
Perhevapaauudistus koskee perheitä, joiden lapsen laskettu syntymäaika on
4.9.2022 tai sen jälkeen. Uudistus pyrkii lisäämään työelämän ja vanhempien
tasa-arvoa ja huomioi nykyistä paremmin erilaiset perhemuodot.
Vanhempainvapaapäivien määrä kasvaa, molemmille vanhemmille on yhtä
suuret vanhempainpäivärahakiintiöt ja vapaiden käytön joustavuus lisääntyy.
Vanhemmat voivat halutessaan pitää vanhempainvapaat useammassa jaksossa
ja siten esimerkiksi vuorotella lapsen hoidossa nykyistä joustavammin. 

Uudistuksen myötä perhevapaat ja lasten hoitovastuu halutaan jakaa takaisemmin
vanhempien kesken, jolloin lapsen suhde kumpaankin vanhempaan saa hyvän
alun. Perhevapaiden tasaisemmalla jakautumisella pyritään lisäämään sukupuolten
välistä yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa työelämässä sekä vähentämään
sukupuolten välisiä palkkaeroja. Tavoitteena on, että uusi perhevapaamalli
kohtelee jokaista lasta yhdenvertaisesti perhemuodosta riippumatta.
Uudistuksessa on otettu tasa-arvoisesti huomioon myös monimuotoiset perheet
sekä yrittäjyyden eri muodot.

Raskausraha, erityisraskausraha ja vanhempainraha ovat eri etuuksia, mutta kaikki
ovat vanhempainpäivärahoja, joissa maksajana on Kela. Vanhempainvapaista
sovitaan työnantajan kanssa. Uudistuksen myötä ansiosidonnaisia
vanhempainpäivärahapäiviä on yhteensä 360 eli yli 13 kuukautta (ennen 317
arkipäivää). Äitiys- ja isyysrahat jäivät historiaan. Niiden sijaan kumpikin vanhempi
saa 160 vanhempainrahapäivän kiintiön, eli noin kuusi ja puoli kuukautta
vanhempainvapaata. 
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Omasta vanhempainrahakiintiöstään voi luovuttaa 0–63 päivää eli enintään 10,5
viikkoa vanhempainrahapäiviä lapsen toiselle vanhemmalle, omalle puolisolle,
lapsen toisen vanhemman puolisolle tai lapsen huoltajalle, joka ei ole hänen
vanhempansa. Puolisolla tarkoitetaan tässä yhteydessä avio- tai avopuolisoa tai
rekisteröityä puolisoa, joka ei ole lapsen vanhempi. Kaikkia vanhempainrahapäiviä
ei tarvitse luovuttaa samalle henkilölle.

Perhevapaauudistuksen jälkeen raskaana oleva voi jäädä työstään pois nykyistä
myöhemmin. Raskausvapaan voi aloittaa aikaisintaan 30 arkipäivää ja viimeistään
14 arkipäivää ennen lapsen laskettua aikaa. Raskaana oleva vanhempi saa 40
päivää eli 6,5 viikkoa raskausrahaa loppuraskauden turvaamiseksi. Vanhemmat
voivat pitää vanhempainvapaat haluaminaan jaksoina ennen kuin lapsi täyttää
kaksi vuotta. Vapaan voi pitää esimerkiksi useissa lyhyemmissä jaksoissa, ja
vanhemmat voivat vuorotella lapsen hoidossa. Työsuhteessa olevilla on oikeus
pitää vanhempainvapaata 1–4 vähintään 12 arkipäivän jaksossa lasta kohden –
useammista tai lyhyemmistä jaksoista tulee neuvotella erikseen työnantajan
kanssa.

Lähde: https://elamassa.fi/koti-ja-perhe/perhevapaat-jaetaan-tasan-vanhempien-
kesken-nain-tuleva-uudistus-vaikuttaisi-perheisiin/

Lyhyt videokatsaus Kelan sivuilla perhevapaauudistuksesta
https://www.kela.fi/perhevapaauudistus
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