
 

 

Perhevapaat 

Tämä ohjeistus on tehty työntekijöiden perhevapaiden selkiyttämiseksi. 

Lisätietoa perhevapaista löytyy Kelan sivuilta osoitteesta 

www.kela.fi/perhevapaat. Perhevapaita ovat mm. äitiysvapaa, 

isyysvapaa, vanhempainvapaa ja hoitovapaa. Lisäksi on erilaisia muita 

yksilöityjä perhevapaita, joista näkee tarkempaa tietoa Kelan sivuilta.  

Äitiysvapaa 

Äitiysvapaa on raskaudenajan ensimmäinen vapaa. Äitiysvapaa voi alkaa aikaisintaan 

50 arkipäivää ja viimeistään 30 arkipäivää ennen laskettua aikaa. Tämä tarkoittaa sitä, 

että työntekijä voi jäädä äitiysvapaalle noin 5-8 viikkoa ennen laskettua aikaa. 

Työntekijällä on oikeus valita, milloin aloittaa äitiysvapaan. Työntekijän tulee 

ilmoittaa äitiysvapaasta työnantajalle viimeistään 2 kuukautta ennen vapaan alkua.   

Äitiysvapaan ajalta maksetaan äitiysrahaa 105 arkipäivää eli noin 4 kuukautta. 

Arkipäiviksi lasketaan päivät maanantaista lauantaihin pois lukien arkipyhät. Mikäli 

työntekijä joutuu työssä alttiiksi säteilylle, kemiallisille aineille tai tarttuvalle taudille, 

voi hän jäädä pois työstä heti raskauden toteamisen jälkeen. Siltä ajalta työntekijä saa 

erityisäitiysrahaa.  

Ensin pitää selvittää järjestöä koskevasta työehtosopimuksesta, maksaako työantaja 

palkkaa äitiysvapaan ajalta.  

Esimerkiksi Sosiaalialan järjestöjä koskevassa työehtosopimuksessa 1.3.2014-

31.1.2017 on määritelty, että äitiysvapaan alusta lukien maksetaan toimihenkilölle 

työsuhteen kestäessä palkka 72 arkipäivältä edellyttäen, että toimihenkilö on ollut 

työsuhteessa vähintään kolme kuukautta. Työnantaja hakee äitiyspäivärahan 

palkanmaksuajalta itselleen saatuaan toimihenkilöltä siihen tarvittavat selvitykset, 

jotka toimihenkilön tulee toimittaa viipymättä. Tämä tieto tarvitaan myös 

äitiysrahahakemukseen, joka pitää palauttaa Kelaan 2 kuukautta ennen laskettua 

aikaa. Mikäli työntekijä saa äitiysvapaan ajalta palkkaa, Kela maksaa äitiysrahan siltä 

ajalta työnantajalle. Työntekijällä on oikeus äitiysrahaan, kun raskaus on kestänyt 154 

päivää ja työntekijä on kuulunut Suomen sosiaaliturvaan vähintään 180 päivää juuri 

ennen laskettua aikaa. Mikäli raskaus keskeytetään (vaikka se olisi kestänyt 154 

päivää), oikeus äitiysrahaan katoaa. Mikäli lapsi syntyy ennenaikaisesti, saa 

äitiysrahaa heti syntymää seuraavasta arkipäivästä alkaen.  
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Työnantajan korvaushakemuksen täyttämisessä kannattaa hyödyntää yhdistyksen 

tilitoimiston palveluita. 

Isyysvapaa 

Isyysrahaa maksetaan 54 arkipäivää. Tästä enintään 18 arkipäivää isä voi olla kotona 

äidin kanssa samaan aikaan.  
 
Vanhempainvapaa 

Vanhempainvapaa alkaa äitiysvapaan jälkeen. Vanhempainvapaalle voi jäädä joko äiti 

tai isä tai molemmat vuorotellen. Kela maksaa vanhempainrahaa 158 arkipäivää. 

Vanhemmat voivat myös tehdä osa-aikatyötä ja hoitaa lasta vuorotellen. Tältä ajalta 

Kela maksaa osittaista vanhempainrahaa kummallekin vanhemmalle.  

Hoitovapaa 

Hoitovapaalta saa kotihoidontukea. Työntekijällä on myös oikeus tulla töihin osa-

aikaisesti vanhempainvapaan jälkeen ja tällöin hän saa joustavaa hoitorahaa. Kun 

vanhempainrahan maksaminen päättyy, lapsi on noin 9 kuukauden ikäinen. 

Hoitovapaasta tulee ilmoittaa työnantajalle viimeistään kaksi kuukautta ennen sen 

alkamista. Hoitovapaan voi pitää yhdessä tai kahdessa osassa. Kela maksaa 

lastenhoidontukea perheelle, kuinka monelta jaksolta tahansa, kunhan jaksot ovat 

vähintään kuukauden mittaisia. Molemmat vanhemmat eivät voi jäädä 

samanaikaisesti hoitovapaalle ja saada tukia.  

Lähde: Tiedot tähän dokumenttiin on katsottu Kelan sivuilta osoitteesta 

www.kela.fi/perhevapaat ja Sosiaalialan järjestöjä koskevasta työehtosopimuksesta 

1.3.2014-31.1.2017.  
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