutta ei ole rajoitettu. Ensimmäi-
nen isyysvapaajakso voidaan pitää lapsen 
syntymän yhteydessä. 

Isällä on lisäksi oikeus äidin ja isän sopi-
muksen mukaisesti vanhempainrahakauden 
päättyessä tai sen jälkeen pidettävään isä-
kuukauteen. Isäkuukausi muodostuu yhden-
jaksoisesti pidettävistä vanhempainrahakau-
den 12 viimeisestä arkipäivästä sekä vähin-
tään yhden ja enintään 24 arkipäivän pitui-
sesta isyysrahajaksosta välittömästi vanhem-
painrahakauden jälkeen. Isäkuukausi voidaan 
pitää joustavasti myös siten, että isä siirtää 
äidin kanssa asiasta sopimalla vanhempain-
rahakauden 12 viimeistä arkipäivää pidettä-
väksi myöhemmin yhtenä yhdenjaksoisena 
kautena yhdessä isäkuukauteen kuuluvien 
enintään 24 isyysrahapäivän kanssa. Siirtä-
misen edellytyksenä on, että jompikumpi 
vanhemmista hoitaa lasta kotona äidille tai 
isälle välittömästi äitiysrahakauden päättymi-
sen jälkeen maksettavan vanhempainrahan ja 
siirretyn vanhempainrahan välisenä aikana. 
Isäkuukausi on pidettävä viimeistään 180 ka-
lenteripäivän kuluessa vanhempainrahakau-
den päättymisestä. Se päättyy viimeistään, 
kun lapsi on noin yhden vuoden neljän kuu-
kauden (16 kuukautta) ikäinen. 

Ottovanhemman vanhempainrahaan oikeu-
tetulla ottoisällä on vastaavasti oikeus isyys-
rahaan ja isäkuukauteen kuten biologisella 
isällä on oikeus niihin. Myös rekisteröidyn 
parisuhteen osapuolella, joka on adoptoinut 
toisen osapuolen lapsen, on oikeus isyysra-
haan tai sen kaltaiseen etuuteen sekä isäkuu-

kauteen tai siihen verrattavaan vanhempain-
päivärahakauteen vastaavasti kuin biologisel-
la isällä ja ottoisällä on oikeus niihin. 

Edellisen äitiys-, isyys- tai vanhempainra-
han maksaminen päättyy uuden vanhempain-
päivärahakauden alkaessa, jos äitiys-, isyys- 
tai vanhempainrahakaudella alkaa oikeus uu-
teen vanhempainpäivärahaan. Oikeus edelli-
sen lapsen perusteella maksettavaan van-
hempainpäivärahaan päättyy, jos ennen isä-
kuukauden pitämistä alkaa oikeus uuteen 
vanhempainpäivärahaan. Sairausvakuutus-
laissa vanhempainpäivärahalla tarkoitetaan 
erityisäitiys-, äitiys-, isyys- ja vanhempainra-
haa sekä osittaista vanhempainrahaa. Otto-
vanhempia koskee oma säännöksensä. Sen 
mukaan edellisen vanhempainrahan maksa-
minen päättyy uuden äitiys- tai vanhempain-
rahakauden tai ottovanhemman vanhempain-
rahakauden alkaessa, jos ottovanhemman 
vanhempainrahakaudella alkaa oikeus uuteen 
äitiys- tai vanhempainrahaan taikka ottovan-
hemman vanhempainrahaan. Säännös eroaa 
biologista isää koskevasta vastaavasta sään-
nöksestä siinä, että siihen ei sisälly viittausta 
isyysrahan lakkaamiseen. Näin ollen ottoisän 
isyysraha tai isäkuukauden etuus eivät lak-
kaa, jos ottoisän isyysrahakaudella tai ennen 
siirretyn isäkuukauden pitämistä alkaa oikeus 
uuteen äitiys- tai vanhempainrahaan taikka 
ottovanhemman vanhempainrahaan. Toisen 
osapuolen lapsen adoptoineen rekisteröidyn 
parisuhteen osapuolen osalta lakiin sisältyy 
viittaus ottovanhemman isyys- ja vanhem-
painrahaa koskeviin säännöksiin. Siten täl-
laista rekisteröidyn parisuhteen osapuolta 
koskee vastaavasti, mitä edellä on ottoisän 
osalta todettu. 

Äitiys- ja isyysrahaa maksetaan äitiys- tai 
isyysrahakauden loppuun, jos lapsi syntyy 
kuolleena tai kuolee äitiys- tai isyysrahakau-
den aikana. 

Sekä äidin että isän vanhempainpäivärahan 
suuruus määräytyy samojen työtulojen perus-
teella koko vanhempainpäivärahakauden 
ajan. Siten äidin vanhempainraha perustuu 
samoihin tuloihin kuin hänelle maksettu äi-
tiysraha ja isän isäkuukauden vanhempain- ja 
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isyysraha samoihin tuloihin kuin hänelle ai-
emmin maksettu isyys- tai vanhempainraha. 
Vaikka isän tulot olisivat välillä merkittäväs-
tikin muuttuneet, ei sillä ole vaikutusta hänen 
päivärahansa suuruuteen. Ainoastaan siinä 
tapauksessa, että vanhempainpäivärahaa 
maksetaan vähimmäismääräisenä sen vuoksi, 
että päivärahan määrittämisen perusteeksi 
hyväksyttäviä tuloja ei ole ollut ollenkaan, tai 
ne ovat olleet hyvin pienet, vähimmäismää-
räistä päivärahaa korotetaan vanhempainpäi-
värahakauden jatkuessa vuodenvaihteen yli 
kansaneläkeindeksin muutosta vastaavasti. 

Vanhempainpäiväraha lasketaan ensisijassa 
hakijan viimeksi toimitetussa verotuksessa 
todetusta työtulosta, joka tarkistetaan palk-
kakertoimella vanhempainpäivärahakauden 
alkamishetken tasoon. Työtulolla tarkoitetaan 
työ- tai virkasuhteesta saatua palkkaa, yrittä-
jän eläkelain (1272/2006) tai maatalousyrittä-
jän eläkelain (1280/2006) mukaista kunkin 
vuoden vahvistettua työtuloa sekä työeläke-
laeissa tarkoitettua palkkaa, jota ulkomaan-
työssä pidetään eläkepalkkaan luettavan työ-
ansion ja eläkemaksujen perusteena (vakuu-
tuspalkka). 

Työtulosta vähennetään 60 prosenttia työn-
tekijäin eläkemaksun, työttömyysvakuutus-
maksun ja sairausvakuutuksen päiväraha-
maksun yhteismäärästä sekä tulonhankki-
miskulut. Vähennys tehdään työ- ja virkasuh-
teessa saaduista työtuloista ja ulkomaantyön 
vakuutuspalkasta. Sen sijaan yritystoiminnas-
ta saaduista työtuloista vähennystä ei tehdä. 

Siltä varalta, että hakijan tulotasossa on ta-
pahtunut muutos ylöspäin vahvistetun vero-
tuksen tuloihin nähden, voidaan tulot hake-
muksesta vahvistaa suuremmiksi. Jos hakijan 
tulot ovat välittömästi ennen vanhempainpäi-
värahakauden alkamista olleet olennaisesti 
suuremmat kuin verotuksessa todetut, palk-
kakertoimella tarkistetut työtulot, päiväraha 
voidaan hakemuksesta laskea näiden työtulo-
jen perusteella. Yleensä huomioon otetaan 
edeltäneiden kuuden kuukauden tulot. Myös 
tästä työtyötulosta tehdään vakuutusmaksuis-
ta johtuva prosenttivähennys ja vähennetään 
tulonhankkimiskulut edellä kuvatulla tavalla. 

Määräaikaisia töitä (pätkätöitä) tekevän 
henkilön vanhempainpäivärahan perusteena 
oleva työtulo voidaan laskea jopa yhden 
kuukauden palkkatulon perusteella, jos tulo 

voidaan todistettavasti katsoa jatkuvaksi ja 
jos hakijalla ei ole esittää tuloja pitemmältä 
ajalta. Jos työtulot ovat olleet sairauden, työt-
tömyyden tai muun vastaavan erityisen syyn 
vuoksi olennaisesti pienemmät, kuin ne muu-
toin olisivat olleet, voidaan työtulot hake-
muksesta arvioida myös muulta kuuden kuu-
kauden työskentelyajalta kuin vanhempain-
päivärahakauden alkamista välittömästi edel-
täneeltä ajalta, kuitenkaan huomioon ei ole 
mahdollista ottaa työtuloja kaukaisemmalta 
ajalta kuin vanhempainpäivärahakauden al-
kamisvuodelta tai sitä edeltäneeltä kalenteri-
vuodelta. 

Vanhempainpäivärahaa maksetaan aina vä-
hintään vähimmäismäärä 22,96 euroa päiväl-
tä (vuonna 2012). Rahamäärää tarkistetaan 
vuosittain siten kuin kansaneläkeindeksistä 
annetussa laissa (456/2001) säädetään. Päivä-
rahaetuus on 70 prosenttia hakijan verotuk-
sessa todettujen vuosityötulojen kolmassa-
dasosasta, jos vuosityötulot eivät ylitä 34 495 
euroa. Kaikki tässä mainitut työtulot vastaa-
vat vuoden 2012 palkkakertoimen arvoa. 
Tämän ylittävästä osasta 53 072 euron vuosi-
työtuloon vanhempainpäivärahaetuuden mää-
rä on 40 prosenttia vuosityötulon kolmassa-
dasosasta ja 53 072 euroa ylittävästä osasta 
25 prosenttia vuosityötulon kolmassa-
dasosasta. 

Kuitenkin äitiysrahan määrä on 56 ensim-
mäisen arkipäivän ajalta 90 prosenttia haki-
jan verotuksessa todettujen vuosityötulojen 
kolmassadasosasta, jos vuosityötulot eivät 
ylitä 53 072 euroa. Tämän ylittävästä osasta 
äitiysrahan määrä on 32,5 prosenttia vuosi-
työtulon kolmassadasosasta. Äidille makset-
tavan vanhempainrahan määrä on 30 ensim-
mäisen arkipäivän ajalta 75 prosenttia haki-
jan verotuksessa todettujen vuosityötulojen 
kolmassadasosasta, jos vuosityötulot eivät 
ylitä 53 072 euroa. Tämän ylittävästä osasta 
äidille maksettavan vanhempainpäivärahan 
määrä on 32,5 prosenttia vuosityötulon kol-
massadasosasta. 

Isälle maksettavan vanhempainrahan ja 
isäkuukauden isyysrahan määrä on 30 en-
simmäisen isälle maksettavan arkipäivän 
ajalta 75 prosenttia hakijan verotuksessa to-
dettujen vuosityötulojen kolmassadasosasta, 
jos vuosityötulot eivät ylitä 53 072 euroa. 
Tämän ylittävästä osasta vanhempainrahan ja 
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isäkuukauden isyysrahan määrä on 32,5 pro-
senttia vuosityötulon kolmassadasosasta. Tu-
lorajoja tarkistetaan kalenterivuosittain työn-
tekijän eläkelain (395/2006) 96 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitetulla palkkakertoimella. 

Eri vanhempainpäivärahoilla on erilaiset 
hakuajat. Vanhempainpäivärahaa isäkuukau-
den ajalta on haettava kahta kuukautta ennen 
sitä päivää, josta alkaen etuutta halutaan saa-
da. Isäkuukausi muodostuu vanhempainraha- 
ja isyysrahapäivistä. Isyysrahaa muulta kuin 
isäkuukauden ajalta tulee hakea viimeistään 
kahden kuukauden kuluessa vanhempainpäi-
värahakauden päättymisestä. Vuosilomakus-
tannuskorvausta on haettava kuuden kuukau-
den kuluessa vanhempainpäivärahakauden 
päättymisestä. 

Työsopimuslain (55/2001) mukaan työnte-
kijällä on oikeus saada vapaaksi työstä saira-
usvakuutuslaissa tarkoitetut äitiys-, erityisäi-
tiys-, isyys- ja vanhempainrahakaudet. Äiti-
ys-, isyys- ja vanhempainvapaasta sekä hoi-
tovapaasta on ilmoitettava työnantajalle vii-
meistään kaksi kuukautta ennen vapaan aiot-
tua alkamisaikaa. Jos vapaan kesto on enin-
tään 12 arkipäivää, ilmoitusaika on kuitenkin 
yksi kuukausi. Ottolapsen hoidon vuoksi pi-
dettävästä vapaasta ilmoitettaessa on, jos 
mahdollista, noudatettava edellä säädettyä 
ilmoitusaikaa. 

Jos kahden kuukauden ilmoitusajan nou-
dattaminen ei ole puolison työhön menon ja 
siitä johtuvan lapsen hoidon järjestämisen ta-
kia mahdollista, työntekijällä on oikeus jäädä 
vanhempainvapaalle kuukauden kuluttua il-
moituksesta, ellei siitä aiheudu työpaikan 
tuotanto- tai palvelutoiminnalle vakavaa hait-
taa. Työnantajan on katsoessaan, ettei voi 
suostua kuukauden ilmoitusaikaan, esitettävä 
työntekijälle selvitys kieltäytymisen perus-
teena olevista seikoista. 

Työntekijä saa perustellusta syystä muuttaa 
vapaan ajankohdan ja pituuden ilmoittamalla 
siitä työnantajalle viimeistään kuukautta en-
nen muutosta. Työntekijä saa kuitenkin var-
hentaa äitiysvapaan sekä muuttaa synnytyk-
sen yhteydessä pidettäväksi aiotun isyysva-
paan ajankohdan, jos se on tarpeen lapsen 
syntymän tai lapsen, äidin tai isän terveyden-
tilan vuoksi. Muutoksesta on tällöin ilmoitet-
tava työnantajalle niin pian kuin mahdollista. 
Ottolapsen vanhempi saa perustellusta syystä 

muuttaa ennen vapaan alkamista vapaan 
ajankohtaa ilmoittamalla siitä työnantajalle 
niin pian kuin se on mahdollista. 

Lastenhoidon tuen voi saada lapsesta, jon-
ka osalta oikeus vanhempainrahaan, osittai-
seen vanhempainrahaan ja välittömästi van-
hempainrahakauden jälkeen maksettavaan 
isyysrahaan on päättynyt. Siten kotihoidon 
tuen voi saada heti mainitun ajankohdan jäl-
keen, jos isä päättää siirtää isyysvapaan pi-
tämisen vanhempainvapaan jälkeiseen ajan-
kohtaan. 

Lasten kotihoidon tuen hoitoraha ja van-
hempainpäiväraha sovitetaan yhteen, jos per-
heellä on vanhempainpäivärahakaudella oi-
keus hoitorahaan muusta lapsesta. Yhteenso-
vituksesta säädetään lasten kotihoidon ja yk-
sityisen hoidon tuesta annetussa laissa 
(1128/1996). Kotihoidon tuen hoitorahana 
maksetaan ajalta, jolta perheellä on oikeus 
saada sairausvakuutuslain mukaista erityisäi-
tiys-, äitiys- tai vanhempainrahaa tai osittais-
ta vanhempainrahaa taikka isyysrahaa välit-
tömästi vanhempainrahakauden päätyttyä pi-
dettävältä isyysrahakaudelta taikka vanhem-
painrahaa ja isyysrahaa siirretyltä isäkuukau-
delta, kuitenkin vain perheen hoitorahaan oi-
keuttavista lapsista kulloinkin maksettavien 
kotihoidon tuen hoitorahojen yhteismäärän ja 
sairausvakuutuslain mukaisen etuuden ero-
tus. 

Esimerkki: Äiti hoitaa vanhempainpäivä-
rahakaudella kotona myös 2-, 5- ja 6-
vuotiaita lapsia. Äidin vanhempainpäiväraha 
on 750 euroa kuukaudessa. Hoitorahaa mak-
setaan siltä osin kuin lapsista muutoin mak-
settavien hoitorahojen määrä ylittää päivära-
han määrän: 750,00 euroa > 453, 46 euroa 
(327,46 + 63,00 + 63,00). Hoitorahaa ei jää 
maksettavaksi. Hoitolisä maksetaan, mikäli 
laissa säädetty tuloedellytys täyttyy. Lapses-
ta, josta on oikeus vanhempainpäivärahaan, 
ei voida maksaa hoitorahaa, joten tätä lasta ei 
myöskään huomioida laskelmassa. 

Jos perheellä ei ole oikeutta erityisäitiys-, 
äitiys- tai vanhempainrahaan taikka osittai-
seen vanhempainrahaan, maksetaan kotihoi-
don tuen hoitorahana sairausvakuutuslain 
mukaisen edellä tarkoitetun ajan päättymi-
seen saakka perheen hoitorahaan oikeuttavis-
ta lapsista maksettavien kotihoidon tuen hoi-
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torahojen ja vanhempainpäivärahan vähim-
mäismäärän erotus. 

Yhteensovitus koskee siis vain kotihoidon 
tuen hoitorahaa, ei yksityisen hoidon tukea 
eikä tulosidonnaista hoitolisää. Laissa ei 
myöskään mainita, että yhteensovitus koskisi 
ns. ”tavallista isyysrahaa” eli sitä isyysrahaa, 
jota isälle maksetaan 18 arkipäivältä äitiys- ja 
vanhempainrahakauden aikana. Isäkuukau-
den isyysrahaa yhteensovitus lain mukaan 
koskee. 

Jos samalla kertaa on syntynyt useampia 
lapsia, vanhempainrahaa maksetaan normaa-
lia pidempään. Lapsen äiti tai isä voi pitää 
tämän vanhempainrahakauden pidennyksen 
kokonaan tai osittain jo äitiys- ja vanhem-
painrahakauden aikana. Tällöin kotihoidon 
tuen hoitoraha sovitetaan yhteen molempien 
vanhempien vanhempainpäivärahan kanssa. 

Lasten päivähoidosta annetun lain 
(36/1973) 11 a §:n mukaan kunnan on huo-
lehdittava siitä, että lapsen vanhemmat tai 
muut huoltajat voivat saada lapselle kunnan 
järjestämän päivähoitopaikan sen ajan päätyt-
tyä, jolta voidaan suorittaa sairausvakuutus-
laissa tarkoitettua äitiys-, isyys- ja vanhem-
painrahaa tai osittaista vanhempainrahaa, 
taikka vanhempainrahakauden päätyttyä vä-
littömästi pidetyn isyysrahakauden tai saira-
usvakuutuslain 9 luvun 10 a §:n perusteella 
siirretyn isäkuukauden päättymisen jälkeen, 
ja että lapsi voi olla päivähoidossa siihen 
saakka, kunnes hän siirtyy perusopetuslaissa 
tarkoitettuna oppivelvollisena perusopetuk-
seen. Kunnan järjestämä päivähoito, lasten 
kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki ovat 
perheille vaihtoehtoisia tapoja pienten lasten 
hoidon järjestämiseksi. Päivähoito-oikeutta ei 
voi kuitenkaan käyttää ennen kuin siirretty 
isäkuukausi on pidetty, koska siirretyn isä-
kuukauden edellytyksenä on edellä kerrotulla 
tavalla, että jompikumpi vanhemmista hoitaa 
lasta kotona äidille tai isälle välittömästi äi-
tiysrahakauden päättymisen jälkeen makse-
tun vanhempainrahan ja siirretyn vanhem-
painrahan välisenä aikana. 
 
1.2 Nykytilan arviointi 

Perhevapaajärjestelmää on Suomessa kehi-
tetty pitkän ajan kuluessa. Tasa-
arvobarometrin 2008 mukaan noin 90 pro-

senttia sekä naisista että miehistä oli sitä 
mieltä, että miesten tulisi osallistua nykyistä 
enemmän lastensa hoitoon ja kasvatukseen. 
OECD on antanut Suomelle moitteita äitien 
pitkistä työstäpoissaolojaksoista. Suomessa 
viime vuosina tehdyt tutkimukset (Palkansaa-
jien tutkimuslaitos, PT ja Elinkeinoelämän 
tutkimuslaitos, ETLA) ovat osoittaneet näi-
den poissaolojen heikentävän äitien palkka-
kehitystä. Viimeisten 10 vuoden aikana ta-
voitteena on ollut perhevapaiden tasaisempi 
jakautuminen vanhempien kesken. Taustalla 
on ollut halu lisätä vanhempien yhteistä vas-
tuuta lapsista ja vahvistaa isän ja lapsen vä-
listä suhdetta. Perhevapaiden tasaisempi 
käyttö isän ja äidin kesken tukee myös äitien 
asemaa työmarkkinoilla. Tavoitteeseen on 
pyritty muun muassa pidentämällä isyysva-
paata ja joustavoittamalla sen ajoitusta, kehit-
tämällä isille ns. isäkuukausi, tekemällä isä-
kuukauden käyttöajankohta joustavammaksi 
ja korottamalla isän, samoin kuin äidin van-
hempainrahaa 30 ensimmäisen päivän ajalta 
75 prosenttiin työtulosta. Isän käyttämättä 
jääviä korotuspäiviä voi käyttää myös isä-
kuukauden aikana. 

Myönteistä kehitystä onkin jossain määrin 
tapahtunut. Isyysrahaa maksettiin äitiys- ja 
vanhempainrahakauden aikana 73 prosentille 
isistä (päättyneet kaudet) vuonna 2011. Sen 
sijaan vanhempainrahaa, jota voidaan mak-
saa joko isälle tai äidille, sai vain 3,3 prosent-
tia isistä, kun isäkuukautta ei lasketa mukaan. 
Isäkuukauden käyttö on lisääntynyt 7,1 pro-
sentista (vuosi 2004) 26,9 prosenttiin (2011). 
Isäkuukauden käytössä on ollut havaittavissa 
jonkin verran kausivaihtelua. Varsinkin ke-
säkuukaudet ovat olleet suosittuja. Edelleen-
kään valtaosa isistä ei käytä heille laissa sää-
dettyä mahdollisuutta vanhempainvapaaseen 
ja isäkuukauteen. 
 
2  Esityksen tavoit teet  ja  ehdotuk-

set   

Esityksen tavoitteena on edelleen kannus-
taa isiä käyttämään vanhempainvapaata. Esi-
tyksessä ehdotetaan, että isillä olisi oikeus 
isyysrahaan enintään 54 arkipäivältä. Isyys-
rahapäivien lukumäärä ei olisi enää riippu-
vainen siitä, saako isä vanhempainrahaa osal-
ta vanhempainrahakautta. Jatkossa vanhem-
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painpäivärahakaudet muodostuisivat ”nor-
maalitilanteessa” 105 arkipäivän pituisesta 
äitiysrahakaudesta, välittömästi äitiysraha-
kauden jälkeen keskeytymättömästi pidettä-
västä 158 arkipäivän pituisesta vanhempien 
keskenään valinnaisesta vanhempainraha-
kaudesta ja isän omasta enintään 54 arkipäi-
vän pituisesta isyysrahakaudesta. 

 Isällä olisi oikeus saada isyysrahaa enin-
tään 18 arkipäivältä samanaikaisesti kuin äiti 
saa äitiys- tai vanhempainrahaa. Isä voisi pi-
tää oman kautensa kokonaan eri aikaan kuin 
äiti, jolloin vanhempien käytössä oleva vapaa 
ulottuisi ajallisesti nykyistä pitemmälle. Täl-
löin 54 arkipäivän pituisen jakson voisi pitää 
heti vanhempainrahakauden jälkeen tai siir-
tää pidettäväksi ennen kuin se lapsi, jonka 
perusteella oikeus isyysrahaan on syntynyt, 
on täyttänyt kaksi vuotta. 

Isyysraha olisi myös lapsikohtainen siten, 
että uuden lapsen syntyminen ei enää katkai-
sisi oikeutta isyysrahaan aikaisemman lapsen 
perusteella. Jos isällä olisi oikeus isyysrahaan 
sekä aikaisemman että uuden lapsen synty-
män perusteella, isyysrahaa maksettaisiin 
enintään 42 arkipäivältä samanaikaisesti kuin 
äidille maksetaan uuden lapsen syntymän pe-
rusteella äitiys- tai vanhempainrahaa. Näistä 
päivistä enintään 24 isyysrahapäivää perus-
tuisi aikaisemman lapsen ja enintään 18 uu-
den lapsen syntymään. Muu osa isyysrahasta 
tulisi maksettavaksi äitiys- ja vanhempainra-
hakauden ulkopuolella. Tämä tukee tavoitetta 
kannustaa isiä omien perhevapaiden käyt-
töön. Takaraja isyysrahan saamiselle aikai-
semman lapsen perusteella olisi kuitenkin 
myös tämän osalta kahden vuoden ikä. 

Isyysrahan maksaminen vanhempainraha-
kauden jälkeisellä ajalla ei enää edellyttäisi, 
että jompikumpi vanhemmista on hoitanut 
lasta kotona vanhempainrahakauden päätty-
misen ja siirretyn isyysrahakauden välisenä 
aikana. Siten oikeus päivähoito-oikeutta voisi 
tällaisessa tapauksessa käyttää jo vanhem-
painrahakauden päättymisestä lukien. 

Kuten nykyisin isyysraha äitiys- ja van-
hempainrahakaudella voitaisiin jaksottaa 
enintään neljään jaksoon. Sen sijaan isyysra-
hakausi äitiys- ja vanhempainrahakauden ul-
kopuolella voitaisiin jakaa enintään kahteen 
jaksoon. Siinä tapauksessa, että isälle mak-
settaisiin äitiys- tai vanhempainrahakaudella 

isyysrahaa sekä aikaisemman että uuden lap-
sen syntymän perusteella, ensiksi mainitut 
isyysrahapäivät tulisi pitää yhdessä jaksossa. 

Ehdotuksen mukaan isyysrahaa maksettai-
siin 12 arkipäivältä lapsen kuolinpäivän jäl-
keen, enintään kuitenkin isyysrahakauden tai 
sen jakson loppuun, jos lapsi kuolee isyysra-
hakauden aikana. 

Vanhempainpäivärahan suuruus määräytyi-
si, kuten nykyisin, lapsikohtaisesti saman 
lapsen perusteella maksettavan ensimmäisen 
vanhempainpäivärahan perusteena käytetty-
jen tulojen mukaisesti. Siten, jos isällä olisi 
samanaikaisesti oikeus isyysrahaan aikai-
semman ja uuden lapsen syntymän perusteel-
la, isyysrahan määrä saattaisi vaihdella siitä 
riippuen, kumman lapsen syntymään se pe-
rustuu. 

Isälle maksettavan vanhempainrahan ja äi-
tiys- ja vanhempainrahakauden ulkopuolella 
myönnettävän isyysrahan määrä olisi 30 en-
simmäisen isälle maksettavan arkipäivän 
ajalta 75 prosenttia hakijan verotuksessa to-
dettujen vuosityötulojen kolmassadasosasta, 
jos vuosityötulot eivät ylitä vuoden 2012 ta-
sossa 53 072 euroa. Tämän ylittävästä osasta 
isyysrahan määrä olisi 32,5 prosenttia vuosi-
työtulon kolmassadasosasta. 

Vastaavasti, jos isällä olisi samanaikaisesti 
oikeus isyysrahaan aikaisemman ja uuden 
lapsen syntymän perusteella, korotettu isyys-
raha kohdentuisi isälle sen mukaan, kumman 
lapsen syntymän perusteella määräytyvästä 
isyysrahasta kulloinkin on kysymys. Siten 
isyysraha maksettaisiin aina korotettuna 30 
ensimmäiseltä päivältä kyseisestä lapsesta 
maksettavalla vanhempainrahakaudella ja 
isyysrahakaudella äitiys- ja vanhempainraha-
kauden ulkopuolella, mutta se voisi kuitenkin 
osua uudesta lapsesta pidettävän äitiys- ja 
vanhempainrahakauden ajalle, kunhan se oli-
si kertynyt edellisen lapsen syntymän perus-
teella. Näin ollen isyysraha maksettaisiin ko-
rotettuna myös, jos isä pitää aikaisemman 
lapsen isyysrahapäiviä uuden lapsen synty-
mään perustuvalla äitiys- ja vanhempainra-
hakaudella edellyttäen, ettei isä jo ole aikai-
semmin käyttänyt aikaisemman lapsen syn-
tymän perusteella määräytyviä korotuspäiviä. 

Oikeus ottovanhemman tai rekisteröidyn 
parisuhteen osapuolen ottovanhemman isyys-
rahaan tai isyysrahaan verrattavaan etuuteen 
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määräytyisi, kuten nykyisin, viittaussäännök-
sen mukaisesti samalla tavalla kuin biologi-
sen isän oikeus isyysrahaan määräytyy, kui-
tenkin niin, että oikeus isyysrahaan jatkuisi, 
kunnes ottolapsen hoitoon ottamisesta on ku-
lunut kaksi vuotta. 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi isälle 
kuuluvasta enintään 54 arkipäivän pituisesta 
isyysrahakaudesta. Sen myötä isyysrahasta 
erillistä isäkuukautta ei enää olisi. Isyysrahan 
hakuajan sitominen vanhempainpäiväraha-
kauden päättymiseen on hankala sekä hakijan 
että Kansaneläkelaitoksen kannalta, koska 
kauden päättyminen ei ole etukäteen tiedossa 
ja selkeästi määriteltävissä. Tästä syystä sai-
rausvakuutuslain isyysrahan hakemista kos-
kevaa säännöstä ehdotetaan muutettavaksi si-
ten, että isyysrahaa olisi jatkossa haettava 
viimeistään kahden kuukauden kuluessa siitä, 
kun lapsi on täyttänyt kaksi vuotta tai siitä, 
kun lapsen hoitoon ottamisesta on kulunut 
kaksi vuotta. Vuosilomakustannuskorvauk-
sen hakemisen määräaikaan ei ehdoteta teh-
täväksi muutosta. Sitä olisi haettava kuuden 
kuukauden kuluessa vanhempainpäiväraha-
kauden päättymisestä. 

Esitykseen sisältyvät myös ehdotukset 
eräiden sairausvakuutuslakiin, lasten kotihoi-
don ja yksityisen hoidon tuesta annettuun la-
kiin ja lasten päivähoidosta annettuun lakiin 
sisältyvien viittaussäännösten muuttamiseksi 
sen vuoksi, että isyysrahasta säädettäisiin sai-
rausvakuutuslain 9 luvun 7 §:ssä ja luvun 
10 a § ehdotetaan kumottavaksi. Lasten koti-
hoidon tuesta annetun lain 4 §:n mukaan 
isyysraha ja kotihoidon tuen hoitoraha yh-
teensovitettaisiin, kuten voimassa olevan lain 
mukaan, jos kysymyksessä olisi sairausva-
kuutuslain 9 luvun 7 §:n 1 momentissa tar-
koitettu äitiys- ja vanhempainrahakauden ul-
kopuolella maksettava isyysraha. Viittaus-
säännöksen mukaisesti hoitorahaa ja isyysra-
haa ei yhteensovitettaisi tilanteessa, jossa 
isyysrahaa maksettaisiin aikaisempaan lap-
seen perustuen uuden lapsen syntymään pe-
rustuvalla äitiys- ja vanhempainrahakaudella. 
Lasten kotihoidon tuen liikamaksut saattavat 
lisääntyä jonkin verran, jos isä hakee isyys-
rahaa jälkikäteen ja se olisi tullut yhteenso-
vittaa perheelle maksettavan lasten kotihoi-
don tuen kanssa. 

Sairausvakuutuslain 9 luvun kumottavaksi 
ehdotettuun 10 a §:ään sisältyy säännös, jon-
ka mukaan vanhempainrahan siirtämisen 
edellytyksenä on, että lasta on hoidettu koto-
na vanhempainrahan päättymisen ja siirretyn 
isäkuukauden etuuden alkamisen välisenä ai-
kana. Tästä vaatimuksesta ehdotetaan luovut-
tavaksi. Lasten päivähoidosta annettua lakia 
ehdotetaan muutettavaksi vastaavasti siten, 
että kotihoidontuen kanssa vaihtoehtoinen 
päivähoito voisi alkaa välittömästi vanhem-
painrahakauden päätyttyä. 

Isyysrahan maksamisen edellytyksenä on, 
että isä osallistuu lapsen hoitoon. Tarkoituk-
senmukaista ei ole, että lapsi voisi olla päi-
vähoidossa isyysrahakauden aikana. Toisaal-
ta perheen kannalta olisi hankalaa, jos siirre-
tyn isyysvapaan vuoksi oikeus päivähoito-
paikkaan katkeaisi lapsen ollessa kotona. 
Tästä johtuen lasten päivähoidosta annettua 
lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että oi-
keutta käyttää päivähoitopaikkaa ei ole isyys-
rahakauden aikana, mutta oikeus samaan 
päivähoitopaikkaan säilyy, vaikka lapsi ei ole 
hoidossa isyysrahakauden aikana. Isyysraha-
kausista johtuvista poissaoloista tulisi ilmoit-
taa päivähoitopaikkaan viimeistään kaksi 
viikkoa ennen isyysvapaan suunniteltua aloit-
tamista. 

Asetusta sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakasmaksuista ehdotetaan samalla muutet-
tavaksi siten, että päivähoitomaksua ei perit-
täisi ajalta, jolloin päivärahaan oikeuttava 
lapsi ei ole päivähoidossa sen vuoksi, että isä 
hoitaa isyysrahalla ollen häntä kotona. 

Sairausvakuutuslain 9 luvun 15 §:ään sisäl-
tyvä viittaus rangaistusten täytäntöönpanosta 
annetun lain (1889/39A) 2 §:ään muutettai-
siin viittaukseksi mainitun lain sijaan tulleen 
vankeuslain (767/2005) 4 luvun 1 §:ään. 
Vankeuslaki käyttää rangaistuslaitoksen si-
jasta ilmaisua ”vankila”, josta johtuen vas-
taavaa ilmaisua ehdotetaan käytettäväksi 
myös sairausvakuutuslain viittaussäännök-
sessä. 
 
3  Esityksen vaikutukset   

3.1 Taloudelliset vaikutukset  

Kokemusten ja selvitysten mukaan isät pi-
tävät ne vapaat, jotka on osoitettu nimen-
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omaan isille. Muutoksen arvioidaan lisäävän 
isyysvapaan käyttöä. Kaikki isyysvapaan 
käyttäjät eivät uudistuksen jälkeenkään luul-
tavasti käytä koko 54 päivän isyysvapaa-
oikeuttaan. Jos uudistuksen jälkeen 73 pro-
senttia isistä, käyttäisi isyysvapaata keski-
määrin runsaat 40 isyysrahapäivää, muutos 
lisäisi sairausvakuutuksen työtulovakuutuk-
sen menoja arviolta 47 miljoonalla eurolla 
vuositasolla. Valtio osallistuu työtulovakuu-
tuksen rahoitukseen rahoittamalla vähim-
mäismääräiset päivärahat. Siten valtion osuus 
olisi 2 miljoonaa euroa ja loput 45 miljoonaa 
euroa rahoitettaisiin palkansaajien ja yrittäji-
en sekä työnantajien sairausvakuutusmaksul-
la. Vaikutus maksuun olisi noin 0,02—0,03 
prosenttiyksikköä. 

Lasten kotihoidon tukea ja yksityisen hoi-
don tukea rahoittavat kunnat ja valtio. Päivä-
hoidon rahoituksesta vastaavat Suomessa 
valtio, kunnat ja lasten huoltajat. Peruspalve-
lujen valtionosuus on 31,42 prosenttia vuon-
na 2012. Asiakasmaksut vastaavat päivähoi-
don kustannuksista noin 14 prosenttia. Pe-
ruspalvelujen valtionosuuden ja mahdollisten 
asiakasmaksujen huomioon ottamisen jäl-
keen kunnan rahoitusosuudeksi jäävät loput 
menoista.  

Kotihoidon tuen ja päivähoidon kustannuk-
siin vaikuttavat perheiden valinnat: missä 
määrin isät pitävät isyysrahapäiviä, pidetään-
kö isyysvapaa heti vanhempainvapaan jäl-
keen vai siirrettynä myöhäisemmäksi, pide-
täänkö isyysvapaa yhdessä vai useammassa 
jaksossa sekä valitsevatko perheet kotihoidon 
tuen vai päivähoidon. Jos arvioidaan, että 
isistä 73 prosenttia käyttää oikeuttaan isyys-
vapaaseen keskimäärin runsaat 40 isyysraha-
päivää, joista 18 päivää käytetään edelleen 
samaan aikaan äidin vanhempainvapaan 
kanssa, sekä että suurin osa lapsista hoide-
taan edelleen aluksi kotona (eli isyysvapaan 
muutokset eivät muuta sitä, minkä ikäisenä 
lapset keskimäärin menevät päivähoitoon), 
kunnille syntyy luultavasti hieman enemmän 
säästöä kotihoidon tuen menoihin, kuin lisä-
kustannuksia päivähoitoon. Kotihoidon tuen 
menojen säästö tulee siitä, että pidentyneet 
isyysvapaakaudet korvaavat osan kotihoidon 
tuella pidetyistä vapaista. Päivähoidon meno-
ja puolestaan lisää se, että perheet voivat säi-
lyttää saman päivähoitopaikan eivätkä joudu 

maksamaan asiakasmaksuja isyysvapaan 
ajalta. 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan 1 päivä-
nä tammikuuta 2013. Sairausvakuutuslain 
isyysrahaa koskevaa muutosta sovellettaisiin, 
jos ensimmäinen saman lapsen perusteella 
maksettava vanhempainpäivärahapäivä eli 
erityisäitiys-, äitiys-, isyys- tai vanhempain-
rahapäivä on lain tultua voimaan. Tällöin uu-
distuksen mukaisia äitiys- ja vanhempainra-
hakauden ulkopuolella pidettäviä isyysraha-
päiviä voi pitää aikaisintaan vuoden 2013 lo-
kakuun lopulta alkaen, ja vuoteen 2013 koh-
distuvat lisäkustannukset ovat noin 7,8 mil-
joonaa euroa. Valtion osuus on noin 0,3 mil-
joonaa euroa vuonna 2013. 
 
3.2 Yhteiskunnalliset vaikutukset  

Perheen käytössä olevat vanhempainpäivä-
rahakaudet pitenevät 12 arkipäivällä koska 
vanhempien jaettavissa oleva vanhempainra-
hakausi ei enää lyhene isyysrahasta johtuen. 
Nykyisin lapsi on 9—10 kuukauden ikäinen 
vanhempainrahakauden päättyessä. Jos isä 
käyttää koko isyysrahakauden vanhempain-
rahakauden jälkeen, lapsi on lähes vuoden 
ikäinen vanhempainpäivärahakausien päätty-
essä. 

Isän läsnäolo kotona lapsen ollessa pieni 
lähentää isän ja lapsen suhdetta, ja se on lap-
sen ja koko perheen edun mukaista. Isän it-
senäisen hoitojakson aikana vanhemmat tot-
tuvat siihen, että myös isä voi ottaa vastuun 
lapsen hoitamisesta äidin ollessa työssä. Uu-
distuksella voidaan aikaisempaa paremmin 
turvata isien itsenäinen hoitovastuu ja lyhen-
tää äitien poissaoloa työstä. Myös lapsen 
kannalta ratkaisu olisi hyvä, koska lasta hoi-
dettaisiin kotona pitempään. Uudistuksella 
olisi myönteinen vaikutus paitsi vanhempien 
asenteisiin myös asenteisiin yhteiskunnassa 
yleensä. 
3.3 Vaikutukset sukupuolten tasa-

arvoon  

Isien kannustaminen perhevapaiden käyt-
töön on ollut tasa-arvopolitiikan tavoitteena. 
Isien perhevapaiden käytön yleistyminen 
edistää naisten asemaa työmarkkinoilla ja pa-
rantaa hoivavastuun jakautumista vanhempi-
en kesken. Koska isän oikeus isyysrahaan ei 
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enää ole sidoksissa vanhempainrahaan, tä-
män uskotaan kannustavan isiä käyttämään 
oikeuttaan. 

Ehdotuksen mukaan isyysrahakauden voisi 
pitää siihen mennessä, kun lapsi täyttää kaksi 
vuotta. Niissä perheissä, joissa äiti haluaa 
jäädä hoitovapaalle heti vanhempainraha-
kauden jälkeen, tilanne helpottuu. Joustavoit-
taminen tulee lisäämään isien vapaan käyttöä 
vanhempainrahakauden jälkeen. On myös 
viitteitä siitä, että kaikilla työpaikoilla ei suh-
tauduta myönteisesti isien pitempiin perhe-
vapaisiin. Varsinkin vanhempainvapaan ja 
hoitovapaan pitämisessä isät ovat kokeneet 
ongelmia. Sen sijaan isyysvapaan käyttämi-
nen on koettu helpommaksi. 

Vanhempainvapaiden tasaisempi jakautu-
minen vanhempien välillä edistää sukupuol-
ten välistä tasa-arvoa sekä lasten ja perheiden 
hyvinvointia. 
 
3.4 Muut vaikutukset 

Vanhempainvapaatyöryhmä (Sosiaali- ja 
terveysministeriö, Selvityksiä 2011:12) piti 
tarpeellisena, että uudistusten jatkovalmiste-
lun yhteydessä kiinnitettäisiin huomiota eri-
laisten etuuksien nimikkeiden yksinkertais-
tamiseen, niin että ne olisivat mahdollisim-
man ymmärrettäviä. Tähän tavoitteeseen py-
ritään siirtymällä yhteen isyysrahaan ja luo-
pumalla isäkuukauden käsitteestä.  

Eri vanhempainpäivärahoilla on nykyisin 
erilaiset hakuajat. Vanhempainpäivärahojen 
erilaiset hakuajat sekä siirrettävästä isäkuu-
kaudesta etukäteen ilmoittaminen säädetyssä 
määräajassa tekevät lainsäädännöstä moni-
mutkaisen. Tämä aiheuttaa myös paljon 
myöhästyneitä hakemuksia, jotka hylätään, 
jos hakemuksen hylkäämistä ei voida pitää 
kohtuuttomana. Hakemusten hylkäämisestä 
myös usein valitetaan muutoksenhakueli-
meen, jonka toimintaa valitukset rasittavat. 
Hakijat kokevat etenkin nykyiset siirretystä 
isäkuukaudesta ilmoittamisen ja isäkuukau-
den hakemisen määräajat vaikeiksi ymmärtää 
ja muistaa. Siirretystä isäkuukaudesta tulee 
ilmoittaa etukäteen ja isäkuukautta tulee ha-
kea etukäteen, kun taas muissa tilanteissa 
isyysrahaa voi hakea jälkikäteen. Ehdotettu 
muutos, jonka mukaan isyysrahaa voisi aina 

hakea jälkikäteen, yksinkertaistaisi ja selven-
täisi etuuksien hakemista. 
 
4  Asian valmiste lu  

Euroopan unionin neuvoston direktiivi 
2010/18/EU (Vanhempainvapaadirektiivi) tu-
li panna kansallisesti täytäntöön 8 päivään 
maaliskuuta 2012 mennessä. Direktiivillä on 
pantu täytäntöön vanhempainvapaata koske-
va tarkistettu puitesopimus, jonka alojenväli-
set Euroopan tason työmarkkinaosapuolet te-
kivät 18 päivänä kesäkuuta 2009. Sopimuk-
sen 2 kohdan 2 lausekkeella pidennetään 
mies- ja naispuolisten työntekijöiden yksilöl-
linen oikeus vanhempainvapaaseen kolmesta 
kuukaudesta neljään kuukauteen. Naisten ja 
miesten yhdenvertaisten mahdollisuuksien ja 
yhdenvertaisen kohtelun edistämiseksi vapaa 
olisi periaatteessa myönnettävä siten, että se 
ei ole siirrettävissä. Jotta molemmat van-
hemmat pitäisivät tasaisemmin vanhempain-
vapaita, ainakin yksi neljästä vapaakuukau-
desta on myönnettävä siten, että se ei ole siir-
rettävissä. Suomen kannan mukaan Suomen 
lainsäädäntö täyttää jo nyt ilman lainsäädän-
tömuutoksia direktiivin vaatimukset van-
hempainvapaakausien vähimmäispituudesta 
ottaen huomioon perhevapaa kokonaisuute-
na. 

Vanhempainvapaatyöryhmä katsoi perhe-
vapaiden uudistamista tarkastellessaan, että 
eräänä tavoitteena uudistustyössä tulee ottaa 
huomioon isien vanhemmuuden tukeminen ja 
isien vanhempainvapaan käytön lisääminen. 
Se esitteli sitoutumatta mihinkään malliin 
kolme tapaa kehittää sairausvakuutuslain 
vanhempainpäivärahakausiin perustuvaa 
vanhempainvapaajärjestelmää. Työryhmän 
esittelemä A-malli perustuu nykyjärjestel-
mään ja pidentää isän osuutta sekä irrottaa 
isyysrahan vanhempainrahasta. Tässä halli-
tuksen esityksessä ehdotettu uudistus muis-
tuttaa Vanhempainvapaatyöryhmän esittele-
mää A-mallia sillä erotuksella, että nyt ehdo-
tettu isyysrahakausi on kaksi viikkoa lyhy-
empi. 

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen 17 
päivänä kesäkuuta 2011 päivätyn ohjelman 
mukaan tavoitteena on lisätä isille merkittyjä 
vapaita, joustavoittaa isien perhevapaiden 
käyttöä ja mahdollistaa lapsen hoitaminen 
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kotona vanhempainpäivärahan turvin nykyis-
tä pitempään. Työmarkkinakeskusjärjestöjen 
syksyllä 2011 tekemässä raamisopimuksessa 
Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden tur-
vaamisesta on sovittu perhevapaajärjestel-
män uudistamisesta hallitusohjelman mukai-
sesti. Sopimuksen mukaan isän osuutta va-
paista lisätään niin, että isyysvapaa on yh-
teensä 54 arkipäivää, joista enintään 18 voi-
daan pitää yhdessä äidin kanssa. Isän vapaa 
on lapsikohtainen ja se voidaan pitää jousta-
vasti siihen asti, kun lapsi täyttää kaksi vuot-
ta. Nykyinen kytkös vanhempainvapaaseen 
poistetaan. Vanhempainpäivärahojen kustan-
nusten jako säilyy ennallaan. Uudistus astuu 
voimaan vuoden 2013 alusta ja sen vaikutuk-
sia ja tavoitteiden saavuttamista tarkastellaan 
kahden vuoden jälkeen sen voimaan saatta-
misesta. Hallituksen esitys on mainitun raa-
misopimuksen sanamuodon mukainen. 

Esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveys-
ministeriössä yhteistyössä työ- ja elinkeino-
ministeriön, Kansaneläkelaitoksen ja keskeis-
ten työmarkkinaosapuolten kanssa. Esityk-
sestä on kuultu Suomen Kuntaliittoa ja halli-
tuksen esitys on käsitelty Kunnallistalouden 
ja -hallinnon neuvottelukunnassa. Asian 
valmistelun yhteydessä on keskusteltu siitä, 
mitä raamisopimuksen mukaisella isyysrahan 
lapsikohtaisuudella tarkoitetaan. Siihen, mi-
ten asia on hallituksen esityksessä tulkittu, on 
vaikuttanut pyrkimys tukea isien vanhem-
muutta nimenomaan isien itsenäistä vas-
tuunottoa silmällä pitäen. Asian valmistelun 
yhteydessä on noussut keskusteluun myös 
tarve muiden muassa etäisien, yksinhuoltaji-
en ja monikkoperheiden erityistarpeiden 
huomioon ottamiseen perhevapaita kehitettä-
essä. Hallituksen esityksen tarkoituksena on 
toteuttaa yksinomaan edellä mainittua halli-
tusohjelman ja raamisopimuksen kirjausta. 

Tavoitteena on lisäksi hallitusohjelman kir-
jauksen mukaan erikseen hallituskaudella 
pyrkiä parantamaan adoptio-, monikko-, si-
jais- ja yksinhuoltajaperheiden yhdenvertai-
suutta muiden perheiden kanssa. Asian val-
mistelun yhteydessä esiin nousseet muut ky-
symykset on tarkoituksenmukaisinta käsitellä 
yhtä aikaa näiden erityiskysymysten kanssa. 
 
 
 

5  Riippuvuus muista  es i tyksistä  

Esitys liittyy valtion vuoden 2013 talousar-
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. 
 
6  Voimaantulo  

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan 1 päivä-
nä tammikuuta 2013. Sairausvakuutuslain 
isyysrahaa koskevaa muutosta sovellettaisiin, 
jos ensimmäinen saman lapsen perusteella 
maksettava vanhempainpäivärahapäivä eli 
erityisäitiys-, äitiys-, isyys- tai vanhempain-
rahapäivä on lain tultua voimaan. 
 
7  Suhde perustus laki in  ja  säätä-

misjärjestys  

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että 
isällä olisi oikeus yhteensä enintään 54 arki-
päivältä maksettavaan isyysrahaan. Tätä 
isyysrahaa ei ole mahdollista maksaa äidille, 
joka on perheen ainoa huoltaja. 

Perustuslain 6 §:n 1 momentin mukaan ih-
miset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Perus-
tuslakivaliokunta on lausunnossaan 38/2006 
vp mm. todennut, että perustuslain yhdenver-
taisuussäännös kohdistuu perusoikeusuudis-
tuksen esitöiden perusteella myös lainsäätä-
jään. Lailla ei voida mielivaltaisesti asettaa 
kansalaisia tai kansalaisryhmiä toisia edulli-
sempaan tai epäedullisempaan asemaan. Yh-
denvertaisuussäännös ei kuitenkaan edellytä 
kaikkien kansalaisten samanlaista kohtelua, 
elleivät asiaan vaikuttavat olosuhteet ole sa-
manlaisia. Yhdenvertaisuusnäkökohdilla on 
merkitystä myönnettäessä lailla etuja ja oike-
uksia kansalaisille. Toisaalta lainsäädännölle 
on ominaista, että se kohtelee tietyn hyväk-
syttävän yhteiskunnallisen intressin vuoksi 
ihmisiä eri tavoin edistääkseen muun muassa 
tosiasiallista tasa-arvoa (HE 309/1993 vp, 
s. 42—43). Perustuslakivaliokunnan käytän-
nössä on vakiintuneesti korostettu, ettei yh-
denvertaisuusperiaatteesta voi johtua tiukko-
ja rajoja lainsäätäjän harkinnalle pyrittäessä 
kulloisenkin yhteiskuntakehityksen vaati-
maan sääntelyyn (PeVL 1/2006 vp, s. 2/I, 
PeVL 59/2002 vp, s. 2/II). 

Uudistuksen tavoitteena on kannustaa isiä 
perhevapaiden käyttöön, koska isien perhe-
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vapaiden käytön yleistymisen on katsottu pa-
rantavan hoivavastuun jakautumista van-
hempien kesken sekä edistävän naisten ase-
maa työmarkkinoilla. Lisäksi isän perheva-
paiden käytöllä on myönteinen vaikutus isän 
ja lapsen välisen suhteen kehittymiseen. Eh-
dotuksen taustalla on siten hyväksyttävä yh-
teiskunnallinen intressi. 

Edellä mainituista syistä hallitus katsoo, et-
tä ehdotus voidaan käsitellä tavallisessa lain-
säätämisjärjestyksessä.  
 

Edellä esitetyn perusteella annetaan edus-
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Lakiehdotukset 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

Laki 

sairausvakuutuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan sairausvakuutuslain (1224/2004) 9 luvun 10 a § ja 15 luvun 4 a §, sellaisina kuin 

ne ovat, 9 luvun 10 a § osaksi laeissa 1342/2006 ja 962/2009 sekä 15 luvun 4 a § laissa 
1342/2006, sekä 

muutetaan 9 luvun 7 §, 10 §:n 1 momentti, 11 §:n 2 momentti, 14 §:n 1 momentin 1 kohta, 
15 ja 17 §, 11 luvun 1 §:n 2 momentin 3 kohta sekä 15 luvun 4 §:n 1 momentti, 

 sellaisina kuin niistä ovat, 9 luvun 7 ja 15 § osaksi laissa 1342/2006, 10 §:n 1 momentti ja 
11 §:n 2 momentti  laissa 1342/2006, 17 § laissa 438/2010, 11 luvun 1 §:n 2 momentin 3 koh-
ta laissa 1142/2010 sekä 15 luvun 4 §:n 1 momentti laissa 19/2012, seuraavasti: 
 

9 luku 

Vanhempainpäivärahat 

7 §  

Isyysrahakausi 

Isyysrahaa maksetaan yhteensä enintään 54 
arkipäivältä, kuitenkin siten, että äitiys- ja 
vanhempainrahakaudella isyysrahaa makse-
taan yhteensä enintään 18 arkipäivältä. Äiti-
ys- ja vanhempainrahakaudella maksettava 
isyysraha voidaan jakaa enintään neljään jak-
soon. Äitiys- ja vanhempainrahakauden ul-
kopuolella maksettava isyysraha voidaan ja-
kaa enintään kahteen jaksoon. Oikeus isyys-
rahaan jatkuu, kunnes lapsi täyttää kaksi 
vuotta tai ottolapsen hoitoon ottamisesta on 
kulunut kaksi vuotta. 

Jos isän oikeus isyysrahaan perustuu sa-
manaikaisesti sekä aikaisemman että uuden 
lapsen syntymään, isyysrahaa maksetaan uu-
den lapsen syntymään perustuvalla äitiys- ja 
vanhempainrahakaudella yhteensä enintään 

42 arkipäivältä siten, että päivistä voi enin-
tään 24 arkipäivää perustua aikaisemman 
lapsen ja enintään 18 arkipäivää uuden lap-
sen syntymään. Tällöin aikaisemman lapsen 
syntymään perustuvat isyysrahapäivät on pi-
dettävä yhdessä jaksossa. 

10 § 

Vanhempainrahakausi 

Vanhempainrahaa maksetaan enintään 158 
arkipäivältä välittömästi äitiysrahakauden 
päättymisestä lukien, jollei 2 tai 3 momentis-
ta muuta johdu. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

11 § 

Ottovanhemman vanhempain- ja isyysraha 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ottovanhemman vanhempainrahaan oikeu-

tetulla ottoisällä on oikeus isyysrahaan siten 
kuin 6 ja7 §:ssä säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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14 § 

Lapsen kuoleman tai lapsen ottolapseksi luo-
vuttamisen vaikutus vanhempainpäivärahaan 

Jos lapsi syntyy kuolleena taikka jos lapsi 
tai ottolapsi kuolee: 

1) äitiysraha maksetaan äitiysrahakauden 
loppuun ja isyysraha maksetaan 12 arkipäi-
vältä lapsen kuolinpäivän jälkeen, enintään 
kuitenkin isyysrahakauden tai sen jakson 
loppuun; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

15 §  

Vanhempainpäivärahan maksamisen rajoi-
tukset 

Vanhempainpäivärahaa ei makseta vakuu-
tetulle siltä ajalta, jona hän on suorittamassa 
hänelle tuomittua vankeusrangaistusta van-
keuslain (767/2005) 4 luvun 1 §:ssä tarkoite-
tussa vankilassa lukuun ottamatta sakon 
muuntorangaistusta. 

Jos äitiys- tai vanhempainrahakaudella al-
kaa oikeus uuteen vanhempainpäivärahaan, 
edellisen äitiys- tai vanhempainrahan mak-
saminen päättyy uuden vanhempainpäivära-
hakauden alkaessa. 
 

17 § 

Lapseksi ottaminen rekisteröidyssä parisuh-
teessa 

Mitä edellä 11 ja 12 §:ssä tai muualla tässä 
luvussa säädetään ottovanhemman isyys- ja 
vanhempainrahasta, sovelletaan myös 
16 §:ssä tarkoitetun rekisteröidyn parisuhteen 
osapuoleen, joka ottaa ottolapsekseen pa-
risuhteen toisen osapuolen lapsen, joka ei ole 
vuotta vanhempi. Vanhempainpäivärahapäi-
vien määrää 7 ja 12 §:n mukaisesti lasketta-
essa huomioon otetaan saman lapsen hoidon 
vuoksi parisuhteen osapuolelle jo myönnetyt 
vanhempainpäivärahat, kuitenkin siten, että 
parisuhteen osapuolille maksettavien van-
hempainpäivärahapäivien yhteismäärä on ai-
na vähintään 200 arkipäivää. Jos parisuhteen 
toiselle osapuolelle on myönnetty äitiysra-
haa, myönnetään vanhempainrahaa kuitenkin 

aina enintään 158 arkipäivää, jolloin otto-
vanhemman oikeus vanhempainrahaan alkaa 
äitiysrahan päättymisestä lukien. 
 

11 luku 

Päivärahaetuuksien määrä 

1 § 

Päivärahaetuuksien määrä työtulojen perus-
teella 

— — — — — — — — — — — — — —  
Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-

tään: 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) isälle maksettavan vanhempainrahan ja 
äitiys- ja vanhempainrahakauden jälkeen 
maksettavan isyysrahan määrä on 30 ensim-
mäisen isälle maksettavan arkipäivän ajalta 
75 prosenttia vakuutetun verotuksessa todet-
tujen vuosityötulojen kolmassadasosasta, jos 
vuosityötulot eivät ylitä 50 606 euroa; tämän 
ylittävästä osasta isälle maksettavan van-
hempainpäivärahan määrä on 32,5 prosenttia 
vuosityötulon kolmassadasosasta; jos kysy-
myksessä on 9 luvun 7 §:n 2 momentissa tar-
koitettu aikaisemman lapsen syntymään pe-
rustuva isyysrahapäivä, isyysraha voidaan 
maksaa korotettuna myös uuden lapsen syn-
tymään perustuvalla äitiys- ja vanhempainra-
hakaudella edellyttäen, että aikaisemman 
lapsen syntymään perustuvia korotuspäiviä 
on jäljellä. 
 
 

15 luku 

Toimeenpanoa koskevat säännökset 

4 § 

Päivärahaetuuksien hakemista koskevat 
määräajat 

Päivärahaetuuksia on haettava seuraavasti: 
1) sairauspäivärahaa kahden kuukauden 

kuluessa työkyvyttömyyden alkamisesta ja 
osasairauspäivärahaa kahden kuukauden ku-
luessa siitä päivästä, josta alkaen etuutta ha-
lutaan saada; 
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2) erityishoitorahaa ja erityisäitiysrahaa 
neljän kuukauden kuluessa siitä päivästä, jos-
ta alkaen etuutta halutaan saada; 

3) äitiysrahaa viimeistään kahta kuukautta 
ennen laskettua synnytysaikaa; 

4) vanhempainrahaa sekä osittaista van-
hempainrahaa kuukautta ennen sitä päivää, 
josta alkaen etuutta halutaan saada, jollei 
6 kohdasta muuta johdu; 

5) isyysrahaa viimeistään kahden kuukau-
den kuluttua siitä, kun lapsi on täyttänyt kak-

si vuotta tai siitä, kun kaksi vuotta on kulunut 
lapsen hoitoon ottamisesta; sekä 

6) vanhempainrahaa ottolapsen hoidon 
johdosta kahden kuukauden kuluessa lapsen 
hoitoon ottamisesta. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä kuuta 20. 

Tätä lakia sovelletaan isyysrahaan, kun en-
simmäinen saman lapsen perusteella makset-
tava vanhempainpäivärahapäivä on lain tul-
tua voimaan. 

————— 
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2. 

Laki 

lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 4 ja 6 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain (1128/1996) 4 §:n 

5 momentti ja 6 §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 1343/2006, seuraavasti: 
 

4 § 

Hoitoraha 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kotihoidon tuen hoitorahana maksetaan 

ajalta, jolta perheellä on oikeus saada saira-
usvakuutuslain (1224/2004) mukaista erityis-
äitiys-, äitiys- tai vanhempainrahaa tai osit-
taista vanhempainrahaa taikka isyysrahaa sai-
rausvakuutuslain 9 luvun 7 §:n 1 momentin 
mukaisesti äitiys- ja vanhempainrahakauden 
ulkopuolella pidettävän isyysrahakauden ai-
kana, kuitenkin vain perheen hoitorahaan oi-
keuttavista lapsista kulloinkin maksettavien 
kotihoidon tuen hoitorahojen yhteismäärän ja 
sairausvakuutuslain 11 luvun mukaisen edel-
lä mainitun etuuden erotus. Jos perheellä ei 
ole oikeutta erityisäitiys-, äitiys- tai vanhem-
painrahaan tai osittaiseen vanhempainrahaan, 
maksetaan kotihoidon tuen hoitorahana sai-
rausvakuutuslain mukaisen edellä tarkoitetun 
ajan päättymiseen saakka perheen hoitora-
haan oikeuttavista lapsista maksettavien ko-
tihoidon tuen hoitorahojen ja sairausvakuu-
tuslain 11 luvun 7 tai 11 §:ssä tarkoitetun vä-
himmäismäärän erotus. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
6 § 

Hoitolisän määräytyminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos kotihoidon tuen hoitolisää maksetaan 

sairausvakuutuslain mukaisen erityisäitiys-, 
äitiys- tai vanhempainrahakauden, osittaisen 
vanhempainrahakauden tai sairausvakuutus-
lain 9 luvun 7 §:n 1 momentin mukaisen äiti-
ys- ja vanhempainrahakauden ulkopuolella 
pidettävän isyysrahakauden aikana, otetaan 
edellä mainitusta etuudesta tulona huomioon 
vain se osa, joka ylittää niiden kotihoidon tu-
en hoitorahojen yhteismäärän, joihin perhe 
kunakin aikana on oikeutettu. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä kuuta 20. 
Jos sairausvakuutuslain mukainen van-

hempainpäiväraha perustuu aikaisempiin, 
ennen tämän lain voimaantuloa voimassa ol-
leisiin sairausvakuutuslain säännöksiin, 
etuuksia sovitettaessa yhteen sovelletaan en-
nen tämän lain voimaan tuloa voimassa ollei-
ta säännöksiä.

 
————— 
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3. 

Laki 

lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan lasten päivähoidosta annetun lain (36/1973) 11 a §, sellaisena kuin se on laeissa 

630/1991, 1129/1996 ja 1344/2006, seuraavasti: 
 

11 a § 
 

Sen lisäksi, mitä 11 §:ssä säädetään, 
kunnan on huolehdittava siitä, että lapsen 
vanhemmat tai muut huoltajat voivat saada 
lapselle kunnan järjestämän 1 §:n 2 tai 
3 momentissa tarkoitetun päivähoitopaikan 
sen ajan päätyttyä, jolta voidaan suorittaa 
sairausvakuutuslaissa (1224/2004) tarkoi-
tettua äitiys- ja vanhempainrahaa tai osit-
taista vanhempainrahaa, ei kuitenkaan ai-
kana, jolta voidaan suorittaa sairausvakuu-
tuslain 9 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoi-
tettua äitiys- ja vanhempainrahakauden ul-
kopuolella maksettavaa isyysrahaa, ja että 
lapsi voi olla päivähoidossa siihen saakka, 
kunnes hän siirtyy perusopetuslaissa tar-
koitettuna oppivelvollisena perusopetuk-
seen. Päivähoitoa on kuitenkin järjestettävä 
osa-aikaisesti, kun lapsi ennen perusope-
tuslaissa tarkoitettua oppivelvollisuusikää 
osallistuu perusopetuslain mukaiseen esi-
opetukseen tai kun lapsi perusopetuslain 
25 §:n 2 momentin mukaisesti aloittaa pe-
rusopetuksen vuotta saman pykälän 1 mo-
mentissa säädettyä aikaisemmin. Päivähoi-
toa on mahdollisuuksien mukaan järjestet-

tävä lapsen vanhempien tai muiden huolta-
jien toivomassa muodossa. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun lapsen 
vanhemmilla tai muilla huoltajilla, jotka 
eivät lapsen hoidon järjestämiseksi valitse 
kunnan järjestämää 1 momentin mukaista 
päivähoitopaikkaa, on lapsen muulla taval-
la tapahtuvan hoidon järjestämiseksi oike-
us lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon 
tuesta annetun lain (1128/1996) mukaiseen 
tukeen sanotussa laissa tarkemmin säädet-
tävällä tavalla. 

Asetuksella säädetään päivähoitopaikan 
hakemisesta sekä määräajasta, jonka kulu-
essa lapsen vanhempien tai muiden huolta-
jien tulee hakea lasten päivähoitopaikkaa. 

Oikeus samaan päivähoitopaikkaan säi-
lyy, vaikka lapsi ei ole päivähoidossa sai-
rausvakuutuslain 9 luvun 7 §:ssä tarkoitet-
tujen isyysrahajaksojen ajan. Isyysrahajak-
soista johtuvasta poissaolosta on ilmoitet-
tava päivähoitopaikkaan viimeistään kaksi 
viikkoa ennen sen suunniteltua aloittamis-
päivää. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä     

kuuta 20  . 
Päivähoitopaikan järjestämisvelvollisuu-

desta ja oikeudesta saada sama päivähoito-
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paikka on voimassa, mitä ennen tämän lain 
voimaan tuloa  on säädetty, jos sairausva-
kuutuslain mukainen isyysraha perustuu 

aikaisempiin, ennen tämän lain voimaantu-
loa voimassa olleisiin sairausvakuutuslain 
säännöksiin. 

————— 
 
 

Helsingissä 17 päivänä syyskuuta 2012 

 
 
 

Pääministerin sijainen, valtiovarainministeri 

JUTTA URPILAINEN 

 
 
 
 

Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

 

1. 

Laki 

sairausvakuutuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan sairausvakuutuslain (1224/2004) 9 luvun 10 a § ja 15 luvun 4 a §, sellaisina kuin 

ne ovat, 9 luvun 10 a § osaksi laeissa 1342/2006 ja 962/2009 sekä 15 luvun 4 a § laissa 
1342/2006, sekä 

muutetaan 9 luvun 7 §, 10 §:n 1 momentti, 11 §:n 2 momentti, 14 §:n 1 momentin 1 kohta, 
15 ja 17 §, 11 luvun 1 §:n 2 momentin 3 kohta sekä 15 luvun 4 §:n 1 momentti, 

 sellaisina kuin niistä ovat, 9 luvun 7 ja 15 § osaksi laissa 1342/2006, 10 §:n 1 momentti ja 
11 §:n 2 momentti  laissa 1342/2006, 17 § laissa 438/2010, 11 luvun 1 §:n 2 momentin 3 koh-
ta laissa 1142/2010 sekä 15 luvun 4 §:n 1 momentti laissa 19/2012, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

9 luku  

Vanhempainpäivärahat 

7 §  

Isyysrahakausi 

Isyysrahaa maksetaan äitiys- ja vanhem-
painrahakaudella yhteensä enintään 18 arki-
päivältä. Isyysraha voidaan tänä aikana jakaa 
enintään neljään yhdenjaksoiseen kauteen. 

9 luku

Vanhempainpäivärahat 

7 §  

Isyysrahakausi 

Isyysrahaa maksetaan yhteensä enintään 54 
arkipäivältä, kuitenkin siten, että äitiys- ja 
vanhempainrahakaudella isyysrahaa makse-
taan yhteensä enintään 18 arkipäivältä. Äiti-
ys- ja vanhempainrahakaudella maksettava 
isyysraha voidaan jakaa enintään neljään jak-
soon. Äitiys- ja vanhempainrahakauden ul-
kopuolella maksettava isyysraha voidaan ja-
kaa enintään kahteen jaksoon. Oikeus isyys-
rahaan jatkuu, kunnes lapsi täyttää kaksi 
vuotta tai ottolapsen hoitoon ottamisesta on 
kulunut kaksi vuotta. 

Jos isän oikeus isyysrahaan perustuu sa-
manaikaisesti sekä aikaisemman että uuden 
lapsen syntymään, isyysrahaa maksetaan uu-
den lapsen syntymään perustuvalla äitiys- ja 
vanhempainrahakaudella yhteensä enintään 
42 arkipäivältä siten, että päivistä voi perus-
tua enintään 24 arkipäivää aikaisemman lap-
sen ja enintään 18 arkipäivää uuden lapsen 
syntymään. Tällöin aikaisemman lapsen syn-
tymään perustuvat isyysrahapäivät on pidet-
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tävä yhdessä jaksossa. 
 

10 §  

Vanhempainrahakausi 

Vanhempainrahaa maksetaan enintään 158 
arkipäivältä välittömästi äitiysrahakauden 
päättymisestä lukien, jollei 2 tai 3 momentista 
taikka 10 a §:stä muuta johdu. Välittömästi 
äitiysrahakauden päättymisestä lukien makse-
tut vanhempainrahapäivät ja 10 a §:n perus-
teella siirretyt vanhempainrahapäivät muo-
dostavat yhden vanhempainrahakauden. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

10 § 

Vanhempainrahakausi 

Vanhempainrahaa maksetaan enintään 158 
arkipäivältä välittömästi äitiysrahakauden 
päättymisestä lukien, jollei 2 tai 3 momentis-
ta muuta johdu. 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
10 a §  

Isäkuukausi 

Sen estämättä, mitä 8 §:n 1 momentissa 
säädetään vanhempainrahakauden yhdenjak-
soisuudesta, isä voi äidin ja isän sopimuksen 
mukaisesti siirtää 10 §:ssä tarkoitetusta van-
hempainrahakaudesta 12 vanhempainraha-
päivää pidettäväksi myöhemmin. Vanhem-
painrahan siirtäminen edellyttää lisäksi vä-
hintään yhden 2 momentissa tarkoitetun 
isyysrahapäivän pitämistä. 

Jos isälle maksetaan lapsen hoitoon osallis-
tumisen perusteella vanhempainrahaa tai 
osittaista vanhempainrahaa yhdenjaksoisesti 
vähintään vanhempainrahakauden viimeisiltä 
12 arkipäivältä välittömästi äitiysrahakauden 
jälkeen tai 12 vanhempainrahapäivältä 
1 momentin perusteella siirrettynä, isällä on 
oikeus isyysrahaan enintään 24 arkipäivän 
pituiselta yhdenjaksoiselta kaudelta välittö-
mästi hänen pitämänsä vanhempainrahakau-
den päätyttyä (isäkuukausi).  

Edellä 1 tai 2 momentin perusteella makset-
tavat vanhempainpäivärahapäivät on pidettä-
vä 180 kalenteripäivän kuluessa sen vanhem-
painrahajakson päättymisestä, joka on alka-
nut välittömästi äitiysrahakauden jälkeen. 

Vanhempainrahan siirtäminen edellyttää, 
että äidille tai isälle välittömästi äitiysraha-
kauden päättymisen jälkeen maksetun van-
hempainrahan ja isälle tämän pykälän perus-
teella maksettavan vanhempainrahan välise-
nä aikana jompi kumpi vanhemmista hoitaa 

10 a §  

Isäkuukausi 

(kumotaan) 
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lasta kotona ja kyseinen vanhempi on: 
1) tämän vuoksi ollut oikeutettu lasten koti-

hoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun 
(1128/1996) lain mukaiseen kotihoidon tu-
keen; tai 

2) tosiasiallisesti hoitanut lasta kotona, 
mutta lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon 
tuesta annetun lain perusteella ei ole ollut oi-
keutettu kyseisessä laissa tarkoitettuun koti-
hoidon tukeen. 
 

11 § 

Ottovanhemman vanhempain- ja isyysraha 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ottovanhemman vanhempainrahaan oikeu-

tetulla ottoisällä on oikeus isyysrahaan siten 
kuin 6, 7, ja 10a §:ssä säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — — 

11 § 

Ottovanhemman vanhempain- ja isyysraha 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ottovanhemman vanhempainrahaan oikeu-

tetulla ottoisällä on oikeus isyysrahaan siten 
kuin 6 ja7 §:ssä säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
14 §  

Lapsen kuoleman tai lapsen ottolapseksi luo-
vuttamisen vaikutus vanhempainpäivärahaan 

Jos lapsi syntyy kuolleena taikka jos lapsi 
tai ottolapsi kuolee: 

1) äitiys- ja isyysraha maksetaan äitiys- tai 
isyysrahakauden loppuun; 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

14 § 

Lapsen kuoleman tai lapsen ottolapseksi luo-
vuttamisen vaikutus vanhempainpäivärahaan 

Jos lapsi syntyy kuolleena taikka jos lapsi 
tai ottolapsi kuolee: 

1) äitiysraha maksetaan äitiysrahakauden 
loppuun ja isyysraha maksetaan12 arkipäi-
vältä lapsen kuolinpäivän jälkeen, enintään 
kuitenkin isyysrahakauden tai sen jakson lop-
puun; 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
15 §  

Vanhempainpäivärahan maksamisen rajoi-
tukset 

Vanhempainpäivärahaa ei makseta vakuute-
tulle siltä ajalta, jona hän on: 

1) suorittamassa hänelle tuomittua vankeus-
rangaistusta rangaistusten täytäntöönpanosta 
annetun lain 2 §:ssä tarkoitetussa rangaistus-
laitoksessa lukuun ottamatta sakon muunto-
rangaistusta; tai 

2) vaarallisten rikoksenuusijain eristämi-
sestä annetun lain 1 §:n nojalla pakkolaitok-
sessa. 

15 § 

Vanhempainpäivärahan maksamisen rajoi-
tukset 

Vanhempainpäivärahaa ei makseta vakuu-
tetulle siltä ajalta, jona hän on suorittamassa 
hänelle tuomittua vankeusrangaistusta van-
keuslain (767/2005) 4 luvun 1 §:ssä tarkoite-
tussa vankilassa lukuun ottamatta sakon 
muuntorangaistusta. 

Jos äitiys- tai vanhempainrahakaudella al-
kaa oikeus uuteen vanhempainpäivärahaan, 
edellisen äitiys- tai vanhempainrahan mak-
saminen päättyy uuden vanhempainpäivära-
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Jos äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakau-
della alkaa oikeus uuteen vanhempainpäivä-
rahaan, edellisen äitiys-, isyys- tai vanhem-
painrahan maksaminen päättyy uuden van-
hempainpäivärahakauden alkaessa. Jos ennen 
siirretyn isäkuukauden pitämistä alkaa oikeus 
uuteen vanhempainpäivärahaan, oikeus edel-
lisen lapsen perusteella maksettavaan van-
hempainpäivärahaan päättyy. 

hakauden alkaessa. 
 
 

 
17 §  

Lapseksi ottaminen rekisteröidyssä parisuh-
teessa 

Mitä edellä 11 ja 12 §:ssä tai muualla tässä 
luvussa säädetään ottovanhemman isyys- ja 
vanhempainrahasta, sovelletaan myös 
16 §:ssä tarkoitetun rekisteröidyn parisuhteen 
osapuoleen, joka ottaa ottolapsekseen pa-
risuhteen toisen osapuolen lapsen, joka ei ole 
vuotta vanhempi. Vanhempainpäivärahapäi-
vien määrää 7, 10 a ja 12 §:n mukaisesti las-
kettaessa huomioon otetaan saman lapsen 
hoidon vuoksi parisuhteen osapuolelle jo 
myönnetyt vanhempainpäivärahat, kuitenkin 
siten, että parisuhteen osapuolille maksettavi-
en vanhempainpäivärahapäivien yhteismäärä 
on aina vähintään 200 arkipäivää. Jos pa-
risuhteen toiselle osapuolelle on myönnetty 
äitiysrahaa, myönnetään vanhempainrahaa 
kuitenkin aina enintään 158 arkipäivää, jol-
loin ottovanhemman oikeus vanhempainra-
haan alkaa äitiysrahan päättymisestä lukien. 

17 § 

Lapseksi ottaminen rekisteröidyssä parisuh-
teessa 

Mitä edellä 11 ja 12 §:ssä tai muualla tässä 
luvussa säädetään ottovanhemman isyys- ja 
vanhempainrahasta, sovelletaan myös 
16 §:ssä tarkoitetun rekisteröidyn parisuhteen 
osapuoleen, joka ottaa ottolapsekseen pa-
risuhteen toisen osapuolen lapsen, joka ei ole 
vuotta vanhempi. Vanhempainpäivärahapäi-
vien määrää 7 ja 12 §:n mukaisesti lasketta-
essa huomioon otetaan saman lapsen hoidon 
vuoksi parisuhteen osapuolelle jo myönnetyt 
vanhempainpäivärahat, kuitenkin siten, että 
parisuhteen osapuolille maksettavien van-
hempainpäivärahapäivien yhteismäärä on ai-
na vähintään 200 arkipäivää. Jos parisuhteen 
toiselle osapuolelle on myönnetty äitiysrahaa, 
myönnetään vanhempainrahaa kuitenkin aina 
enintään 158 arkipäivää, jolloin ottovan-
hemman oikeus vanhempainrahaan alkaa äi-
tiysrahan päättymisestä lukien. 
 

 
11 luku  

Päivärahaetuuksien määrä 

1 §  

Päivärahaetuuksien määrä työtulojen perus-
teella 

— — — — — — — — — — — — — —  
Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-

tään: 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) isälle maksettavan vanhempainrahan ja 
isäkuukauden isyysrahan määrä on 30 en-
simmäisen isälle maksettavan arkipäivän ajal-

11 luku 

Päivärahaetuuksien määrä 

1 § 

Päivärahaetuuksien määrä työtulojen perus-
teella 

— — — — — — — — — — — — — —  
Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-

tään: 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) isälle maksettavan vanhempainrahan ja 
äitiys- ja vanhempainrahakauden jälkeen 
maksettavan isyysrahan määrä on 30 ensim-
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ta 75 prosenttia vakuutetun verotuksessa to-
dettujen vuosityötulojen kolmassadasosasta, 
jos vuosityötulot eivät ylitä 50 606 euroa; tä-
män ylittävästä osasta isälle maksettavan 
vanhempainpäivärahan määrä on 32,5 pro-
senttia vuosityötulon kolmassadasosasta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

mäisen isälle maksettavan arkipäivän ajalta 
75 prosenttia vakuutetun verotuksessa todet-
tujen vuosityötulojen kolmassadasosasta, jos 
vuosityötulot eivät ylitä 50 606 euroa; tämän 
ylittävästä osasta isälle maksettavan van-
hempainpäivärahan määrä on 32,5 prosenttia 
vuosityötulon kolmassadasosasta; jos kysy-
myksessä on 9 luvun 7 §:n 2 momentissa tar-
koitettu aikaisemman lapsen syntymään pe-
rustuva isyysrahapäivä, isyysraha voidaan 
maksaa korotettuna myös uuden lapsen syn-
tymään perustuvalla äitiys- ja vanhempain-
rahakaudella edellyttäen, että aikaisemman 
lapsen syntymään perustuvia korotuspäiviä 
on jäljellä. 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
15 luku  

Toimeenpanoa koskevat säännökset 

4 §  

Päivärahaetuuksien hakemista koskevat mää-
räajat 

Päivärahaetuuksia on haettava seuraavasti: 
1) sairauspäivärahaa kahden kuukauden ku-

luessa työkyvyttömyyden alkamisesta ja osa-
sairauspäivärahaa kahden kuukauden kulues-
sa siitä päivästä, josta alkaen etuutta halutaan 
saada; 

2) erityishoitorahaa ja erityisäitiysrahaa nel-
jän kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta 
alkaen etuutta halutaan saada; 

3) äitiysrahaa viimeistään kahta kuukautta 
ennen laskettua synnytysaikaa; 

4) vanhempainrahaa sekä osittaista van-
hempainrahaa kuukautta ennen sitä päivää, 
josta alkaen etuutta halutaan saada, jollei 
6 kohdasta muuta johdu; 

5) isyysrahaa viimeistään kahden kuukau-
den kuluttua vanhempainpäivärahakauden 
päättymisestä, jollei 6 kohdasta muuta johdu; 

6) vanhempainpäivärahaa isäkuukauden 
ajalta kahta kuukautta ennen sitä päivää, jos-
ta alkaen etuutta halutaan saada; sekä 

7) vanhempainrahaa ottolapsen hoidon joh-
dosta kahden kuukauden kuluessa lapsen hoi-
toon ottamisesta. 
— — — — — — — — — — — — — —  

15 luku 

Toimeenpanoa koskevat säännökset 

4 § 

Päivärahaetuuksien hakemista koskevat 
määräajat 

Päivärahaetuuksia on haettava seuraavasti: 
1) sairauspäivärahaa kahden kuukauden 

kuluessa työkyvyttömyyden alkamisesta ja 
osasairauspäivärahaa kahden kuukauden ku-
luessa siitä päivästä, josta alkaen etuutta ha-
lutaan saada; 

2) erityishoitorahaa ja erityisäitiysrahaa 
neljän kuukauden kuluessa siitä päivästä, jos-
ta alkaen etuutta halutaan saada; 

3) äitiysrahaa viimeistään kahta kuukautta 
ennen laskettua synnytysaikaa; 

4) vanhempainrahaa sekä osittaista van-
hempainrahaa kuukautta ennen sitä päivää, 
josta alkaen etuutta halutaan saada, jollei 
6 kohdasta muuta johdu; 

5) isyysrahaa viimeistään kahden kuukau-
den kuluttua siitä, kun lapsi on täyttänyt kak-
si vuotta tai siitä, kun kaksi vuotta on kulunut 
lapsen hoitoon ottamisesta; sekä 

6) vanhempainrahaa ottolapsen hoidon 
johdosta kahden kuukauden kuluessa lapsen 
hoitoon ottamisesta. 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
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4 a § 
 

Velvollisuus ilmoittaa vanhempainrahan siir-
tämisestä 

Jos äiti ja isä ovat sopineet vanhempainra-
hakauden viimeisten 12 arkipäivän siirtämi-
sestä 9 luvun 10 a §:n mukaisesti, asiasta tu-
lee ilmoittaa Kansaneläkelaitokselle kahta 
kuukautta ennen kuin 9 luvun 10 §:ssä tarkoi-
tettu vanhempainrahakausi päättyy. 

4 a § 
 

Velvollisuus ilmoittaa vanhempainrahan siir-
tämisestä  

(kumotaan)  

 
 ——— 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20. 
Tätä lakia sovelletaan isyysrahaan, kun en-
simmäinen saman lapsen perusteella makset-
tava vanhempainpäivärahapäivä on lain tul-
tua voimaan. 
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2. 

Laki 

lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 4 ja 6 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain (1128/1996) 4 §:n 

5 momentti ja 6 §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 1343/2006, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

4 §  

Hoitoraha 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kotihoidon tuen hoitorahana maksetaan 

ajalta, jolta perheellä on oikeus saada sairaus-
vakuutuslain (1224/2004) mukaista erityisäi-
tiys-, äitiys- tai vanhempainrahaa tai osittaista 
vanhempainrahaa taikka isyysrahaa välittö-
mästi vanhempainrahakauden päätyttyä pidet-
tävältä isyysrahakaudelta tai sairausvakuutus-
lain 9 luvun 10 a §:n perusteella vanhempain-
rahaa tai isyysrahaa, kuitenkin vain perheen 
hoitorahaan oikeuttavista lapsista kulloinkin 
maksettavien kotihoidon tuen hoitorahojen 
yhteismäärän ja sairausvakuutuslain 11 luvun 
mukaisen edellä mainitun etuuden erotus. Jos 
perheellä ei ole oikeutta erityisäitiys-, äitiys- 
tai vanhempainrahaan tai osittaiseen vanhem-
painrahaan, maksetaan kotihoidon tuen hoito-
rahana sairausvakuutuslain mukaisen edellä 
tarkoitetun ajan päättymiseen saakka perheen 
hoitorahaan oikeuttavista lapsista maksettavi-
en kotihoidon tuen hoitorahojen ja sairausva-
kuutuslain 11 luvun 7 tai 11 §:ssä tarkoitetun 
vähimmäismäärän erotus.  

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

4 § 

Hoitoraha 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kotihoidon tuen hoitorahana maksetaan 

ajalta, jolta perheellä on oikeus saada saira-
usvakuutuslain (1224/2004) mukaista erityis-
äitiys-, äitiys- tai vanhempainrahaa tai osit-
taista vanhempainrahaa taikka isyysrahaa 
sairausvakuutuslain 9 luvun 7 §:n 1 momen-
tin mukaisesti äitiys- ja vanhempainrahakau-
den ulkopuolella pidettävän isyysrahakauden 
aikana, kuitenkin vain perheen hoitorahaan 
oikeuttavista lapsista kulloinkin maksettavien 
kotihoidon tuen hoitorahojen yhteismäärän ja 
sairausvakuutuslain 11 luvun mukaisen edel-
lä mainitun etuuden erotus. Jos perheellä ei 
ole oikeutta erityisäitiys-, äitiys- tai vanhem-
painrahaan tai osittaiseen vanhempainrahaan, 
maksetaan kotihoidon tuen hoitorahana sai-
rausvakuutuslain mukaisen edellä tarkoitetun 
ajan päättymiseen saakka perheen hoitora-
haan oikeuttavista lapsista maksettavien ko-
tihoidon tuen hoitorahojen ja sairausvakuu-
tuslain 11 luvun 7 tai 11 §:ssä tarkoitetun vä-
himmäismäärän erotus. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
6 §  

Hoitolisän määräytyminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos kotihoidon tuen hoitolisää maksetaan 

sairausvakuutuslain mukaisen erityisäitiys-, 
äitiys- tai vanhempainrahakauden, osittaisen 

6 § 

Hoitolisän määräytyminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos kotihoidon tuen hoitolisää maksetaan 

sairausvakuutuslain mukaisen erityisäitiys-, 
äitiys- tai vanhempainrahakauden, osittaisen 
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vanhempainrahakauden tai välittömästi van-
hempainrahakauden päätyttyä pidettävän 
isyysrahakauden taikka sairausvakuutuslain 9 
luvun 10 a §:ssä tarkoitetun vanhempainpäi-
värahakauden aikana, otetaan edellä mainitus-
ta etuudesta tulona huomioon vain se osa, jo-
ka ylittää niiden kotihoidon tuen hoitorahojen 
yhteismäärän, joihin perhe kunakin aikana on 
oikeutettu.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

vanhempainrahakauden tai sairausvakuutus-
lain 9 luvun 7 §:n 1 momentin mukaisen äiti-
ys- ja vanhempainrahakauden ulkopuolella 
pidettävän isyysrahakauden aikana, otetaan 
edellä mainitusta etuudesta tulona huomioon 
vain se osa, joka ylittää niiden kotihoidon tu-
en hoitorahojen yhteismäärän, joihin perhe 
kunakin aikana on oikeutettu. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 ——— 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20. 
 Jos sairausvakuutuslain mukainen van-

hempainpäiväraha perustuu aikaisempiin, 
ennen tämän lain voimaantuloa voimassa ol-
leisiin sairausvakuutuslain säännöksiin, 
etuuksia sovitettaessa yhteen sovelletaan en-
nen tämän lain voimaan tuloa voimassa ol-
leita säännöksiä 
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3. 

Laki 

lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan lasten päivähoidosta annetun lain (36/1973) 11 a §, sellaisena kuin se on laeissa 

630/1991, 1129/1996 ja 1344/2006, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

11 a §  
 
Sen lisäksi, mitä 11 §:ssä säädetään, kunnan 

on huolehdittava siitä, että lapsen vanhemmat 
tai muut huoltajat voivat saada lapselle kun-
nan järjestämän 1 §:n 2 tai 3 momentissa tar-
koitetun päivähoitopaikan sen ajan päätyttyä, 
jolta voidaan suorittaa sairausvakuutuslaissa 
(1224/2004) tarkoitettua äitiys-, isyys- ja 
vanhempainrahaa tai osittaista vanhempain-
rahaa, taikka vanhempainrahakauden päätyt-
tyä välittömästi pidetyn isyysrahakauden tai 
sairausvakuutuslain 9 luvun 10 a §:n perus-
teella siirretyn isäkuukauden päättymisen jäl-
keen, ja että lapsi voi olla päivähoidossa sii-
hen saakka, kunnes hän siirtyy perusopetus-
laissa tarkoitettuna oppivelvollisena perus-
opetukseen. Päivähoitoa on kuitenkin järjes-
tettävä osa-aikaisesti, kun lapsi ennen perus-
opetuslaissa tarkoitettua oppivelvollisuusikää 
osallistuu perusopetuslain mukaiseen esiope-
tukseen tai kun lapsi perusopetuslain 25 §:n 
2 momentin mukaisesti aloittaa perusopetuk-
sen vuotta saman pykälän 1 momentissa sää-
dettyä aikaisemmin. Päivähoitoa on mahdolli-
suuksien mukaan järjestettävä lapsen van-
hempien tai muiden huoltajien toivomassa 
muodossa. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun lapsen 
vanhemmilla tai muilla huoltajilla, jotka eivät 
lapsen hoidon järjestämiseksi valitse kunnan 
järjestämää 1 momentin mukaista päivähoito-
paikkaa, on lapsen muulla tavalla tapahtuvan 

11 a § 
 
Sen lisäksi, mitä 11 §:ssä säädetään, kun-

nan on huolehdittava siitä, että lapsen van-
hemmat tai muut huoltajat voivat saada lap-
selle kunnan järjestämän 1 §:n 2 tai 3 mo-
mentissa tarkoitetun päivähoitopaikan sen 
ajan päätyttyä, jolta voidaan suorittaa saira-
usvakuutuslaissa (1224/2004) tarkoitettua äi-
tiys- ja vanhempainrahaa tai osittaista van-
hempainrahaa, ei kuitenkaan aikana, jolta 
voidaan suorittaa sairausvakuutuslain 9 luvun 
7 §:n 1 momentissa tarkoitettua äitiys- ja 
vanhempainrahakauden ulkopuolella makset-
tavaa isyysrahaa, ja että lapsi voi olla päivä-
hoidossa siihen saakka, kunnes hän siirtyy 
perusopetuslaissa tarkoitettuna oppivelvolli-
sena perusopetukseen. Päivähoitoa on kui-
tenkin järjestettävä osa-aikaisesti, kun lapsi 
ennen perusopetuslaissa tarkoitettua oppivel-
vollisuusikää osallistuu perusopetuslain mu-
kaiseen esiopetukseen tai kun lapsi perusope-
tuslain 25 §:n 2 momentin mukaisesti aloittaa 
perusopetuksen vuotta saman pykälän 1 mo-
mentissa säädettyä aikaisemmin. Päivähoitoa 
on mahdollisuuksien mukaan järjestettävä 
lapsen vanhempien tai muiden huoltajien toi-
vomassa muodossa. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun lapsen 
vanhemmilla tai muilla huoltajilla, jotka eivät 
lapsen hoidon järjestämiseksi valitse kunnan 
järjestämää 1 momentin mukaista päivähoi-
topaikkaa, on lapsen muulla tavalla tapahtu-
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hoidon järjestämiseksi oikeus lasten kotihoi-
don ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 
(1128/1996) mukaiseen tukeen sanotussa 
laissa tarkemmin säädettävällä tavalla. 

Asetuksella säädetään päivähoitopaikan ha-
kemisesta sekä määräajasta, jonka kuluessa 
lapsen vanhempien tai muiden huoltajien tu-
lee hakea lasten päivähoitopaikkaa. 

 

van hoidon järjestämiseksi oikeus lasten ko-
tihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun 
lain (1128/1996) mukaiseen tukeen sanotussa 
laissa tarkemmin säädettävällä tavalla. 

Asetuksella säädetään päivähoitopaikan 
hakemisesta sekä määräajasta, jonka kuluessa 
lapsen vanhempien tai muiden huoltajien tu-
lee hakea lasten päivähoitopaikkaa. 

Oikeus samaan päivähoitopaikkaan säilyy, 
vaikka lapsi ei ole päivähoidossa sairausva-
kuutuslain 9 luvun 7 §:ssä tarkoitettujen 
isyysrahajaksojen ajan. Isyysrahajaksoista 
johtuvasta poissaolosta on ilmoitettava päi-
vähoitopaikkaan viimeistään kaksi viikkoa 
ennen sen suunniteltua aloittamispäivää. 

 
 
 ——— 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20. 
Päivähoitopaikan järjestämisvelvollisuu-

desta ja oikeudesta saada sama päivähoito-
paikka on voimassa, mitä ennen tämän lain 
voimaan tuloa on säädetty, jos sairausvakuu-
tuslain mukainen isyysraha perustuu aikai-
sempiin, ennen tämän lain voimaantuloa 
voimassa olleisiin sairausvakuutuslain sään-
nöksiin. 
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