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TYÖVAPAAT JA TYÖNTEKIJÄIN ERINÄISET ETUUDET  

61 § Sairausajan palkka 

1 mom. Palkallisen sairausloman pituus 

Jos työntekijä on osoittanut asianmukaisesti hyväksytyllä lääkärintodistuk-
sella olevansa kykenemätön suorittamaan työtään ja ellei tauti tai tapaturma 
ole sattunut oloissa, jotka ovat työsopimuslain mukaisen sairausajan palkan 
saamisen esteinä, hänelle maksetaan työsuhteen kestäessä sairausajan 
palkkaa saman kalenterivuoden kuluessa seuraavasti: 

1) Jos hänen työsuhteensa on jatkunut vähintään 60 kalenteripäivää välit-
tömästi ennen sairauslomaa, täysi palkka yhteensä 60 kalenteripäivän 
pituiselta ajanjaksolta ja sen jälkeen 2/3 täydestä palkasta yhteensä 
120 kalenteripäivän pituiselta ajanjaksolta. 

2) Jos hänen työsuhteensa ei ole välittömästi ennen sairauslomaa jatku-
nut vähintään 60 kalenteripäivää täysi palkka 14 kalenteripäivän pitui-
selta ajanjaksolta. 

Jos sairausloma jatkuu yhdessä tai useammassa erässä yhteensä yli 12 
kuukauden ajan eikä sitä ole keskeyttänyt vähintään 30 kalenteripäivän yh-
täjaksoinen työssäolo kalenterivuoden vaihtuminen ei enää oikeuta sairaus-
ajan palkkaan. 

Työntekijälle voidaan myöntää palkallista sairauslomaa lääkärintodistusta 
vaatimatta enintään 3 päivää jos sairaudesta esitetään työnantajan hyväk-
symä muu selvitys.  

Mikäli lääkärintodistusta ei ole toimitettu työnantajalle viikon kuluessa lääkä-
rintodistuksen allekirjoituspäivämäärästä, sairausloman ensimmäinen päivä 
on palkaton, ellei viipyminen aiheudu hyväksyttävästä syystä. 

Soveltamisohje 

Osasairauspäivärahan perusteena olevasta osa-aikatyötä koskevasta 
sopimuksesta säädetään työsopimuslaissa (TSL 2:11 a §) sekä sai-
rausvakuutuslain 8 luvun 11 §:ssä (viittausmääräys).  

 Mikäli työkyvyttömyyseläke tai määräaikainen kuntoutustuki on myön-
netty siten, että se alkaa ennen kuin ehdoton oikeus palkalliseen sai-
rauslomaan on 1 kappaleen mukaan päättynyt, päättyy ehdoton oikeus 
palkalliseen sairauslomaan 1 momentista poiketen työkyvyttömyys-
eläkkeen tai määräaikaisen kuntoutustuen alkamiseen. 

Julkisen eläkelain (81/2016) 128 ja 132 §:ssä ovat säännökset takau-
tuvasti myönnetyn työkyvyttömyyseläkkeen tai kuntoutusrahan maksa-
misesta työnantajalle, jos työnantaja on samalta ajalta maksanut työn-
tekijälle sairausajan palkkaa. Mainitun lain 132 §:n mukaan eläke mak-
setaan työnantajalle vain edellyttäen, että ilmoitus on tehty eläkelaitok-
selle vähintään kaksi viikkoa ennen eläkkeen maksupäivää. 
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– – – 

64 §  Palkallinen äitiysvapaa ja isyysvapaa  

– – – 

2 mom. Palkallinen isyysvapaa 

Työntekijälle maksetaan täysi palkka ajanjaksolta, johon sisältyy isyysva-
paan 12 ensimmäistä arkipäivää. 

Isyysvapaan palkan saamisen edellytyksenä on, että työntekijä on ollut 
omaan kuntaan tai kuntayhtymään palvelussuhteessa välittömästi ennen 
isyysvapaan alkamista vähintään 2 kuukautta ja isyysvapaata on haettu vii-
meistään 2 kuukautta ennen vapaan aiottua alkamista ja työnantajalle esite-
tään lääkärin tai terveydenhoitajan todistus lapsen syntymästä.  

Jos haetun isyysvapaan kesto on enintään 12 arkipäivää, edellytyksenä pal-
kalliselle isyysvapaalle on, että sitä haetaan vähintään kuukautta ennen va-
paan aiottua alkamista. 

Täydellä palkalla tarkoitetaan 61 §:n 5 momentin mukaisesti laskettua palk-
kaa. 

Työntekijällä on oikeus saada hänelle maksettavan isyysvapaan palkan ylit-
tävä osa sairausvakuutuslain mukaisesta isyysrahasta. Isyysrahan muu osa 
suoritetaan työnantajalle. 

Soveltamisohje 

Jos työntekijällä on oikeus saada sairausvakuutuslain päivärahan kal-
taista äitiys- tai isyysrahaa muun valtion sosiaaliturvasta, vähennetään 
äitiys- ja isyysvapaa-ajan palkkaa tämän etuuden määrällä. Työntekijä 
on velvollinen selvittämään työnantajalle hänelle vieraasta valtiosta 
maksettavat sosiaaliturvaetuudet, joilla voi olla vaikutusta työnantajan 
palkanmaksuvelvollisuuteen. 

65 §  Äkillisesti sairastunut lapsi 

Työntekijän lapsen tai muun hänen taloudessaan vakituisesti asuvan lap-
sen, joka ei ole täyttänyt 12 vuotta taikka vammaisen lapsensa, sairastu-
essa äkillisesti työntekijällä on oikeus saada lapsen hoidon järjestämiseksi 
tai tämän hoitamiseksi tilapäistä hoitovapaata enintään neljä työpäivää ker-
rallaan. Sama oikeus on myös lapsen vanhemmalla, joka ei asu tämän 
kanssa samassa taloudessa. Tilapäiseen hoitovapaaseen oikeutetut saavat 
olla tilapäisellä hoitovapaalla saman kalenterijakson aikana, mutta eivät yh-
täaikaisesti. 

Työntekijälle maksetaan 70 §:n mukainen palkka enintään 3 peräkkäisen 
kalenteripäivän ajalle sattuvilta työvuoroluettelon mukaisilta työtunneilta. 
Palkan maksamisen edellytyksenä on, että molemmat vanhemmat ovat an-
siotyössä kodin ulkopuolella tai että toisella vanhemmista ei muutoin tosiasi-
allisen esteen vuoksi ole mahdollisuutta osallistua lapsen hoitoon taikka että 
kysymyksessä on yksinhuoltaja ja että sairastumisesta annetaan luotettava 
selvitys. 
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Työntekijän on ilmoitettava työnantajalle välittömästi tilapäisen hoitovapaan 
käyttämisestä ja sen syystä. 

Edellä tarkoitettu tosiasiallinen este on sairaalahoito, asevelvollisuuden 
tai naisten vapaaehtoisen asepalvelun suorittaminen, reservin kertaus-
harjoituksiin osallistuminen tai matkalla olosta taikka opiskelusta joh-
tuva toisella paikkakunnalla olo. 

Soveltamisohje 

Vammaisella lapsella tarkoitetaan iästä riippumatta henkilöä, jonka hoi-
don tarve on verrattavissa alle 12-vuotiaaseen lapseen. Sairastues-
saan äkillisesti tällainen lapsi tulee vamman vuoksi niin avuttomaksi, 
ettei hän kykene hoitamaan itseään. Vammaisia lapsia ovat ennen 
kaikkea kehitysvammaiset lapset, mutta myös vamman vaikeudesta 
riippuen muut aivo-, raaja-, näkö- tai kuulovammaiset lapset. Vammai-
sella lapsella ei tarkoiteta kroonisesti sairasta lasta (esim. sokeritauti, 
allergia, astma tms.). Krooninen sairaus saattaa kuitenkin johtaa tilaan, 
jossa sairasta lasta on pidettävä vammaisena. Esimerkiksi vaikeaa sy-
dänsairautta tai sokeritautia sairastava lapsi saattaa olla sopimuksessa 
tarkoitetulla tavalla vammainen. Työntekijä on velvollinen tarvittaessa 
lääkärintodistuksella osoittamaan, onko hänen yli 12 vuoden ikäinen 
lapsensa edellä sanotulla tavalla vammainen. 

– – – 


