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Kommentit vanhempainrahajärjestelmän uudistamismallista 
Kiitos sosiaali- ja terveysministeriölle kutsusta hallituksen perhevapaauudistukseen liittyvään kuulemis-

tilaisuuteen 25.2.2020. Esitämme tässä kommenttimme perhevapaatyöryhmän valmistelemasta pohja-

mallista vanhempainrahajärjestelmän uudistamiseksi.  

Perhevapaauudistuksen tärkein tavoite tulee olla pienlapsiperheiden hyvinvoinnin tukeminen. Kysei-

nen elämänvaihe on tutkimusten mukaan keskeisin mahdollisuus ja haaste perheiden yhdessä pysymi-

sen, turvallisuuden ja lasten tasapainoisen kasvun kannalta. Riittävän hyvinvoiva ja läsnäoleva van-

hemmuus on tämän elämänvaiheen arvokkain voimavara. 

Miessakit ry kiittää esiteltyä vanhempainrahajärjestelmän pohjamallia siitä, että se tukee äitien ja isien 

yhteistyövanhemmuutta. Malli viestii yhteiskunnalle ja tuleville sukupolville äitiyden ja isyyden yhtä-

läisestä arvostamisesta. Lasten silmissä tämä vastaava arvostus on luontaista, ja onkin siksi heille mer-

kityksellistä, ja luottamusta ja turvallisuutta vahvistavaa, että myös aikuinen yhteiskunta näkee asian 

samalla tavalla.  

Kiitämme, että mallissa päivärahapäivien määrä lisääntyy nykyisestä. Ja on hyvä, että rahan käyttä-

mistä voidaan joustavasti jaksottaa siihen saakka, kunnes lapsi täyttää kaksi vuotta. Samalla on hienoa, 

että mallissa arvostetaan äitiyden erityispiirteitä, eli ettei äitiysvapaa nykyisestä lyhene.  

Olennainen hyvä asia mallissa on se, etteivät vanhemmille korvamerkityt vapaat ole kokonaan sidot-

tuja, vaan perhe voi itsenäisesti jakaa myös niitä. Perheiden on tärkeätä voida itsenäisesti arvioida 

oma tilanteensa, ja se, miten juuri heille on mielekkäintä jakaa vapaita ja yhteiseen hyvää tähtääviä 

muita vastuita. Tilannekuvat perheissä ovat hyvin vaihtelevia, eikä niitä siksi tule ulkopuolelta samais-

taa. 

Miessakit ry ei ota kantaa uudistuksen työmarkkinapoliittisiin tasa-arvovaikutuksiin tai muille kuin 

perheille itselleen aiheutuviin kustannuksiin. Nämä ovat toissijaisia ja ulkopuolisia asioita suhteessa 

perheiden hyvinvoinnin ydinkysymyksiin. 

Miessakit ry puoltaa perhevapaauudistusta esitetyssä muodossa, ja toivoo, että sen toteutuessa asiasta 

keskitytään viestimään nimenomaan yhteistyövanhemmuuden ja siten perheiden hyvinvoinnin näkö-

kulmasta. Aidosta halusta esitettynä tällainen viesti herättää positiivisia mielleyhtymiä ja kollektiivista 

halua liittyä mallin mahdollistaman yhteisen hyvä taakse. 
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