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Lakialoite 33

Irja Tuloneo /kok ym.: Lakialoite laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta
Eduskunnalle
Kehittyneen tehohoidon ansiosta yhä useampi liian aikaisin syntynyt lapsi jää elämään. Toisaalta, mitä pienempänä lapsi syntyy, sitä kauemmin tehohoito kestää. Vuonna 1994 syntyi alle
2 500 grammaa painavia lapsia 2 711, joista
eloon jäi 2 403.
Lasten sairaalassaoloaika on sekä fyysisesti
että psyykkisesti raskasta vanhemmille. Keskosten sairaalahoito kestää keskimäärin 3-4 kuukautta. Useimmat vanhemmat käyvät lastensa
luona päivittäin kodin ja sairaalan välisestä välimatkasta riippumatta. Läheinen yhteys vanhempiin on lapsen kehityksen kannalta hyvin tärkeä.
Myös lapsen kotiinpääsyn jälkeen vanhemmille
asetettavat vaatimukset ovat hyvin suuret. Lapsi
tarvitsee hyvin usein pitkähkön ajan erityistä
huolenpitoa ja hoitoa.
Sairausvakuutuslain äitiys- ja vanhempainlomaa koskevat säännökset eivät ota huomioon
keskosena syntyneiden lasten vanhempien erityistarpeita. Normaalin synnytyksen yhteydessä
äitiys- ja vanhempainrahakausi kestää noin yh-

deksän kuukautta. Lapsen syntyessä keskosena
äitiysrahakausi alkaa välittömästi. Näin ollen äitiysrahakausi saattaa olla päättynyt, ennen kuin
lapsi pääsee sairaalasta kotiin.
Lasten kehittymisen kannalta on tärkeää, että
heidän äideillään on mahdollisuus keskoslapsen
kehittymisen mukaiseen lomaan. Jo nyt vanhempainrahakautta pidennetään 60 vuorokaudella,
jos lapsia syntyy kerralla enemmän kuin yksi.
Keskosiasten äideillä tulee olla oikeus lomaan, kunnes lapsi on saavuttanut saman kehitysvaiheen kuin muut lapset äitiysloman päättyessä. Tähän päästäisiin pidentämällä keskoslapsien äitien sairauslomaa lääkärin tarpeellisena pitämäksi ajaksi ja senjälkeen myöntämällä
erityishoitorahaa lapsen sairaalassaoloajaksi.
Vasta tämän jälkeen alkaisi äitiysrahakausi.
Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että Eduskunta hyväksyisi seuraavan
lakiehdotuksen:

Laki
sairausvakuutuslain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain (364/63) 23 §:n 1 momentti,
sellaisena kuin se on 28 päivänäjoulukuuta 1990 annetussa laissa (1324/90), sekä
lisätään 23 d §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on 22 päivänä joulukuuta 1989 annetussa laissa
(1255/89), uusi 4 kohta ja 23 e §:n 2 momenttiin, sellaisena kuin se on mainitussa 22 päivänä joulukuuta
1989 annetussa laissa, uusi 3 kohta seuraavasti:
23 §
Oikeus äitiysrahaan alkaa aikaisintaan 50 arkipäivää välittömästi ennen laskettua synnytysaikaa, jos vakuutettu ei ole ansiotyössä tai muus>a kodin ulkopuolella suoritettavassa työssä.
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Tällöin äitiysrahakausi päättyy, kun etuutta on
suoritettu 105 arkipäivältä. Muutoin oikeus äitiysrahaan alkaa viimeistään 30 arkipäivää välittömästi ennen laskettua synnytysaikaa ja päättyy, kun lasketusta synnytysajasta on tämä päivä
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mukaan lukien kulunut 75 arkipäivää. Jos raskaus on päättynyt aikaisemmin kuin 30 arkipäivää ennen laskettua synnytysaikaa, äitiysrahakausi alkaa raskauden päättymisestä lukien tai
vakuutetulle, jolle on 23 d §:n 1 momentin 4
kohdan mukaan myönnetty erityishoitorahaa,
erityishoitorahakauden päättymisen jälkeen.

arkipäivää ennen laskettua synnytysaikaaja lapsi tarvitsee erityishoitoa.
23 e §
Erityishoitorahaa suoritetaan lasta kohden
kalenterivuodessa
3) 23 d §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa enintään 90 arkipäivältä.

23 d§
4) erityishoitorahaa suoritetaan, jos vakuutetun raskaus on päättynyt aikaisemmin kuin 30

Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199.
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