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Kela korvasi työnantajille perhevapaiden 
kuluja yli 200 milj. euroa

Kela maksoi työnantajille vanhempainpäivärahoja ja vuosiloma-
kustannuskorvauksia vuonna 2016 yhteensä 231,7 milj. euroa. 
Vuoden aikana etuuksia maksettiin keskimäärin 4 800 euroa pal-
kalliselle vapaalle jäänyttä naispuolista työntekijää ja 700 euroa 
miespuolista työntekijää kohti. Sekä vakuutetuille että työnantajille 
maksettujen korvausten määrä pieneni edellisvuodesta. 

Vanhempainpäiväraha maksetaan työnantajalle silloin, kun työn-
antaja maksaa työntekijälleen äitiys- tai isyysvapaan ajalta palk-
kaa. Työnantaja hakee päivärahaa itselleen ilmoittamalla Kelaan 
palkan määrän sekä ajanjakson, jolta palkkaa maksetaan työnte-
kijälle. Päiväraha maksetaan työnantajalle myös erityisäitiys- ja 
vanhempainrahakaudella, jos vapaa on palkallinen. Vuonna 2016 
vanhempainpäivärahoja maksettiin yhteensä 993,5 milj. euroa, 
josta 162,1 milj. euroa (16 %) maksettiin työnantajille. Työnanta-
jille maksetuista vanhempainpäivärahoista 91 % maksettiin äitien 
työnantajille. 

Kuvio 1. Kelan maksamat vanhempainpäivärahat maksunsaajan 
mukaan 2016
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Vuosilomakustannuskorvauksia maksettiin 69,6 milj. euroa. 
Korvausta maksetaan työnantajalle, joka on velvollinen maksa-
maan työntekijälle lomapalkkaa tai lomakorvausta äitiys-, isyys-, 
erityisäitiys- tai vanhempainvapaan perusteella kertyneestä vuo-
silomasta. Vuonna 2016 korvausta maksettiin 22 000 äidistä ja 
7 700 isästä. 

Vuonna 2016 vuosilomalakia ja merimiesten vuosilomalakia muu-
tettiin siten, että vuosilomaa ei enää kerry koko äitiys- ja vanhem-
painvapaan tai isyys- ja vanhempainvapaan ajalta vaan enintään 
kuuden kuukauden ajalta eli 156 arkipäivältä. Lisäksi sairausva-
kuutuslain vuosilomakustannuskorvausta koskevia säännöksiä on 
muutettu siten, että korvausta maksetaan vain lakisääteisen vuo-
siloman ajalta syntyneistä kustannuksista. Työntekijälle voi kertyä 
vuosilomaa pidemmältä ajalta työehtosopimuksen perusteella.

Yhä useampi isä sai palkkaa isyysvapaan ajalta

Työnantajan palkanmaksuvelvollisuus perhevapaiden ajalta mää-
ri tellään eri alojen työehtosopimuksissa. Monilla aloilla on sovittu 
kolmen kuukauden palkallisesta äitiysvapaasta ja viikon isyysva-
paasta. 

Taulukossa 1 esitetään vuosina 2008–2015 päättyneiden vanhem-
painpäivärahakausien lukumäärä sekä niiden äitien ja isien määrä, 
jotka saivat palkkaa työnantajalta kauden aikana. Vuonna 2015 
päättyi 42 630 isien vanhempainpäivärahakautta, joista yli puolet 
(53,5 %) sisälsi työnantajalle korvattuja päivärahapäiviä. Vuonna 

Taulukko 1. Vuosina 2008–2015 päättyneet vanhempainpäivärahakaudet: työnantajan palkanmaksu 
äitiys-, isyys-, ja vanhempainvapaan ajalta.

Aika Isät Äidit

Kaikki Palkkaa saaneet isät Kaikki Palkkaa saaneet äidit

Päättyneet 
kaudet

Lkm % Palkallisen 
vapaan pituus 
keskimäärin, 
arkipäiviä

Päättyneet 
kaudet

Lkm % Palkallisen 
vapaan pituus 
keskimäärin, 
arkipäiviä

2008 42 244 3 907 9,2 16 58 060 22 912 39,5 68
2009 43 208 5 291 12,2 14 58 463 24 772 42,4 69
2010 42 873 6 809 15,9 12 58 972 25 233 42,8 69
2011 44 082 13 534 30,7 9 59 510 25 432 42,7 70
2012 44 069 17 709 40,2 9 58 643 25 562 43,6 70
2013 42 286 21 048 49,8 8 57 011 25 014 43,9 69
2014 33 621 16 886 50,2 8 47 665 20 105 42,2 69
2015 42 630 22 796 53,5 8 56 962 25 040 44,0 69
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2008 isyys- tai vanhempainvapaan ajalta palkkaa saaneita isiä oli 
vain 9,2 %. Palkallisen vapaan keskimääräinen pituus sen sijaan 
on lyhentynyt. 

Isät olivat isyys- tai vanhempainvapaalla keskimäärin 36 arkipäi-
vää. Ne isät, joiden työnantaja maksoi palkkaa vapaan ajalta, olivat 
vapaalla keskimäärin 38 arkipäivää, joista 8 oli palkallisia päiviä. 
Isät, jotka eivät saaneet palkkaa vapaan ajalta, olivat vapaalla 
hieman lyhyemmän ajan, keskimäärin 33 arkipäivää. 

Äitiys- tai vanhempainvapaan ajalta palkkaa saaneiden äitien 
osuus on ollut viime vuosina hieman yli 40 %. Laskelmassa ovat 
mukana myös ne äidit, joilla ei ollut työnantajaa vanhempainpäivä-
rahakauden alkaessa. Ne äidit, jotka saivat palkkaa työnantajalta, 
olivat palkallisella vapaalla keskimäärin 69 arkipäivää. Äitiysraha 
maksetaan korotettuna ensimmäisiltä 56 päivältä, jolloin se on 
noin 90 % palkasta. Päiväraha maksetaan korotettuna myös työn-
antajalle, jos työnantaja maksaa tältä ajalta palkkaa työntekijälle. 

Äideille palkkaa maksettiin tavallisesti äitiysvapaan ajalta ja isille 
äitiys- ja vanhempainrahakaudella pidetyn isyysvapaan ajalta. Vain 
43 isää ja 184 äitiä sai palkkaa vanhempainvapaalla. Taulukosta 2 
nähdään, että palkanmaksu vanhempainrahakauden jälkeen pi-
dettävän isyysvapaan ajalta on yleistynyt, mutta usein se on isälle 
edelleen palkaton. 

Taulukko 2. Vuosina 2008–2015 päättyneet vanhempainpäivärahakaudet: palkallisella isyysvapaalla 
olleet isät vapaan ajankohdan mukaan.

Aika Palkallisella isyysvapaalla olleet isät

Kaikki Isyysvapaa äitiys- ja vanhem-
painrahakaudella

Isyysvapaa äitiys- ja vanhem-
painrahakauden jälkeen

Lkm % Lkm % Lkm %

2008 3 903 9,3 3 819 9,1 329 3,7
2009 5 287 12,3 5 194 12,1 367 3,4
2010 6 803 15,9 6 440 15,2 666 5,5
2011 13 526 30,7 13 238 30,5 665 4,1
2012 17 703 40,2 17 466 40,4 673 3,9
2013 21 045 49,9 20 902 50,3 559 3,1
2014 16 878 50,3 16 389 50,9 995 6,5
2015 22 784 53,6 21 746 54,4 1 956 8,3
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Kuvio 2. Ratkaistut perhevapaakorvaushakemukset touko–lokakuussa 
2017.

Uutta perhevapaakorvausta maksettu 1 600 työn-
antajalle

Toukokuusta 2017 alkaen työnantaja on voinut hakea perhevapaa-
korvausta, kun naispuolinen työntekijä jää palkalliselle äitiysva-
paalle. Perhevapaakorvaus on 2 500 euron suuruinen kertakor-
vaus, jonka tarkoituksena on vähentää erityisesti naisvaltaisilla 
aloilla kustannuksia, joita työnantajalle aiheutuu perhevapaista. 

Perhevapaakorvaushakemuksia ratkaistiin touko–lokakuussa 
3 900. Uusista hakemuksista 93 % ratkaistiin myönteisesti. Loka-
kuun loppuun mennessä perhevapaakorvauksen oli saanut 1 600 
työnantajaa. Korvausta maksettiin 3 500 työntekijästä yhteensä 
8,7 milj. euroa. 

Perhevapaakorvaus voidaan myöntää, kun työnantaja on maksanut 
työntekijälle palkkaa äitiysvapaan tai adoptioäidin vanhempainva-
paan ajalta palkkaa vähintään kuukauden yhtäjaksoisesti. Lisäksi 
edellytetään, että työntekijän työsuhde on kestänyt vähintään 
kolme kuukautta ennen äitiysrahakauden tai adoptioäidin van-
hempainrahakauden alkamista ja perustuu vähintään yhdeksi 
vuodeksi tehtyyn työsopimukseen ja että työntekijän työaika on 
ollut vähintään 80 % alan kokoaikaisesta säännöllisestä työajasta. 
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