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Uusia etuuksia vanhojen tilalle

• Nykyiset vanhempainpäivärahat:

• Äitiysraha, erityisäitiysraha, isyysraha, vanhempainraha, osittainen vanhempainraha 

• Lisäksi vuosilomakustannuskorvaus ja perhevapaakorvaus (työnantajalle maksettavat) 

• Vanhempainpäivärahat uudistuksen jälkeen:

• Raskausraha 

• Erityisraskausraha (erityisäitiysraha ennallaan, nimi muuttuu)

• Vanhempainraha (voidaan maksaa myös osittaisena)

• Vuosilomakustannuskorvaus ja perhevapaakorvaus jäävät ennalleen
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Oikeus ja edellytykset

• Raskausrahan edellytys on raskauden kestäminen vähintään 154 päivää 

• Vanhempainrahaan on oikeus lapsen vanhemmalla, joka on lapsen huoltaja

• Sekä biologiset että adoptiovanhemmat

• Vanhempainrahaa voivat saada myös henkilöt, jotka ovat tunnustaneet vanhemmuuden 

• Vanhempainrahan saaminen edellyttää lapsen hoitamista

• Vanhempainpäivärahan saaminen edellyttää Suomessa vakuutettuna olemista

• Työnantajalla on edelleen oikeus vanhempainpäivärahaan ajalta, jolta 

työnantaja maksaa vanhempainvapaan ajalta työntekijälleen palkkaa
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Suorituspäivät

• Raskausrahaa maksetaan 40 arkipäivältä
• Raskausrahakausi alkaa hakemuksen mukaisesti 14-30 arkipäivää ennen laskettua aikaa, 

kuitenkin aina viimeistään raskauden päättymistä seuraavasta arkipäivästä

• Raskausrahapäivät muodostavat yhtäjaksoisen kauden, päiviä ei voi siirtää tai käyttää 
myöhemmin

• Vanhempainrahaa maksetaan yhteensä 320 arkipäivältä (sama määrä 
adoptiovanhemmille)
• Kummallekin vanhemmalle 160 päivää 

• Monikkopidennys yhteensä 84 päivää yhtä useampaa lasta kohti 

• Myös lapsen ennenaikaisesta syntymästä lisäpäiviä

• Jos lapsella on vain yksi vanhempainrahaan oikeutettu vanhempi, hänellä on 
oikeus kaikkiin 320 vanhempainrahapäivään ja mahdollisiin lisäpäiviin
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Päivien luovuttaminen

• Vanhempi voi luovuttaa omasta 160 arkipäivän vanhempainrahakiintiöstään 

enintään 63 arkipäivää toiselle vanhemmalle, lapsen huoltajalle sekä omalle tai 

toisen vanhemman puolisolle

• Vanhempainrahapäiviä voi luovuttaa tietyissä tilanteissa enemmän, esim. kun lapsia syntyy 

samalla kertaa yhtä useampi

• Luovutettuja vanhempainrahapäiviä voi käyttää vastaavin edellytyksin kuin 

vanhempainrahaan oikeutettu vanhempi, edellyttää mm. lapsen hoitamista

• Vanhempainrahan määrä määräytyy sen henkilön tulojen perusteella, joka 

vanhempainrahaa käyttää
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Esimerkki vanhempainrahapäivien luovuttamisesta

Linda ja Paavo saavat lapsen, jota Linda jää aluksi hoitamaan kotiin 

vanhempainvapaalle. Linda palaa takaisin töihin oltuaan vanhempainvapaalla 

110 arkipäivää. Hän luovuttaa loput 50 vanhempainrahapäiväänsä Paavolle. 

 Paavolla on vanhempainrahapäiviä yhteensä 210 arkipäivää.
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Vanhempainrahapäivien käyttäminen

• Oikeus vanhempainrahaan alkaa lapsen syntymästä tai adoptiolapsen hoitoon 

ottamisesta. Raskausrahan saajalle voidaan kuitenkin maksaa vanhempainrahaa 

välittömästi raskausrahakauden päättymisen jälkeen, vaikka lapsi ei vielä olisi 

syntynyt.

• Vanhempainrahaa voi käyttää haluaminaan ajankohtina ja jaksoina siihen 

mennessä, kunnes lapsi täyttää kaksi vuotta tai adoptiolapsen hoitoon 

ottamisesta on kulunut kaksi vuotta

• Työsopimuslaissa on vapaan pituuteen ja jaksoihin liittyviä rajoituksia, mutta 

työnantaja ja vanhempi voivat sopia myös joustavammista ehdoista 

• Enintään 18 arkipäivää raskaus- tai vanhempainrahaa voidaan maksaa 

molemmille vanhemmille saman lapsen perusteella samalta ajalta
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Esimerkki yhdessä pidettävistä päivistä

Nellan ja Vernerin lapsi syntyy, kun Nella on ollut raskausvapaalla 34 arkipäivää. 

Verneri on sopinut työnantajansa kanssa, että hän jää ensimmäiselle 

vanhempainvapaajaksolleen heti lapsen synnyttyä ja pitää silloin kolme viikkoa 

eli täydet 18 arkipäivää vapaata yhdessä Nellan kanssa. Nella voi pitää jäljellä 

olevat 6 raskausrahapäivää ja 12 vanhempainrahapäivää yhtä aikaa Vernerin 

kanssa.

 Vernerille jää 142 ja Nellalle 148 vanhempainrahapäivää pidettäväksi yksin.
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Vanhempainpäivärahan saamisen esteet

• Vanhempainpäivärahaa ei makseta työskentelypäiviltä 

• Vanhempainpäivärahaa ei makseta lakisääteisen vuosiloman, laskennallisen 

vuosiloman tai muiden palkallisten vapaapäivien ajalta

• Palkallisen erityisraskaus-, raskaus- tai vanhempainvapaan ajalta vanhempainpäivärahaan on 

kuitenkin oikeus, jos vanhempainpäiväraha maksetaan työnantajalle

• Vanhempainpäivärahaa ei makseta myöskään vankilassaolon ajalta
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Raskaana olevan ja synnyttäneen vanhemman oikeus

• Jos raskaus on kestänyt vähintään 154 päivää, raskaana olevalla ja 

synnyttäneellä vanhemmalla on aina oikeus saada raskaus- ja 

vanhempainrahaa yhtäjaksoisesti vähintään 105 arkipäivän ajalta

• Vanhempainrahan saaminen ei tänä aikana edellytä lapsen huoltajuutta tai 

lapsen hoitamista

• Soveltuu esimerkiksi tilanteissa, kun lapsi on kuollut, luovutettu adoptioon 

tai huostaanotettu

• Ansiotyössäoloajalta oikeutta ei kuitenkaan ole
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Vanhempainrahan maksaminen osittaisena

• Vanhempainraha voidaan maksaa osittaisena, jos 

• vanhempi on sopinut työnantajansa kanssa osa-aikatyöstä 

• päivittäinen työaika on enintään viisi tuntia

• Jaksolla ei ole minimiaikaa, ei vaatimusta osa-aikatyön työsopimuksen 

vähimmäispituudesta

• Voidaan maksaa myös yrittäjälle

• Voidaan maksaa osittaisena molemmille vanhemmille samalta ajalta tai vain 

toiselle vanhemmalle tai yksin ainoalle vanhemmalle

• Yhden osittaisen vanhempainrahapäivän käyttäminen kuluttaa kiintiöstä 

puolikkaan vanhempainrahapäivän
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Vanhempainpäivärahan määrä

• 40 arkipäivän raskausrahakausi sekä vanhempainrahan 16 ensimmäistä 

arkipäivää maksetaan korotettuna

• Vanhempainpäivärahojen määräytymisperusteet säilyvät ennallaan, 

vanhempainpäivärahojen määrien laskemiseen ei tule muutosta

• Päiväraha määräytyy siis jatkossakin vuositulon perusteella. Vuositulo lasketaan 

12 kuukauden tarkastelujaksolta, joka edeltää etuusoikeuden alkamista 

edeltävää kalenterikuukautta
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Keihin sovelletaan

• Uusia säännöksiä sovelletaan, jos lapsen laskettu aika on 4.9.2022 tai 

myöhemmin

• Kuitenkin, jos lapsi syntyy siten, että oikeus vanhempainpäivärahaan alkaa 

ennen 1.8.2022, sovelletaan vanhoja vanhempainpäivärahasäännöksiä lasketusta 

synnytysajasta riippumatta

• Erityisäitiysrahaan sovelletaan vanhoja säännöksiä, jos erityisäitiysraha alkaa 

ennen 1.8.2022. Raskaus- ja vanhempainrahaan sovelletaan tällöinkin kuitenkin 

uusia säännöksiä, jos laskettu synnytysaika on 4.9.2022 tai myöhemmin eikä 

lapsi synny ennen 1.8.2022.

• Uusia säännöksiä sovelletaan adoptiovanhempiin, jos adoptiolapsen 

hoitoonottopäivä on 31.7.2022 tai sen jälkeen

8.2.202213



Lastenhoidon tuet 

• Oikeus varhaiskasvatukseen alkaa sen kalenterikuukauden alusta alkaen, 

jona lapsi täyttää yhdeksän kuukautta 

• Oikeus kotihoidon tukeen voi alkaa jo, kun lapsen syntymästä on kulunut 

yhteensä 160 sairausvakuutuslain mukaista arkipäivää

• Tuki myönnetään vähintään kuukauden pituiselle yhtäjaksoiselle ajalle

• Saman perheen sisällä voidaan vuorotella tukijaksoilla. Esim. äiti 2 viikkoa ja isä 3 viikkoa 

on hyväksyttävää.

8.2.202214



Hakemisesta



Raskaus- ja vanhempainrahan hakeminen 1/2

• Uudet hakemukset Omakelaan sekä Kela.fi lomakkeisiin 

• Kela.fi lomakkeissa uusi hakemus on Vanhempien etuudet SV 15

• Lomake on sama sekä synnyttävän vanhemman että lapsen toisen 

vanhemman hakiessa vanhempainpäivärahaa

• Jos laskettuaika on ennen 4.9.2022, päiväraha haetaan OmaKelan kautta 

tai lomakkeella Äidin vanhempainetuudet SV9

• Hakeminen on mahdollista 1.5.2022 alkaen
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Raskaus- ja vanhempainrahan hakeminen 2/2

• Raskaus- ja vanhempainrahassa jatkossa takautuva 2 kuukauden hakuaika

• Mahdollista hakea myös etukäteen, kun raskaustodistus on annettu

• Erityisraskausrahassa myös jatkossa takautuva 2 kuukauden hakuaika

• Äitiysavustuksessa kuitenkin yhä 2 kuukauden etukäteinen hakuaika

• Äitiysavustus on mahdollista hakea omalla hakemuksellaan OmaKelassa 

ennen raskaus- ja vanhempainrahan hakemista
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Hakemuksen jättämisellä ei ole kiire 1/2

• Hakemus voidaan ratkaista aikaisintaan, kun vuositulon tarkastelujakso on 

päättynyt

• Esim. jos raskausrahakausi alkaa elokuussa, asiakas saa päätöksen 

aikaisintaan heinäkuussa

• Myös siinä tapauksessa, että päiväraha määräytyisi edellisen 

vanhempainpäivärahan perusteena olleilla tuloilla
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Hakemuksen jättämisellä ei ole kiire 2/2

• Jos äidillä on työnantaja, joka maksaa palkkaa raskaus- ja 

vanhempainvapaan ajalla, hakemus voidaan ratkaista vasta, kun työnantaja 

on jättänyt oman päivärahahakemuksensa

• Useat työnantajat hakevat päivärahan jälkikäteen, joko 

palkanmaksukausittain tai kunnes koko palkallinen aika on maksettu
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Vanhemmuuden tunnustamisen vaikutus 
päivärahaoikeuteen 

• Vanhemmuuden tunnustamisen oikeusvaikutukset olisi hyvä käydä läpi 

ennen kuin äiti jättää hakemuksensa Kelaan, koska tunnustaminen 

vaikuttaa myös vanhempainrahaan.

• Vanhemmuuden tunnustaneella henkilöllä on itsenäinen oikeus 

vanhempainrahaan 4 kuukauden ajan lapsen syntymästä.

• 4 kuukauden jälkeen itsenäinen oikeus vain vanhemmalla, jolla huoltajuus.

• Jos vanhemmuutta ei tunnusteta, henkilö voi pitää ainoastaan 

synnyttäneen vanhemman luovuttamia vanhempainrahapäiviä

• Päivien luovuttaminen on vapaaehtoista eli vanhemman päätettävissä, Kela ei voi 

puuttua siihen luovuttaako vanhempi päiviä toiselle henkilölle
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Hakeminen OmaKelan kautta

• Suositellaan ensisijaisesti hakemaan OmaKelan kautta:

• Hakemukselle tuodaan tietoja valmiina -> vähemmän täytettävää

• Hakeminen etenee kysymys – vastaus –periaatteella -> helpompi 

täyttää kuin hakemuslomake

• Hakemuksen voi täyttää myös kännykällä

• OmaKelaan jää näkyville asiakkaan lähettämä hakemus
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Hakeminen OmaKelan kautta 1/3
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Hakeminen OmaKelan kautta 2/3
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Hakeminen OmaKelan kautta 3/3
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Hakemus Vanhempien etuudet SV 15 1/4
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• Uudelta Vanhempien 

etuudet hakemukselta 

on poistettu 

mahdollisuus hakea 

lapsilisä syntymässä 

olevasta lapsesta

• Lapsilisän voi hakea 

ennen lapsen 

syntymää joko 

lapsilisän omalla 

hakemuksella LL1 tai 

Omakelassa 



Hakemus Vanhempien etuudet SV 15 2/4
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• Uutena 

kysymykset 

suhteesta lapseen 

sekä  

vanhemmuuden 

tunnustamisesta



Hakemus Vanhempien etuudet SV 15 3/4
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• Hakemuksella 

tieto, jos etuus ei 

ole kaikkien 

hakijoiden 

haettavissa



Hakemus Vanhempien etuudet SV 15 4/4
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• Etuuden alla on infoissa 

kerrottu tiivistetysti 

etuuteen liittyvää tietoa

• Tarkempia tietoja voi lukea 

Kela.fi sivuilta

https://www.kela.fi/vanhempainpaiva

rahat-4-9-2022-jalkeen



Todistus raskaudesta ja jälkitarkastuksesta SV75

• Vanhempainrahan maksaminen ei lakiuudistuksen jälkeen ole enää 

riippuvainen jälkitarkastustodistuksesta, joten Kela ei tarvitse 

jälkitarkastustodistusta uuden lain piiriin kuuluvien äitien osalta

• Paperista raskaustodistusta SV75 (03.14) ei päivitetä termien osalta, lomake 

on jatkossakin Todistus raskaudesta ja jälkitarkastuksesta

• Sähköiseen raskaustodistukseen (Kanta-lomake) muutokset tehdään 

1.8.2022
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Uusi laskuri Kela.fi -sivulle

• Maaliskuussa 2022 julkaistaan uusi laskuri, jolla on mahdollista selvittää 

esim.

• mistä alkaen raskaus- ja vanhempainrahapäiviä on mahdollista pitää

• kuinka moneen vanhempainrahapäivään asiakkaalla olisi oikeus

• miten vanhempainrahapäivät voi jakaa eri jaksoihin

• miten päivien luovuttaminen toiselle henkilölle vaikuttaa vanhempainrahapäivien 

lukumäärään

8.2.202230



Kiitos!

Kela, lapsiperhe-etuudet

www.kela.fi/lapsiperheet

http://www.kela.fi/lapsiperheet

