
ÄITIYS-, ISYYS- JA VANHEMPAINVAPAAN PITÄMINEN 

TYÖNTEKIJÄÄ Nimi    Syntymäaika

KOSKEVAT TIEDOT

AVIO- TAI  Nimi    Syntymäaika

AVOPUOLISOA

KOSKEVAT TIEDOT Työnantaja

TIEDOT LAPSESTA Lapsen syntymän laskettu aika  Lapsen syntymäaika

ÄITIYSVAPAA   Alkamispäivä  Äitiysvapaasta on ilmoitettava työnantajalle viimeistään 

105 ap     kaksi kuukautta ennen vapaan aiottua alkamisajankohtaa.  

    Päättymispäivä 

ISYYSVAPAA ÄITIYS- 1. JAKSO Alkamispäivä  

JA/TAI VANHEMPAIN-    

RAHAKAUDELLA  Päättymispäivä  

Isyysvapaata voi pitää   2. JAKSO Alkamispäivä  

1 - 18 arkipäivää lapsen       

syntymän jälkeen äitiys-   Päättymispäivä

ja/tai vanhempainraha-

kauden aikana. 3. JAKSO Alkamispäivä  

     

   Päättymispäivä  

  4. JAKSO Alkamispäivä  

     

   Päättymispäivä

ISYYSVAPAA ÄITIYS- 1. JAKSO Alkamispäivä  

JA VANHEMPAINRAHA- 

KAUDEN JÄLKEEN  Päättymispäivä

Enintään 54 arkipäivää.

Määrää vähentävät äitiys- 2. JAKSO Alkamispäivä  

ja/tai vanhempain- 

rahakauden aikana  Päättymispäivä 

pidetyt isyysvapaapäivät

ÄIDIN  1. JAKSO Alkamispäivä  

VANHEMPAINVAPAA  

   Päättymispäivä

  2. JAKSO Alkamispäivä

   Päättymispäivä

   

ISÄN 1. JAKSO Alkamispäivä  

VANHEMPAINVAPAA  

   Päättymispäivä

  2. JAKSO Alkamispäivä

   Päättymispäivä

LISÄTIETOJA    

  

PÄIVÄYS JA  Paikka  Aika

ALLEKIRJOITUS    

  Työntekijän allekirjoitus   Työnantajan / ilmoituksen vastaanottajan allekirjoitus

       

  Nimen selvennys  Nimen selvennys

Suunnitelmaa voidaan muuttaa noudattaen lakisääteisiä ilmoitusaikoja. Ellei uutta ilmoitusta tehdä, katsotaan tässä suunnitelmassa annetut tiedot lain edellyttämiksi 
ilmoituksiksi.

Äitiys- ja vanhempainrahakauden aikana isyysvapaan voi pitää 

enintään neljässä jaksossa.

Isyysvapaan pitämisestä tulee ilmoittaa työnantajalle viimeistään 

kaksi kuukautta ennen vapaan aiottua alkamisajankohtaa.

Jos vapaan kesto on enintään 12 arkipäivää, ilmoitusaika on 

kuitenkin yksi kuukausi.

Äitiys- ja vanhempainrahakauden ulkopuolella isyysvapaan voi 

pitää enintään kahdessa jaksossa siihen saakka, kunnes lapsi 

täyttää 2 vuotta.

Isyysvapaan pitämisestä tulee ilmoittaa työnantajalle viimeistään 

kaksi kuukautta ennen vapaan aiottua alkamisajankohtaa.

Jos vapaan kesto on enintään 12 arkipäivää, ilmoitusaika on 

kuitenkin yksi kuukausi.

Vanhempainvapaan kesto on enintään 158 arkipäivää

Vapaan voi pitää enintään kahdessa jaksossa.

Vanhempainvapaan alkamisesta tulee ilmoittaa työnantajalle vii-

meistään kaksi kuukautta ennen vapaan tai sen osan alkamista.

Jos vapaan kesto on enintään 12 arkipäivää, ilmoitusaika on 

kuitenkin enintään yksi kuukausi.
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