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Lapsen tilapäinen hoitovapaa

334/01.00.00/2022

Viranhaltijan/työntekijän lapsen tai muun hänen taloudessaan vakituisesti
asuvan lapsen, joka ei ole täyttänyt 12 vuotta taikka vammaisen lapsensa
sairastuessa äkillisesti, viranhaltijalla/työntekijällä on oikeus saada lapsen
hoidon järjestämiseksi tai tämän hoitamiseksi tilapäistä hoitovapaata
enintään neljä (4) työpäivää kerrallaan. Sama oikeus on myös lapsen
vanhemmalla, joka ei asu tämän kanssa samassa taloudessa. Tilapäiseen
hoitovapaaseen oikeutetut saavat olla tilapäisellä hoitovapaalla saman
kalenterijakson aikana, mutta eivät yhtäjaksoisesti.

Soveltamisohje
Tilapäinen hoitovapaa on tarkoitettu ensisijaisesti lapsen hoidon
järjestämistä varten. Vasta silloin, kun tämä ei ole käytännössä
mahdollista, viranhaltija/työntekijä voi itse jäädä hoitamaan lasta. Ensin on
selvitettävä, voidaanko lapsi hoitaa tavanomaisessa hoitopaikassa tai
voivatko muut samassa taloudessa asuvat hoitaa lasta. Ratkaisevaa ovat
tosialliset hoitomahdollisuudet.

Päätös Luotettavaksi selvitykseksi lapsen sairastumisesta katsotaan esimerkiksi
terveydenhoitajan antama tai muu työnantajan hyväksymä selvitys.

Sonkajärven kunta työnantajana hyväksyy työntekijän oman ilmoituksen
tilapäisen hoitovapaan tarpeellisuudesta, eikä erillistä todistusta
terveydenhoitajalta tarvitse toimittaa. Tästä tehdään Populus-järjestelmään
erillinen ilmoitus/selvitys.

Jos lapsen sairaus mahdollistaa voidaan käyttää etätyötä niissä
tapauksissa, joissa se on mahdollista.
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Päätös on annettu tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty 9.11.2022.

Nähtävänäolo Päätös on julkaistu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 9.11.2022.
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Oikaisuvaatimusohjeet

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea
muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun pää tös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus
on toimitettava Sonkajärven kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon
aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun
päätöspöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksiantopäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomaisen yhteystiedot, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Sonkajärven kunta/Kunnanhallitus
Lepokankaantie 2, 74300 SONKAJÄRVI
Sähköposti: sonkajarvi@sonkajarvi.fi
Puh. 040 675 0001

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00-15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

 Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta
muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
 päätös, johon haetaan oikaisua
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.


