
 

 

Laki 

työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 26 päivänä tammikuuta 2001 annetun työsopimuslain (55/2001) 4 luvun 1 ja 3 §, 

4 §:n 1 momentti ja 6 §:n 1 momentti, sellaisena kuin niistä on 4 §:n 1 momentti laissa 
870/2003, sekä 

lisätään 4 lukuun uusi 3 a § seuraavasti: 
 
 

4 luku 

Perhevapaat 

1 § 

Äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhem-
painvapaa 

Työntekijällä on oikeus saada vapaaksi 
työstä sairausvakuutuslaissa tarkoitetut äi-
tiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempain-
rahakaudet. 

Työntekijällä on oikeus pitää vanhem-
painvapaa enintään kahdessa osassa, joi-
den tulee olla vähintään 12 arkipäivän 
pituisia. 
 

3 § 

Hoitovapaa 

Työntekijällä on oikeus saada hoitova-
paata lapsensa tai muun hänen taloudes-
saan vakituisesti asuvan lapsen hoita-
miseksi, kunnes lapsi täyttää kolme vuotta. 
Ottolapsen vanhemman oikeus hoitova-
paaseen jatkuu kuitenkin siihen saakka, 
kun lapseksi ottamisesta on kulunut kaksi 
vuotta, enintään siihen asti, kun lapsi aloit-
taa koulun.  

Hoitovapaana voidaan pitää enintään 
kaksi vähintään kuukauden pituista jaksoa, 
jolleivät työnantaja ja työntekijä sovi kahta 
useammasta tai kuukautta lyhyemmästä 
jaksosta. Hoitovapaata saa vain toinen 
vanhemmista tai huoltajista kerrallaan. 
Äitiys- tai vanhempainvapaan aikana toi-
nen vanhemmista tai huoltajista voi kui-

tenkin pitää yhden jakson hoitovapaata. 
 

3 a § 

Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaasta sekä 
hoitovapaasta ilmoittaminen 

Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaasta 
sekä hoitovapaasta on ilmoitettava työnan-
tajalle viimeistään kaksi kuukautta ennen 
vapaan aiottua alkamisaikaa. Jos vapaan 
kesto on enintään 12 arkipäivää, ilmoitus-
aika on kuitenkin yksi kuukausi. Ottolap-
sen hoidon vuoksi pidettävästä vapaasta 
ilmoitettaessa on, jos mahdollista, nouda-
tettava edellä säädettyä ilmoitusaikaa. 

Jos kahden kuukauden ilmoitusajan nou-
dattaminen ei ole puolison työhön menon 
ja siitä johtuvan lapsen hoidon järjestämi-
sen takia mahdollista, työntekijällä on 
oikeus jäädä vanhempainvapaalle kuukau-
den kuluttua ilmoituksesta, ellei siitä ai-
heudu työpaikan tuotanto- tai palvelutoi-
minnalle vakavaa haittaa. Työnantajan on 
katsoessaan, ettei voi suostua kuukauden 
ilmoitusaikaan, esitettävä työntekijälle 
selvitys kieltäytymisen perusteena olevista 
seikoista. 

Työntekijä saa perustellusta syystä muut-
taa vapaan ajankohdan ja pituuden ilmoit-
tamalla siitä työnantajalle viimeistään 
kuukautta ennen muutosta. Työntekijä saa 
kuitenkin varhentaa äitiysvapaan sekä 
muuttaa synnytyksen yhteydessä pidettä-
väksi aiotun isyysvapaan ajankohdan, jos 
se on tarpeen lapsen syntymän tai lapsen, 
äidin tai isän terveydentilan vuoksi. Muu-
toksesta on tällöin ilmoitettava työnantajal-
le niin pian kuin mahdollista. Ottolapsen  



vanhempi saa perustellusta syystä muuttaa 
ennen vapaan alkamista vapaan ajankohtaa 
ilmoittamalla siitä työnantajalle niin pian 
kuin se on mahdollista. 
 

4 § 

Osittainen hoitovapaa 

Työntekijä, joka on ollut saman työnan-
tajan työssä yhteensä vähintään kuusi kuu-
kautta viimeksi kuluneiden 12 kuukauden 
aikana, voi saada lapsensa tai muun hänen 
taloudessaan vakituisesti asuvan lapsen 
hoitamiseksi osittaista hoitovapaata siihen 
saakka, kun perusopetuksessa olevan lap-
sen toinen lukuvuosi päättyy. Jos lapsi 
kuuluu perusopetuslain (628/1998) 25 §:n 
2 momentissa tarkoitetun pidennetyn oppi-
velvollisuuden piiriin, osittaista hoitova-
paata voi kuitenkin saada siihen saakka, 
kun lapsen kolmas lukuvuosi päättyy. Eri-
tyisen hoidon ja huollon tarpeessa olevan 
vammaisen tai pitkäaikaissairaan lapsen 
vanhempi voi saada osittaista hoitovapaata 
siihen saakka, kun lapsi täyttää 18 vuotta. 
Lapsen molemmat vanhemmat tai huoltajat 
saavat olla osittaisella hoitovapaalla saman 
kalenterijakson aikana, mutta eivät yhtäai-
kaisesti. Työntekijän on tehtävä työnanta-
jalle esitys osittaisesta hoitovapaasta vii-
meistään kaksi kuukautta ennen vapaan 
alkamista. 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

6 § 

Tilapäinen hoitovapaa 

Työntekijän lapsen tai muun hänen ta-
loudessaan vakituisesti asuvan lapsen, joka 
ei ole täyttänyt 10 vuotta, sairastuessa äkil-
lisesti työntekijällä on oikeus saada lapsen 
hoidon järjestämiseksi tai tämän hoita-
miseksi tilapäistä hoitovapaata enintään 
neljä työpäivää kerrallaan. Sama oikeus on 
myös lapsen vanhemmalla, joka ei asu 
tämän kanssa samassa taloudessa. Tilapäi-
seen hoitovapaaseen oikeutetut saavat olla 
tilapäisellä hoitovapaalla saman kalenteri-
jakson aikana, mutta eivät yhtäaikaisesti. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elo-

kuuta 2006. Lain 4 luvun 3 a § tulee kui-
tenkin voimaan jo 1 päivänä heinäkuuta 
2006. 

Jos työntekijä on ilmoittanut äitiys-, 
isyys-, vanhempain- tai hoitovapaan ajan-
kohdasta tai sen muuttamisesta työnanta-
jalle ennen 1 päivää heinäkuuta 2006, va-
paaseen sovelletaan tämän lain 4 luvun 3 
a §:n voimaan tullessa voimassa olleita 
säännöksiä. 
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