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SAK:n malli perhevapaiksi 



Puheista tekoihin 

Kunnianhimoiset ja hyvät uudistukset jääneet pelkiksi puheiksi. 

 

Strateginen valinta: 

• Lisärahan vaatimisen sijasta huomio rakenteisiin, jotta edes 
rakenneuudistus etenisi. 

• Vapaiden pidennys ja lisäraha eri raidetta pitkin eri aikataululla. 



• 5 viikkoa raskausrahaa. 
• 12 kk vanhempainrahaa jaettuna tasan. 

• 3 kk kiintiö, muuten voi siirtää toiselle. 
• 1 kk korotettuna (kuten äidillä nyt). 

• 6 kk hoitorahaa (800 €/kk) jaetaan tasan. 
• Oikeus siirtää toiselle. 

• Etuudet käytettävissä joustavasti. 





Joustava rakenne mahdollistaa pitkän 
kotihoidon, mutta ei kannusta siihen 

• Nykyinen kotihoidon tuki palkitsee pitkästä yhtäjaksoisesta 
hoitovapaasta. 

• Nykyinen vanhempainraha ei tue työn ja perheen yhdistämistä. 

• Perheen valinnanvapautta kunnioittava perhevapaamalli tukee 
perheitä samalla tapaa riippumatta siitä miten ajoittaa vapaat. 

 



Joustava rakenne mahdollistaa pitkän 
kotihoidon, mutta ei kannusta siihen 



Etuudet voi käyttää yhdenjaksoiseen 
kotihoitoon tai joustavasti myöhemmin 
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Kotihoidon kesto vuosina 

Kotihoidon keston vaikutus perheen saamiin tukiin 
esimerkkilaskelma noin 2000 €/kk palkalla, kuntalisät mukana 

SAK ehdotus Nykyään



Perhevapaiden jäykkyys estää tasa-arvoisen jaon 
 
Esimerkki: perhe haluaisi jakaa perhevapaat 12kk&6kk niin, että äiti on ensin kotona. 
 
Vanhempainraha on käytettävä heti äitiysrahan jälkeen, jolloin isä ei ehdi sitä käyttää. Isälle 
jää isyysraha ja mahdollisuus kotihoidon tukeen. 



Perhevapaiden jäykkyys estää tasa-arvoisen jaon 
 
Esimerkki: perhe haluaisi jakaa perhevapaat 12kk&6kk niin, että äiti on ensin kotona. 
 
Sukupuolten palkkaeron takia perhe isä ei käytä kotihoidon tukea, jolloin isän itsenäinen 
hoitojakso on vain 6 viikkoa. 



Perhevapaiden jäykkyys estää tasa-arvoisen jaon 
 
Esimerkki: perhe haluaisi jakaa perhevapaat 12kk&6kk niin, että äiti on ensin kotona. 
 
SAK:n mallin joustavuus mahdollistaa perheen toivoman 12kk&6kk jaon. Äiti voi olla 
hoitorahalla kotona ennen kuin isä käyttää omat vanhempainrahansa. 



Suomen, Ruotsin ja SAK:n mallien vertailu 



Ruotsin ja SAK:n perhevapaamallin hyviä 
ominaisuuksia 

Tasa-arvo 

• Vanhempainvapaan tasajako oletuksena. 

• Kolmen kuukauden kiintiöt. 

• Sukupuolineutraalit termit ja käytännöt. 

• Mahdollisuus luovuttaa 
vanhempainrahoja muille (puoliso, 
toinen vanhempi, muu lapsen huoltaja). 

Työn ja perheen yhdistäminen 

• Vapaita voi siirtää tulevaisuuteen. 
• Kesken vapaan voi siis käydä töissä 

menettämättä vanhempainrahoja. 

• Toimiva osittainen vanhempainvapaa. 

• Pitkä hoitovapaa on mahdollinen, mutta 
etuuksien täysmääräinen käyttö ei 
edellytä sitä. 



Kiitos. 

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry 
 
Hakaniemenranta 1 A,  
PL 157, 00531 Helsinki 
 
puh. 020 774 000 

www.sak.fi 


