
KT    Yleiskirjeen 9/2014 liite 8      1 (2) 

LIITE 12   ▌   PERHEPÄIVÄHOITAJAT   ▌   Työaika ja korvaukset  

yleiskirje1409hs-kvtes-muutokset-liite8.docx 

 

—  —  — 

11 § KVTES:n muut sovellettavat määräykset 

Lisäksi sovelletaan seuraavia KVTES:n lukuja ja niihin sisältyviä liitteitä: 

KVTES 
luku 

KVTES 
asia 

Poikkeukset KVTES:n  
soveltamisesta 

luku IV Vuosiloma Ks. liitteen 12 12 §:n määräys vuosi-
lomapalkasta erityistilanteissa 

luku V Virka- ja työvapaat sekä 
perhevapaat 

Ks. soveltamisohje tilapäisen hoitova-
paan palkallisuutta koskevan  

10 §:n 2 momentin osalta. 

luku VII Luottamusmiehet  

luku VIII Lomauttaminen, osa-
aikaistaminen ja palvelus-
suhteen päättyminen 

Sovelletaan ainoastaan lomauttamista 
ja palvelussuhteen päättymistä koskevin 
osin. Lomauttamisesta ks. soveltamis-
ohje alla.  

Liite 16 Matkakustannusten  
korvaukset 

 

Soveltamisohje 

1. Sairausloman ja äitiysvapaan palkka erityistilanteissa 

Mikäli hoitajalla ei ole sairauslomalle tai äitiysvapaalle läh-
tiessään palkkaperustetta, sairausloma-ajan tai äitiys-
vapaan palkkaa ei makseta, ja hoitaja saa sairausvakuutus-
lain mukaisen päivärahan itse. 

Hoitopaikkaa ei saa irtisanoa yksinomaan hoitajan sairaus-
lomasta johtuen. Sairausloman aikana hoitopaikkoja voi-
daan irtisanoa vain päivähoitopalveluiden kysyntään liittyvil-
lä syillä.  

2. Tilapäinen hoitovapaa 

Perhepäivähoitajalla on oikeus saada varsinainen palkkan-
sa tilapäisen hoitovapaan ajalta enintään kolmelta peräk-
käiseltä kalenteripäivältä lapsen sairastumisesta lukien. 
Perhepäivähoitajan katsotaan olevan kodin ulkopuolella 
työskentelevä työntekijä sovellettaessa tilapäisen hoitova-
paan palkallisuutta koskevan KVTES:n V luvun 10 §:n 2 
momenttia. 

3. Lomauttamisen liittyvät erityisperusteet 

KVTES:n lomauttamisluvun määräyksiä sovelletaan työn-
tekijöitä koskevin osin. 5 §:n estämättä voidaan perhepäivä- 
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hoitaja lomauttaa KVTES:n VIII luvun 1 §:ssä määrätyllä ta-
valla.  

Omassa kodissa työskentelevän perhepäivähoitajan lo-
mauttaminen määräytyy samoin perustein kuin kuntien pal-
veluksessa olevien muidenkin työntekijöiden (ks. KVTES:n 
VIII luvun 1 §:n 2 momentti). Sopijaosapuolet ovat yksimie-
lisiä siitä, että työsopimuslain tarkoittama lomautusperuste 
(työn väheneminen) voi muodostua mm. silloin kun syynä 
työn tilapäiseen vähenemiseen on perhepäivähoitajan 
asunnon ja lapsen/lasten kodin/kotien väliset pitkät etäisyy-
det ja näistä tai kulkuyhteyksien puuttumisesta aiheutuvat 
vaikeudet ja tavanomaista suuremmat rasitteet järjestää 
lapselle sopiva hoitopaikka vanhempien työssäkäyntialueel-
la vanhempien toivomassa muodossa siten kuin päivähoito-
laki ja -asetus edellyttävät. 

Toistaiseksi lomauttamisessa sekä erittäin pitkään kestä-
neiden lomautusten osalta työnantajan on syytä tietyin vä-
liajoin selvittää, onko irtisanomisperuste mahdollisesti syn-
tynyt ja ryhtyä sen mukaisiin toimenpiteisiin. 

—  —  — 

 

 


