Vapaa
Äitiysvapaa

Oikeus/pituus
105 arkipv, aloitus 30 (-50) arkipv
ennen laskettua aikaa

Jaksotus

Isyysvapaa
a)

1-18 arkipv lapsen syntymän jälkeen
äitiys- tai vanhempainrahakaudella ja
36-53 arkipv vanhempainrahakauden
jälkeen; yhteensä max 54 arkipv
1-54 arkipv vanhempainrahakauden
jälkeen
158 arkipv;
pidennys 60 arkipv:llä yhtä useampaa
syntynyttä lasta kohden

1-4 jaksoa

tai b)
Kokoaikainen
vanhempainvapaa
Osittainen
vanhempainvapaa
Kokoaikainen
hoitovapaa

Osittainen
hoitovapaa

Tilapäinen
hoitovapaa

Poissaolo
pakottavasta
perhesyystä
Sopimukseen
perustuva
poissaolo
läheisen
hoitamiseksi

1-2 jaksoa ennen kuin lapsi täyttää 2 v
1-2 jaksoa ennen kuin lapsi täyttää 2 v

Ilmoitusaika/ajankohdan muutos
2 kk ennen vapaan alkua;
muutokselle kuukauden ilmoitusaika;
aloittamisen aikaistaminen ilmoitusaikaa
noudattamatta
2 kk (enintään 12 arkipv:n vapaista 1 kk) ennen
vapaan alkua; muutokselle kuukauden
ilmoitusaika, muutos syntymän yhteydessä
ilmoitusaikaa noudattamatta
kuten edellä

kummallakin vanhemmalla kaksi vähintään 2 kk (enintään 12 arkipv:n vapaista ja puolison
12 arkipv:n pituista jaksoa
työhönmenotapauksessa 1 kk) ennen vapaan
alkua; muutokselle kuukauden ilmoitusaika,
edellyttää perusteltua syytä
kuten edellä
molemmat vanhemmat sopivat osakeskeyttämisestä ja muutoksesta sovittava;
aikatyöstä vähintään 2 kk:n ajaksi
ellei sovita, oikeus keskeyttää perustellusta
syystä
kunnes lapsi täyttää 3 v;
kummallakin vanhemmalla kaksi vähintään 2 kk ennen vapaan alkua;
(ottolapsi: vähintään 2 v
kuukauden pituista jaksoa;
muutokselle kuukauden ilmoitusaika, edellyttää
adoptoinnista, enintään koulun
yksi hoitovapaajakso pidettävissä
perusteltua syytä
alkuun)
samanaikaisesti toisen vanhemman äitiystai vanhempainvapaan kanssa
2. lukuvuoden (heinäkuu) loppuun; perustuu työnantajan kanssa tehtävään
pyydettävä 2 kk ennen vapaan alkua;
(pidennetty oppivelvollisuus: 3.
sopimukseen
keskeyttämisestä ja muutoksesta sovittava;
lukuvuoden loppuun; vammainen tai
ellei sovita, oikeus keskeyttää perustellusta
pitkäaikaissairas:18-vuotiaaksi)
syystä kuukauden ilmoitusaikaa noudattaen
kunnes lapsi täyttää 10 vuotta;
ilmoitus mahdollisimman pian,
oikeus myös ns. etävanhemmalla;
esitettävä pyynnöstä luotettava selvitys
1-4 työpv kutakin lapsen äkillistä
sairautta kohden
tilapäinen poissaolo perhettä
ilmoitus mahdollisimman pian,
kohdanneen sairaudesta tai
esitettävä pyynnöstä luotettava selvitys
onnettomuudesta johtuneen ennalta
arvaamattoman syyn vuoksi
erityisen hoidon tarpeessa olevan
perustuu työnantajan kanssa tehtävään
sopimuksen mukaan
perheenjäsenen tai läheisen
sopimukseen
hoitamiseksi

Päivärahan hakuaika/korvaus
viimeistään 2 kk ennen laskettua
aikaa;
mahdollinen tes:n mukainen
palkka
viimeistään 2 kk:n kuluttua siitä,
kun lapsi täyttänyt 2 v;
mahd. tes:n mukainen palkka
kuten edellä
viimeistään kuukautta ennen
päivää, josta alkaen halutaan
saada
kuten edellä

mahdollinen lasten kotihoidon
tuki;
6 kk:n kuluessa päivästä, josta
alkaen halutaan saada
mahdollinen osittainen hoitoraha
alle 3-vuotiaan sekä 1- ja 2
(poikk. 3) -luokkalaisen lapsen
hoitamiseksi; hakuaika ks. edellä
mahdollinen tes:n mukainen
palkka

yleensä palkaton

yleensä palkaton

Isä

tilapäinen hoitovapaa, oikeus myös etävanhemmalla
1-4 työpv/äkillinen sairaus

Äiti

molemmilla yksi hoitovapaajakso

isyysvapaa (vaihtoehto a tai b)
a)1-18 arkipv, 1-4 jaksoa

+36-53 arkipv,
1-2 jaksoa

yhteensä max 54 arkipv
b) 1-54 arkipv,
1-2 jaksoa
osittainen vanhempainvap.
molemmilla väh. 2 kk
varhennettu

äitiysvapaa, 105 arkipv

osittainen hoitovapaa
(poikk. vammainen tai pitkäaikaissairas lapsi)

kokoaikainen vanhempain- kokoaikainen hoitovapaa
vapaa, 158 arkipv
(poikk. adoptio)
(poikk. adoptio)

263 arkipv äitiysvapaan alkamisesta

raskaus alkaa

- 50 arkipv

- 30 arkipv

laskettu aika/
synnytys

oikeus sairausvakuutuslain mukaiseen päivärahaan

15.8.2014

lapsi 2 v

lapsi 3 v

lasten kotihoidon tuki tai
joustava hoitoraha

koulun
alku

2. (poikk. 3.) lapsi 10 v
luokan loppu

mahdollinen
osittainen
hoitoraha

