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VETURIMIESTEHTÄVIÄ RAUTATIELIIKENTEESSÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 
 
Perhevapaalainsäädännön uudistuksesta johtuvat muutokset työehtosopimukseen: 
 
Muutetaan 11 § 1 kohta, 2 kohdan 1, 2 ja uusi 6 momentti (3, 4 ja 5 momenttien muutokset 
ilmoitettu sovintoehdotuksessa), 3 kohta (vanha 4 kohta) kuulumaan seuraavasti (poiste-
taan vanha 4 kohta): 
 
11 § Perhevapaat 
 
1. Raskaana oleva työntekijä, jonka työhön tai työpaikan olosuhteisiin liittyvän kemiallisen 
aineen, säteilyn tai tarttuvan taudin arvioidaan aiheuttavan vaaraa sikiön kehitykselle ja 
raskaudelle, on pyrittävä siirtämään muihin hänelle hänen ammattitaitonsa ja kokemuk-
sensa huomioon ottaen sopiviin tehtäviin raskausvapaan alkamiseen saakka, jollei työstä 
tai työpaikan olosuhteista ole vaaraa aiheuttavaa tekijää voitu poistaa.  

 
2. Raskaus-, erityisraskaus- ja vanhempainvapaa. Työntekijällä on oikeus saada va-
paaksi työstä sairausvakuutuslaissa tarkoitetut raskaus-, erityisraskaus- ja vanhempainra-
hakaudet. 
 
Raskaus- ja vanhempainvapaasta on ilmoitettava työnantajalle viimeistään kaksi kuukautta 
ennen vapaan aiottua alkamista. Työntekijä saa kuitenkin aikaistaa raskausvapaan sekä 
muuttaa sellaisen synnytyksen yhteydessä pidettäväksi aiotun vapaan ajankohdan, joka on 
oikeus pitää yhtä aikaa toisen vanhemman tai puolison kanssa, jos se on tarpeen lapsen 
syntymän tai lapsen tai vanhemman terveydentilan vuoksi. Muutoksesta on tällöin ilmoitet-
tava työnantajalle niin pian kuin mahdollista. Muutoin työntekijä saa perustellusta syystä 
muuttaa aiemmin ilmoittamansa vapaan ajankohdan kuukauden ilmoitusaikaa noudattaen. 
 
Työntekijällä on oikeus pitää vanhempainvapaa enintään neljässä jaksossa, joiden tulee 
olla vähintään 12 arkipäivän pituisia.  
 
3. Hoitovapaa. Työntekijällä on oikeus saada hoitovapaata lapsensa tai muun hänen ta-
loudessaan vakituisesti asuvan lapsen hoitamiseksi, kunnes lapsi täyttää kolme vuotta. 
Työntekijällä on oikeus pitää hoitovapaana enintään kaksi vähintään kuukauden pituista 
jaksoa, jollei työnantaja ja työntekijä sovi kahta useammasta tai kuukautta lyhyemmästä 
jaksosta. Hoitovapaata saa vain toinen vanhemmista tai huoltajista kerrallaan. Raskaus- 
tai vanhempainvapaan aikana toinen vanhemmista tai huoltajista voi kuitenkin pitää yhden 
jakson hoitovapaata.  
 
Työntekijän on ilmoitettava työnantajalle hoitovapaasta ja sen pituudesta viimeistään kaksi 
kuukautta ennen sen alkamista. Työntekijä voi perustellusta syystä muuttaa hoitovapaan 
ajankohdan ja sen pituuden ilmoittamalla siitä viimeistään kuukautta ennen muutosta. 
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Muutetaan 12 § 5 kohdan 1 momentin 3) kohta ja 9 kohdan 1, 2 ja 3 momentit kuulumaan 
seuraavasti: 
 
12 § Vuosiloma ja lomaraha 
 
5. Työssäolopäivien veroiset päivät 

 
Työssäolopäivien veroisina päivinä pidetään vuosiloman pituutta määrättäessä myös vuo-
silomaa sekä poissaoloa 
 

 
3) erityisraskaus-, raskaus- tai vanhempainvapaata varten myönnetyn työstä vapau-
tuksen vuoksi siltä osin, kuin työntekijälle on suoritettu palkkausta tai sairausvakuu-
tuslain mukaista erityisraskaus-, raskaus- tai vanhempainrahaa kyseiseltä ajalta; 

 
 
9. Vuosiloman ja talvilomanpidennyspäivien siirtäminen työkyvyttömyyden tai per-
hevapaan vuoksi 
 
Jos työntekijä on vuosilomansa tai sen osan alkaessa tai aikana synnytyksen, sairauden 
tai tapaturman johdosta työkyvytön, loma on työntekijän pyynnöstä siirrettävä myöhäisem-
pään ajankohtaan.  
 
Loma on työntekijän pyynnöstä siirrettävä 1. momentin mukaisesti myös, jos työntekijä on 
vuosilomansa tai sen osan alkaessa erityisraskaus-, raskaus- tai vanhempainvapaan 
vuoksi työstä vapautettuna. 
 
Työntekijällä on pyynnöstään oikeus vuosiloman tai sen osan siirtämiseen myös, jos tiede-
tään, että hän joutuu lomansa aikana sellaiseen sairaanhoitoon tai muuhun siihen rinnas-
tettavaan hoitoon, jonka aikana hän on työkyvytön tai että hän tulee saamaan työstä va-
pautusta erityisraskaus-, raskaus- tai vanhempainvapaata varten. 
 
 
Muutetaan 13 § 6, 8 ja 9 kohdat kuulumaan seuraavasti: 
 
13 § Terveyden- ja sairaanhoito sekä sairausajan palkka 
 
6. Jos työntekijälle on edellisenä lomanmääräytymisvuonna maksettu 12 §:n 3. kohdassa 
lueteltuja palkanlisiä ja lisäpalkkioita enemmän kuin 122,78 euroa, sairauspoissaolon ja 
synnyttävän työntekijän raskaus- ja vanhempainvapaan ajalta maksettavan palkkauksen 
laskentaperusteeseen luetaan edellä 6 §:ssä tarkoitetun kiinteän osuuden lisäksi sanotut 
maksetut palkanlisät ja lisäpalkkiot siten, että kutakin sairauspoissaolon ja synnyttävän 
työntekijän raskaus- ja vanhempainvapaan päivää kohden lasketaan 1/365 niiden yhteis-
määrästä. 
 
Jos tällaiselle työntekijälle on maksettu palkanlisiä ja lisäpalkkioita edellisenä lomanmää-
räytymisvuonna enintään 122,78 euroa, maksetaan hänelle kultakin lomanmääräytymis-
vuodelta erillinen sairauslomalisä, jonka määrä on edellisenä lomanmääräytymisvuotena 
maksettujen em. palkanlisien ja lisäpalkkioiden yhteismäärän 1/365 kerrottuna lomanmää-
räytymisvuoden sairauspoissaolon ja synnyttävän työntekijän raskaus- ja vanhempainva-
paapäivien lukumäärällä. Erillinen sairauslomalisä maksetaan yhdellä kertaa lomanmää-
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räytymisvuotta seuraavan toukokuun loppuun mennessä taikka 12 §:n 5 ja 6 momenteissa 
tarkoitetuissa tapauksissa siirtymishetkeä tai työsuhteen päättymiskuukautta seuraavan 
kalenterikuukauden loppuun mennessä.  
 
 
8. Työntekijän oikeus sairausvakuutuslain mukaiseen päivärahaan siirtyy sairauspoissa-
olon tai raskaus- ja vanhempainvapaan ajalta työnantajalle siltä osin kuin päivärahan tai 
raskaus- ja vanhempainrahan määrä ei ylitä hänen samalta ajalta saamaansa palkkauk-
sen määrää. Palkkauksen perimisestä takaisin silloin, kun työntekijä ei noudata niitä mää-
räyksiä ja ohjeita, joita annetaan sairausvakuutuslain mukaan työnantajalle suoritettavan 
päivärahan tai raskaus- ja vanhempainrahan hakemista varten, on säädetty erikseen. 
 
Milloin työntekijä saa sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa tai raskaus- ja vanhem-
painrahaa aikana, jolloin työtehtävien hoito on keskeytynyt määräkaudeksi, vaikka työnte-
kijälle ei ole myönnetty täksi ajaksi vapautta, hänellä on sanotulla ajalta oikeus ainoastaan 
asianomaisella päivärahan tai raskaus- ja vanhempainrahan määrällä vähennettyyn palk-
kaukseen. Vähennystä palkkauksesta ei kuitenkaan suoriteta sellaisen työntekijän osalta, 
joka saa sairausvakuutuslain mukaista synnyttävän työntekijän raskaus- ja vanhempainra-
haa aikana, joka seuraa työntekijän palkkaukseen oikeuttavaa 72 arkipäivän pituista syn-
nyttävän työntekijän raskaus- ja vanhempainvapaata. 
 
9. Työntekijällä on oikeus saada sinä aikana, jona työsuhde on voimassa: 
 

1) sairauden perusteella sairaanhoitoa työnantajan osoittamalta lääkäriltä tai 
poikkeustapauksissa muulta lääkäriltä; 

2) eräissä tapauksissa sairaalahoitoa; 
3) eräissä tapauksissa korvausta sairaanhoidosta johtuvista välttämättömistä 

matkakustannuksista; 
 

Työntekijällä ei kuitenkaan sen estämättä, mitä edellä on määrätty, ole oikeutta mainittui-
hin etuuksiin sinä aikana, jolta hänelle suoritetaan työkyvyttömyyseläkettä eikä lomautuk-
sen tai palkattoman loman aikana, ellei siltä ajalta ole suoritettu sairausvakuutuslain mu-
kaista raskaus- tai vanhempainrahaa. 
 
 
Muutetaan lisälehti 2: 3 § 3 momentti kuulumaan seuraavasti: 
 
Lisälehti 2:  
 
3 § Irtisanomisajat 
 
Soveltamisohje 
 
Työsuhteen kestoajan määräytyminen 
 
Laskettaessa työsuhteen kestoaikaa, jonka perusteella irtisanomisaika määräytyy, otetaan 
huomioon vain se aika, jonka työntekijä on ollut keskeytyksettä työnantajan palveluksessa 
samassa työsuhteessa. Esimerkiksi liikkeen luovutus, raskaus- ja vanhempainvapaa sekä 
hoitovapaa, asevelvollisuus tai opintovapaa eivät katkaise työsuhdetta. 
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Muutetaan lisälehti 6: 1 kohdan 6 momentti kuulumaan seuraavasti: 
 
Lisälehti 6: 
 
Ohjeet terveydenhuoltokulujen korvaamisesta 
 
1. Yleiset korvaamisperusteet 
 
6. Korvausta terveydenhuoltokuluista suoritetaan sinä aikana, jona palvelussuh-
de on voimassa. Korvausta ei kuitenkaan suoriteta palveluksessa olevalle sinä aikana, 
jona hän saa työkyvyttömyyseläkettä tai on palkattomalla lomalla, ellei siltä ajalta ole suori-
tettu sairausvakuutuslain mukaista raskaus- tai vanhempainrahaa. Korvauksen saamisen 
edellytyksenä on, että säännöllinen työaika palveluksessa, tai henkilön ollessa samanai-
kaisesti kahdessa tai useammassa palveluksessa, niissä yhteensä on keskimäärin 20 tun-
tia viikossa. 
 
 
Muutetaan lisälehti 7: 2 ja 8 kohdat, 11 kohdan 1 momentti (2, 3 ja 4 momenttien muutok-
set ilmoitettu sovintoehdotuksessa), 12, 15 ja 16 kohdat kuulumaan seuraavasti:  
 
Lisälehti 7: 
 
Terveyden- ja sairaanhoito sekä sairausajan palkka (1.2.1998 tai sen jälkeen tulleet 
työntekijät) 
 
2. Työntekijällä on, sen mukaan kuin jäljempänä määrätään, oikeus saada sinä aikana, 
jona työsuhde on voimassa: 
 

1) sairauden perusteella sairaanhoitoa työnantajan osoittamalta lääkäriltä tai 
poikkeustapauksessa muulta lääkäriltä; 

2) työnantajan osoittaman lääkärin määräämää sairaalahoitoa; 
3) eräissä tapauksissa korvausta sairaanhoidosta johtuvista välttämättömistä 

matkakustannuksista; sekä 
4) sairauspoissaolon sekä raskaus- ja vanhempainvapaan ajalta. 

 
Työntekijällä ei kuitenkaan sen estämättä mitä edellä on määrätty, ole oikeutta 1 momen-
tissa mainittuihin etuuksiin sinä aikana, jolta hänelle suoritetaan työkyvyttömyyseläkettä, 
eikä lomautuksen tai palkattoman loman aikana, ellei siltä ajalta ole suoritettu sairausva-
kuutuslain (364/63) mukaista raskaus- tai vanhempainrahaa. 
 
 
8. Työsuhteen kestoajaksi lasketaan 4 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa koko se aika, 
jonka työntekijä on ollut valtion palveluksessa tai asevelvollisuuslain nojalla 18 vuotta täy-
tettyään on suorittanut asevelvollisuuttaan tahi ollut palveluksessa Yhdistyneiden Kansa-
kuntien käyttöön asetetussa suomalaisessa valvontajoukossa. Aikaisemmin tapahtuneen 
palveluksen hyväksi lukemisen edellytyksenä tulee olla 4 kohdan 1 momentin 2-4 kohdissa 
tarkoitetuissa tapauksissa vähintään kuusi kuukautta jatkunut työsuhde välittömästi ennen 
sairastumista. 
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Sen estämättä, mitä edellä on säädetty, ei työsuhteen kestoajaksi kuitenkaan lueta aikaa, 
jolloin työntekijä on saanut työkyvyttömyyseläkettä tai ollut lomautettuna tahi palkattomalla 
lomalla, ellei siltä ajalta ole suoritettu sairausvakuutuslain mukaista raskaus- tai vanhem-
painrahaa. 
 
11. Työntekijällä on oikeus raskauden ja synnytyksen tai lapsen hoidon vuoksi saada eri-
tyisraskaus-, raskaus- tai vanhempainvapaaksi se aika, johon hänelle sairausvakuutuslain 
mukaan tulevan raskaus- tai vanhempainrahan katsotaan kohdistuvan tai, jollei hänellä ole 
oikeutta kyseiseen etuuteen, katsottaisiin kohdistuvan, jos hänellä sellainen oikeus olisi. 
 
12. Erityisraskaus-, raskaus- ja vanhempainvapaan lisäksi työntekijällä on oikeus hoitova-
paaseen, tilapäiseen hoitovapaaseen ja osittaiseen hoitovapaaseen siten kuin siitä sääde-
tään työsopimuslaissa. 
 
15. Työntekijä, jolle suoritetaan näiden määräysten mukaisesti palkka sairauspoissalon tai 
raskaus- ja vanhempainvapaan ajalta, on velvollinen noudattamaan niitä määräyksiä ja 
ohjeita, joita annetaan sairausvakuutuslain 28 §:n mukaan työnantajalle suoritettavan päi-
värahan sekä raskaus- ja vanhempainrahan hakemista varten. 
 
Jos työntekijä laiminlyö 1 momentissa tarkoitettujen määräysten ja ohjeiden noudattami-
sen, voidaan hänelle suorittaa sairauspoissaolon tai synnyttäneelle työntekijälle raskaus- 
ja vanhempainvapaan ajalta palkkaa vähennettynä sairausvakuutuslain mukaisen päivä-
rahan tai raskaus- ja vanhempainrahan määrällä. 
 
16. Työntekijällä ei ole oikeutta saada sairauspoissaolon tai raskaus- ja vanhempainva-
paan ajalta sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa tai raskaus- ja vanhempainrahaa 
enempää kuin sen määrän, millä päiväraha tai raskaus- ja vanhempainraha ylittää hänen 
saamansa palkan tai muun korvauksen. Se osa päivärahasta tai raskaus- ja vanhempain-
rahasta, mitä ei ole maksettava työntekijälle, suoritetaan työnantajalle. 
 
 
 
Osapuolet ovat sopineet 1.8.2022 voimaan tulevaan perhevapaauudistukseen liittyvät työ-
ehtosopimustekstit siten, että ne vastaavat pakottavaa lainsäädäntöä. Mikäli osapuolten 
arvio osoittautuisi myöhemmin virheelliseksi, sitoutuvat osapuolet korjaamaan työehtoso-
pimuksen tekstit neuvottelutuloksen työryhmää koskevan kirjauksen mukaisesti siten, ett-
eivät työehtosopimuksen kustannukset nouse, jos sopijaosapuolet eivät muuta sovi. 
 


