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Erityisäitiysvapaasta 
 
Kysymys: 
Meille on tulossa perheenlisäystä ensi talvena. Toimin kunnaneläinlääkärinä ja työ on välistä 
fyysisesti erittäin raskasta ja erityisesti päivystyksiin osallistuminen väsyttää kovasti.  
 
Myös listerian riski mietityttää. Voinko jäädä erityisäitiysvapaalle jo tässä vaiheessa raskautta ja 
millä perusteilla vapaata kannattaisi hakea? 
 
Vastaus: 
Jos raskaana olevan naisen työtehtävät tai työolot vaarantavat hänen tai sikiön terveyden, eikä 
työssä olevia vaaratekijöitä voida poistaa, pyritään odottaja ensisijaisesti siirtämään muihin 
sopiviin työtehtäviin. Tässä yhteydessä vaarantaminen tarkoittaa sitä, että työhön tai 
työolosuhteisiin liittyvän kemiallisen aineen, säteilyn tai tarttuvan taudin arvioidaan aiheuttavan 
vaaraa sikiön kehitykselle tai raskaudelle. Jos muuta työtä ei voida järjestää, voidaan harkita 
erityisäitiysvapaata. 

Liiton vuonna 2012 tekemän eläinlääkärien terveys- ja hyvinvointikyselyn mukaan Kela on 
hyväksynyt vastaajille erityisäitiyspäivärahan myöntämisen perusteina muun muassa biologiset 
altisteet kuten toksoplasmariski (lisäksi hakija oli todettu toksoplasmanegatiiviseksi) ja listeriariski, 
erityisesti suureläinten synnytysavussa. Hyväksyttyjä perusteita ovat olleet myös kemialliset 
altisteet ja säteilyvaara: hormonien (prostaglandiini) käsittely, anestesiakaasut ja röntgenin käyttö. 
Lisäksi perusteluina on käytetty sitä, ettei työnantaja voi siirtää eläinlääkäriä tehtäviin, joissa edellä 
mainittuja riskejä ei esiinny. Monet työyhteisöt, joissa eläinlääkäri työskentelee, ovat sellaisia, ettei 
eläinlääkärille voida järjestää raskauden kannalta turvallista työnkuvaa. 

Erityisäitiysvapaa voi alkaa raskauden alusta ja jatkua enintään äitiysloman alkamiseen asti. 
Erityisäitiysvapaalle jäätäessä ei vapaasta tarvitse ilmoittaa työnantajalle kahta kuukautta 
etukäteen, toisin kuin äitiys- tai vanhempainvapaalle jäätäessä. Erityisäitiysrahaa haetaan Kelalta. 
Hakemus kannattaa tehdä heti, kun tarve erityisäitiyslomaan ilmenee. Erityisäitiysraha maksetaan 
tietyin aikarajoituksin takautuvasti siitä alkaen, kun erityisäitiysvapaalle jäätiin. 

Huomioitava on, että fyysinen rasitus, raskaat nostot ja hankalat työasennot eivät kuulu 
erityisäitiysrahajärjestelmän piiriin. Näiden kohdalla ensisijaisena keinona on vähentää työn 
raskautta tai hankalia työasentoja tarkoituksenmukaisin apuvälinein tai työjärjestelyin. Fyysisen 
rasituksen kohdalla voi tulla kyseeseen myös sairausloma (ja sairauspäiväraha). EU-direktiivin 
(92/85/ETY) mukaan raskaana olevaa ei voi velvoittaa tekemään yötyötä. Tämä edellyttää 
lääkärintodistusta, jossa yötyön todetaan olevan haitallista työntekijän turvallisuudelle tai 
terveydelle.  
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