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sännen arkipäivän loppuun, enintään kuitenkin siihen 
saakka, kun työntekijän oikeus sairausvakuutuslain 
mukaiseen päivärahaan alkaa. 

3.  Samalla tavoin maksetaan palkka myös silloin, kun 
viranomainen on kieltänyt työntekijää tartuntatautilain 
(583/86) säännösten perusteella saapumasta työhön.

6.4 RASKAUS- JA VANHEMPAINVAPAA

Seuraavia määräyksiä sovelletaan, mikäli lapsen las-
kettu synnytysaika on ennen 4.9.2022 tai jos adoptio-
lapsen hoitoonottopäivä on ennen 31.7.2022. Mää-
räyksiä sovelletaan lapsen lasketusta synnytysajasta 
huolimatta, jos lapsi syntyy ja oikeus vanhempainpäi-
värahaan alkaa ennen 1.8.2022. Muissa tapauksis-
sa sovelletaan uusia perhevapaamääräyksiä (kohta 
6.4.2).

6.4.1 Vanhat perhevapaamääräykset

1. Äitiysvapaan ajalta maksetaan täysi palkka kolmel-
ta kuukaudelta. Palkan maksamisen edellytyksenä on, 
että työntekijä noudattaa sairausvakuutuslain äitiysra-
han nostamista koskevia säännöksiä. Palkka makse-
taan tavanomaisina palkanmaksupäivinä.

2. Työntekijän/toimihenkilön adoptoidessa alle 7-vuo-
tiaan lapsen tai ottaessa kasvattilapsen annetaan hä-
nelle palkallista vapaata kolme kuukautta. Palkan mak-
samisen edellytyksenä on, että työntekijällä on oikeus 
vanhempainrahaan ja että hän noudattaa sen nosta-
mista koskevia säännöksiä. Palkka maksetaan tavan-
omaisina palkanmaksupäivinä. Työntekijällä on lisäksi 
oikeus saada palkatonta vapaata adoption yhteydessä 
siten, että adoptiovapaan pituudeksi tulee enintään 
12 kuukautta. Vapaata voi pitää kerrallaan vain toinen 
adoptiovanhemmista. Vapaa ei keskeytä työsuhdetta, 
mikäli työntekijä palaa työhönsä sovittuna ajankohta-
na.

3. Kuuden (6) päivän isyysvapaajaksolta työntekijälle 
maksetaan säännöllisen työajan palkka. Isyysajan pal-
kan maksussa noudatetaan samoja säännöksiä kuin 
äitiysvapaan palkan maksamisessa.

6.4.2 Uudet perhevapaamääräykset

Raskaus- ja vanhempainvapaan ajalta 
maksettava palkka

Palkan maksamisen edellytyksenä on, että työntekijä 
noudattaa sairausvakuutuslain raskausrahan ja van-
hempainrahan nostamista koskevia säännöksiä. 

Palkka maksetaan tavanomaisina palkanmaksu-
päivinä.

Arkipäivällä tarkoitetaan sairausvakuutuslain mu-
kaisesti muita päiviä kuin sunnuntai-, pyhä- tai arki-
pyhäpäiviä. 

Raskausvapaan palkka

Oikeus raskausvapaan palkkaan on työntekijällä, jolla 
on oikeus sairausvakuutuslain mukaiseen raskausra-
haan. 

Työntekijälle maksetaan täysi palkka työsopimus-
lain 4 luvun 1 §:n perusteella tulevan raskausvapaan 
ajalta yhteensä 40 arkipäivän ajalta. 

Vanhempainvapaan palkka

Oikeus vanhempainvapaan palkkaan on työntekijällä, 
jolla on oikeus sairausvakuutuslain 9 luvun 5 §:n 1–3 
momentin mukaiseen vanhempainrahaan. 

Työntekijälle maksetaan täysi palkka työsopimus-
lain 4 luvun 1 §:n perusteella tulevan vanhempainva-
paan ajalta vapaan alusta lukien yhteensä 21 arkipäi-
vän ajalta. 

Tietoa perhevapaista: Perhevapaisiin liittyvistä kysy-
myksistä ja vapaiden ajoilta maksettavista päivärahois-
ta saa lisätietoa Kelalta: www.kela.fi.

6.5 SAIRAUSVAKUUTUSKORVAUKSET

1. Työnantajalla, joka suorittaa sairaus- tai äitiysva-
paan ajalta palkkaa, on oikeus saada samalta ajalta 
tuleva sairausvakuutuslain mukainen päiväraha taikka 
enintään maksettua palkkaa vastaava osa itselleen.

Milloin työntekijä saa saman työkyvyttömyyden perus-
teella korvausta ansion menetyksestä tapaturmava-
kuutuslain tai työntekijäin eläkelain nojalla, on työn-
antajalla oikeus saada ja nostaa palautuksena enin-
tään maksettua palkkaa vastaava osa samalta ajalta 
saadusta korvauksesta.

2. Palkanmaksuvelvollisuutensa työnantaja voi toteut-
taa myös maksamalla sairausvakuutuslain mukaan 
maksetun päivä- tai äitiysrahan täydennykseksi palk-
kaa sairauden tai äitiysvapaan ajalta siten, että työn-
tekijä saa samat edut, joista tässä on sovittu. 

Milloin sairausvakuutuslain mukainen päiväraha on 
yhtä edullinen kuin edellä sovituin tavoin maksettava 
palkka, ei muuta palkkaa sairaus- tai äitiysvapaa-ajalta 
makseta.

3. Jos sairausvakuutuslain mukaista päivä- tai äitiys-
rahaa ei henkilöstä itsestään johtuvista syistä makse-
ta tai se maksetaan vähäisempänä kuin mihin hänel-
lä sairausvakuutuslain mukaan olisi ollut oikeus, on 


