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LAKIALOITE 77/2000 vp
Laki työsopimuslain 35 f §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ
Aloitteessa esitetään muutettavaksi työsopimuslakia niin, että työntekijällä on oikeus saada työstään tilapäistä hoitovapaata äkillisesti sairastu-

neen 10 vuotta täyttäneen vammaisen lapsensa
hoitamiseksi tai hoidon järjestämiseksi.

PERUSTELUT
Työntekijällä on työsopimuslain mukaan oikeus
saada työstään tilapäistä hoitovapaata äkillisesti
sairastuneen alle 10-vuotiaan lapsensa hoitamiseksi tai hoidon järjestämiseksi. Hoitovapaata
voi saada enintään neljä päivää kerrallaan.
Oikeus tilapäiseen hoitovapaaseen ei koske 10
vuotta täyttäneiden lasten vanhempia, vaikka
joissakin tapauksissa 10 vuotta täyttäneet lapset
eivät selviydy sairastuessaan yksin.
Valtion ja kunnan työntekijöillä on työehtosopimuksen mukaan oikeus saada tilapäistä hoitovapaata vammaisen 10 vuotta täyttäneen lapsensa hoitamiseksi tai hoidon järjestämiseksi. Tämä
oikeus tulisi ulottaa koskemaan kaikkia työntekijöitä.
Vammaisen lapsen sairastuessa äkillisesti
vanhemmat joutuvat usein pulaan. Vaikka lapsi
olisi jo yli 10-vuotias, hän ei välttämättä selviydy kotona yksin. Tilapäistä hoitajaa on vaikea
saada yhtäkkiä järjestymään kotiin, ja vammaisen lapsen kuljettaminen kodin ulkopuoliseen

hoitoon sairaana on hankalaa, jos jokin hoitopaikka sattuisi löytymäänkin. Lapsen kannalta
paras vaihtoehto olisi isän tai äidin oleminen kotona ainakin sen ajan, kunnes muu hoito saadaan
j ärj estymään.
Vammaisella lapsella tarkoitetaan iästä riippumatta ihmistä, jonka hoidon tarve on verrattavissa alle 10-vuotiaaseen lapseen ja joka sairas tuessaan äkillisesti tulee vamman vuoksi niin avuttomaksi, ettei hän kykene huolehtimaan itsestään.
Vammaisia lapsia ovat mm. kehitysvammaiset
lapset ja vamman vaikeudesta riippuen aivo-,
raaja-, näkö- tai kuulovammaiset lapset. Vammaisella lapsella ei tarkoiteta kroonisesti sairasta lasta (esim. sokeritauti, allergia, astma). Krooninen sairaus saattaa kuitenkin johtaa tilaan, jossa sairasta lasta on pidettävä vammaisena.
Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:
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Laki
työsopimuslain 35 f §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 30 päivänä huhtikuuta 1970 annetun työsopimuslain (320/1970) 35 f §:n 1 momentti,
sellaisena kuin se on laissa 357/1998, seuraavasti:
35 f §
Tilapäinen hoitovapaa
Työntekijän lapsen tai muun hänen taloudessaan vakituisesti asuvan lapsen, joka ei ole täyttänyt 10 vuotta, taikka vammaisen lapsen sairastuessa äkillisesti on työntekijällä oikeus saada
lapsen hoidon järjestämiseksi tai tämän hoitamiseksi tilapäistä hoitovapaata enintään neljä työ-

päivää kerrallaan. Lapsen molemmat vanhemmat tai huoltajat eivät saa pitää tilapäistä hoitovapaata samanaikaisesti.

Tämä laki tulee voimaan
2000.
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Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2000
Päivi Räsänen /skl
Sakari Smeds /skl
Leea Hiltunen /skl
Jouko Jääskeläinen /skl
Marja Tiura /kok
Anu Vehviläinen /kesk
Ismo Seivästö /skl
Seppo Lahtela /kesk
Katri Komi /kesk
Bjarne Kallis /skl
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Marja-Leena Kemppainen /skl
Susanna Huovinen /sd
Juha RehuJa /kesk
Paula Lehtomäki /kesk
Jari Leppä /kesk
Lauri Oinonen /kesk
Osmo Puhakka lkesk
Antti Rantakangas /kesk
Jaana Ylä-Mononen /kesk
Pentti Tiusanen /vas
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