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LUKU 5. TYÖLOMA 
 
88 § Työ-/sairauspoissaolo  
 
1 mom. Työ-/sairauspoissaolo, oikeus saada 
 

Työntekijällä on oikeus saada työlomaa (sairauspoissaolo), jos hän on 
sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden 
vuoksi estynyt hoitamasta työtään. 
 
Soveltamisohje 

 
Osasairauspäivärahan perusteena olevasta osa-aikatyötä koskevasta 
sopimuksesta säädetään työsopimuslain 2 luvun 11 a §:ssä sekä sai-
rausvakuutuslain 8 luvun 11 §:ssä. Em. sopimuksen perusteella osa-
aikatyötä tekevään työntekijään sovelletaan osa-aikatyötä koskevia so-
pimusmääräyksiä. 

 
2 mom. Todistus työkyvyttömyydestä 
 

Työkyvyttömyydestä on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus. Työ-
kyvyttömyys voidaan osoittaa myös muulla luotettavalla tavalla enin-
tään 3 päivää tai työnantajan tekemän päätöksen perusteella pitem-
mänkin aikaa kestävän työkyvyttömyyden osalta, jollei sairauspoissa-
olon myöntäjä katso lääkärintodistuksen esittämistä näissäkin tapauk-
sissa erityisestä syystä tarpeelliseksi. Mikäli edellytettyä lääkärintodis-
tusta ei ole toimitettu työnantajalle viikon kuluessa lääkärintodistuksen 
allekirjoituspäivämäärästä, sairauspoissaolon ensimmäinen päivä on 
palkaton. 

 
Soveltamisohje 

 
Työntekijän on esitettävä työnantajalle hyväksyttävä lääkärintodistus 
ilman aiheetonta viivytystä. Työntekijä ei menetä sairausajan ensim-
mäisen päivän palkkaa mikäli lääkärintodistuksen viipyminen aiheu-
tuu hyväksyttävästä syystä.  

 
3 mom. Sairauspoissaolon myöntäminen 
 

Sairauspoissaolo myönnetään ilman eri hakemusta työnantajalle toimi-
tetussa lääkärintodistuksessa mainituksi tai muulla edellä 2 momen-
tissa mainitulla tavalla selvitetyksi ajaksi.  

 
Soveltamisohje 

 
Työnantajan velvollisuus maksaa sairausajan palkkaa syntyy, kun 
työntekijällä on sellainen sairaudesta tai tapaturmasta johtuva työky-
vyttömyys, mikä alentaa hänen työkykyään siinä määrin, ettei hän voi 
tehdä työsopimuksensa mukaista työtä eikä sairausajan palkanmak-
sulle ole muita jäljempänä tässä luvussa määrättyjä esteitä. 
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Saadakseen sairausajan palkkaetuja työntekijän on esittävä työnanta-
jalle riittävän luotettava selvitys työkyvyttömyydestään. Työntekijän 
esittämän selvityksen perusteella työnantaja arvioi työntekijän työky-
vyttömyyden. Jos lääkäri on kirjoittanut työntekijälle pelkästään todis-
tuksen tutkimuksiin osallistumisesta tai todistuksen ilman työkyvyttö-
myyden osoittavaa diagnoosia tai ICD 10 -tautiluokituskoodia, ei työn-
tekijälle synny oikeutta palkalliseen poissaoloon. Jos lääkäri on kirjoit-
tanut työkyvyttömyystodistuksen taannehtivasti, hänen pitää perus-
tella todistuksen taannehtivuus. 
 
Pääsääntöisesti sairauspoissaolo myönnetään lääkärintodistuksen 
mukaan, josta työnantaja voi poiketa perustellusta syystä. Lääkärinto-
distus on kuitenkin vain asiantuntijan lausunto, jossa lääkäri tutkimuk-
sensa jälkeen tekee arvion työntekijän työkyvystä. Mikäli käy ilmi, ettei 
työntekijä lääkärintodistuksesta huolimatta ole ollut työkyvytön, esimer-
kiksi hän on ollut samankaltaisessa työssä ko. aikana, hänellä ei ole 
oikeutta palkalliseen sairauspoissaoloon. 
 
Mikäli lääkärintodistusta ei perustellusta syystä voida hyväksyä, työn-
antaja voi omalla kustannuksellaan lähettää työntekijän osoittamansa 
lääkärin tarkastukseen. 
 
Työntekijä on oikeutettu saamaan sairauspoissaoloon äkillisen ham-
massairauden johdosta työajalle sattuvan hoitotoimenpiteen ajaksi, jos 
äkillinen hammassairaus vaatii samana päivänä tai saman työvuoron 
aikana annettavaa hoitoa, eikä työntekijä voi saada hoitoa työajan ul-
kopuolella. Työkyvyttömyys ja hoidon kiireellisyys osoitetaan hammas-
lääkärin antamalla todistuksella. 
 
Ks. myös edellä 28 §:n 7 momentti: Terveydenhoidollisiin tutkimuksiin 
osallistuminen työaikana, lääkärin määräämät. 

 
89 § Sairauspoissaoloajan palkka 
 
1 mom. Palkallinen sairauspoissaolo  
 

Työntekijällä on saman kalenterivuoden aikana oikeus saada sairaus-
poissaolon ajalta varsinainen palkkansa enintään 60 kalenteripäivän 
ajalta ja sen jälkeen kaksi kolmasosaa (⅔) varsinaisesta palkastaan 
enintään 120 kalenteripäivän ajalta. 

 
2 mom. Sairausajan palkallisuuden edellytykset 
 

Edellytyksenä 1 momentin sairauspoissaoloajan palkan saamiselle on, 
että työsuhde on välittömästi ennen sairauspoissaoloa jatkunut kes-
keytymättä vähintään 60 kalenteripäivää. Jos työntekijän työsuhde ei 
ole jatkunut 60 kalenteripäivää ennen sairauspoissaolon alkamista, hä-
nellä on oikeus saman kalenterivuoden aikana saada sairauspoissa-
olon ajalta varsinainen palkkansa 14 kalenteripäivän ajalta, jonka jäl-
keen ei suoriteta mitään palkkaetuja. 
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Soveltamisohje 
 

Kutakin eri työsuhdetta tarkastellaan em. karenssiaikojen osalta erik-
seen. Karenssiajan täyttyminen sairauspoissaolon aikana ei oikeuta 
soveltamaan pidempiä palkanmaksuaikoja täyttymisen jälkeiseen sai-
rauspoissaolon osaan.  

 
Osa-aikatyötä tekevän työntekijän oikeus sairauspoissaoloon on sama 
kuin täyttä työaikaa tekevän. 
 

3 mom. Palkanmaksun päättyminen, sairauspoissaolo 
 

Sairauspoissaolon ajalta ei makseta palkkaa sen jälkeen, kun sairaus-
poissaoloa on myönnetty jatkuvana yhdessä tai useammassa erässä 
yli 12 kuukaudeksi. Sairauspoissaolo katsotaan jatkuvaksi, ellei sitä ole 
keskeyttänyt vähintään 30 kalenteripäivän pituinen yhdenjaksoinen 
työssäolo. 
 
Soveltamisohje 
 
Merkitystä ei ole sillä, onko työkyvyttömyyden aiheuttajana sama vai 
eri sairaus. Sairauspoissaolon yhtäjaksoisuutta ei keskeytä esimerkiksi 
vuosiloma, määräaikainen kuntoutustuki (määräaikainen työkyvyttö-
myyseläke) tai eläkelaitoksen kustantama työkokeilu, koska kysymyk-
sessä ei tällöin ole työssäolo. 

 
4 mom. Sairausajan päiväpalkan korotus  
 

Jos työaikaan sisältyy säännöllisenä työaikana tehtyä sunnuntaityötä, 
korotetaan sairausajan päiväpalkkaa edellä 82 §:n 4 momentin mukai-
sesti lasketulla prosenttiluvulla, jossa otetaan huomioon vain sunnun-
taityön osuus. 
 
Soveltamisohje  
 
Mikäli työsuhde on alkanut 31.3. jälkeen, sunnuntaityölisää ei makseta 
sairausajan palkkaan ennen seuraavan vuoden huhtikuun alkua. 

 
5 mom. Työkyvyttömyys, tahallisuus 
 

Sairausajan palkkaa ei makseta, mikäli työntekijä on aiheuttanut työ-
kyvyttömyyden tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella. 

 
6 mom. Työansion menetys, sairauspoissaolo 
 

Mikäli työntekijällä on oikeus saada työansion menetyksestä korvausta 
muualta, hänelle maksetaan sairausajan palkasta ainoastaan korvauk-
sen ylittävä osa. Korvaukseksi ei tällöin katsota hoitoa, siihen verratta-
via kustannuksia, haittarahaa, sen sijasta maksettavaa kertakaikkista 
korvausta eikä työtapaturma- ja ammattitautilain (459/2015) 51 §:ssä 
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mainittua hoitotukea. Sairausajan palkka maksetaan kuitenkin täysi-
määräisenä, mikäli korvauksen saaminen perustuu työntekijän vapaa-
ehtoisesti kustantamaan etuuteen tai hän saa korvausta sellaisen työ-
tapaturman johdosta, joka ei ole kysymyksessä olevan sairauspoissa-
olon aiheuttajana. 
 

7 mom. Tartuntataudit 
 

Työntekijällä, joka on tartuntatautilain (1227/2016) 57 §:n tai 63 §:n pe-
rusteella määrätty tartuntataudin leviämisen estämiseksi olemaan 
poissa ansiotyöstään tai eristettäväksi, on oikeus saada poissaolon 
ajalta palkkaa siten kuin tässä pykälässä on määrätty sairausajan pal-
kasta.  

 
8 mom. Palkallisen sairauspoissaolon päättyminen 
 

Mikäli työkyvyttömyyseläke tai määräaikainen kuntoutustuki on myön-
netty työntekijälle siten, että se alkaa ennen, kuin työntekijän ehdoton 
oikeus palkalliseen sairauspoissaoloon on 1 momentin mukaan päät-
tynyt, päättyy työntekijän ehdoton oikeus palkalliseen sairauspoissa-
oloon1 momentista poiketen työkyvyttömyyseläkkeen tai määräaikai-
sen kuntoutustuen alkamiseen. 

 
Soveltamisohje 
Työntekijän eläkelain (395/2006) 117 §:ssä ovat säännökset takautu-
vasti myönnetyn työkyvyttömyyseläkkeen tai kuntoutusrahan maksa-
misesta hakemuksesta työnantajalle, jos työnantaja on samalta ajalta 
maksanut työntekijälle sairausajan palkkaa. Eläkettä tai kuntoutusra-
haa ei makseta työnantajalle siltä ajalta kuin eläke on suoritettava sai-
rausvakuutusrahastolle eikä silloin, kun työnantaja on saanut korvauk-
sen maksamastaan palkasta muun lain nojalla. Eläke maksetaan työn-
antajalle kuitenkin vain sillä edellytyksellä, että eläkkeen maksamista 
koskeva ilmoitus on tehty eläkelaitokselle vähintään kaksi viikkoa en-
nen eläkkeen maksupäivää. 

 
90 § Rikoksella aiheutettu henkilövahinko 
 

Sairausajan palkka voidaan maksaa edellä 89 §:n 6 momentin estä-
mättä täysimääräisenä, jos työkyvyttömyyden syynä on rikoksella ai-
heutettu henkilövahinko, jonka johdosta työnantajalla on oikeus saada 
rikosvahinkolain (1204/2005) nojalla palkkaa vastaava korvaus. Palkan 
maksamisen edellytyksenä on, että asianomistaja on ilmoittanut rikok-
sesta poliisille, vaatinut syytteen nostamista tai esittänyt asiassa ran-
gaistusvaatimuksen, eikä tätä toimenpidettä ole asianomistajarikoksen 
osalta myöhemmin peruutettu. Sairausajan palkka peritään takaisin, 
mikäli työnantajalle ei työntekijän laiminlyönnin vuoksi makseta edellä 
mainitun lain mukaista korvausta. 
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Soveltamisohje 
 

Jos työkyvyttömyyden aiheuttanut rikos on kohdistunut työntekijään 
työtehtävissä ja niihin liittyen esimerkiksi potilas, hoidettava tai asiakas 
pahoinpitelee häntä hoitavaa työntekijää, sairausajan palkka makse-
taan 91 §:n mukaan. Rikosvahinkolakia ei tällöin sovelleta, koska tapa-
turmavakuutuslaki on ensisijainen. 

 
Työntekijällä on oikeus saada rikoksen johdosta aiheutuneesta työky-
vyttömyydestä sairausvakuuslain mukaista päivärahaa ja rikosvahin-
kolain mukaista korvausta. Tämän vuoksi työnantajan tulee hakea kor-
vauksia sekä kansaneläkelaitokselta että valtiokonttorilta (molemmat 
hakemukset voidaan jättää kansaneläkelaitokselle). 

 
91 § Työtapaturma ja ammattitauti 
 
1 mom. Työtapaturma ja ammattitauti, palkallinen sairauspoissaolo  
 

Jos työkyvyttömyys johtuu työtehtävissä sattuneesta tapaturmavakuu-
tuslainsäädännössä tarkoitetusta työtapaturmasta tai siitä aiheutu-
neesta sairaudesta, ammattitaudista taikka työtehtävistä johtuneesta 
väkivallasta, työntekijällä on oikeus saada varsinainen palkkansa enin-
tään 120 kalenteripäivän ajalta ja sen jälkeen kaksi kolmasosaa (⅔) 
varsinaisesta palkastaan enintään 120 kalenteripäivän ajalta. 

 
2 mom. Tämän pykälän mukaiseen sairausajan palkkaan sovelletaan edellä 

89 §:n 4 ja 6 momentin määräyksiä, mutta ei sovelleta 89 §:n 2 mo-
mentissa asetettuja edellytyksiä. 

 
Soveltamisohje 

 
Palkka maksetaan saman tapaturman johdosta vain kerran (enintään 
120 + 120 kalenteripäivää). 
 
Työtapaturman tai ammattitaudin johdosta myönnetty sairauspoissa-
olo ei vähennä työntekijän oikeutta saada muun sairauden, vian tai 
vamman johdosta sairauspoissaolon palkkaetuja 89 §:n perusteella. 

 
3 mom. Palkkaennakko työtapaturmissa 
 

Työnantaja voi päättää, että tämän pykälän mukaista palkkaa makse-
taan ennakkona ennen kuin työtapaturmakorvausta koskeva asia on 
lainvoimaisella päätöksellä ratkaistu. 

 
4 mom. Kuittausoikeus, työtapaturma 
 

Mikäli työkyvyttömyydestä ei suoriteta korvausta tapaturmavakuutus-
lainsäädännön perusteella tai korvausta ei makseta täysimääräisenä, 
määräytyy oikeus sairausajan palkkaan edellä 89 §:n mukaan. Mikäli 
oikeutta sairausajan palkkaan ei tällöin ole tai palkka on pienempi, kuin 
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ennakkona maksettu palkka, työntekijä on velvollinen maksamaan en-
nakon tai sairausajan palkan ylittävän osan siitä takaisin. Takaisin-
maksu voidaan toteuttaa suorittamalla työntekijän palkasta työsopi-
muslain mukainen kuittaus. 

 
Soveltamisohje 

 
Palkkaa on oikeus saada kunkin työtapaturman tai ammattitaudin 
osalta erikseen. Kalenterivuoden vaihtuminen ei vaikuta tässä pykä-
lässä tarkoitettuun sairausajan palkkaan. 

 
Työtapaturman ja ammattitaudin käsite on määritelty tapaturmavakuu-
tuslaissa ja ammattitautilaissa. 
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92 § Poistettu  
 
93 § Äitiysvapaa *) allekirjoituspöytäkirja liite 
 
1 mom. Äitiysvapaan saantioikeus 
 

Työntekijällä on oikeus saada äitiysvapaata siten kuin työsopimuslain 
4 luvun 1 §:ssä on säädetty. 

 
2 mom. Äitiysvapaan palkallisuus 
 

Työntekijällä on oikeus saada varsinainen palkkansa ajanjaksolta, joka 
sisältää äitiysvapaan 72 ensimmäistä arkipäivää edellyttäen, että 

 
1) työntekijä on ollut työnantajan palveluksessa välittömästi ennen äi-

tiysvapaan alkamista vähintään 6 kuukautta ja 
 

2) äitiysvapaata on haettu viimeistään 2 kuukautta ennen vapaan ai-
ottua alkamista ja 

 
3) työnantajalle esitetään lääkärin tai terveyskeskuksen antama sai-

rausvakuutuslaissa tarkoitettu todistus raskauden kestosta ja las-
ketusta synnytysajasta. 

 
Soveltamisohje 
 
Työsuhteen päättyessä päättyy aina myös oikeus äitiysvapaan palkka-
etuihin. 

 
3 mom. Äitiysvapaan palkan korotus 
 

Äitiysvapaan palkkaan sovelletaan sairauspoissaoloajan palkkaa kos-
kevaa 89 §:n 4 momenttia (sunnuntaityökorotus). 

 
4 mom. Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaa, kokonaissuunnitelman tekeminen 
 

Työnantajalle on ilmoitettava äitiys- ja isyysvapaan sekä vanhempain-
vapaan pitämisestä, alkamisesta, pituudesta ja jaksottamisesta (ks. 
TSL 4:1). 

 
94 § Äitiys- ja isyysraha sekä sairauspäiväraha 
 
1 mom. Päiväraha, työnantajan oikeus 
 

Työnantajalla on oikeus saada sairauspoissaolon, äitiys- ja isyysva-
paan ja edellä 89 § 7 momentissa tarkoitetun tartuntatautilain 
(1227/2016) mukaisen poissaolon ajalta maksettua palkkaa vastaava 
osa sairausvakuutuslain mukaisesta päivärahasta, äitiys- ja isyysra-
hasta sekä tartuntatautilain mukaisista korvauksista.  
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Soveltamisohje 
 
Jos päivä-, äitiys- tai isyysrahaa on jostakin syystä suoritettu työnteki-
jälle samalta ajalta, jolloin hänelle on suoritettu palkkaetuja, vähenne-
tään palkkausta sairaus-, äitiys- tai isyysrahan määrällä. 
 
Jos työntekijällä on oikeus saada sairausvakuutuslain päivärahaa vas-
taavaa etuutta taikka äitiys- tai isyysrahaa muun valtion sosiaalitur-
vasta, vähennetään sairausajan palkkaa sekä äitiys- ja isyysvapaa-
ajan palkkaa tämän etuuden määrällä. Työntekijä on velvollinen selvit-
tämään työnantajalle hänelle vieraasta valtiosta maksettavat sosiaali-
turvaetuudet, joilla voi olla vaikutusta työnantajan palkanmaksuvelvol-
lisuuteen. 
 

2 mom. Päivärahan hakemisen laiminlyönti  
 

Saadakseen sairauspoissaolon sekä äitiys- ja isyysvapaa-ajalta palk-
kaetuja työntekijän on noudatettava, mitä sairausvakuutuslain mukai-
sen päivärahan sekä äitiys- ja isyysrahan saamiseksi on säädetty tai 
määrätty. Jos työnantaja menettää työntekijän laiminlyönnin seurauk-
sena sille kuuluvan etuuden, tämän luvun 89, 91, 93 ja 95 §:n mukaisia 
palkkaetuja vähennetään palkkaa menetystä vastaavalla määrällä. 

 
95 § Erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainvapaa 
 
1 mom. Oikeus vapaaseen 
 

Työntekijällä on oikeus saada erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainva-
paata siten, kuin työsopimuslain 4 luvun 1 §:ssä on säädetty. 
 
Soveltamisohje 
 
Erityisäitiys- ja vanhempainvapaa ovat palkattomia vapaita. Myös 
isyysvapaa on palkaton vapaa lukuun ottamatta isyysvapaan 9 ensim-
mäistä arkipäivää, jonka ajalta työntekijällä on 95 §:n 2 momentin edel-
lytysten täyttyessä oikeus varsinaiseen palkkaansa. 
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2 mom. Isyysvapaan palkallisuus 
 

Työntekijällä on oikeus saada varsinainen palkkansa isyysvapaan 9 
ensimmäiseltä arkipäivältä edellyttäen, että 
 
1) työntekijä on ollut työnantajan palveluksessa välittömästi ennen 

isyysvapaan alkamista vähintään 6 kuukautta, ja 
 

2) isyysvapaata on haettu viimeistään 2 kuukautta ennen vapaan ai-
ottua alkamista. Jos haetun isyysvapaan kesto on enintään 12 ar-
kipäivää, edellytyksenä palkalliselle isyysvapaalle on, että sitä hae-
taan vähintään kuukautta ennen vapaan aiottua alkamista. 
 

3) työnantajalle esitetään lääkärin tai terveydenhoitajan todistus lap-
sen syntymästä. 
 
Soveltamisohje 
 
Isyysvapaalla tarkoitetaan sairausvakuutuslain 9 luvun 7 §:n mu-
kaista isyysrahakautta Isyysrahaa maksetaan yhteensä enintään 
54 arkipäivältä. Oikeus isyysrahaan jatkuu, kunnes lapsi täyttää 
kaksi vuotta (sairausvakuutuslaki 9 luku 7 §). 
 
Isyysvapaa on palkallinen enintään vapaan 9 ensimmäisen arkipäi-
vän osalta. 
 
Työsuhteen päättyessä päättyy aina myös oikeus isyysvapaan 
palkkaetuihin. 
 

3 mom. Isyysvapaan palkan korotus 
 

Isyysvapaan palkkaan sovelletaan sairauspoissaolo ajan palkkaa 
koskevaa 89 §:n 4 momenttia (sunnuntaityökorotus). 

 
96 § Hoitovapaa 
 
1 mom. Hoitovapaaoikeus 
 

Työntekijällä on oikeus saada palkatonta hoitovapaata lapsensa tai ot-
tolapsensa hoitamista varten siten, kuin työsopimuslain 4 luvun 3 §:ssä 
on säädetty. 

 
 

Soveltamisohje 
 

Työntekijän on ilmoitettava työnantajalle hoitovapaasta ja sen pituu-
desta työsopimuslain 4 luvun 3 a §:ssä säädetyssä määräajassa. 
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2 mom. Hoitovapaan keskeyttäminen uuden äitiysvapaan johdosta 
 

Työntekijällä on oikeus keskeyttää hänelle myönnetty hoitovapaa sen 
ajalle sattuvan uuden, työsopimuslain 4 luvun 1 §:n mukaisen äitiysva-
paan ajaksi. Vapaa myönnetään palkallisena 93 §:n mukaiselta ajan-
jaksolta, mikäli siinä määrätyt ehdot äitiysvapaan palkallisuudelle täyt-
tyvät ja niillä 94 §:ssä määrätyillä ehdoilla, jotka koskevat äitiysrahan 
maksamista ja hakemista. 

 
Soveltamisohje 

 
Työntekijän keskeyttäessä hoitovapaan uuden raskauden vuoksi, hä-
nelle aiemmin myönnetty hoitovapaa keskeytyy kokonaan. Jälkimmäi-
sen lapsen äitiysvapaan päätyttyä työntekijä ei palaa enää takaisin 
keskeyttämälleen hoitovapaalle. 
Työntekijällä on oikeus äitiysvapaan palkallisuuteen uuden raskauden 
takia. Uutta äitiysvapaata on haettava viimeistään kaksi kuukautta en-
nen vapaan aiottua alkamista. 

 
97 § Osittainen hoitovapaa 
 

Työntekijällä on oikeus saada palkatonta osittaista hoitovapaata siten 
kuin työsopimuslain 4 luvun 4 §:ssä on säädetty. 
 
Soveltamisohje 

 
Työntekijän on tehtävä esitys osittaisesta hoitovapaasta viimeistään 
kaksi kuukautta ennen vapaan alkamista.  
 
Osittaisella vanhempain- tai hoitovapaalla olevan työntekijän työsuh-
teen ehdot, kuten palkka ja työaika, määräytyvät kuten osa-aikatyötä 
tekevällä. 

 
98 § Tilapäinen hoitovapaa 
 
1 mom. Tilapäinen hoitovapaa, työntekijän oikeus työlomaan 
 

Työntekijän lapsen tai muun hänen taloudessaan vakituisesti asuvan 
lapsen, joka ei ole täyttänyt 10 vuotta taikka vammaisen lapsensa sai-
rastuessa äkillisesti, työntekijällä on oikeus saada lapsen hoidon jär-
jestämiseksi tai lapsen hoitamiseksi tilapäistä hoitovapaata enintään 4 
työpäivää kerrallaan. Sama oikeus on myös lapsen vanhemmalla, joka 
ei asu tämän kanssa samassa taloudessa. Tilapäiseen hoitovapaa-
seen oikeutetut saavat olla tilapäisellä hoitovapaalla saman kalenteri-
jakson aikana, mutta eivät yhtäaikaisesti. 
 
Soveltamisohje 
 
Tilapäinen hoitovapaa on tarkoitettu ensisijaisesti lapsen hoidon järjes-
tämistä varten. Vasta silloin, kun tähän ei ole mahdollisuuksia, 
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työntekijä voi itse jäädä hoitamaan lasta. Ensin on selvitettävä, voi-
daanko lapsi hoitaa tavanomaisessa hoitopaikassa tai voivatko muut 
samassa taloudessa asuvat hoitaa lasta. Ratkaisevaa ovat tosiasialli-
set hoitomahdollisuudet.  

 
Vammaisella lapsella tarkoitetaan iästä riippumatta henkilöä, jonka hoi-
dontarve on verrattavissa alle 10-vuotiaaseen lapseen ja joka sairas-
tuessaan äkillisesti tulee vamman vuoksi niin avuttomaksi, ettei hän 
kykene hoitamaan itseään. Vammaisia lapsia ovat ennen kaikkea ke-
hitysvammaiset lapset, mutta myös vamman vaikeudesta riippuen 
muut aivo-, raaja-, näkö- tai kuulovammaiset lapset. Vammaisella lap-
sella ei tarkoiteta kroonisesti sairasta lasta (diabetes, allergia, astma 
tms.). Krooninen sairaus saattaa kuitenkin johtaa tilaan, jossa sairasta 
lasta on pidettävä vammaisena. Esimerkiksi vaikeaa sydänsairautta tai 
sokeritautia sairastava lapsi saattaa olla sopimuksessa tarkoitetulla ta-
valla vammainen. Työntekijä on velvollinen tarvittaessa lääkärintodis-
tuksella osoittamaan, onko hänen yli 10 vuoden ikäinen lapsensa 
edellä sanotulla tavalla vammainen. 
 
Työloman enimmäismäärä on 4 työpäivää, joista palkallisia on enin-
tään 3 peräkkäistä kalenteripäivää. Sitä lyhyempiä työlomia käytetään 
silloin, kun tarvetta neljään työpäivään ei voida osoittaa. Poissaolon pi-
tuus on aina arvioitava tapaus tapaukselta ottaen huomioon mm. hoi-
don järjestämismahdollisuudet ja sairauden laatu. Jos lapsen sairaus 
jatkuu yli 4 työpäivää, voidaan hakemuksesta myöntää harkinnanva-
raista palkatonta työlomaa.  

 
2 mom. Tilapäisen hoitovapaan palkallisuus 
 

Tilapäisen hoitovapaan ajalta maksetaan varsinainen palkka enintään 
3 peräkkäiseltä kalenteripäivältä lapsen sairastumisesta lukien. Mikäli 
lapsi sairastuu kesken työvuoron, palkallinen aika on enintään 3 seu-
raavaa kalenteripäivää. Palkan maksamisen edellytyksenä on, että 
molemmat vanhemmat ovat ansiotyössä kodin ulkopuolella tai toisella 
vanhemmista ei muutoin tosiasiallisen esteen johdosta ole mahdolli-
suutta osallistua lapsen hoitoon tai kysymyksessä on yksinhuoltaja. 
Tosiasiallinen este on sairaalahoito, asevelvollisuuden suorittaminen, 
reservin kertausharjoituksiin osallistuminen, matkalla olo tai opiske-
lusta johtuva toisella paikkakunnalla olo. 

 
Soveltamisohje 

 
Lapsen sairastumispäivää seuraava päivä on ensimmäinen tässä tar-
koitettu palkallinen päivä siitä riippumatta, onko lapsi sairastunut va-
paapäivänä tai kesken työpäivän. Mikäli lapsi sairastuu kesken työpäi-
vän, maksetaan lapsen sairastumispäivältä yleensä palkka työvuoron 
loppuun asti ja sairastumispäivää seuraava työpäivä on tässä tarkoi-
tettu ensimmäinen palkallinen työlomapäivä. Palkallista aikaa ovat sai-
rastumispäivää seuraavat 3 peräkkäistä kalenteripäivää siitä riippu-
matta, ovatko nämä työpäiviä vai eivät. 
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Jos työntekijä ei lapsen sairastumispäivänä, joka olisi työpäivä, saavu 
lainkaan työhön, tämä päivä on ensimmäinen palkallinen työloma-
päivä. 

 
Vanhemmalla tarkoitetaan myös aviopuolisoa tai avopuolisoa, joka 
huoltaa samassa taloudessa asuvia puolison lapsia.  

 
Kodin ulkopuolisella työllä tarkoitetaan kodin ulkopuolella suoritettavaa 
työtä, josta asianomainen saa pääasiallisen toimeentulonsa. Esimer-
kiksi yksityisyrittäjän puoliso voi saada palkallista hoitovapaata, jos yrit-
täjän työpaikka ei ole kodissa tai sen välittömässä läheisyydessä. 
 
Jos aviopuoliso opiskelee toisella paikkakunnalla, mutta on lapsen sai-
rastuessa kotona, esimerkiksi viikonloppuna, lomalla tms. syystä, toi-
sella puolisolla ei ole oikeutta palkalliseen hoitovapaaseen.  

 
Vastaavasti mikäli aviopuoliso asevelvollisuutta tai aseetonta tai siviili-
palvelusta suorittaessaan kuitenkin on tämän pykälän 2 momentin tar-
koittamissa tilanteissa kotona loman, kotona asumisen tai muun sellai-
sen syyn vuoksi, toisella puolisolla on oikeus tilapäiseen hoitovapaa-
seen vain siltä osin, kuin hänen työaikansa ja edellä mainitun palveluk-
sen suorittamisen vaatima aika menevät päällekkäin. Jos muuta hoita-
jaa ei lapselle ole saatavana ja esimerkiksi puolisoiden työvuorot mah-
dollisine matka-aikoineen menevät osaksi päällekkäin, on kysymyk-
sessä tässä tarkoitettu palkallinen työloma. Samoin menetellään, jos 
esimerkiksi puolison työmatka tai sairaalassa hoidettavana olo estää 
häntä tosiasiallisesti hoitamasta lasta. 

 
Esimerkki 62 
 
Lapsi on sairastunut äkillisesti perjantain vastaisena yönä ja työnte-
kijä jää perjantaina hoitamaan lasta. Lauantai ja sunnuntai ovat 
työntekijän säännöllisiä vapaapäiviä. Palkka maksetaan enintään 
kolmelta peräkkäiseltä kalenteripäivältä eli perjantailta, lauantailta ja 
sunnuntailta. Työntekijällä on oikeus saada vapaata 4 perättäistä 
työpäivää lapsen hoidon järjestämiseksi tai hoitamiseksi eli perjantai 
maanantai tiistai ja keskiviikko, joista aika maanantaista keskiviik-
koon on palkatonta.  
 

 
Esimerkki 63 
 
Työntekijän työvuoro (yövuoro) alkaa klo 23.00 ja päättyy klo 7.00. 
Puolison työaika alkaa klo 8.00 ja päättyy klo 16.15. Työntekijällä ei 
ole oikeutta tilapäiseen hoitovapaaseen, koska puoliso kykenee hoi-
tamaan lasta yövuoron ajan.  
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3 mom. Ilmoitus tilapäisen hoitovapaan käyttämisestä 
 

Työnantajalle on ilmoitettava välittömästi tilapäisen hoitovapaan käyt-
tämisestä ja sen syystä sekä tarvittaessa selvitettävä, ettei toinen lap-
sen vanhemmista käytä tilapäistä hoitovapaata samanaikaisesti.  

 
Soveltamisohje 
 
Luotettavaksi selvitykseksi lapsen äkillisestä sairastumisesta katso-
taan esimerkiksi terveydenhoitajan antama tai muu työnantajan hyväk-
symä selvitys. 

 
99 § Poissaolo perhesyistä 
 
1 mom. Poissaolo pakottavista perhesyistä 
 

Työntekijällä on oikeus palkattomaan tilapäiseen poissaoloon työstä 
pakottavien perhesyiden takia siten, kuin työsopimuslain 4 luvun 
7 §:ssä on säädetty. 
 

2 mom. Poissaolo perheenjäsenen hoitamiseksi 
 

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia poissaolosta perheenjäsenen tai 
muun läheisen hoitamiseksi työsopimuslain 4 luvun 7 a §:n mukaisesti. 

 
3 mom. Omaishoitovapaa 

Työntekijällä on oikeus työsopimuslain 4 luvun 7 b §:n mukaiseen pal-
kattomaan omaishoitovapaaseen 1.8.2022 alkaen.   

 
100 § Opintovapaalaissa tarkoitettu työloma 
 

Opintovapaalakia sovellettaessa työntekijän  
 
1) työsuhde katsotaan päätoimiseksi, mikäli säännöllinen työaika on 

keskimäärin vähintään 19 tuntia viikossa 
 
2) synnytyksestä aiheutuvan työkyvyttömyyden katsotaan alkavan 

synnytyksestä ja päättyvän kuuden viikon kuluttua, ellei lääkärinto-
distuksesta muuta ilmene. 

 
Soveltamisohje 

 
Opintovapaasta on säädetty opintovapaalaissa (273/1979) ja opinto-
vapaa-asetuksessa (864/1979).  

 
101 § Täydennyskoulutus 
 

Työntekijälle voidaan joko antaa määräys osallistua koulutustilaisuu-
teen tai myöntää anomuksesta työlomaa. Kun työntekijä määrätään 
osallistumaan koulutukseen, työnantaja vastaa 
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koulutuskustannuksista sekä liitteen 2 (matkakustannusten korvauk-
set) mukaisesti matkustamis- ja päivärahakustannuksista. Jos työnte-
kijälle on myönnetty anomuksesta työlomaa koulutukseen osallistu-
mista varten, työnantaja päättää samalla työloman palkallisuudesta tai 
palkattomuudesta ja työnantajan mahdollisesta osallistumisesta koulu-
tus- ja matkakustannuksiin.  

 
Soveltamisohje 

 
Koulutuksen lukeminen työaikaan, ks. 28 § 5 momentti.  

 
102 § Palkalliset työlomat  
 
1 mom. Työloma, reservin kertausharjoitukset 
 

Reservin kertausharjoituksiin tai pelastuslain (379/2011) 67 §:n nojalla 
väestönsuojelukoulutukseen määrätylle maksetaan kertausharjoitus-
ten tai väestönsuojelukoulutuksen ajalta varsinainen palkka vähennet-
tynä reserviläispalkan tai vastaavan korvauksen määrällä. Muihin har-
joituksiin osallistuville myönnetään palkatonta lomaa työnantajan har-
kinnan mukaan. 

 
2 mom. Työloma, juhla- ja merkkipäivät 
 

Työpäiväksi sattuvat työntekijän 50- ja 60-vuotispäivät, oma vihkiäis-
päivä, aviopuolison, vanhemman, aviopuolison vanhemman, lapsen, 
veljen ja sisaren hautajaispäivä tai uurnanlaskupäivä sekä asevelvolli-
suuslain mukainen kutsuntapäivä ovat palkallisia vapaapäiviä. 
 
Soveltamisohje 

 
Aviopuolisoon rinnastetaan tätä momenttia sovellettaessa myös avo-
puoliso ja rekisteröidyn parisuhteen osapuoli. Parisuhteen rekiste-
röimispäivä rinnastetaan omaan vihkiäispäivään. 

 
3 mom. Työloma, harkinnanvaraiset 
 

Työnantaja voi myöntää työntekijälle tämän pyynnöstä harkinnanva-
raista työlomaa. Työnantajan harkinnasta riippuu, maksetaanko muun 
kuin edellä tässä luvussa sanotun syyn vuoksi myönnetyn työloman 
ajalta palkkaa ja minkä verran. Sama koskee poissaoloa muun pätevän 
syyn vuoksi, vaikka työlomaa ei ole myönnetty. 
 
Soveltamisohje 

Harkinnanvaraisella työlomalla tarkoitetaan sellaisia työlomia, joita 
työnantaja ei ole lain tai sopimusmääräyksen perusteella velvollinen 
myöntämään esimerkiksi sairauden, tapaturman, raskauden tai synny-
tyksen vuoksi. 
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Harkinnanvaraisen työloman myöntämistä harkittaessa pitäisi ottaa 
huomioon tarkoituksenmukaisuusnäkökohdat, kuten tehtävien hoita-
mismahdollisuus tänä aikana. 
 

4 mom. Päättäviin elimiin osallistuminen 
 

Jäsenyhteisöille suositellaan, että ne myöntäisivät allekirjoittajajärjes-
töjen ylimpien päättävien elinten jäseninä toimiville työntekijöilleen 
mahdollisuuden osallistua ko. elinten kokouksiin säännöllisen työajan 
ansiota vähentämättä, mikäli näissä käsitellään työehtosopimusasioita 
ja milloin se on jäsenyhteisön toiminnan kannalta mahdollista. 
 
Soveltamisohje 
 
Tässä momentissa tarkoitettuja allekirjoittajajärjestöjen päättäviä eli-
miä ovat: 
 
– Ammattiliitto Jyty ry / liittovaltuusto, liittohallitus 
– Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry / liittokokous, 
hallitus 
– Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry / valtuusto, hallitus 
– Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry / edustajisto, hallitus 
– Tekniikka ja terveys KTN ry / edustajakokous, hallitus 
 
sekä: 
 
Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö Sote ry / edustajisto,  
hallitus 
 

 
103 § Palkattomat työlomat 
 

Muun kuin edellä tässä luvussa mainitun syyn vuoksi myönnetyn työ-
loman osalta työnantaja harkitsee, miten työloma myönnetään.  
 
Soveltamisohje 

Sopijaosapuolten mielestä ei yleensä voida pitää tarkoituksenmukai-
sena sitä, että viikon kaikki työpäivät sisältävä työloma myönnettäisiin 
vain työpäiviksi. Jos yli puolet viikon työajasta myönnetään vapaana, 
vapaata on tarkoituksenmukaista myöntää myös yhdeksi vapaapäi-
väksi. Työlomaa ei kuitenkaan voida myöntää pidemmäksi aikaa, kuin 
sitä on anottu. Jos anomus tällaisessa tapauksessa joudutaan hylkää-
mään, työnantajan tulisi ilmoittaa työntekijälle, että työloma voidaan 
myöntää, mikäli sitä anotaan koko viikoksi.  
 
Työnantajan olisi syytä omaksua mahdollisimman yhdenmukainen 
käytäntö harkinnanvaraisten työlomien myöntämisessä. 
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Esimerkki 64 

▪ Työntekijä on anonut harkinnanvaraista palkatonta työlomaa yksi-
tyisasian vuoksi maanantaista perjantaihin.  
▪ Työnantaja palauttaa anomuksen ja ilmoittaa työntekijälle, että pal-
katon työloma voidaan myöntää, mikäli työntekijä anoo sitä maa-
nantaista sunnuntaihin. 

 
Esimerkki 65 

▪ Jaksotyöajassa oleva työntekijä on anonut harkinnanvaraista pal-
katonta työlomaa tiistaista lauantaihin.  
▪ Koska ko. kalenteriviikolta ei tule katkenneen jakson taulukon mu-
kaan työvuoroluetteloon merkittäväksi lainkaan työaikaa, työnantaja 
palauttaa anomuksen ja ilmoittaa työntekijälle, että palkaton työ-
loma voidaan myöntää, mikäli sitä anotaan maanantaista sunnun-
taihin. 
 

 
Esimerkki 66 

▪ Työntekijä on anonut harkinnanvaraista palkatonta työlomaa tors-
taiksi ja perjantaiksi.  
▪ Työnantaja myöntää työloman palkattomana anomuksen mu-
kaan. 
 

 


