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Miessakit 

Lausunto luonnoksesta hallituksen esi-
tykseksi eduskunnalle laeiksi sairausvakuu-
tuslain, työsopimuslain ja varhaiskasvatus-
lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi la-
eiksi (VN/9732/2019) 

Miessakit ry kiittää sosiaali- ja terveysministeriötä (STM) lausuntopyynnöstä. Lausunto on annettu pyy-

detyn mukaisesti vastaamalla sähköisessä lausuntopalvelussa esitettyihin kysymyksiin. Keskitymme lau-

sunnossamme perhevapaauudistukseen liittyviin kysymyksiin. 

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 läsnä oleva van-

hemmuus on tämän elämänvaiheen arvokkain voimavara. 

Nyt esitetty uudistus tukee äitien ja isien yhteistyövanhemmuutta. Uudistus viestii yhteiskunnalle ja 

tuleville sukupolville äitiyden ja isyyden yhtäläisestä, ja myös sukupuolten erityislaadun huomioivasta 

arvostamisesta. Lasten silmissä tämä vastaava arvostus on luontaista. Siksi heille onkin merkityksel-

listä, ja luottamusta ja turvallisuutta vahvistavaa, että myös aikuinen yhteiskunta näkee asian samalla 

tavalla.  

Mahdollisuus vahvistaa yhteyttä vanhempiensa kanssa vauva- ja pikkulapsivaiheissa on lasten hyvin-

voinnille erityisen merkityksellistä. Siksi on hyväksi, että vanhempainrahapäivien määrä lisääntyy ny-

kyisestä. On myös hyvä, että rahan käyttämistä voidaan joustavasti jaksottaa siihen saakka, kunnes 

lapsi täyttää kaksi vuotta. Olisi kuitenkin oletettavaa, että isien perhevapaiden käyttö lisääntyisi, mi-

käli jaksottamisen voisi ulottaa siihen asti, kun lapsi aloittaa peruskoulun. Isyydessä on omat erityis-

laatuiset vanhemmuuspiirteensä ja isyys syvenee osin eri tahdissa äitiyden kanssa. Monesti isät ovat 

valmiimpia käyttämään perhevapaita siirryttäessä vauvaiästä pikkulapsivaiheeseen. Esitetyssä uudis-

tuksessa arvostetaan hyvällä tavalla äitiyden erityispiirteitä siten, ettei äitiysvapaa nykyisestä lyhene 

ja että raskauden loppuvaiheen hyvinvointia turvataan erillisellä raskausrahalla. 

Perhevapaauudistukseen on kirjattu hyvin myös se, etteivät vanhemmille korvamerkityt vapaat ole 

kokonaan sidottuja, vaan perhe voi itsenäisesti jakaa myös niitä. Perheiden on tärkeätä voida itsenäi-

sesti arvioida oma tilanteensa, ja se, miten juuri heille on mielekkäintä jakaa vapaita ja yhteiseen hy-

vää tähtääviä muita vastuita. Tilannekuvat perheissä ovat hyvin vaihtelevia, eikä niitä siksi tule ulko-

puolelta samaistaa. 
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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. 

Helsingissä 26.3.2021 
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