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Perhevapaauudistus
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#perhevapaauudistus



• Merkittävä panostus lapsiperheisiin

• Lisää joustavuutta ja perheiden 
valinnanmahdollisuuksia

• Huomioi nykyistä paremmin 
monimuotoiset perheet

Perhevapaauudistus
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• Parantaa tasa-arvoa perheissä lisäämällä 
miesten osallisuutta pienten lasten 
hoitoon

• Parantaa tasa-arvoa työelämässä 
mahdollistamalla perhevapaiden 
tasaisemman jakautumisen ja naisten 
paluun työelämään varhaisemmin

Perhevapaauudistus ja tasa-arvo
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• Toimeenpano ratkaisee sen, miten hyvin 
uudistuksen tavoitteet saavutetaan. 
Tarvitaan panostusta toimeenpanon 
onnistumiseen, koulutukseen, 
tiedottamiseen ja kampanjointiin 
asennemuutoksen aikaansaamiseksi. 

Perhevapaauudistuksen toimeenpano
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• Joustavammat mahdollisuudet luovuttaa 
oman kiintiön päivärahapäiviä

• Osittainen vanhempainraha kuluttaa 
kiintiöstä puolikkaan päivän

• Lapsen kuolema –tilanteet

• Etenkin vaikutusten arviointia 
paranneltu Lainsäädännön 
arviointineuvoston palautteen pohjalta

Perhevapaauudistusta on kehitetty 
palautteen mukaisesti
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Uudet vanhempainpäivärahat 1/2
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• Raskaana olevalle äitiysraha 105 päivärahapäivältä (n. 4,2 kk), 

isälle isyysraha 54 päivärahapäivältä (n. 9 vk) ja vanhempainraha toiselle 

vanhemmista tai vanhempien kesken jaettavaksi 158 päivärahapäivältä (n. 6,3 kk). 

Nykytila:

Uudistus:

• Raskaana olevalle raskausraha 40 päivärahapäivältä (n. 1,6 kk) 

• Vanhempainraha yhteensä 320 (160+160) päivärahapäivää (n. 12,8 

kk) lasta kohden. 
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Päivärahapäivät, kuukautta

#perhevapaauudistus



• https://youtu.be/MtKbx3zGWPk

Animaatio
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#perhevapaauudistus

https://youtu.be/MtKbx3zGWPk


• Oikeus varhaiskasvatukseen alkaisi sinä 

kuukautena, kun lapsi täyttää 9 kuukautta

• Oikeus säilyttää sama varhaiskasvatuspaikka 

enintään 13 viikon vanhempainvapaasta johtuvan 

poissaolon ajan. Ajalta ei perittäisi 

varhaiskasvatuksen asiakasmaksua.  

Varhaiskasvatuksen muutokset
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• Vanhempainpäivärahauudistuksesta johtuvat muutokset: 

uudet vapaiden nimet

• Vapaiden kesto ja ajankohta määräytyvät 

sairausvakuutuslain etuuksien mukaisesti.

• Työelämän tasapaino -direktiivistä johtuvat muutokset:

• uusi omaishoitovapaa

• työnantajan velvollisuus kirjallisesti perustella 

kieltäytyminen vanhempainvapaan pitämisestä osa-

aikaisena

Työsopimuslain muutokset
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• Vanhempainvapaan jaksojen määrää lisätään neljään jaksoon 

(nykyisin kaksi)

• Mahdollisuudet osa-aikatyön ja pienen lapsen hoitamisen 

yhdistämiseen lisääntyisivät sairausvakuutuslakiin ehdotettavien 

muutosten vuoksi

Joustavuus työsuhteissa
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KIITOS!

#perhevapaauudistus


