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1 Työntekijä sairastuu

Poissaolo-oikeus

• On oikeus poissaoloon

Palkanmaksuvelvollisuus

• Maksetaan sairausajan palkkaa tessin määräysten mukaisesti 

• EK:n suositus omailmoituksesta

Tartuntatautipäiväraha

• Jos eristetään, oikeus tartuntatautipäivärahaan

• Tartuntatautipäiväraha täyden ansiomenetyksen suuruinen

• Maksetaan työnantajalle siltä osin kuin maksanut sairausajan palkkaa 

• Ei korvaa kuitenkaan sairausajan palkasta meneviä sosiaalivakuutusmaksuja
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2 Työntekijä joutuu karanteeniin, ei ole itse sairas
2.1 Karanteeni Suomessa

Poissaolo-oikeus

• On oikeus poissaoloon (työnantajalla oikeus saada työntekijältä todistus karanteenista)

Palkanmaksuvelvollisuus

• Osalla aloista maksetaan sairausajan palkkaa, osalla ei

• Velvollisuus tehdä etätyötä, jos mahdollista kyseisessä työssä ja kuuluu työnjohto-oikeuden 

piiriin kyseisen työntekijän osalta; voidaan myös sopia etätyöstä työntekijän kanssa

Tartuntatautipäiväraha

• On oikeus tartuntatautipäivärahaan

• Maksetaan työnantajalle siltä osin kuin tämä maksanut palkkaa ajalta, jolloin työntekijä ei ole 

tehnyt (etä)työtä
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2 Työntekijä joutuu karanteeniin, ei ole itse sairas
2.2 Karanteeni muussa EU-maassa

Poissaolo-oikeus

• On oikeus poissaoloon (työnantajalla oikeus saada todistus karanteenista)

Palkanmaksuvelvollisuus

• Osalla aloista maksetaan sairausajan palkkaa, osalla ei 

– Onko perustetta eri tulkintaan kotimaisen ja EU-karanteenin osalta?

• Velvollisuus tehdä etätyötä kuten kohdassa 2.1

• Jos kyse työmatkaan liittyvästä karanteenista, maksetaan palkka karanteenin ajalta

Tartuntatautipäiväraha

• On oikeus tartuntatautipäivärahaan

• Maksetaan työnantajalle siltä osin kuin tämä maksanut palkkaa ajalta, jolloin työntekijä ei ole 

tehnyt (etä)työtä
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2 Työntekijä joutuu karanteeniin, ei ole itse sairas

2.3 Karanteeni EU-alueen ulkopuolella

Poissaolo-oikeus

• On oikeus poissaoloon (esitettävä työnantajalle luotettava selvitys karanteenista)

Palkanmaksuvelvollisuus

• Ei velvollisuutta maksaa sairausajan palkkaa (jollei jollain alalla toista tes-tulkintaa)

• Velvollisuus tehdä etätyötä kuten kohdassa 2.1.

• Poikkeuksena työmatkaan liittyvä karanteeni

Tartuntatautipäiväraha

• Ei oikeutta tartuntatautipäivärahaan
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3 Työntekijän lapsi sairastuu

Poissaolo-oikeus

• Jos TSL:n mukaisen tilapäisen hoitovapaan (alle 10-vuotiaan lapsen sairastuminen) tai 

vastaavan tes-määräyksen edellytykset täyttyvät

• Tai TSL:n mukainen poissaolo pakottavasta perhesyystä, jos edellytykset täyttyvät

Palkanmaksuvelvollisuus

• jos sairaan lapsen hoitoa koskevan tes-määräyksen edellytykset täyttyvät

Tartuntatautipäiväraha

• Maksetaan alle 16-vuotiaan lapsen vanhemmalle tietyin edellytyksin (jos lasta hoidetaan kotona, 

työn tekeminen estynyt ja työntekijälle syntynyt ansionmenetystä tämän vuoksi) 
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4 Työntekijän lapsi määrätty karanteeniin, lapsi terve
Poissaolo-oikeus

• Jos työsopimuslain mukaisen poissaolon pakottavasta perhesyystä kriteerit täyttyvät

– Iällä keskeinen merkitys, nyrkkisääntönä esim. 10 v raja?

– Kesto vain sen aikaa, kunnes muu hoito järjestyy

• Voidaan myös sopia esim. loma- tai työvuorojärjestelyistä

Palkanmaksuvelvollisuus

• Ei palkanmaksuvelvollisuutta (ellei jossain tessissä tästä poikkeavia määräyksiä?)

Tartuntatautipäiväraha

• Maksetaan alle 16-vuotiaan lapsen vanhemmalle tietyin edellytyksin (jos lasta hoidetaan kotona, 

työn tekeminen estynyt ja työntekijälle syntynyt ansionmenetystä tämän vuoksi)

• Tartuntatautilain kyseinen säännös ei synnytä työntekijälle oikeutta poissaoloon
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5 Koulu/päiväkoti suljettu, lapsi terve eikä määrätty 
karanteeniin

Poissaolo-oikeus

• Kunnalla velvollisuus järjestää viipymättä korvaava hoito/opiskelupaikka

• Jos ei ole järjestänyt, voi kyseeseen tulla poissaolo pakottavasta perhesyystä

– Iällä keskeinen merkitys, nyrkkisääntönä esim. 10 v raja?

– Kesto vain sen aikaa, kunnes muu hoito järjestyy

• Voidaan myös sopia esim. loma- tai työvuorojärjestelyistä

Palkanmaksuvelvollisuus

• Ei palkanmaksuvelvollisuutta

Tartuntatautipäiväraha

• Ei oikeutta tartuntatautipäivärahaan
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6 Työnantaja määrää karanteeniin, ei viranomainen

Poissaolo-oikeus

• On oikeus poissaoloon

• Työnantajalla ei oikeutta määrätä työntekijää koronatestiin

Palkanmaksuvelvollisuus

• Velvollisuus maksaa palkka karanteenin ajalta

• Velvollisuus tehdä etätyötä, jos mahdollista kyseisessä työssä ja kuuluu työnjohto-oikeuden 

piiriin kyseisen työntekijän osalta; voidaan myös sopia etätyöstä työntekijän kanssa

Tartuntatautipäiväraha

• ei oikeutta tartuntatautipäivärahaan
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7 Kysynnän laskeminen koronaviruksen takia

• Normaali lomautusmenettely ensisijainen reagointikeino

– Yt menettely voidaan aloittaa, kun kysynnän laskemisen uhka riittävän konkreettinen

• TSL 2:12 §:n ylivoimaisen esteen kriteerit eivät yleensä täyty, koska kyse ei riittävän yllättävästä 

ja välittömästä työn vähenemisestä

• Lomautusmenettely myös silloin, jos asiakas kieltäytyy päästämästä työntekijää yrityksensä 

toimitiloihin eikä muuta työtä tarjolla

• Määräaikaisia työntekijöitä palkattaessa (esim. kesätyöntekijät) mahdollista varautua kysynnän 

vähenemiseen 
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8 Työnteon estyminen yrityksessä

• TSL 2:12 § voi tulla tietyissä tilanteissa kyseeseen, harkittava tapauskohtaisesti

• Mahdollisia tilanteita:

– Suuri joukko työntekijöitä sairastuu tai joutuu karanteeniin yhtäaikaisesti

– Jonkin tuotannolle välttämättömän osan tai palvelun saaminen estyy yllättäen koronaviruksen 

vuoksi eikä tilanteeseen ole ollut mahdollista varautua etukäteen 
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