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KVTES Allekirjoituspöytäkirjan liite

Perhevapaauudistuksen johdosta mm. sairausvakuutuslakia, työsopimuslakia, lakia kunnan ja
hyvinvointialueen viranhaltijasta ja vuosilomalakia on muutettu. Lainsäädännön soveltamiseen liittyy
siirtymämääräyksiä, joissa viitataan sairausvakuutuslakiin tehtyjen muutosten soveltamisajankohtaan.

Tämän liitteen määräyksiä noudatetaan, jos lapsen laskettu synnytysaika on 4.9.2022 tai sen jälkeen, tai
jos adoptiolapsen hoitoonottopäivä on 31.7.2022 tai sen jälkeen.

Jos lapsen laskettu synnytysaika on ennen 4.9.2022 tai jos adoptiolapsen hoitoonottopäivä on ennen
31.7.2022, sovelletaan allekirjoituspöytäkirjan 4 §:ssä mainittujen määräysten aikaisempia muotoja.
Lapsen lasketusta synnytysajasta huolimatta, jos lapsi syntyy ja oikeus vanhempainpäivärahaan alkaa
ennen 1.8.2022, sovelletaan allekirjoituspöytäkirjan 4 §:ssä mainittujen määräysten aikaisempia muotoja.

Tämän liitteen määräysten soveltamisen ajankohta on yhdenmukainen sairausvakuutuslakiin
(viittausmääräys) sisältyvän siirtymämääräyksen kanssa.

Työntekijään/viranhaltijaan sovelletaan uusia perhevapaamääräyksiä vain tilanteessa, joissa häneen
sovelletaan perhevapaauudistuksen johdosta muutettua lainsäädäntöä. Työntekijä/viranhaltija on
velvollinen pyynnöstä antamaan työnantajalle selvityksen/todistuksen siitä sovelletaanko häneen vanhaa
vai uutta lainsäädäntöä.

KVTES I luku Yleinen osa

4 § Paikallinen sopiminen

1 mom. Tätä sopimusta ei sovelleta siltä osin, kuin sen määräyksistä on poikettu kunnallisen
pääsopimuksen 13 §:ssä tarkoitetulla paikallisella sopimuksella. Paikallisella
sopimuksella ei kuitenkaan saa sopia tämän sopimuksen mukaan vähintään
maksettavaa pienemmästä peruspalkasta eikä poiketa tämän sopimuksen
säännöllisen työajan keskimääräistä pituutta, vuosiloman pituutta eikä
sairauspoissaolo-, raskausvapaa- ja vanhempainvapaaetuuksia sairaus- ja
äitiyslomaetuuksia koskevista määräyksistä. Jos kunnan/kuntayhtymän
ylläpidettäväksi siirretään toisen kunnan/kuntayhtymän, valtion tai yksityisen yhteisön
ylläpitämä laitos tai toimintayksikkö, siirtyvän henkilöstön vuosiloman pituudesta
voidaan sopia tämän sopimuksen vuosilomamääräyksistä poikkeavasti.

Soveltamisohje
Pääsopimuksen 13 §:n 1 momentin mukaan siinä olevia määräyksiä toisin
sopimisesta ei noudateta, mikäli valtakunnallisessa virka- tai työehtosopimuksessa on
sovittu omilla erityismääräyksillä paikallisesta sopimisesta. Tällöin sovelletaan näitä
valtakunnallisen virka- ja työehtosopimuksen erityismääräyksiä. Tällaisia
erityismääräyksiä on mm. tämän sopimuksen työaikaluvun 3 §:ssä (työaikajärjestelyt).
Näissäkin tapauksissa sovelletaan pääsopimuksen 13 §:n 2–4 momentin määräyksiä,
jollei esimerkiksi työaikaluvun 3 §:ssä ole erikseen toisin määrätty.

Ks. virka- ja työehtosopimus kunnallisen pääsopimuksen jatkamisesta ja eräitä muita
määräyksiä (27.5.2020).
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KVTES II luku Palkkaus

13 § Tulospalkkio

2 mom. Tulospalkkiojärjestelmän piiriin kuuluvalle työntekijälle/viranhaltijalle maksetaan 
 jälkikäteen seurantajaksolta ennakolta vahvistettujen perusteiden mukainen erillinen
euromääräinen tulospalkkio. Vuosilomaa ja äitiysvapaata raskausvapaaseen 
oikeutetun työntekijän/viranhaltijan raskaus- ja vanhempainvapaan yhteensä 105 
ensimmäistä raskaus- ja vanhempainvapaapäivää lukuun ottamatta sekä muun 
vanhempainvapaaseen oikeutetun työntekijän/viranhaltijan 105 ensimmäistä 
vanhempainvapaapäivää lukuun ottamatta tulospalkkion seurantajaksoon kohdistuva
virantoimituksen/työnteon keskeytysaika vähentää vastaavassa suhteessa 
tulospalkkion määrää, jollei ao. viranomainen toisin päätä.

KVTES IV luku Vuosiloma

4 § Työssäolon veroinen aika

Työssäolon veroista aikaa ovat 3 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuja vuosilomaan oikeuttavia
kalenterikuukausia laskettaessa ne työpäivät tai työtunnit, joina viranhaltija/työntekijä on ollut
estynyt suorittamasta työtään ollessaan

1 vuosilomalla, 22 §:n tai vuosilomalain 8 §:n 2 momentin mukaisella vapaalla tai
lomarahavapaalla (19 §)

2 sairauslomallapoissaololla, jolta hänellä on tai olisi ollut ehdoton oikeus palkkaan

Soveltamisohje
Tätä kohtaa sovelletaan myös, jos viranhaltija/työntekijä on sairausajan palkan sijasta saanut
tapaturma- tai muuta korvausta työkyvyttömyysajalta, jolta hänellä olisi ehdoton oikeus
sairausajan palkkaan.

3 työsopimuslain (55/2001) 4 luvun 1 §:ssä säädetyllä erityisäitiys-, äitiys-, isyys-
erityisraskaus-, raskaus-, tai vanhempainvapaalla, 6 §:ssä säädetyllä tilapäisellä
hoitovapaalla, taikka 7 §:ssä säädetyn pakottavista perhesyistä johtuvan poissaolon  vuoksi
taikka 7 b §:ssä säädetyn omaishoitovapaasta johtuvan poissaolon vuoksi

Soveltamisohje
Työntekijällä ja viranhaltijalla on työsopimuslain 4 luvun 7b §:n mukaisesti oikeus
omaishoitovapaaseen 1.8.2022 lähtien (viittausmääräys

4 lomautettuna enintään 30 kalenteripäivää kerrallaan

5 opintovapaalaissa (273/79) tarkoitetulla opintovapaalla, yhteensä 30 kalenteripäivää
lomanmääräytymisvuoden aikana

6 työn edellyttämää koulutusta varten myönnetyllä virka-/ työvapaalla enintään 30
kalenteripäivää kerrallaan

7 ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) mukaisessa, voimassa olevan
oppisopimuksen edellyttämässä tietopuolisessa koulutuksessa
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8 ilman omaa syytään virantoimituksesta pidätettynä

9 muulla virka-/työvapaalla yhteensä enintään 30 kalenteripäivää lomanmääräytymisvuoden
aikana edellyttäen, että viranhaltija/työntekijä lomanmääräytymisvuoden aikana on ollut
asianomaisessa kunnassa tai kuntayhtymässä työssä vähintään 22 työpäivää. Mikäli
viranhaltija/työntekijä saa virka-/työvapaan ajalta vuosilomaa tai lomakorvausta muun
työnantajan palvelussuhteen perusteella, voidaan tällainen poissaoloaika jättää kokonaan
lukematta työssäolon veroiseksi ajaksi. Muuksi virka-/työvapaaksi katsotaan
myös edellä kohdissa 2, 5 ja 6 mainitut ajat ylittävät poissaoloajat.

Soveltamisohje
Kussakin työssäolon veroisessa päivässä katsotaan olevan työtunteja se määrä, joka siinä olisi
ollut, jos viranhaltija/työntekijä olisi ko. päivänä ollut työssä. Työaikakorvauksista tai työajan
tasoittumisesta aiheutuvat vapaapäivät eivät ole työssäolopäivien veroisia päiviä.

7 § Vuosiloman antaminen

Vuosiloman ajankohdan määrääminen ja yhdenjaksoisuus

   5 mom. Vuosilomaa ei saa ilman viranhaltijan/työntekijän suostumusta määrätä
raskausvapaaseen oikeutetun viranhaltijan/työntekijän 105:n ensimmäisen raskaus-
ja vanhempainvapaapäivän ajaksi eikä muun vanhempainvapaaseen oikeutetun
viranhaltijan/työntekijän 105:n ensimmäisen vanhempainvapaapäivän äitiys- eikä
isyysvapaan ajaksi. Jos vuosilomaa ei voida äitiys- tai isyysvapaan raskaus- tai
vanhempainvapaan vuoksi antaa 1–4 momentissa tai 8 §:n 2 ja 4 momenteissa
tarkoitetulla tavalla, loma saadaan antaa kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun
viranhaltija/työntekijä on käyttänyt edellä tarkoitetut raskaus- tai
vanhempainvapaapäivät. vapaan päättymisestä.

Soveltamisohje

Vanhempainvapaapäivillä tässä momentissa tarkoitetaan arkipäiviä (ma-la
poisluettuna arkipyhät).

Vuosiloma voidaan antaa raskausvapaaseen oikeutetun viranhaltijan/työntekijän
105:n ensimmäisen raskaus- ja vanhempainvapaapäivän jälkeisenä aikana ja muun
vanhempainvapaaseen oikeutetun viranhaltijan/työntekijän 105:n ensimmäisen
vanhempainvapaapäivän jälkeisenä aikana vanhempainvapaan ja hoitovapaan
aikana. Tällöin vuosiloma-aika ei pidennä jäljellä olevaa vanhempain-/hoitovapaata.

Kuuden kuukauden ajanjakso lasketaan siitä, kun viranhaltija/työntekijä on käyttänyt
ensimmäiset 105 raskaus- ja vanhempainvapaapäivää tai ensimmäiset 105
vanhempainvapaapäivää.

Jos viranhaltija/työntekijä on työssä vanhempainvapaajaksojen välillä,
työssäolojaksoille voidaan määrätä vuosilomaa 1–4 momentissa tarkoitetulla tavalla
riippumatta siitä, kuinka monta raskaus- tai vanhempainvapaapäivää
viranhaltija/työntekijä on käyttänyt.
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Siltä osin kuin kyse on viranhaltijalle/työntekijälle myönnetystä muusta pitkäaikaisesta
virka-/työvapaasta kuin raskausvapaaseen oikeutetun viranhaltijan/työntekijän 105:n
ensimmäisestä raskaus- ja vanhempainvapaapäivästä tai muun
vanhempainvapaaseen oikeutetun viranhaltijan/työntekijän 105:n ensimmäisestä
vanhempainvapaapäivästä, Mikäli viranhaltijalle/työntekijälle on myönnetty muu
pitkäaikainen virka-/työvapaa kuin äitiys- tai isyysvapaa, vuosiloma voidaan antaa virka-
/työvapaan aikana, kuitenkin 11 §:stä (vuosiloman siirto työkyvyttömyyden johdosta)
ilmenevin poikkeuksin. Ellei 8 §:n 2 momentin perusteella muusta sovita, vuosiloma on
siis tällöin annettava viimeistään lomavuotta seuraavana vuonna 30.4. mennessä, vaikka
viranhaltija/ työntekijä olisikin esim. harkinnanvaraisella virka/työvapaalla, em. 105
vanhempainvapaapäivän ylittävällä vanhempainvapaalla, hoitovapaalla tai
opintovapaalla. Edellä mainittu virka-/työvapaa keskeytetään vuosiloman ajaksi.

Esimerkki
Työntekijän raskausvapaa alkaa 3.10.2022 ja päättyy 18.11.2022 (40
raskausvapaapäivää, ma-la pois lukien arkipyhät). Tämän jälkeen työntekijä pitää
vanhempainvapaata, joka alkaa 19.11.2022 ja päättyy 1.6.2023 (160
vanhempainvapaapäivää, ma-la pois lukien arkipyhät). Työntekijän vuosilomaa ei saa
määrätä ajalle 3.10.2022-6.2.2023 (105 ensimmäistä raskaus- ja
vanhempainvapaapäivää). Laskennassa on huomioitu, että raskaus- ja
vanhempainvapaan 105 ensimmäistä arkipäivää sisältävään ajanjaksoon sisältyy 4
arkipyhää (pyhäinpäivä, itsenäisyyspäivä, tapaninpäivä ja loppiainen).

14 § Prosenttiperusteinen vuosilomapalkka

2 mom. Jos edellä 1 momentissa tarkoitettu viranhaltija/työntekijä on lomanmääräytymisvuoden
aikana ollut estynyt tekemästä työtä

1 äitiys-, erityisäitiys-, isyys-, erityisraskaus-, raskaus- tai vanhempainvapaan,
työsopimuslain 4 luvun 6 §:ssä säädetyn tilapäisen hoitovapaan, tai 7 §:ssä
säädetyn pakottavista perhesyistä johtuvan tai 7 b §:ssä säädetyn
omaishoitovapaasta johtuvan poissaolon vuoksi,

2 sairauden tai tapaturman vuoksi,
3 lääkärin määräämän, ammattitaudin tai tapaturman johdosta työkyvyn

palauttamiseksi tai säilyttämiseksi annettavan lääkinnällisen kuntoutuksen
vuoksi,

4 sairauden leviämisen ehkäisemiseksi annetun viranomaisen määräyksen vuoksi
tai

5 lomauttamisen vuoksi,

vuosilomapalkan perusteena olevaan palkkaan lisätään poissaolon ajalta
laskennallisesti saamatta jäänyt varsinainen palkka ja tältä ajalta maksettu palkka,
kuitenkin 2 ja 3 kohdissa tarkoitetuissa tapauksissa enintään 105 kalenteripäivän
ajalta ja 5 kohdan tarkoittamassa tapauksessa 42 kalenteripäivän ajalta.
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16 § Lomakorvaus palvelussuhteen päättyessä

4 mom. Viranhaltijalle/työntekijälle, jolle ei ole palvelussuhteen päättyessä kertynyt 3–5 §:n 
mukaan oikeutta lomaan, maksetaan lomakorvausta siltä ajalta, jolta hän ei ole siihen
mennessä saanut lomakorvausta, 9 prosenttia tai, jos palvelussuhde on jatkunut 
lomakautta edeltävän lomamääräytymisvuoden loppuun mennessä vähintään vuoden,
11,5 prosenttia hänelle työssäolon ajalta maksetusta tai maksettavaksi erääntyneestä 
palkasta lukuun ottamatta hätätyöstä ja lain tai sopimuksen mukaisesta ylityöstä 
maksettavaa korotusta. Jos viranhaltija/työntekijä on ollut estynyt tekemästä työtä 
erityisraskaus-, raskaus- äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan vuoksi, 
lomakorvauksen perusteena olevaan palkkaan lisätään laskennallisesti poissaolon 
ajalta saamatta jäänyt varsinainen palkka ja tältä ajalta mahdollisesti maksettu palkka.

Soveltamisohje
Määräys koskee lyhyessä palvelussuhteessa olevia, joille ei palvelusuhteen lyhyyden vuoksi
kerry yhtään täyttä lomanmääräytymiskuukautta sekä jäljempänä 22 §:ssä tarkoitettujen osa-
aikaisten viranhaltijoiden/ työntekijöiden lomakorvausta palvelussuhteen päättyessä.

Esimerkki
Palvelussuhde kestää 2.–16.6. (15 kalenteripäivää). Näin ollen viranhaltija/työntekijä ei
ansaitse lainkaan lomapäiviä, mutta hänelle maksetaan 4 momentissa tarkoitettu
lomakorvaus.

22 § Eräiden osa-aikaisten oikeus vapaaseen ja
lomakorvaukseen

3 mom. Viranhaltijalla/työntekijällä on oikeus saada lomakorvauksena 9 %, tai jos   työsuhde
on jatkunut lomakautta edeltävän lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä
vähintään vuoden, 11,5 % hänelle edellisen lomanmääräytymisvuoden aikana
työssäolon ajalta maksetusta tai maksettavaksi erääntyneestä palkasta lukuun
ottamatta hätätyöstä ja lain tai sopimuksen mukaisesta ylityöstä maksettavaa
korotusta. Jos viranhaltija/työntekijä on ollut estynyt tekemästä työtä erityisraskaus-,
raskaus- äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan vuoksi, lomakorvauksen
perusteena olevaan palkkaan lisätään laskennallisesti poissaolon ajalta saamatta
jäänyt varsinainen palkka ja tältä ajalta maksettu palkka.

KVTES V luku Virka- ja työvapaat sekä perhevapaat

4 § Työnantajan oikeus sairausvakuutuslain mukaiseen päivärahaan,
äitiys- ja isyysrahaan raskaus- ja vanhempainrahaan sekä eräisiin
muihin korvauksiin

1 mom. Kunnalla/kuntayhtymällä on oikeus saada sairauslomanpoissaolon, äitiys- ja
isyysvapaan raskaus- ja vanhempainvapaan ja tämän luvun 2 §:n 8 momentissa
tarkoitetun tartuntatautilain (1277/2016) (1227/2016) mukaisen poissaolon ajalta
maksettua palkkaa vastaava osa sairausvakuutuslain (1224/2004) mukaisesta
päivärahasta sekä äitiys- ja isyysrahasta raskaus- ja vanhempainrahasta sekä
tartuntatautilain (1277/2016) (1227/2016) mukaisista korvauksista.
Kunnalla/kuntayhtymällä on vastaavasti oikeus saada kansaneläkelaitoksen Kelan
kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukainen
kuntoutusraha siltä osin kuin viranhaltijalle tai työntekijälle on maksettu palkkaa
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tämän luvun 2 §:n 8 momentissa tarkoitetun laitoshoidon ajalta.

2 mom. Saadakseen sairauslomanpoissaolon sekä äitiys- ja isyysvapaan raskaus- ja
vanhempainvapaan ajalta palkkaetuja viranhaltijan/työntekijän on noudatettava, mitä 
sairausvakuutuslain mukaisen päivärahan sekä äitiys- ja isyysrahan raskaus- ja 
vanhempainrahan saamiseksi on säädetty tai määrätty. Jos kunta/kuntayhtymä 
menettää viranhaltijan/ työntekijän laiminlyönnin tai toimenpiteiden seurauksena sille 
kuuluvan etuuden, 2, ja 3 §:n , 7 ja 8 §:n mukaisia palkkaetuja vähennetään 
menetystä vastaavalla määrällä. Raskaus- ja vanhempainvapaan osalta katso tämän
luvun 7 §:n 1 momentin 4-kohta ja 8 §:n 1 momentin 4-kohta.

Soveltamisohje
Jos edellä tässä pykälässä tarkoitettuja etuja tai korvauksia on jostakin syystä 
suoritettu viranhaltijalle/työntekijälle samalta ajalta, jolloin hänelle on suoritettu 
palkkaetuja, vähennetään palkkaa etujen tai korvausten määrällä.

Jos viranhaltijalla/työntekijällä on oikeus saada sairausvakuutuslain päivärahan
kaltaista päivärahaa taikka äitiys- tai isyysrahaa raskaus- ja/tai
vanhempainrahan kaltaista päivärahaa muun valtion sosiaaliturvasta,
vähennetään sairausajan palkkaa sekä äitiys- ja isyysvapaa-ajan raskaus-
ja/tai vanhempainvapaan palkkaa tämän etuuden määrällä. Viran- haltija/
työntekijä on velvollinen selvittämään työnantajalle hänelle vieraasta valtiosta
maksettavat sosiaaliturvaetuudet, joilla voi olla vaikutusta työnantajan
palkanmaksuvelvollisuuteen.

Soveltamisohje
Julkisten alojen eläkelain (81/2016) 128 ja 132 §:ssä ovat säännökset takautuvasti
myönnetyn työkyvyttömyyseläkkeen tai kuntoutusrahan maksamisesta työnantajalle,
jos työnantaja on samalta ajalta maksanut viranhaltijalle/työntekijälle sairausajan
palkkaa. Mainitun lain 132 §:n mukaan eläke maksetaan työnantajalle vain
edellyttäen, että ilmoitus on tehty eläkelaitokselle vähintään kaksi viikkoa ennen
eläkkeen maksupäivää.

3 mom. Jos viranhaltijan virkatehtävien hoitaminen on keskeytynyt määräkaudeksi, vaikka
hänelle ei ole myönnetty täksi ajaksi virkavapaata ja hän saa tältä ajalta
sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa, äitiys- tai isyysrahaa raskaus- tai
vanhempainrahaa tai 2 §:n 7 momentissa mainittua korvausta, tartuntatautilain
(1277/2016) (1227/2016) mukaista korvausta tai 1 momentissa tarkoitettua
kuntoutusrahaa, hänellä on mainitulta ajalta oikeus ainoastaan päivä-, äitiys- tai
isyysrahan raskaus- tai vanhempainrahan taikka muun mainitun korvauksen
määrällä vähennettyyn palkkaan.

5 § Oikeus perhevapaisiin

1 mom. Viranhaltijan oikeudesta perhevapaisiin on säädetty kunnallisesta viranhaltijasta
annetun lain kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 29
§:ssä ja työntekijän oikeudesta perhevapaisiin työsopimuslain (55/2001) 4 luvussa
(viittausmääräys).

2 mom. Erityisäitiysraskaus-, vanhempain- ja hoitovapaa, poissaolo pakottavista perhesyistä,
sekä poissaolo perheenjäsenen tai muun läheisen hoitamiseksi sekä
omaishoitovapaa ovat palkattomia.

   3 mom. Vanhempainvapaa on palkatonta, jollei jäljempänä ole toisin määrätty.
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Soveltamisohje 2 momentti ja 3 momentti
Osittaisella vanhempain- tai hoitovapaalla olevan palvelussuhteen ehdot esimerkiksi
palkka ja työaika määräytyvät kuten osa-aikatyötä tekevillä. Vuosilomapalkasta ks. IV
luvun 13 §:n määräykset.

Siitä, mitä tehtäviä viranhaltija/työntekijä suorittaa lyhennettynä työaikana ja mitä
tehtäviä mahdollisesti jätetään pois, päättää toimivaltainen viranomainen työnantaja
työnjohto-oikeutensa nojalla. Terveyskeskushammaslääkärien kliinistä työtä voidaan
esimerkiksi vähentää samassa suhteessa kuin ne ovat viikoittaisesta
kokonaistyöajasta.
Mikäli osittaista hoitovapaata hakenutta lääkäriä ei voida vapauttaa päivystyksestä tai hänet
voidaan vain osittain vapauttaa päivystyksestä ilman, että ao. toimintayksikön toiminnalle
aiheutuisi merkittävää haittaa, pitää osittaisen hoitovapaan myöntämistä koskevassa
päätöksessä erikseen todeta tämä rajoitus (esimerkiksi päivystysvelvollisuus yhtenä
vuorokautena viikossa). Vastaavanlainen rajoitus saattaa olla välttämätön esim. sairaalan
leikkausosaston sairaanhoitajan varallaolon osalta. Jollei päätöksessä ole tällaisia
rajoituksia, viranhaltija/ työntekijä ei ole velvollinen hoitamaan tehtäviään enempää kuin 30
tuntia viikossa satunnaisia välttämättömiä lisä- ja ylitöitä lukuun ottamatta. Erityisesti
jaksotyössä ja muussa työssä, jossa on viikkoa pitempi työaikajakso, osittaisen hoitovapaan
toteuttamistavasta on syytä keskustella asianomaisen esimiehen kanssa ennen
hakemuksen tekemistä.
Työntekijällä ja viranhaltijalla on työsopimuslain 4 luvun 7b §:n mukaisesti oikeus
omaishoitovapaaseen 1.8.2022 lähtien (viittausmääräys).

3 4 mom. Erityisäitiysraskausvapaan saadakseen viranhaltijan/työntekijän on esitettävä kunnan
toimivaltaiselle viranomaiselle työnantajalle kansaneläkelaitoksen Kelan päätös
erityisäitiysraskausrahan myöntämisestä.

6 § Kokonaissuunnitelman tekeminen

Työnantajalle on pyrittävä ilmoittamaan äitiysraskausvapaata ja vanhempainvapaata haettaessa,
milloin ja millä tavoin jaksottaen perheen on tarkoitus käyttää raskausvapaata ja
vanhempainvapaata. isyysvapaan ja äitiys- tai isyysvapaata haettaessa vanhempainvapaan
käyttämisestä, alkamisesta, pituudesta ja jaksottamisesta.

7 § ÄitiysRaskausvapaan palkallisuus

1 mom. Raskaana olevalla vViranhaltijalla/työntekijällä, jolla on sairausvakuutuslain 9 luvun
1 §:n (viittausmääräys) mukainen oikeus raskausrahaan on oikeus saada
varsinainen palkkansa ajanjaksolta, johon sisältyy raskausvapaan 40 äitiysvapaan
72 ensimmäistä arkipäivää seuraavin edellytyksin:

1 Viranhaltija/työntekijä on ollut ao. kunnan/kuntayhtymän palvelussuhteessa
välittömästi ennen äitiysraskausvapaan alkamista vähintään kaksi kuukautta ja

2 äitiysraskausvapaata on haettu viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan
aiottua alkamista ja

3 työnantajalle esitetään lääkärin tai terveyskeskuksen antama
sairausvakuutuslaissa tarkoitettu todistus raskauden kestosta ja lasketusta
synnytysajasta. ja
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4    raskausvapaa on palkallista vain, jos työnantaja saa raskausrahan, johon
viranhaltija/työntekijä on sairausvakuutuslain nojalla oikeutettu.

Soveltamisohje
Kaikkien neljän edellytyksen on täytyttävä, jotta vapaa on palkallista.
Palvelussuhteen päättyessä päättyy aina myös oikeus äitiysraskausvapaan palkkaetuihin.
Jos työnantaja on maksanut vapaan ajalta palkkaa, mutta kohdan 4 ehto ei toteudu,
työnantaja perii maksamansa palkan takaisin.

2 mom. ÄitiysRaskausvapaan palkkaan sovelletaan 2 §:n 5 momentin määräyksiä.

Soveltamisohje
Työnantajan oikeudesta sairausvakuutuslain mukaiseen päivä- ja äitiysraskaus- ja
vanhempainrahaan on määräys 4 §:ssä.

8 § IsyysVanhempainvapaan palkallisuus

1 mom. Viranhaltijalla/työntekijällä, jolla on sairausvakuutuslain 9 luvun 5 §:n
(viittausmääräys) mukaisesti oikeus vanhempainrahaan, on oikeus saada
varsinainen palkkansa isyysvapaan 12 ensimmäiseltä arkipäivältä edellyttäen, että
ajanjaksolta, johon sisältyy vanhempainvapaan 32 ensimmäistä arkipäivää
seuraavin edellytyksin:

1. Viranhaltija/työntekijä on ollut ao. kunnan/kuntayhtymän palveluksessa
välittömästi ennen isyysvanhempainvapaan alkamista vähintään kaksi
kuukautta ja

2. isyysvanhempainvapaata on haettu viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan
aiottua alkamista. Jos haetun isyysvanhempainvapaan kesto on enintään 12
arkipäivää, edellytyksenä palkalliselle isyysvanhempainvapaalle on, että sitä
haetaan vähintään kuukautta ennen vapaan aiottua alkamista. Adoptiolapsen
hoidon vuoksi pidettävästä vapaasta ilmoitettaessa on, jos mahdollista,
noudatettava edellä säädettyä ilmoitusaikaa ja

3. työnantajalle esitetään lääkärin tai terveydenhoitajan todistus lapsen syntymästä
. tai todistus adoption pätevyydestä ja

4.    vanhempainvapaa on palkallista vain, jos työnantaja saa vanhempainrahan, johon
viranhaltija/työntekijä on sairausvakuutuslain nojalla oikeutettu.

Soveltamisohje
Kaikkien neljän edellytyksen on täytyttävä, jotta vapaa on palkallista.
Palvelussuhteen päättyessä päättyy aina myös oikeus isyysvanhempainvapaan
palkkaetuihin.

Isyysvapaalla tarkoitetaan sairausvakuutuslain 9 luvun 7 §:n mukaista
isyysrahakautta. Isyysrahaa maksetaan yhteensä enintään 54 arkipäivältä. Oikeus
isyysrahaan jatkuu kunnes lapsi täyttää kaksi vuotta. Sairausvakuutuslaki 9 luku 7 §
(viittausmääräys).

Isyysvapaa on palkallinen enintään vapaan 12 ensimmäisen arkipäivän osalta.
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Vanhempainvapaan 32 ensimmäisellä arkipäivällä tarkoitetaan sairausvakuutuslain
mukaisen vanhempainrahakauden 32 ensimmäistä arkipäivää.

Jos työnantaja on maksanut vapaan ajalta palkkaa, mutta kohdan 4 ehto ei toteudu, 
työnantaja perii maksamansa palkan takaisin.

2 mom. IsyysVanhempainvapaan palkkaan sovelletaan 2 § 5 momentin määräyksiä.

Soveltamisohje
Työnantajan oikeudesta sairausvakuutuslain mukaiseen päivä- ja isyysvanhempainrahaan on
määräys 4 §:ssä.

3 mom. Vanhempainvapaa on palkallinen vain siltä osin kuin työntekijä/viranhaltija pitää palkallisen
vanhempainvapaan yhtäjaksoisesti.

Viranhaltijalla/työntekijällä, joka pitää 7 §:n mukaisen palkallisen raskausvapaan, on oikeus
8 §:n mukaiseen palkalliseen vanhempainvapaaseen, vain, jos hän pitää vapaan
välittömästi raskausvapaan jälkeen, yhdenjaksoisena.

Muulla kuin synnyttävällä vanhemmalla on kuitenkin mahdollisuus pitää
yhdenjaksoisuusvaatimuksesta poiketen palkallista vanhempainvapaata lapsen syntymän
yhteydessä yhdenjaksoisesti ja loput palkallisesta vanhempainvapaasta myöhemmin
yhdenjaksoisesti.

Adoptiovanhemmilla on kuitenkin mahdollisuus pitää yhdenjaksoisuusvaatimuksesta
poiketen palkallista vanhempainvapaata lapsen adoption yhteydessä yhdenjaksoisesti ja
loput palkallisesta vanhempainvapaasta myöhemmin yhdenjaksoisesti.

Soveltamisohje 1–3 mom.

Jos perheeseen syntyy tai adoptoidaan yksi lapsi, vanhemmat voivat pitää vanhempainvapaata
samanaikaisesti yhteensä 18 arkipäivää. Jos perheeseen syntyy tai adoptoidaan samalla
kerralla useampi lapsi, vanhemmat voivat olla yhtä aikaa vanhempainvapaalla
sairausvakuutuslain 9 luvun 8 §:n 3 momentissa määrätyn ajan (viittausmääräys), josta
palkallisen vanhempainvapaan osuus määräytyy tämän luvun 8 §:n 1 momentin mukaisesti.

Osittaisella vanhempainvapaalla (työsopimuslaki 4 luku 2 a §, viittausmääräys) olevan
palvelussuhteen ehdot ja työaika määräytyvät kuten osa-aikatyötä tekevällä.
Osittaisella vanhempainvapaalla tehty osa-aikatyö katkaisee 8 §:n mukaisen palkallisen
vanhempainvapaan yhdenjaksoisuuden.

Esimerkki:

Työntekijä haluaa pitää vanhempainvapaata ajanjakson ma 3.10.2022 – ke 23.11.2022 (44
arkipäivää), josta 6 arkipäivän jakson hän haluaa tehdä osa-aikatyötä. Vanhempainvapaata
voidaan hakea ja osa-aikatyöstä voidaan sopia esimerkiksi seuraavasti:
a: Työntekijä voi hakea palkallista vanhempainvapaata ajanjaksolle ma 3.10.2022 –
ke  9.11.2022 (vanhempainvapaan 32 ensimmäistä arkipäivää sisältävä ajanjakso) ja sopia
työnantajan kanssa osa-aikatyöstä osittaisen vanhempainvapaan ajalle ajanjaksolle to
10.11.2022 – ke 16.11.2022 (6 arkipäivää). Jaksolle to 17.11.2022 – ke 23.11.2022 (6
arkipäivää), hän voi hakea palkatonta vanhempainvapaata.
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b: Työntekijä voi hakea palkallista vanhempainvapaata ajanjaksolle ma 3.10.2022 – ti 
25.10.2022 (vanhempainvapaan 20 ensimmäistä arkipäivää sisältävä ajanjakso) ja sopia 
työnantajan kanssa osa-aikatyöstä osittaisen hoitovapaan ajalle ke 26.10.2022 – ti 1.11.2022 
(6 arkipäivää). Työntekijä voi hakea ajanjaksolle ke 2.11.2022 – ke 23.11.2022 (18 arkipäivää)
palkatonta vanhempainvapaata. Osittaisella vanhempainvapaalla tehtävä osa-aikatyö 
katkaisee 8 §:n mukaisen palkallisen vanhempainvapaan yhdenjaksoisuuden, minkä vuoksi 
oikeutta palkkaan ei ole ke 2.11.2022 alkavalla ajanjaksolla.

10 § Opintovapaa

1 mom. Opintovapaalakia sovellettaessa

1 palvelussuhde katsotaan päätoimiseksi, mikäli säännöllinen työaika on
keskimäärin vähintään 19 tuntia viikossa

2 synnytyksestä aiheutuvan työkyvyttömyyden katsotaan alkavan synnytyksestä ja
päättyvän kuuden viikon kuluttua, ellei lääkärintodistuksesta muuta ilmene.

Soveltamisohje
Opintovapaasta on säädetty opintovapaalaissa (273/1979) ja opintovapaa-
asetuksessa (864/1979) (viittausmääräys).

Seitsemän päivää ylittävää työkyvyttömyysaikaa ei lueta opintovapaaksi, vaan se
on yleensä sairauslomaa. Työkyvyttömyyden päätyttyä opintovapaa jatkuu.

Mikäli opintovapaalla oleva anoo äitiysvapaata, keskeytetään opintovapaan vuoksi
myönnetty virka-/työvapaa kahdeksannesta työkyvyttömyyspäivästä lukien. Tällöin
ensimmäisenä työkyvyttömyyspäivänä pidetään synnytyspäivää ja työkyvyttömyyden
katsotaan jatkuvan kuusi viikkoa synnytyksestä, ellei työkyvyttömyys lääkärintodistuksen
mukaan ole alkanut aiemmin tai kestä kauempaa. Kyseinen aika (viisi viikkoa tai
lääkärintodistuksen mukainen tätä pidempi työkyvyttömyysaika) on yleensä palkallista
äitiysvapaata. Välittömästi tämän äitiysvapaan jälkeen jatkuu opintovapaan vuoksi
myönnetty virka-/työvapaa.

Milloin sairaudesta, synnytyksestä tai tapaturmasta aiheutuva työntekijän
työkyvyttömyys alkaa opintovapaan aikana ja jatkuu yhtäjaksoisena yli seitsemän
päivää, ei tämän ajan ylittävää osaa työkyvyttömyysajasta ole luettava opintovapaa-
ajaksi, jos työntekijä ilman aiheetonta viivytystä tätä pyytää. (Opintovapaalaki 10 § 3
mom, viittausmääräys).

Milloin työntekijä pyytää opintovapaan keskeyttämistä opintovapaalain 10 §:n 3
momentissa mainitusta syystä, tulee työntekijän työnantajan pyynnöstä esittää
selvitys työkyvyttömyydestään. (Opintovapaa-asetus 8 § 2 mom, viittausmääräys.)

Ensimmäisenä työkyvyttömyyspäivänä pidetään synnytyspäivää ja työkyvyttömyyden
katsotaan jatkuvan kuusi viikkoa synnytyksestä, ellei työkyvyttömyys lääkärintodistuksen
mukaan kestä kauempaa. Kyseinen aika (viisi viikkoa tai lääkärintodistuksen mukainen
tätä pidempi työkyvyttömyysaika) on raskaus- tai vanhempainvapaata, jonka ajalta
oikeus palkkaan määräytyy V luvun 7 §:n ja 8 §:n mukaisesti, jos viranhaltija/työntekijä
on em. vapaata hakenut.
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Välittömästi sairaudesta, synnytyksestä tai tapaturmasta aiheutuvan työkyvyttömyysajan
jälkeen jatkuu opintovapaan vuoksi myönnetty virka-/työvapaa.

Mitä edellä mainitaan työntekijästä, koskee myös viranhaltijaa.

2 mom. Opintovapaalakia ei sovelleta pääsopijajärjestöjen ammattiyhdistyskoulutuksesta
tehdyssä virka- ja työehtosopimuksessa tarkoitettuun koulutukseen.

KVTES VIII luku Lomauttaminen, osa-aikaistaminen ja palvelussuhteen
päättyminen

5 § Irtisanomisajat

 3 mom. Irtisanomisaika alkaa kulua sitä päivää seuraavasta päivästä, jona irtisanominen on
annettu tai saatettu tiedoksi. Viranhaltijan/työntekijän pyynnöstä tai suostumuksella
voidaan noudattaa lyhyempää irtisanomisaikaa kuin edellä on määrätty.

      Soveltamisohje
Laskettaessa palvelussuhteen kestoaikaa, jonka perusteella irtisanomisaika
määräytyy, otetaan huomioon vain se aika, minkä viranhaltija/työntekijä on ollut
keskeytyksittä työnantajan palveluksessa työ- tai virkasuhteessa. Työsuhteessa
palveltu aika otetaan viranhaltijalla huomioon vain, jos henkilö on välittömästi siirtynyt
työsuhteesta virkasuhteeseen. Virkasuhteessa palveltu aika otetaan työntekijällä
vastaavasti huomioon vain, jos henkilö on välittömästi siirtynyt virkasuhteesta
työsuhteeseen. Esimerkiksi äitiysraskaus- tai vanhempainvapaa, asevelvollisuus tai
opintovapaa ei katkaise palvelussuhdetta. Asevelvollisena palveltua aikaa ei
kuitenkaan lueta palvelussuhteen kestoaikaan.

Opettajien irtisanomisajoista on määräykset opetusalan virka- ja työehtosopimuksessa.

KVTES Liite 5 Varhaiskasvatuksen henkilöstö sekä eräät koulun
ammatti- ja peruspalvelutehtävät

4 § Kolmiperhepäivähoitajien ja muiden lapsen kotona työskentelevien
perhepäivähoitajien työaikaa koskeva erityismääräys

Perhepäivähoitajaan, joka työskentelee pääsääntöisesti lapsen/ lasten kodissa,
sovelletaan liitteen 12 työaikaa ja työaikakorvauksia koskevia 7–10 §:n määräyksiä.
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Soveltamisohje
Lapsen kodissa työskentelevillä perhepäivähoitajilla tarkoitetaan nimikkeestä riippumatta
esimerkiksi lapsen kotona työskenteleviä tai kolmiperhepäivähoitajia sekä sijaishoitajina
toimivia perhepäivähoitajia, jotka hoitavat lasta/lapsia lapsen tai toisen hoitajan kodissa.
Näiden hoitajien säännöllinen työaika ja työaikakorvaukset määräytyvät liitteen 12 mukaan.
Muut palvelussuhteen ehdot, kuten palkkaus, vuosiloma, sairauspoissaolo - ja äitiysvapaat
raskaus- ja vanhempainvapaat sekä muut palkalliset työvapaat määräytyvät KVTES:n
yleisten määräysten mukaan.

KVTES Liite 12 Omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien
palvelussuhteen ehdot

(huomioitava liitteen 12 sopimusratkaisu)

11 § KVTES:n muut sovellettavat määräykset

Soveltamisohje

1. Sairauslomanpoissaoloajan ja äitiysraskaus- ja vanhempainvapaan palkka
erityistilanteissa

Mikäli hoitajalla ei ole sairauslomallepoissaoloajalle tai äitiysraskaus- ja
vanhempainvapaalle lähtiessään palkkaperustetta, sairausloma-ajanpoissaoloajan tai
äitiysvapaan raskaus- ja vanhempainvapaan palkkaa ei makseta, ja hoitaja saa
sairausvakuutuslain mukaisen päivärahan itse.

Hoitopaikkaa ei saa irtisanoa yksinomaan hoitajan sairauslomastapoissaolosta johtuen.
Sairauslomanpoissaolon aikana hoitopaikkoja voidaan irtisanoa vain päivähoitopalveluiden
kysyntään liittyvillä syillä.
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