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lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2012

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, 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 sairaus-
vakuutuslaissa (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 kuiten-
kin järjestettävä osa-aikaisesti, kun lapsi en-
nen perusopetuslaissa tarkoitettua oppivelvol-
lisuusikää osallistuu perusopetuslain mukai-
seen esiopetukseen tai kun lapsi perusopetus-
lain 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 päivähoito-
paikkaa, on lapsen muulla tavalla tapahtuvan
hoidon järjestämiseksi oikeus lasten kotihoi-
don 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 päivä-
hoitopaikkaan viimeistään kaksi viikkoa en-
nen sen suunniteltua aloittamispäivää.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2013.

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 voi-
massa olleisiin sairausvakuutuslain säännök-
siin.
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