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Perhevapaauudistus 
1.8.2022
• Tasa-arvon edistäminen, 
• hoivavastuun jakaminen, 
• joustavuuden lisääminen,
• erilaisten perhemuotojen yhdenvertaisuus,
• yksinhuoltajien huomioinen,
• adoptiovanhempien yhdenvertaisuus.
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Koskee perheitä, joissa
lapsen laskettu synnytysaika on 4.9.2022 
tai jälkeen
adoptiolapsi on otettu hoitoon 
aikaisintaan 31.7.2022.



Laaja vaikutus työelämäämme
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Perhevapaista ja niiden ajalta maksettavista etuuksista ja vuosilomista säädetään
• Työsopimuslaissa 
• Sairausvakuutuslaissa 
• Vuosilomalaissa

Perhevapaiden joustavuus vaikuttaa myös varhaiskasvatuslakiin

Työehtosopimuksissa usein kirjauksia mm. perhevapaiden palkallisuudesta 
Työpaikkakohtaisissa sopimuksissa voi olla sovittu mm. perheystävällisistä 
käytännöistä ja palkallisuudesta



Tämän hetkinen tilanne 
ns. vanhentuva laki
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 Äitiysraha 105 arkipäivää 
 Isyysraha 54 arkipäivää 
 Vanhempainraha 158 arkipäivää 
 Jos lapsia syntyy tai adoptoidaan 

enemmän kuin yksi, isyysrahaan 
lisää 18 arkipvä/lapsi ja 
vanhempainrahaan 60 arkipvä/lapsi.

 Yksinhuoltajaäiti saa pitää kaikki 
vapaat.



Perhevapaauudistus
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Raskausvapaa 40 
arkipäivää synnyttävälle.

Vanhempainvapaa 
320 arkipäivää.

1.vanhemmalle 
160 arkipäivää

2.vanhemmalle 
160 arkipäivää

63 arkipäivää voi siirtää toiselle    
vanhemmalle, puolisolle 
tai muulle huoltajalle.

• Jos lapsia syntyy tai 
adoptoidaan 
enemmän kuin yksi, 
vanhempainrahaa 
lisää 84 pvä/lapsi

• Yksinhuoltaja saa 
pidettäväkseen 
kaikki vapaat



Vanhempainvapaiden luovuttaminen
Lähtökohtaisesti vanhempainrahapäivät jaetaan tasan vanhempien kesken
Halutessaan vanhempi voi luovuttaa 160 arkipäivän kiintiöstään enintään 63 
arkipäivää toiselle lasta hoitavalle henkilölle
• Lapsen toiselle vanhemmalle
• Puolisolle, joka ei ole lapsen vanhempi
• Lapsen toisen vanhemman puolisolle
• Lapsen muulle huoltajalle
Päiviä voi luovuttaa eri henkilöille.
Ilmoitus päivien luovuttamisesta tehdään Kelalle.
• Ilmoituksen voi perua, jolloin luovutetut päivät palautuvat takaisin niiltä osin 

kuin niitä ei ole pidetty.
Luovutettuja päivien käyttöä koskee samat säädökset kuin ns. normaaleja 
vanhempainvapaita.
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Vanhempainvapaiden 
käyttäminen
• Siihen saakka kun 

lapsi täyttää kaksi 
vuotta. 

• 18 päivää yhtä aikaa.
• 4 jaksossa, 

kalenterivuodessa.
• Osan päivästä, osa 

viikosta, yksittäiset 
päivät, pidemmät 
jaksot. 

• Molemmat vanhemmat 
sekaisin.

• Ilmoitusajat ennallaan.

Osittainen 
vanhempainvapaa
• Sovittava työantajan 

kanssa.
• Kirjallinen selvitys 

kielteisestä 
päätöksestä.

• Päivittäinen, 
viikoittainen lyhennys.

• Lyhennetyssä 
työpäivässä enint.5 
tuntia. 

• Puolikkaasta päivästä 
kuluu vain puolikas 
ovp. 
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Vanhempien päivärahat

• 12 kk vuositulot
• Raskausvapaa n.90%
• Vanhempainvapaa 

n.90% 16 
ensimmäiseltä 
arkipäivältä

• Sen jälkeen 70%



Vielä pieni tentti,
nimi ja puhelinnumero 
mukaan, 
osallistut arvontaan!

Kiitos 
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