
TYÖNTEKIJÄÄ           
KOSKEVAT TIEDOT

Nimi Syntymäaika

LAPSEN TOISTA 
VANHEMPAA KOSKEVAT 
TIEDOT 

Nimi Syntymäaika

Työnantaja

TIEDOT LAPSESTA Lapsen syntymän laskettu aika Lapsen syntymäaika

RASKAUSVAPAA 40 ap Alkamispäivä Raskausvapaasta tulee ilmoittaa työnantajalle viimeistään kaksi 
kuukautta ennen vapaan aiottua alkamisajankohtaa.

Päättymispäivä

SYNNYTTÄVÄN 
VANHEMMAN 
VANHEMPAINVAPAA

1. JAKSO Alkamispäivä Vanhempainrahaa maksetaan lapsen syntymän ja adoption 
perusteella yhteensä enintään 320 arkipäivältä, joista kummallakin 
vanhemmalla on oikeus käyttää puolet, eli 160 arkipäivää.

Vanhempainrahaan oikeutettu vanhempi voi luovuttaa yhteensä 
enintään 63 vanhempainrahapäivää vakuutetulle, joka on lapsen 
toinen vanhempi, lapsen huoltaja taikka luovuttavan vanhemman 
tai toisen vanhemman aviopuoliso. Aviopuolisoon rinnastetaan 
vakuutettu, joka jatkuvasti elää vanhemman kanssa yhteisessä 
taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa. 

Työtekijällä on oikeus pitää vanhempainvapaa enintään neljässä 
jaksossa, joiden tulee olla vähintään 12 arkipäivän pituisia.

Vanhempainvapaan pitämisestä tulee ilmoittaa työnantajalle 
viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan aiottua alkamisajan-
kohtaa. 

Jos vapaan kesto on enintään 12 arkipäivää, ilmoitusaika on 
kuitenkin yksi kuukausi.

Päättymispäivä

2. JAKSO Alkamispäivä

Päättymispäivä

3. JAKSO Alkamispäivä

Päättymispäivä

4. JAKSO Alkamispäivä

Päättymispäivä

LAPSEN TOISEN 
VANHEMMAN 
VANHEMPAINVAPAA 
Lapsen toinen vanhempi 
voi pitää vanhempain 
vapaata 1 - 18 arkipäivää 
lapsen syntymän 
yhteydessä raskausraha-
kauden aikana.

1. JAKSO Alkamispäivä Vanhempainrahaa maksetaan lapsen syntymän ja adoption 
perusteella yhteensä enintään 320 arkipäivältä, joista kummallakin 
vanhemmalla on oikeus käyttää puolet, eli 160 arkipäivää.

Vanhempainrahaan oikeutettu vanhempi voi luovuttaa yhteensä 
enintään 63 vanhempainrahapäivää vakuutetulle, joka on lapsen 
toinen vanhempi, lapsen huoltaja taikka luovuttavan vanhemman 
tai toisen vanhemman aviopuoliso. Aviopuolisoon rinnastetaan 
vakuutettu, joka jatkuvasti elää vanhemman kanssa yhteisessä 
taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa. 

Työtekijällä on oikeus pitää vanhempainvapaa enintään neljässä 
jaksossa, joiden tulee olla vähintään 12 arkipäivän pituisia.

Vanhempainvapaan pitämisestä tulee ilmoittaa työnantajalle 
viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan aiottua alkamisajan-
kohtaa. 

Jos vapaan kesto on enintään 12 arkipäivää, ilmoitusaika on 
kuitenkin yksi kuukausi.

Päättymispäivä

2. JAKSO Alkamispäivä

Päättymispäivä

3. JAKSO Alkamispäivä

Päättymispäivä

4. JAKSO Alkamispäivä

Päättymispäivä

LISÄTIETOJA

PÄIVÄYS JA 
ALLEKIRJOITUKSET

Paikka Aika

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.

Raskaus- ja vanhempainvapaan pitäminen 
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