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Esipuhe 

Monet tasa-arvopoliittisista tavoitteista ovat toteutuneet 1960–luvulta 
lähtien pohjoismaisten hyvinvointivaltioiden ja tasa-arvolainsäädännön 
kehittymisen myötä, mutta varsinkin työelämässä ja työn ja perheen yh-
teensovittamisessa monet tärkeät kysymykset ovat yhä ratkaisematta. 
Vaikka miehet ovat alkaneet osallistua entistä enemmän lastenhoitoon, 
naisilla on usein yhä päävastuu kotitöistä ja lapsista. Useimpien Pohjois-
maiden ja itsehallintoalueiden miehet ovat hyödyntäneet vasta varsin 
vähän mahdollisuutta isyys- ja vanhempainvapaisiin.  

Suomen puheenjohtajakaudella järjestetyistä asiantuntijakonferens-
seista yksi käsitteli työn ja perheen tasapainoa perhevapaista aiheutuvien 
kustannusten valossa. Marraskuussa 2007 järjestetyssä konferenssissa 
Lasku lapsensaannista – perhevapaakustannukset ja sukupuolten tasa-
arvo pohdittiin muun muassa sitä, millä tavoin isiä voisi kannustaa käyt-
tämään enemmän perhevapaita. Konferenssin pääsanoma olikin se, että 
pelkästään isille tarkoitettuja vapaita tulisi lisätä, jotta synnytysikäisten 
naisten ja pienten lasten äitien asema paranisi työmarkkinoilla. Samalla 
paranisi isien asema perheessä.  

Pohjoismaisten naisten ja miesten mahdollisuudet vanhemmuuden, 
hoivatyön, työelämän ja poliittisen osallistumisen yhdistämiseen liittyvät 
läheisesti hyvinvointivaltion ja hoivapolitiikan kehitykseen. Muutokset, 
kuten perhevapaajärjestelmän kehittäminen ovat luoneet sekä naisille että 
miehille mahdollisuuksia etsiä työ- ja perhe-elämän tasapainoa. Perheva-
paajärjestelmiä kehitettäessä onkin tehtävä tilaa niin perheen, yhteiskun-
nan, työelämän kuin myös sukupuolten tasa-arvon näkökulmille – silloin-
kin kun niiden yhteensovittamisessa on haasteita.  

Perhevapaiden jakamiseen liittyvä pohjoismainen keskustelu kulkee 
tällä hetkellä perheiden valinnanvapauden ja valintoja ohjaavien kannus-
timien ja kiintiöiden välimaastossa. Kokemukset kuitenkin osoittavat, että 
valinnanvapauden tarjoaminen tuntuu usein johtavan varsin perinteiseen 
työnjakoon perheissä kun taas isien aktivoimiseksi vanhempainvapaiden 
käyttöön tarvitaan monesti järeämpiä keinoja. Ainakin työpaikkatasolla 
myös asennemuutoksella on sijansa. Jos miehen ei odoteta panostavan 
perheeseen vaan työhön, on alkuasetelma perhevapaiden jakamiselle 
huono.  
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Lasku lapsensaannista -konferenssi oli yksi tarkistuspiste perhevastui-
den tasaisemmaksi jakamiseksi tehtävälle työlle. Nyt on aika suunnata 
tavoitteet eteenpäin. Luulenpa, että vanhempainvapaan isäkiintiöt poh-
joismaisena innovaationa ei ole vielä loppuunkaluttu aihe. 
 
 
 
Tore Aas-Hanssen 
Osastopäällikkö 
Kulttuuri-, lainsäädäntö ja tasa-arvo-osasto 
Pohjoismaiden ministerineuvosto 



Tiivistelmä 

Perhevapaiden epätasaisella jakautumisella on hintansa. Nuoret naiset ja 
miehet ovat työhönottotilanteissa monesti eri viivalla. Lisäksi työpaikoil-
la saatetaan edelleen suhtautua oudoksuen pidemmälle perhevapaalle 
jäävään mieheen. Mitä keinoja näiden ongelmien ratkaisemiseksi on ole-
massa? Miten isiä voisi kannustaa käyttämään perhevapaita entistä enem-
män? Miten Pohjoismaiden erilaiset perhevapaaratkaisut ovat vaikutta-
neet naisten ja miesten väliseen tasa-arvoon? 

Osana Suomen Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajaoh-
jelmaa järjestettiin Helsingissä 21.11.2007 tasa-arvokonferenssi perheva-
paista ja niiden kustannuksista. Sosiaali- ja terveysministeriön ja Poh-
joismaiden ministerineuvoston järjestämään konferenssiin Lasku lapsen-
saannista – Perhevapaakustannukset ja sukupuolten tasa-arvo osallistui 
asiantuntijoita, poliitikkoja ja virkamiehiä kaikista Pohjoismaista. 

Konferenssissa esiteltiin Pohjoismaiden erilaisia ratkaisuja perheva-
paiden käytön ja kustannusten tasaamiseksi. Työnantajakustannusten 
lisäksi tarkasteltiin myös sitä, mitä perhevapaiden epätasainen käyttö 
tarkoittaa hyvinvointiyhteiskunnan ja yksittäisten ihmisten ja perheiden 
näkökulmasta.  

Tarkastelussa nousi esiin kaksi näkökulmaa: yhtäältä naisten asema 
työelämässä ja toisaalta miesten asema perheessä. Yhtä mieltä oltiin siitä, 
että isien osuutta perhevapaiden käytössä tulee haasteisiin vastaamiseksi 
lisätä. Keinojen suhteen kuitenkin puhutti se, pitäisikö käyttää keppiä vai 
porkkanaa – eli pakkoa vai pikemminkin positiivisia kannustimia. Tässä 
maat ovat päätyneet erilaisiin ratkaisuihin. 

Pohjoismaiset järjestelmät eroavat toisistaan muun muassa sen suh-
teen kuinka pitkiä ja joustavia vapaat ovat, miten ne ajoittuvat, miten ne 
rahoitetaan ja kuinka korkea on niiden korvaustaso. Eroja on myös sen 
suhteen, kuinka selkeitä järjestelmät käyttäjilleen ovat ja miten pitkä va-
paajakso isille on varattu.  

Konferenssin aikana kävi ilmi myös se, etteivät perhevapaakysymyk-
sissä tasa-arvopolitiikan ja perhepolitiikan näkökulmat aina ole yksiselit-
teisesti sovitettavissa yhteen. Tämä luo perhevapaiden kehittämiselle 
erityisiä haasteita. Keskusteluissa todettiin kuitenkin myös se, että pitkäl-
lä aikavälillä tarkasteltuna sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen on 
niin lasten, perheiden kuin myös työmarkkinoidenkin etu. 

Tässä raportissa esitellään konferenssissa pidetyt puheenvuorot sekä 
kootaan yhteen konferenssissa käytyjen keskustelujen antia. 



 



OSA I.  
 
 
Perheiden valinnat: Kuka käyttää 
perhevapaat ja millä hinnalla?  
 
 
 
 
Puheenjohtaja Raimo Ikonen, osastopäällikkö, sosiaali- ja terveys-
ministeriö, Suomi 



 



1. Tilaisuuden avaus  

Stefan Johansson, 

valtiosihteeri, Suomi 
 
 
Hyvät konferenssivieraat, 
 
Lämpimästi tervetuloa marraskuiseen Helsinkiin ja tähän Pohjoismaiden 
ministerineuvoston ja sosiaali- ja terveysministeriön järjestämään tasa-
arvokonferenssiin.  

Tämän päivän aiheemme, työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen, 
on edelleen suuri haaste useimmissa maissa. Näissä haasteissa on kysy-
mys oikeuksista ja mahdollisuuksista, mutta usein myös puhtaasta rahas-
ta. Perheiden perustaminen ja lasten saaminen on hyvinvointiyhteiskun-
nan menestyksen perusta. Kuitenkin lapsen saannilla on myös hintansa – 
sekä ihmisille että perheille, mutta myös yrityksille ja yhteiskunnalle. 
Perhevastuiden epätasainen jakautuminen kasaa näitä kustannuksia nais-
ten ja naisvaltaisten alojen kannettavaksi. Jos ja kun ilo ja hyöty lapsista 
on yhteinen, tulee myös siitä aiheutuneet kustannukset jakaa mahdolli-
simman tasaisesti. 

Raha merkitsee paljon silloin, kun perheet tekevät lastenhoitoon liitty-
viä ratkaisuja. Useimmissa perheissä on päädytty siihen, että perheen 
pienituloisempi vanhempi, usein äiti, jää kotiin hoitamaan lasta. Erilaisil-
la, pelkästään isille suunnatuilla taloudellisilla kannustimilla on puoles-
taan saatu useampia miehiä jäämään edes joksikin aikaa perhevapaalle. 
Nämä esimerkit kertovat siitä, että rahalla on merkitystä. Sama pätee 
myös työnantajiin ja yrityksiin, jotka tekevät monesti työntekijöihinsä 
liittyviä ratkaisuja sen perusteella, mitä ne arvelevat heidän tuottavan – ja 
toisaalta kuluttavan.  

Perhepolitiikka ja lapsiperheiden etuudet ovat tärkeitä sukupuolten vä-
lisen tasa-arvon panostusalueita. Kun sekä naisilla että miehillä on pääsy 
sekä perhe- että työelämän toimijoiksi, ja kukin saa käyttää kykyjään ja 
taitojaan, edistetään menestystä kaikilla elämän osa-alueilla. 

Meillä Suomessa on isien perhevapaiden käytön lisäämiseksi vielä 
paljon tehtävää, ja voimme ottaa siinä oppia muista Pohjoismaista. Tällä 
hetkellä lähes kaikki suomalaiset isät pitävät jo nyt pisimmillään 18 päi-
vän mittaisen isyysvapaan äidin ollessa äitiys- tai vanhempainvapaalla. 
Isistä kuitenkin vain noin 10 prosenttia pitää vanhempainvapaata, joka on 
vapaasti jaettavissa vanhempien kesken. Varsinaisista vanhempainvapaa-
päivistä isien osuus on alle neljä prosenttia. 
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Vuodesta 2003 lähtien suomalaisilla isillä on ollut oikeus kahden viikon 
bonusvapaaseen. Tämän pidennetyn isyysvapaan ehtona on, että isä on 
käyttänyt vähintään kaksi viikkoa vanhempainvapaasta. Vapaan käyttö on 
kuitenkin jäänyt selvästi vähäisemmäksi kuin uudistuksessa kaavailtiin.  

Nyt vuoden alusta voimaan tulleessa vanhempainvapaauudistuksessa 
isäkuukauden joustavuutta lisättiin niin, että isä voi nyt valita vapaammin 
pitämänsä vanhempainvapaan ajankohdan. Myös äitiys- ja vanhempain-
rahaan tuli korotuksia maksuajanjakson joidenkin osien kohdalla. Päivä-
rahan korottaminen on parantanut myös korvausta, jota maksetaan työn-
antajalle äitiysvapaan palkan korvaukseksi. Lisäksi työnantajien maksa-
mat vuosilomapalkat korvataan nyt aiempaa paremmin.  

Uudistus on siten osaltaan parantanut isän ja äidin mahdollisuuksia 
perhevapaiden jakamiseen, kasvattanut yksittäiselle työnantajalle makset-
tavia korvauksia vanhempainvapaan ajalta sekä parantanut sukupuolten 
välistä tasa-arvoa työmarkkinoilla.  

Uudistuksen myötä saivat rekisteröidyssä parisuhteessa olevat van-
hemmat myös ensimmäistä kertaa oikeuden sopia keskenään vanhem-
painrahakauden jakamisesta. Tämä on merkittävä etu monille perheille, ja 
se on ilman muuta myös tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymys. Per-
heemme ovat erilaisia, ja tämä erilaisuus on syytä ottaa aina huomioon 
perhepolitiikkaa suunniteltaessa. 

Uusi hallitus on ohjelmassaan sitoutunut työn ja perhe-elämän yhteen-
sovittamisen edistämiseen kaikessa päätöksenteossa sekä kannustamaan 
miehiä perhevapaiden pitämiseen. Hallituksen minimitavoitteena on pi-
dentää nykyistä, vain isille tarkoitettua vapaata kahdella viikolla hallitus-
kauden aikana. Hallitus on myös sitoutunut selvittämään vanhempainva-
paajärjestelmän laajempaa uudistamismahdollisuutta.  

Tarvetta kokonaisuudistukselle todella on. Suomalainen äitiys-, isyys- 
ja vanhempainvapaajärjestelmä on muotoutunut useiden pienten uudistus-
ten seurauksena kokonaisuudessaan hyvin monimutkaiseksi. Tämä aihe-
uttaa lopulta hankaluuksia perhevapaaetuuksien käyttäjille ja viranomai-
sille. Siksi onkin syytä mahdollisimman pian käydä läpi koko järjestelmä, 
ja hallitus onkin pari viikkoa sitten iltakoulussaan päässyt asiasta yksi-
mielisyyteen ja painottaa samalla sitä, että tasa-arvonäkökulman tulee 
olla tämän työn punaisena lankana.  

Kun uudistusta suunnitellaan, tulee erilaiset perhemallit ja niiden eri-
tyistarpeet ottaa huomioon. On tärkeää, että esimerkiksi yksinhuoltajien 
perheille taataan samat oikeudet kuin kahden vanhemman perheille. Pitäi-
si myös selvittää, miten perhevapaat voidaan jakaa myös sellaisissa tilan-
teissa, joissa vanhemmat eivät asu saman katon alla, mutta haluavat kui-
tenkin jakaa lapsen hoidon. Olisi myös tärkeää kehittää osittaista hoito-
vapaata ja tarkistaa korvaustasoja.  

Hyvät kuulijat, sukupuolten välisen tasa-arvon näkökulmasta perhe-
vastuiden epätasainen jakautuminen naisten ja miesten välillä on edelleen 
merkittävä haaste — se on suorastaan ongelma. Seuraukset tästä näkyvät 
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naisten asemassa työmarkkinoilla ja heidän palkka- ja urakehityksessään. 
Syrjintä työmarkkinoilla johtaa puolestaan siihen, että perhevapaista työ-
nantajille aiheutuneet kustannukset jakautuvat eri alojen työnantajien 
välillä varsin epätasaisesti. Nämä menot ovat usein luonteeltaan välillisiä, 
mikä tekee ratkaisujen löytämisen erityisen vaikeaksi vallitsevan järjes-
telmän puitteissa. 

Selkeästi tehokkain tapa saada aikaan uudistuksia, on kasvattaa isien 
osuutta vanhempainvapaiden käytöstä. Isien vanhempainvapaiden käytön 
lisääntyminen tasaisi automaattisesti kustannuksia. Se parantaisi synny-
tysikäisten naisten ja pienten lasten äitien asemaa työmarkkinoilla ja vah-
vistaisi, yhtä merkittävästi, myös isien asemaa perheissä. 

Nykyiseen tilanteeseen on varmaankin monta syytä. On kyse asenteis-
ta, tiedon puutteesta ja osittain myös toimeentulo-ongelmista. Kaikkia 
näitä esteitä on Suomessa vuosien varrella yritetty madaltaa: isät (ja äidit) 
ovat saaneet tietoa vanhempainvapaan jakamisesta ja isyysvapaasta, päi-
värahoja on korotettu ja työnantajakustannuksia tasoitettu. Itse asiassa jo 
verotuksellisista syistä olisi monille perheille taloudellisesti edullisempaa, 
jos isäkin käyttäisi vanhempainvapaansa. Mutta kuinka moni perhe tekee 
laskelmia näistä seikoista?  

Isien läsnäolo lasten ja perheen arjessa on arvokasta sekä isälle että 
lapselle. Tämä on ollut myös sosiaali- ja terveysministeriön ja työmark-
kinajärjestöjen käynnistämän kampanjan viesti. Kuten kampanjan isku-
lause sanoo, ”Sinä sait lapsen. Nyt on lapsesi vuoro saada sinut”. 

Kaikkien kokemusten perusteella näyttää siltä, että isien aktivoimiseksi 
vanhempainvapaiden käyttämiseen pitäisi nyt ottaa käyttöön järeämpiä 
keinoja.  

Meidän pitäisi Suomessa nyt ehdottomasti innostua muiden Pohjois-
maiden, etenkin Islannin kokemuksista. Selkeästi isille jyvitetty jakso, 
joka menee hukkaan, jos isä ei käytä sitä, kannustaa ylivoimaisesti eniten. 
Ministeri Wallinin ehdotus pohjoismaisten tasa-arvoministerien viime-
kuisessa kokouksessa, jonka mukaan vanhempainvapaata uudistetaan 
niin, että siitä varataan äideille 6 kuukautta, isille 6 kuukautta ja 6 kuu-
kautta voisivat vanhemmat jakaa keskenään, on herättänyt sekä keskuste-
lua että tunteita. Se takaisi äideille mahdollisuuden vähintään nykyisen 
pituiseen vapaajaksoon, mutta isien osuutta pidennettäisiin huomattavasti. 
Päivärahan tason tulisi olla riittävän kannustava, vaikka jonkinlainen 
korvauskatto siinä tulisikin olla. Mallin taustalla on ajatus, että lapsi saisi 
olla kotona puolentoista vuoden ikään asti. Kustannuskysymys täytyy 
tietenkin ratkaista, mutta tässä vaiheessa täytyy ”antaa kaikkien kukkien 
kukkia”. 

Hyvät kuulijat, edessämme on varsin kiinnostava päivä, jonka aikana 
kuulemme monipuolisesti alustuksia tämän kustannusteeman ympäriltä. 
Tarkoituksena on jakaa pohjoismaisia kokemuksia, oppia toisiltamme ja 
ennen kaikkea viedä asiaa yhdessä eteenpäin. Pohjoismaat ovat olleet 
johdonmukaisia pyrkiessään perhevapaajärjestelmän kehittämiseen, jotta 
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voitaisiin luoda joustavia mahdollisuuksia työ- ja perhe-elämän yhteen-
sovittamiselle ja jotta sukupuolten välinen tasa-arvo otetaan mahdolli-
simman hyvin huomioon. Tätä työtä on syytä jatkaa. 

Jatkossa voisi miettiä myös sitä, miten Pohjoismaat voisivat profiloitua 
tässä kysymyksessä kansainvälisesti. Tällä hetkellä esimerkiksi Euroopan 
unionin tasolla puhutaan paljon isien hoivavastuun kasvattamisesta ja isien 
kannustamisesta perhevapaiden käyttöön. Pohjoismailla on usein ollut 
suunnannäyttäjän rooli sukupuolten välisissä tasa-arvokysymyksissä, ja 
uskon, että meillä olisi paljon annettavaa muille juuri vanhempainvapaan 
kehittämisen alueella. 

Arvoisat konferenssivieraat, toivotan teille antoisaa konferenssipäivää. 
Toivon, että pääsemme keskusteluissa konkreettisiin ratkaisuihin, joilla 
voimme edelleen oikaista tätä perhevastuiden epätasaista jakautumista ja 
niistä aiheutuvia kustannuksia. Tämä tavoite tulee varmaankin työllistä-
mään meitä vielä melko pitkäksi aikaa eteenpäin. 



2. Johdatus teemaan: 
Pohjoismaisen perhevapaa-
politiikan haasteita 

Johanna Lammi-Taskula,  

erikoistutkija, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Sta-
kes, Suomi 

Perhevapaat ovat keskeinen työn ja perheen yhteensovittamisen keino. Pohjoismaat 
ovat olleet edelläkävijöitä perhevapaapolitiikan alueella: muihin maihin verrattuna 
vapaat ovat pitkiä ja hyvin korvattuja, ja isille on kehitetty omia vapaajaksoja. Sa-
maan aikaan kun monet muut Euroopan maat Pohjoismaiden innoittamina luovat 
uusia, usein varsin edistyksellisiä vanhempainvapaajärjestelmiä, myös pohjoismai-
nen hyvinvointivaltio kohtaa koko ajan uusia haasteita. Pohjoismaiden perhevapaa-
järjestelmien välillä on monenlaisia eroja, ja maat voivat oppia paljon toisiltaan. 
Lasten ja perheiden hyvinvoinnin sekä sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta tarvi-
taan edelleen keskustelua mm. vanhempainvapaan pituudesta, päivärahan tasosta, 
työelämän vaatimuksista sekä ennen kaikkea isien hoivavastuusta. 

 
Perhevapaat ovat keskeinen työn ja perheen yhteensovittamisen keino. 
Pohjoismaat ovat 1960-luvulta asti olleet edelläkävijöitä äitien työssä-
käyntiä tukevan perhepolitiikan alueella, ja 1990-luvulta alkaen ne ovat 
kulkeneet kehityksen kärjessä isille tarkoitettujen perhevapaaoikeuksien, 
erityisesti vanhempainvapaan isäkiintiöiden kehittämisessä. 

Vaikka Pohjoismaat muodostavat kansainvälisissä vertailuissa oman, 
muista erottuvan ryhmänsä, niiden perhevapaajärjestelmien välillä on 
myös monenlaisia eroja esimerkiksi vapaiden pituudessa, korvaustasossa, 
käytön joustavuudessa sekä isäkiintiöiden toteutustavassa. Perehtymällä 
toistensa erilaisiin kokemuksiin maat voivat siis oppia paljon toisiltaan 
niin sukupuolten tasa-arvon edistämisen, kuin lasten ja perheiden hyvin-
voinnin turvaamisenkin näkökulmasta. 

Viimeisimpään tutkimustietoon perustuvassa politiikkavertailussa tut-
kija Karin Wall (2007, 28–31) sijoittaa Ruotsin, Tanskan ja Islannin eri 
ryhmään kuin Suomen ja Norjan. Ensin mainitut sijoittuvat yhdessä Slo-
venian kanssa sukupuolten tasa-arvoon vahvasti pyrkivien maiden ryh-
mään, joissa noin vuoden mittaiseen, korkeasti korvattuun vanhempain-
vapaaseen liittyy isille suunnattu oma kiintiö sekä kattavat päivähoitopal-
velut. Suomi ja Norja sijoittuvat puolestaan vanhempien valinnanvapautta 
korostavien maiden ryhmään yhdessä Ranskan ja Belgian kanssa. Näissä 
maissa tuetaan vanhempainvapaan jälkeen lasten kotihoitoa vaihtoehtona 
päivähoidolle, eikä sukupuolten tasa-arvoon pyritä yhtä ponnekkaasti. 
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Politiikkavertailua tekevän tutkimuksen ongelma on siinä, että vapaa-
järjestelmät muuttuvat alituisesti; tämä pätee myös Karin Wallin maa-
ryhmittelyyn. Esimerkiksi Ruotsissa on vastikään säädetty kotihoidon 
tuesta, mikä merkitsee askelta kohti Suomen ja Norjan edustamaa, van-
hempien valinnanmahdollisuuksia korostavaa mallia. Samaan aikaan 
muualla Euroopassa luodaan Pohjoismaiden innoittamina uusia, suku-
puolten tasa-arvoa edistämään pyrkiviä vanhempainvapaajärjestelmiä. 
Esimerkiksi Saksassa tänä vuonna voimaan tullutta vanhempainvapaa-
uudistusta on pidetty radikaalina käännöksenä kohti pohjoismaista mallia 
(Erler & Erler 2007,160). Pitkän mutta heikosti korvatun vapaan sijaan 
vanhemmille maksetaan vuoden ajan ansiosidonnaista päivärahaa, ja 
isille on kahden kuukauden oma vanhempainvapaakiintiö. 

Pohtiessaan perhevapaajärjestelmiensä kehittämistä Pohjoismaat, ku-
ten monet muutkin läntiset maat, ovat monien haasteiden edessä. Haastei-
ta voi miettiä yhtäältä perheiden ja toisaalta yhteiskunnan näkökulmasta. 
On myös tärkeää ottaa huomioon se, miten eri näkökulmat ovat keske-
nään vuorovaikutuksessa. 

Pienten lasten vanhempien - ja tietysti itse päähenkilöiden eli lasten - 
kannalta keskeisiä asioita perhevapaajärjestelmässä ovat vapaan pituus ja 
vapaan käytön joustava ajoittaminen. Myös päivärahan taso on monessa 
perheessä tärkeä toimeentuloon vaikuttava kysymys. Lisäksi erilaiset 
perherakenteet voivat merkitä erilaisia haasteita vapaajärjestelmälle: yk-
sinhuoltajaperheiden tarpeet voivat olla erilaisia kuin kahden vanhemman 
perheiden; uusperheiden tai sateenkaariperheiden erilaisia kuin hetero-
ydinperheiden; monilapsisten erilaisia kuin yksilapsisten. Merkittävä 
haaste vanhempien näkökulmasta on järjestelmän selkeys tai monimut-
kaisuus. Miten äidit ja varsinkin isät saavat tietoa omista oikeuksistaan? 
Minkälaisia ehtoja ja kelpoisuusvaatimuksia vapaiden pitämiseen liittyy? 
Varsinkin Suomessa vapaajärjestelmä on niin monimutkainen erilaisine 
vapaanimikkeineen ja eritasoisine päivärahoineen, että vanhemmat tarvit-
sevat ammattilaisen konsultointia voidakseen täysimääräisesti hyödyntää 
tarjolla olevia mahdollisuuksia. 

Yhteiskuntapolitiikan tasolla haasteena on tasapainottelu taloudellis-
ten, sosiaalisten ja moraalisten tavoitteiden välillä. Väestö ikääntyy ja 
mahdollisimman monen työikäisen panosta työmarkkinoilla tarvitaan 
sosiaali- ja terveyspalveluiden ja niihin tarvittavan veropohjan turvaami-
seksi. Tulevaisuuden työvoiman näkökulmasta pitäisi turvata riittävän 
korkea syntyvyys ja pitää hyvää huolta syntyvistä lapsista, jotta heistä 
kasvaa hyvinvoivia ja toimintakykyisiä kansalaisia. Samalla tulisi luoda 
perustaa sukupuolten tasa-arvolle eli naisten ja miesten edellytyksille 
osallistua sekä ansiotyöhön että perhe-elämään. Tähän asti pohjoismaista 
mallia on pidetty varsin onnistuneena: hyvinvointivaltion antamat oikeu-
det ja palvelut ovat tuottaneet hyvää taloudellista menestystä ja auttaneet 
ylläpitämään verrattain korkeaa syntyvyyttä. 
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Haasteena niin Pohjoismaissa kuin muuallakin on kuitenkin se, että 
vaikka tasa-arvoon pyritään enemmän tai vähemmän ponnekkaasti, työ-
elämän tasa-arvoa ei suinkaan ole missään maassa vielä saavutettu. Myös 
huolenpidon ja hyvinvoinnin kysymyksissä on edelleen paljon tekemistä. 
Naiset ovat nykyään miehiä korkeammin koulutettuja, mutta heidän ase-
mansa työmarkkinoilla on miesten asemaa heikompi mitä tulee urakehi-
tykseen ja palkkaukseen. Heikko työmarkkina-asema on tutkimuksen 
mukaan yhteydessä äitien pitkiin perhevapaisiin: jos ei ole työpaikkaa 
mihin palata, jäädään perhevapaiden turvin hoitamaan lasta kotiin. Jos 
ollaan pitkään kotona, on työelämään yhä vaikeampi palata. 

Sukupuolten eriytyneen työnjaon toinen puoli on, että työelämään 
keskittyvät pienten lasten isät voivat ajautua perheessä ulkokehälle ja 
pahimmassa tapauksessa vieraantua lastensa elämästä. Eriytynyt työnjako 
on myös riski parisuhteen kestävyyden kannalta, sillä kotitöiden jako on 
vanhempien suurimpia riidanaiheita. Jos vanhemmat ajautuvat eroon, isän 
vähäinen osallistuminen lastensa arkielämään voi varsinkin riitaisessa 
erotilanteessa kostautua, kun äiti katsotaan perheen työnjakohistorian 
perusteella edelleen ensisijaiseksi huoltajaksi. 

Työelämän kuormittamia äitejä ja isiä rasittaa paitsi aikapula perheen 
ja lasten kanssa, usein myös huoli omasta jaksamisesta vanhempana. 
Katse kohdistuukin työelämän toimijoihin: inhimillisesti ja sosiaalisesti 
kestävä kehitys tarkoittaa työelämän paineiden, epävarmuuden ja kuor-
mittavuuden hillitsemistä niin, että pienten lasten vanhemmilla riittää 
aikaa ja voimia huolehtia lapsistaan, itsestään ja mielellään myös parisuh-
teestaan. Perhevapaat antavat äideille ja isille mahdollisuuden rakentaa 
tasapainoa työn ja perheen välille - tasapainon toteutumisen kannalta 
avainasemassa ovat työnantajat ja työyhteisöt. 





3. Perhevapaiden vaikutus 
naisten palkkakehitykseen  

Sami Napari,  

tutkija, Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos, Suomi 

Tutkimuksessa analysoidaan perhevapaiden vaikutusta äitien palkkakehitykseen 
Suomen yksityisellä sektorilla. Tutkimuksessa keskitytään äiteihin, jotka synnyt-
tävät ensimmäisen lapsensa vuosina 1996–1997. Näitä äitejä verrataan samanikäi-
siin lapsettomiin naisiin ennen ja jälkeen lapseen liittyvän urakatkon. Tutkimuk-
sessa havaitaan, että lapsella on negatiivinen yhteys äidin palkkaan. Palkkavaiku-
tus näyttää kuitenkin vaihtelevan voimakkaasti lapsensaantiin liittyvän urakatkon 
pituuden mukaan. Äideillä, jotka palaavat kahden vuoden kuluessa takaisin työ-
markkinoille, lapsen negatiivinen yhteys palkkoihin on karkeasti arvioiden puolet 
pienempi verrattuna äiteihin, jotka kokevat tätä pidemmän urakatkon. Lisäksi tu-
lokset osoittavat, että äidit kurovat palkkaeroa kiinni muihin naisiin nähden ver-
rattain nopeasti työmarkkinoille paluun jälkeen. Nämä havainnot tukevat hypotee-
sia, jonka mukaan äitien työhön liittyvien tietojen ja taitojen heikkeneminen ura-
katkon aikana on yksi merkittävä tekijä ns. lapsihaitan taustalla. Tutkimuksessa 
havaitaan myös, että äitien valikoituminen erityyppisiin yrityksiin kuin lapsetto-
mat naiset selittää jossain määrin äitien ja muiden naisten välistä palkkaeroa. 

 
Sukupuolten välinen palkkaero on yleisesti kaventunut lähes kaikissa 
maissa viimeisten vuosikymmenten aikana. Samaan aikaan palkkaero 
äitien ja lapsettomien naisten välillä on säilynyt lähes muuttumattomana 
tai jopa hieman kasvanut. Näin ollen perheaseman merkitys sukupuolten 
palkkaerojen taustalla vaikuttavana tekijänä on korostunut. 

Lasten ja naisten palkkakehityksen välistä yhteyttä on tutkittu melko 
paljon Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa. Sen sijaan esimerkiksi Poh-
joismaissa aiheeseen liittyvää tutkimusta on tehty selvästi vähemmän. 
Suomen osalta aikaisempaa tutkimusta ei löydy lainkaan. Yhdysvaltoja ja 
Iso-Britanniaa koskevissa tutkimuksissa on havaittu, että monien tausta-
ominaisuuksien, kuten koulutuksen ja työkokemuksen, huomioon ottami-
sen jälkeenkin äidit ansaitsevat tyypillisesti noin 10 prosenttia vähemmän 
kuin lapsettomat naiset. Miehillä vastaavaa yhteyttä ei ole havaittu. Päin-
vastoin, isät ansaitsevat keskimäärin enemmän kuin lapsettomat miehet. 
Pohjoismaissa lasten negatiivinen yhteys naisten palkkoihin on havaittu 
olevan selvästi pienempi verrattuna Yhdysvaltoihin ja Iso-Britanniaan. 
Esimerkiksi Ruotsia koskevat tulokset viittaavat siihen, että äitiysvapailla 
olisi hyvin vähäinen vaikutus naisten palkkoihin. Sen sijaan ruotsalais-
miesten käyttämillä vanhempainvapailla on huomattava negatiivinen 
yhteys heidän palkkaansa. Myös Tanskassa lapsen vaikutus äitien palk-
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kakehitykseen näyttää olevan verrattain pieni ja lisäksi vaikutuksen on 
todettu olevan luonteeltaan lyhytkestoinen. 

Osana Palkansaajien tutkimuslaitoksen, Elinkeinoelämän tutkimuslai-
toksen sekä Työterveyslaitoksen ESR-rahoitteista ”Perhe ja ura tasa-
arvosuunnittelun haasteena” – hanketta on tutkittu perhevapaiden vaiku-
tusta äitien palkkakehitykseen Suomessa. Tähän liittyen on kirjoitettu 
muun muassa tutkimus Is There a Motherhood Wage Penalty in the Fin-
nish Private Sector?.1 Kyseisessä tutkimuksessa pyritään vastaamaan 
kysymykseen, onko lapsen saamisella negatiivisia palkkavaikutuksia 
äitien palkkoihin Suomen yksityisellä sektorilla. Palkkavaikutusten suu-
ruuden arvioimisen lisäksi tutkimuksessa analysoidaan, miten ns. lapsisa-
kon suuruus vaihtelee lapseen liittyvän urakatkon pituuden mukaan. 
Kolmantena teemana tutkimuksessa pohditaan lapsisakon pysyvyyttä. 
Onko lapsen saamisella pysyviä vaikutuksia äidin palkkauraan vai ovatko 
vaikutukset luonteeltaan lyhytkestoisia? Viimeiseksi tutkimuksessa käsi-
tellään yrityspiirteiden merkitystä lapsisakon määräytymisessä. Valikoi-
tuvatko äidit mahdollisesti erityyppisiin yrityksiin kuin lapsettomat naiset 
ja mikä merkitys tällä on lapsisakon suuruuden kannalta?  

Tutkimuksessa käytetty aineisto koostuu Tilastokeskuksen ns. 
FLEED-aineistosta sekä Kelan rekisteriaineistosta. FLEED-aineiston 
tietoja on käytetty vuosilta 1993–2002, Kela-aineisto kattaa vuodet 1995–
2002. FLEED-aineisto sisältää hyvin monipuolista tietoa monista palkan 
määräytymisen kannalta tärkeistä taustatekijöistä. Kelan rekistereistä on 
poimittu tieto henkilön vuodenaikaisista perhevapaapäivien lukumääräs-
tä. Yhdistetty aineisto on edustava yksityisen sektorin osalta.  

Tutkimuksessa keskitytään äiteihin, jotka synnyttävät ensimmäisen 
lapsensa vuosina 1996–1997. Näitä naisia verrataan samanikäisiin lapset-
tomiin naisiin ennen ja jälkeen lapseen liittyvän urakatkon. Tällöin saa-
daan tietoa äitien suhteellisen palkka-aseman muutoksesta urakatkon 
aikana. Tutkimuksessa estimoidaan kaksi eri palkkamallia. Ensimmäises-
sä mallissa huomioidaan ainoastaan henkilöominaisuuksia, kuten ikä ja 
koulutus. Tämän lisäksi malliin sisällytetään urakatkon pituutta kuvaavia 
muuttujia. Toisessa spesifikaatiossa malliin lisätään yrityksen taustaomi-
naisuuksia, kuten yrityksen koko, ikä- ja koulutusrakenne ja kannatta-
vuus. Vertailemalla näiden kahden mallin tuloksia saadaan tietoa yritys-
piirteiden merkityksestä lapsisakon kannalta.  

Tulokset osoittavat, että ennen lapseen liittyvää urakatkoa tulevien äi-
tien palkka-asema ei merkittävästi eroa lapsettomien naisten palkka-
asemasta. Sen sijaan urakatkon jälkeen tilanne on toinen. Kun huomioidaan 
ainoastaan henkilön taustaominaisuudet, välittömästi työmarkkinoille pa-
luuta seuraavana vuotena kahden vuoden tai sitä lyhyemmän urakatkon 
kokeneet äidit ansaitsevat noin 10 prosenttia vähemmän kuin lapsettomat 
naiset. Tätä pidemmän urakatkon kokeneiden kohdalla vastaava lapsisakko 

                                                      
1 Toinen aihetta käsittelevä tutkimus on Jenni Kellokummun tutkimus Baby and Pay:  
The Family Gap in Finland.  
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on tuplasti suurempi, noin 20 prosenttia. Mutta vaikka lapsisakko heti työ-
markkinoille paluun jälkeen onkin huomattava, se pienenee verrattain no-
peasti ajan kuluessa.2 Kolme vuotta työmarkkinoille paluun jälkeen äidit, 
jotka viettivät kaksi vuotta tai lyhyemmän ajan kotona lapsen kanssa, eivät 
eroa lapsettomista naisista palkan suhteen. Sen sijaan kauemmin kotona 
olleet äidit ansaitsevat tulosten mukaan vielä kolme vuotta paluun jälkeen-
kin noin 10 prosenttia vähemmän kuin lapsettomat naiset.  

Yrityspiirteiden sisällyttäminen malliin ei muuta edellä tehtyjä johto-
päätöksiä. Jonkin verran lapsisakon suuruus kuitenkin pienenee yritys-
piirteiden huomioon ottamisen johdosta. Karkeasti arvioiden pienenemi-
nen on noin 8 prosenttia. Äitien valikoituminen erityyppisiin yrityksiin 
näyttää siis selittävän äitien lapsettomia naisia alhaisempaa palkkaa vaik-
kakin valikoitumisen merkitys on verrattain pieni.  

Edellä esitellyt tulokset koskevat keskipalkkoja. Tutkimuksessa analy-
soitiin myös, miten lapsisakon suuruus vaihtelee äidin tulotason mukaan. 
Kärsivätkö korkeatuloiset äidit enemmän vai vähemmän suhteessa0 mata-
latuloisiin äiteihin? Tulokset palkkajakauman eri osissa tukevat aikai-
semmin tehtyjä johtopäätöksiä. Lapsisakon suuruudessa havaittiin kui-
tenkin myös vaihtelua tulotason mukaan. Esimerkiksi pidemmän urakat-
kon kokeneiden äitien suuri lapsisakko johtuu ennen kaikkea suurista 
sakoista korkeatuloisten äitien keskuudessa. Sen sijaan kahden vuoden tai 
lyhyemmän lapsiin liittyvän urakatkon kokeneiden äitien osalta sakon 
suuruudessa ei juuri havaita vaihtelua tulotasosta riippuen.  

Mahdollisimman luotettavien tutkimustulosten saamiseksi tutkimukses-
sa selvitettiin lapsen vaikutuksia äidin palkkaan usealla eri tavalla. Tulokset 
eivät riipu käytettävistä lähestymistavoista. Esimerkiksi palkkakasvumalli-
en tulokset ovat yhdenmukaisia edellä esitettyjen tulosten kanssa. Näin 
ollen äitien ja lapsettomien naisten mahdolliset erot esimerkiksi sellaisten 
havaitsemattomien tekijöiden suhteen, kuten motivaatio tai urasuuntautu-
neisuus, ei selitä lapsen ja äidin palkan negatiivista yhteyttä.  

Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu, kuinka suuri lasku lapsesta äidille 
koituu Suomen yksityisellä sektorilla ja mitkä tekijät laskun suuruuteen 
vaikuttavat. Tutkimuksessa havaitaan, että lapsen saamisella on negatii-
vinen yhteys äidin palkkaan. Lasten vaikutus palkkauraan riippuu kuiten-
kin voimakkaasti lapseen liittyvän urakatkon pituudesta. Tulokset myös 
viittaavat siihen, että lapsen vaikutukset äidin palkkaan olisivat luonteel-
taan melko lyhytkestoisia. Nämä tulokset ovat yhdenmukaisia muista 
Pohjoismaista saatujen tutkimustulosten kanssa. 

                                                      
2 Aineistossa ei ole tietoa osa-aikatyöstä. Tämä voi osaltaan vaikuttaa siihen, miksi lapsisakko on 

huomattavan suuri välittömästi työmarkkinoille paluun jälkeen.  





4. Isien osuuden kasvattaminen 
perhevapaiden käytössä – 
vähemmän valinnanvapautta vai 
korkeammat kannustimet?  

Kari Skrede,  

vanhempi tutkija, Statistisk sentralbyrå, Norja 

Esitelmässä käsitellään norjalaista, lapsen syntymään liittyvää, vanhempainvapaa-
ta koskevaa säännöstöä. Norjassa on pitemmälle viety kaksiraiteinen järjestelmä 
kuin Ruotsissa. Isän oikeus vanhempainvapaaseen riippuu siitä, onko äidillä oike-
us palkalliseen vanhempainvapaaseen, ja noin 80 prosentilla äideistä on tämä oi-
keus. Kehitys isien vanhempainvapaan käytöstä sen jälkeen kun isiä koskeva kiin-
tiö otettiin käyttöön vuonna 1993, osoittaa, että useimmat isät, joilla on oikeus 
vanhempainvapaaseen, käyttävät tätä oikeuttaan, mutta suurin osa tyytyy vain 
isälle kuuluvaan kiintiöön. Tutkimukset osoittavat, että äidin mukanaololla työ-
elämässä on suurin merkitys siihen, ottaako isä osansa tästä vanhempien kesken 
jaettavasta vanhempainvapaasta. Todennäköisyys vanhempainvapaan jakamiseen 
on sitä suurempi mitä korkeampi äidin koulutus ja tulot ovat ja mitä tasa-
arvoisempia vanhemmat ovat tulotason suhteen. Työpaikkasitoutumisella ja tulo-
jen korvausasteella on myös merkitystä. Julkisen sektorin palveluksessa olevat 
saavat täyden palkan vanhempainvapaan aikana. Suurin todennäköisyys vanhem-
painvapaan jakamiseen on sellaisten vanhempien kohdalla, joilla molemmilla on 
pitkä koulutus ja jotka työskentelevät julkisen sektorin palveluksessa. Tuloerot 
naisten ja miesten välillä ovat este tasa-arvolle.   

1. Norjan vanhempainvapaita koskeva säännöstö  

Norjassa on kaksijakoisempi järjestelmä kuin Ruotsissa. Jos ei oteta 
huomioon, että isällä on oikeus 2 viikon isyysvapaaseen lapsen syntymän 
yhteydessä ( palkaton oikeus, mutta isä ja työnantaja ovat voineet tehdä 
sopimuksen palkanmaksusta), riippuu isän oikeus vanhempainvapaaseen 
siitä, onko äidillä oikeus palkalliseen äitiysvapaaseen. Äidillä on oikeus 
palkalliseen äitiysvapaaseen, jos hän on ollut ansiotyössä vähintään 6 
kuukautta syntymää edeltävän viimeisen 10 kuukauden aikana. Viime 
vuonna tämä oikeus oli 80 prosentilla synnyttävistä äideistä, eli kahdek-
salla kymmenestä isästä oli oikeus vanhempainvapaaseen. Kun äidillä ei 
ole oikeutta äitiysvapaaseen, hänelle maksetaan kertasumma synnytyksen 
yhteydessä. Tämä summa on suuruudeltaan 33 584 Norjan kruunua lasta 
kohden (vastaa noin 4 200 euroa). Kertasumman suuruudessa ei ole ta-
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pahtunut olennaisia muutoksia viimeisen 10 vuoden aikana (Vuonna 
1996 se oli 32 138 Norjan kruunua). 

Vanhemmilla, joilla on oikeus vanhempainvapaaseen, on viimeisim-
män, 1.7.2006 toteutetun vanhempainvapaan pidennyksen jälkeen, yhdes-
sä oikeus 44 viikon vanhempainvapaaseen täydellä Norjan kansaneläke-
laitoksen tulokorvauksella, jonka kattona on kansaneläkkeen perussumma 
(G) x 6 (tämä vastaa 400 872 Norjan kruunua eli noin 50 110 euroa ny-
kyisen perussumman mukaan, joka 1.5.2007 lähtien on 66 812 Norjan 
kruunua), tai he voivat ottaa 54 viikon vanhempainvapaan 80 prosentin 
tulokorvauksella. Näistä viikoista on äidille varattu 3 viikkoa ennen syn-
nytystä ja ensimmäiset 6 viikkoa synnytyksen jälkeen, 6 viikkoa on varat-
tu isälle (niin sanottu isänosuus) ja loput 29 tai 39 viikkoa voidaan jakaa 
äidin ja isän kesken.  

Vanhemmilla voi olla työsopimukset, joiden nojalla he saavat parem-
man tulokorvauksen kuin he saisivat Norjan kansaneläkelaitoksen perus-
turvan mukaan. Julkisen sektorin palveluksessa olevilla (valtio ja kunnat) 
on oikeus täyteen tulokorvaukseen. Isän tulokorvaus isänosuuden aikana 
riippuu äidin tulokorvauksen määrästä. Niillä isillä, jotka käyttävät osan 
vanhempien kesken jaettavasta vanhempainvapaasta, on kuitenkin 
1.7.2000 lähtien ollut oikeus tulokorvaukseen omien, tätä aikaa koskevien 
määräysten mukaan. Edellytyksenä on, että äiti on ansiotyössä tai että hän 
opiskelee (vähintään 60 % kokopäivä-toimisesta opiskelusta) isän vapaan 
aikana. Tämä edellytys ei koske isänosuuden aikaista vapaata. 

Jos vanhemmat eivät asu yhdessä lapsen syntymän aikaan, voi äiti ha-
kea (ja hänelle yleensä myös myönnetään) isänosuuden siirtämistä itsel-
leen. Yksinhuoltajaäideillä, joilla ei ole oikeutta palkalliseen vanhem-
painvapaaseen, on oikeus yksinhuoltajia koskevaan siirtymäkauden tu-
keen aina kolmeen vuoteen asti (mahdollisesti viiteen, jos hän opiskelee).  

Siirtymäkauden tuki on yleinen etuus, jota saavat ne yksinhuoltajat, 
joilla on alle 10-vuotias lapsi. Sen määrä on yhtä suuri kuin Norjan kan-
saneläkelaitoksen takaama minimitulo, ja se vastaa vuodessa 112 296 
Norjan kruunua – noin 14 035 euroa. Sitä ei ole sidottu syntymän jälkei-
seen aikaan, mutta sitä voidaan saada myös tällöin. Siirtymäkauden tuki 
on veronalaista tuloa, ja sitä verotetaan yhdessä muiden tulojen kanssa. 
Jos ansiotulot ylittävät 31 000 Norjan kruunua 12 kuukauden ajanjakson 
aikana, pienennetään siirtymäkauden tukea suhteessa ansiotuloihin.  

Sen lisäksi, että vanhemmat voivat valita joko 44 tai 54 viikon pitui-
sen vapaan, heillä on myös mahdollisuus jakaa koko vanhempainvapaa-
aika osa-aikavapaaksi kahden vuoden ajanjakson ajalle (aikatili). Aikatili-
järjestelyä käytetään suhteellisen vähän. Palkallisen vanhempainvapaan 
lisäksi vanhemmilla (sekä äidillä että isällä) on oikeus jopa 2 vuoden 
palkattomaan vapaaseen (siihen asti kunnes lapsi on täyttänyt 3 vuotta). 
Sinä ajanjaksona, jolloin lapsi on täyttänyt yhden vuoden ja kunnes hän 
täyttää kolme vuotta, on vanhemmilla oikeus 100 prosenttiseen tai osittai-
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seen rahatukeen, edellyttäen että lapsella ei ole kokopäiväistä hoitopaik-
kaa julkisen sektorin tukemassa päiväkodissa. 

Tämän lisäksi on syytä mainita, että opiskelevilla vanhemmilla on 
Norjassa oikeus vanhempainvapaaseen – Pohjoismaista Norja tarjoaa 
parhaat etuudet niille vanhemmille, jotka saavat lapsen/lapsia opiskeluai-
kana (Björnberg, Ólafson og Eydal 2006)3.  

Yhteenveto Norjan säännöstöstä:  

Tasa-arvoinen vanhemmuus on yhteiskunnan vanhemmille tarjoama 
mahdollisuus – ei normi. Huomattavan suuri valinnanvapaus.  

2. Isien vanhempainvapaan käyttö  

Kuten aikaisemmin mainittiin, on kahdeksalla kymmenestä isästä oikeus 
vanhempainvapaaseen. Vapaaoikeutta käyttävien isien osuus lisääntyi 
huomattavasti, sen jälkeen kun isänosuus otettiin käyttöön vuonna 1993. 
Vuonna 2006 otti 90 prosenttia vapaaseen oikeutetuista isistä vanhem-
painvapaata, mikä tarkoittaa, että yli kolme neljästä tietyn ikäluokan isistä 
kokonaisuutena katsottuna otti vanhempainvapaata. Useimmat isät tyyty-
vät isänosuuteen. Niiden isien määrä, jotka ottavat enemmän vanhem-
painvapaata kuin isänosuus, on kylläkin lisääntymässä, mutta kehitys ei 
tapahdu kovinkaan nopeasti. Vuonna 1997 otti 11,5 prosenttia vapaaseen 
oikeutetuista isistä vapaata yli isänosuuden (se oli silloin 20 päivää), 
vuonna 2006 oli niiden isien osuus, jotka ottivat yli 30 päivää vanhem-
painvapaata, lisääntynyt 16,5 prosenttiin Norjan kansaneläkelaitoksen 
tilastojen mukaan. Kehitys kertoo, että sen jälkeen kun isänosuus otettiin 
käyttöön vuonna 1993, ovat sen kerrannaisvaikutukset olleet toistaiseksi 
suhteellisen vaatimattomia, mutta pientä edistymistä on havaittavissa.  

Pohjoismaista Ruotsi oli pitkään johtava maa isien vanhempainvapaan 
käytössä, mutta Islanti on ottanut johtopaikan sen jälkeen kun vanhem-
painvapaata siellä pidennettiin, ja se muutettiin 3x3-malliksi vuonna 
2001. Tämän mallin mukaan molemmilla vanhemmilla on oikeus 3 kuu-
kauden vapaaseen, ja mahdollisuus jakaa loput 3 kuukautta.  

3. Mitä tutkimus kertoo vanhempien jaettavan 
vapaaosuuden käytöstä? 

Isänosuuden käyttöönotto ei ole muuttanut niitä olosuhteita, jotka vaikut-
tavat vanhempainvapaan jakoon. Vapaan jakamisen todennäköisyys kas-

                                                      
3 Björnberg, U., S. Ólafson og G. B. Eydal (2006): Education, Employment and Family Forma-

tion: Differing Patterns, Bradshaw, J. og A. Hatland (toim.): Social Policy, Employment and Family 
Change in Comparative Perspective, Cheltenham: Edward Elgar: 199 –219. 
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vaa äidin koulutuksen ja tulojen mukaan ja vanhempien ansiotason tasa-
arvoisuuden lisääntyessä. Vapaan jakamisen todennäköisyys on suurempi 
silloin, kun on valittu lyhin vapaavaihtoehto (aiemmin 42 viikkoa – nyt 
44 viikkoa). Vapaan jakamisen todennäköisyys kasvaa myös isän iän 
mukaan. Työpaikkaan sitoutumisella on myös merkitystä. Vapaan jaka-
misen todennäköisyys on suurin, kun sekä äiti että isä ovat töissä julkisel-
la sektorilla, mutta se pienenee, jos äiti työskentelee sosiaali- ja tervey-
denhuoltopalvelujen alalla, ja on alhaisin, kun molemmat vanhemmat 
työskentelevät yksityisellä sektorilla. Vapaan jakamisen todennäköisyys 
pienenee myös, kun äiti on osa-aikatyössä. 

Yhteenveto:  

Äidin ammattiin sitoutuminen  vaikuttaa eniten siihen, jakavatko van-
hemmat vanhempainvapaan vai eivät (mittarina on, että äiti haluaa ja-
koa). Sopeutuminen ”kevyt-tasa-arvoon” (tarkoittaen työnjakoa, jossa isä 
on perheen pääasiallinen elättäjä, ja äiti tekee osapäivätyötä) pienentää 
vapaan jakamisen todennäköisyyttä. Valinnanvapaus tukee status quota, 
ei muutosta.  

Tasa-arvoprosessin ”Catch 22”:  

Tuloerot naisten ja miesten ansiotuloissa vaikuttavat osaltaan siihen, että 
perheiden ansiotaso heikkenee, kun isä ottaa vanhempainvapaata (mikäli 
isä ei saa korvausta omien tulojensa mukaan), ja tämä johtaa siihen, että 
monesti juuri äidit käyttävät koko jaettavan vapaaosuuden. Tämä pitää 
osaltaan pystyssä erilaisia vanhemmuuden mielikuvia työnantajien kes-
kuudessa työpaikoilla, joissa naiset ja miehet kilpailevat keskenään – 
nuori nainen on potentiaalinen äiti, joka ottaa pitkiä äitiysvapaita, kun 
taas nuorta miestä ei yhtä paljon yhdistetä tulevaan isyyteen. 

4. ”Tasa-arvon alijäämä” synnytysmallissa:  

Vanhempainvapaan käytön erojen ohella näemme myös eroavaisuuksia 
vanhemmuudessa nykypäivän nuorten sukupolven parissa. Synnytysmal-
lin kehitys Pohjoismaissa viittaa siihen, että on vanhempia, jotka toteutta-
vat ”kevyt-tasa-arvoa”, ja juuri nämä vanhemmat saavat eniten lapsia. 
Perhepolitiikalla voidaan rajallisesti vaikuttaa perheenmuodostamisen 
mahdollisuuksiin. Naiset, jotka haluavat panostaa sekä työuraan että saa-
da lapsia, ovat riippuvaisia siitä, että he löytävät miehen, joka on halukas 
jakamaan vanhempien tehtäviä suuremmassa määrin kuin ”kevyt-tasa-
arvossa”. Uudemmat tutkimukset viittaavat siihen, että nuorten naisten ja 
nuorten miesten asenteissa tasa-arvoon ja vanhemmuuteen on huomatta-
via eroja. 
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5. Valinnanvapaus ja tasa-arvo:  

Isien osuuden lisääminen perustuen heidän omiin oikeuksiinsa on yksi 
mahdollisuus, mutta ristiriitoja herättävä, jos se otetaan jaettavasta va-
paaosasta ja jos sitä pidetään huomattavassa määrin ”äidin” vapaana. 
Miksi ohjata vanhempien valintaa, eivätkö he voi itse päättää, haluavatko 
he jakaa vapaan vai eivät?  
 
 lasten oikeus kumpaankin vanhempaan 
 yhtä suuret tulot naisten ja miesten välillä johtaa parhaaseen 

tulokseen sekä lasten että vanhempien kannalta.  
 tasa-arvo vaikuttaa osaltaan siihen, että tehdään enemmän lapsia 
 taloudellinen eriarvoisuus naisten ja miesten välillä vaatii 

kompensaatiojärjestelyjä 

6. Lopetus: Muutosstrategiat.  

Koskee julkisen ja yksityisen vastuun rajoja. Miesten pitää työntekijöinä 
itse vaatia oikeutta täyteen tulokorvaukseen yksityisellä sektorilla. Yksi-
tyisen sektorin työnantajien on myös nähtävä sosiaalinen vastuunsa  las-
ten saannissa ja järjestää työntekijöilleen mahdollisuus olla vanhempia. 
Jotkin yritykset ovatkin järjestäneet työntekijöilleen tällaisen mahdolli-
suuden – viittaan esimerkiksi Norjan Microsoftin esittelyyn Norjan suu-
rimmassa sanomalehdessä Aftenpostenissa 13. lokakuuta 2007. Siinä 
kerrotaan malleista, joita muiden työnantajien kannattaa seurata.  

Julkinen vastuu: Yksityisoikeudellisten lakien tulee ottaa enemmän 
huomioon taloudellinen epätasa-arvo ja erilainen työnjako jaettaessa elä-
keoikeuksia ja taloudellisia korvauksia avioeron ja yhteiselämän päätty-
misen yhteydessä. 





5. Perhevapaiden jakaminen ja 
syntyvyys 

Ann-Zofie Duvander,  

tutkija, Försäkringskassan ja Tukholman yliopisto, Ruotsi 

Vanhempainvapaan erilaisten käyttötapojen seuraukset on yksi lisätutkimuksia 
vaativa asia. Tässä Norjaa ja Ruotsia vertailevassa tutkimuksessa tutkitaan van-
hempainvapaan erilaisten hyväksikäyttötapojen ja lapsensaannin välistä yhteyttä. 
Tutkimus osoittaa isien vanhempainvapaan käytön olevan yhteydessä lapsensaan-
nin jatkumiseen. Tämä voidaan tulkita siten, että se tukee tasa-arvon ja lapsen-
saannin runsauden välistä yhteyttä. Tulos osoittaa lisäksi yhteyttä äitien pitkän 
vanhempainvapaan ja jatkuvan lastensaannin välillä, mikä voi johtua lapsisuun-
tautumisen ja työsuuntautumisen välisestä konfliktista. Mallit ovat yleensä voi-
makkaampia Norjassa kuin Ruotsissa, ja niiden tulkitaan olevan yhteydessä Nor-
jan Ruotsiin verrattuna kaksijakoisempaan perhepolitiikkaan. 

 
Monessa maassa on laajalle levinnyt käsitys, että lasten hankkiminen ja 
tasa-arvo liittyvät yhteen. Jos sillä tarkoitetaan sitä, että naisten huomat-
tava osallistuminen työelämään on tasa-arvon mittari, niin usein juuri 
samoissa maissa on pitkälle viety tasa-arvo ja korkea lasten syntyvyysas-
te. Perhepolitiikka voi olla tehokas tapa tukea naisten osallistumista an-
siotyöhön, ja Pohjoismaissa pidetäänkin äitien osallistumista työelämään 
melkein yhtä luonnollisena kuin isien työntekoa. Pohjoismaat nähdään 
usein myös hyvänä esimerkkinä siitä, että perhepolitiikalla on onnistuttu 
mahdollistamaan lastenhoidon ja työelämän yhteensovittaminen.  

Vaikka naisten ansiotyö on tärkeä osa tasa-arvoa, niin on olemassa 
muitakin tärkeitä tasa-arvoalueita, eikä ole ollenkaan varmaa, että tasa-
arvo on yhtä hyvin toteutettu kaikilla alueilla. Usein huomautetaan, että 
juuri naiset ovat muuttaneet käyttäytymistään lisäämällä panostaan työ-
markkinoilla, kun taas miehet ovat olleet paljon hitaampia ottamaan suu-
remman vastuun kotitöistä ja lastenhoidosta. Vanhempainvapaa on tästä 
hyvä esimerkki, koska sen jakaminen vanhempien kesken kaikissa Poh-
joismaissa on edelleen vinoutunut, ja kehitys tasaisempaa jakoa kohden 
etenee hitaasti.  

Miksi tasaisesti jaettu vanhempainvapaa on tärkeä asia? Keskustelu 
Ruotsissa on koskenut lähinnä tasa-arvon aiheuttamia seurauksia työelä-
mässä, mutta myös kotitöiden tasaisempaa jakamista. Jos vanhemmat 
jakavat työt tasaisesti lapsen syntymästä lähtien, niin töiden jako tulee 
olemaan helpompaa myöhemminkin, varsinkin silloin kun molemmat 
vanhemmat ymmärtävät, mitä lapsen hoitaminen vaatii. Sekä lisäänty-
neen työelämän tasa-arvon että kotitöiden tasaisemman jakamisen voi-
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daan ajatella vaikuttavan lasten hankkimiseen. Äidin näkökulmasta kat-
sottuna tulee useamman lapsen hankkiminen realistisemmaksi mahdolli-
suudeksi, jos hän tietää, että hän ei kanna vastuuta yksin kotona, ja jos 
hän ei pidä itseään huonompiosaisena työelämässä. Isälle tasa-arvo tar-
koittaa lähinnä kasvanutta työtaakkaa, mikä voi mahdollisesti estää lasten 
hankkimista. Toisaalta voidaan ajatella, että lapsen kanssa vietetty aika 
johtaa haluun saada lisää lapsia ja kasvattaa hänen kiinnostustaan lapsiin.  

Minä ja kollegani Trude Lappegård ja Gunnar Andersson tutkimme 
lasten hankkimisen ja tasa-arvon yhteyttä yksilötasolla. Tutkimme, voiko 
äitien ja isien vanhempainvapaan käyttöä suhteuttaa heidän halukkuu-
teensa hankkia useampia lapsia. Keskitymme pareihin, joka ovat saaneet 
lapsia yhdessä, tutkimme, kuinka he käyttävät vanhempainvapaansa, ja 
tarkastelemme sitten, kuinka todennäköistä on, että he hankkivat yhdessä 
lisää lapsia. Tutkimme tätä asiaa Norjassa ja Ruotsissa.  

Oikeus vanhempainvapaaseen on melko samanlainen Norjassa ja 
Ruotsissa, mutta perhepolitiikassa voidaan nähdä myös huomattavia ero-
ja. Norjassa vanhemmilla on oikeus yhden vuoden vapaaseen, kun taas 
Ruotsissa vanhempainvapaa on hieman pitempi, 13 kuukautta täydellä 
korvaustasolla ja 3 kuukautta alhaisemmalla korvaustasolla. Molemmissa 
maissa vanhemmat voivat jakaa vanhempainvapaan niin kuin haluavat, 
sillä poikkeuksella, että tietty osa on varattu äidille ja tietty isälle. Norjas-
sa molemmille vanhemmille on varattu 6 viikkoa, Ruotsissa sen sijaan 2 
kuukautta.  

Korvaus vanhempainvapaan aikana on 80 prosenttia aikaisemmista tu-
loista niiden vanhempien kohdalla, jotka ovat töissä vanhempainvapaata 
edeltävänä aikana aina vanhempainvapaan alkamiseen asti. Tärkeä ero 
näiden kahden maan välillä on se, että Norjassa isän osuus voidaan nyky-
ään jakaa, mutta aina vuoteen 2000 asti se oli täysin riippuvainen äidin 
ansiotyöhön osallistumisesta. Norjassa ei vapaan jakaminen ole siten 
nykyäänkään täysin yksilöllistä.  

Toinen tärkeä ero perhepolitiikassa koskee ajanjaksoa vanhempainva-
paan jälkeen. Norjassa ei esikoulujärjestelmää ole rakennettu niin laajaksi 
kuin Ruotsissa, mutta vanhemmat voivat sen sijaan käyttää vanhempain-
rahaa. Tämä tuki mahdollistaa sen, että toinen vanhemmista jää kotiin ja 
pitää huolta lapsesta tai että vanhemmat maksavat jollekin kolmannelle 
osapuolelle lapsen hoidosta. Suuri osa äideistä käyttää hyväkseen tätä 
tukea ja jää kotiin lapsen kanssa. Ruotsissa kunnilla on velvollisuus tarjo-
ta kaikille lapsille mahdollisuus käydä esikoulua, ja suurin osa lapsista on 
kirjoilla esikoulussa. Useimmat vanhemmat palaavat takaisin työhönsä 
vanhempainvapaan jälkeen.  

Yhteenvetona voidaan todeta, että Norjan ja Ruotsin perhepolitiikka 
muistuttavat toisiaan, mutta norjalainen ratkaisu on kaksijakoisempi, kun 
taas ruotsalaiset puolestaan ovat pitäneet johdonmukaisemmin kiinni 
tasa-arvoisesta linjasta.  
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Olemme käyttäneet tämän tutkimuksen tekemisessä Norjan ja Ruotsin 
rekisteritietoja 1990-luvulta ja 2000-luvun alusta. Meillä on tietoja kaikis-
ta pareista, jotka ovat saaneet yhdessä lapsia, ja seuraamme heitä aina 
siihen asti, kunnes he saavat vielä yhden lapsen tai eroavat. Otamme tut-
kimuksessa huomioon ne erot, joiden tiedämme vaikuttavan lasten hank-
kimiseen, kuten vanhempien ikä, edellisen lapsen syntymästä kulunut 
aika, kalenterivuosi, tulot, koulutustaso ja toisen vanhemman vanhem-
painvapaa.  

Jos aloitamme isien vanhempainvapaasta ja halukkuudesta hankkia li-
sää lapsia, käy selville, että niillä isillä, jotka käyttävät vanhempainvapaa-
taan, on suurempi halu hankkia toinen lapsi. Mitä enemmän vanhempain-
vapaata isä käyttää, sitä suurempi on mahdollisuus hankkia toinenkin 
lapsi. Tämä yhteys on vahvempi Norjassa kuin Ruotsissa.  

Kun tutkimme niitä isiä, jotka ovat saaneet kaksi lasta ja joilla on 
mahdollisuus hankkia kolmas lapsi, käy selville, että niillä isillä, jotka 
ovat käyttäneet vanhempainvapaata, on suurempi halukkuus hankkia 
vielä yksi lapsi. Yhteys vanhempainvapaan käytön ja toisen lapsen hank-
kimisen välillä on kuitenkin vahvempi Norjassa kuin Ruotsissa.  

Yhteenvetona teemme sen johtopäätöksen, että isien vanhempainva-
paan käytön ja useamman lapsen hankkimisen välillä vallitsee positiivi-
nen yhteys. Tämän ei tarvitse merkitä sitä, ettei puuttuva syy-yhteys voisi 
olla taustalla vaikuttava tekijä, joka johtaa sekä vanhempainvapaan käyt-
tämiseen että useampaan lapseen. Esimerkiksi alunperin suuri kiinnostus 
lapsiin voi johtaa sekä vanhempainvapaan käyttöön että useamman lap-
sen hankkimiseen.  

Äitien kohdalla tämä yhteys näyttää toisenlaiselta. Jos aloitamme niis-
tä äideistä, jotka ovat saaneet yhden lapsen ja joilla on mahdollisuus 
hankkia toinen lapsi, näyttää Norjan malli erilaiselta kuin Ruotsin. Nor-
jassa pitkä vanhempainvapaa johtaa suurempaan halukkuuteen hankkia 
toinen lapsi. Ne jotka ovat ottaneet pisimmän vanhempainvapaan, ovat 
niitä, joilla on suurin halukkuus hankkia toinen lapsi. Niillä, joilla ei ole 
ollut oikeutta vanhempainvapaaseen, on pienin halukkuus hankkia lapsia, 
ja on myös mahdollista, että perheen taloudelliset rajoitukset vaikuttavat 
tämän ryhmän päätöksiin. Ruotsalaisten äitien keskuudessa on niillä äi-
deillä, jotka ovat ottaneet keskipitkän vanhempainvapaan, suurin haluk-
kuus hankkia toinen lapsi.  

Niiden äitien kohdalla, jotka ovat hankkineet kaksi lasta ja joilla on 
mahdollisuus hankkia kolmas, on Norjan ja Ruotsin malli samankaltainen.  

Ne norjalaiset ja ruotsalaiset äidit, jotka ovat olleet kauan kotona, 
hankkivat useimmiten kolmannen lapsen. Niillä norjalaisilla äideillä, 
joilla ei ole ollut oikeutta vanhempainvapaaseen, on kuitenkin suuri ha-
lukkuus hankkia kolmas lapsi. Yhteys äitien halukkuuteen hankkia lisää 
lapsia on hieman vahvempi Norjassa kuin Ruotsissa, mutta erot ovat pie-
nemmät kuin isien kohdalla.  
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Äitien suhteen ei voida tehdä sitä johtopäätöstä, että tasa-arvon ja las-
ten hankkimisen välillä vallitsee positiivinen yhteys. Pikemminkin juuri 
äidit käyttäytyvät epätasa-arvoisesti, mikä tarkoittaa sitä, että ne äidit, 
jotka ottavat pitkän vanhempainvapaan ja ovat pois työelämästä kauem-
min, päätyvät hankkimaan useampia lapsia.  

Yhteenvetona todetaan, että löydämme positiivisen yhteyden isien van-
hempainvapaan ja useampien lasten hankkimisen välillä sekä Norjassa että 
Ruotsissa. Haluan tähdentää, että isien vanhempainvapaat ovat edelleen 
niin lyhyitä, että ei oikein voida puhua tasa-arvosta. Löydämme äitien kes-
kuudessa mallin, joka voidaan tulkita valinnaksi työsuuntautumisen ja lap-
sisuuntautumisen välillä, selvimmin Norjassa. Tasa-arvon ja lasten hank-
kimisen välinen yhteys eri maissa on siksi monimutkaisempi yksilötasolla. 
Vaikka useimmat naiset ovat ansiotyössä myös äidiksi tullessaan, niin jous-
tava vanhempainvakuutus mahdollistaa kotona olemisen eripituisina ajan-
jaksoina. Yksi tulkinta on, että ristiriita lastenhoidon ja työelämän välillä 
naisten kohdalla vaikuttaa edelleen, mutta toisella tasolla.  

Yleisesti ottaen löydämme vahvemman mallin Norjasta kuin Ruotsis-
ta. Yksi mahdollinen tulkinta tästä on, että Norjan kaksijakoisempi poli-
tiikka johtaa suurempiin eroihin vanhempien valinnoissa. Ruotsin joh-
donmukaisempi politiikka on voinut luoda vahvempia normeja ja malleja 
sille, kuinka sekä vanhempainvapaa että lasten hankkiminen toteutetaan. 
Tästä aiheutuu pienempiä käyttäytymiseroja, ja on mahdollista, että eroa-
vaisuudet vanhempainvapaaetuuksissa eivät välttämättä liity eroihin syn-
tyvyydessä.  



6. Miesten ja naisten joustava 
perhevapaiden käyttö ja 
työpaikkakulttuuri  

Bente Marianne Olsen,  

vanhempi tutkija, SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 
Tanska 

Esitelmässäni hahmottelen lyhyesti tanskalaiset vanhempainvapaata koskevat sää-
dökset. Tanskassa ei ole varattu erityistä vapaata isille, mutta vapaita koskevat 
säännöt ovat erittäin joustavia ja tarjoavat monia mahdollisuuksia vanhempainva-
paan yhdistämiseksi vanhempien kesken. Perheissä naiset ottavat suurimman osan 
vapaasta, mutta esitelmässäni nyansoin isien vapaankäyttöä tarkastelemalla van-
hempainvapaiden jakautumista niillä pariskunnilla, joista isä käyttää vapaita. Lo-
puksi kerron hieman pohjoismaisessa tutkimuksessa saatuja tietoja siitä, mikä 
muodostaa esteitä miehen vanhempainvapaan käytölle, painottaen työpaikkakult-
tuurin merkitystä sille, valitseeko mies vapaan vai ei. 

1. Tanskalaiset vanhempainvapaasäännöt 

Maaliskuussa 2002 Tanskassa tuli voimaan uusi vapaajärjestely, joka 
antaa isille oikeuden 2 viikon isyysvapaaseen ja äideille oikeuden 14 
viikon äitiysvapaaseen. Lisäksi molemmat vanhemmat saavat oikeuden 
32 viikon vanhempainvapaaseen, mutta yhdessä heillä on oikeus päivära-
haan vain 32 viikolta yhteensä 64 vanhempainvapaaviikosta. Lisäksi va-
paata koskevat säännöt antavat vanhemmille oikeuden lykätä vapaata 
siihen asti, kunnes lapsi täyttää 9 vuotta. Työssä käyvillä vanhemmilla on 
oikeus pidentää vanhempainvapaata 8 tai 14 viikkoa, joilta maksetaan 
vastaavasti alennettua päivärahaa, tai heillä on oikeus siirtyä osa-
aikaiseksi työntekijäksi ja samalla halutessaan pidentää vapaajaksoa.  

2. Naisten ja miesten vapaan käyttö 

Lähes kaikki naiset ja miehet käyttävät heille varatut tai kohdennetut 
vapaajaksot: 99 prosenttia naisista pitää 14 viikon äitiysvapaan, ja 89 
prosenttia miehistä pitää 2 viikon isyysvapaan. Sen jälkeen miehet ja 
naiset käyttävät vapaita eri tavalla, mikä ilmenee tarkasteltaessa vanhem-
painvapaata, jonka aikana vanhemmille maksetaan päivärahaa yhteensä 
32 viikolta. 94 prosenttia naisista käyttää vanhempainvapaata, jota he 
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pitävät keskimäärin 28 viikkoa. Miehistä puolestaan vain 26 prosenttia 
käyttää vanhempainvapaata, jota he pitävät keskimäärin 8 viikkoa. 

Parien muodostamissa perheissä naiset käyttävät 92 prosenttia lapsen 
syntymän yhteydessä pidettävästä vanhempien yhteisestä vapaasta; mie-
het puolestaan 8 prosenttia. 34 prosenttia naisista, mutta vain 6 prosenttia 
miehistä käyttää vähintään yhtä joustomahdollisuutta: vapaan lykkäämis-
tä ja pidentämistä sekä siirtymistä osa-aikaiseksi työntekijäksi. 

3. Miesten vapaan käytön esteitä 

Tanskassa monet syyt estävät vanhempia jakamasta 32 viikon vanhem-
painvapaata nykyistä laajemmin. Tällaisia esteitä ovat perheen talous, 
vanhempien työpaikan kulttuuri ja vanhempien käsitys vanhemmuudesta 
sekä vapaajärjestelyn rakenne. 

4. Perheen talous  

Tanskalainen vapaajärjestely varmistaa miehille ja naisille vain vapaan ja 
päivärahat. Jotkin työehtosopimukset tai yksilölliset sopimukset antavat 
miehille ja naisille oikeuden täyteen tai osittaiseen palkkaan vapaan aika-
na, mutta hyvin harvoille vanhemmille on varmistettu täysi palkka koko 
heidän vapaansa ajaksi. Koska miehet ansaitsevat yleensä naisia enem-
män, joissakin perheissä taloudelliset syyt estävät miestä käyttämästä 
vapaatansa. Kuitenkin joillekin tanskalaisille perheille voi olla etua siitä, 
että sekä äiti että isä pitävät vapaata. Esimerkiksi kaikilla julkisen alan 
työntekijöillä on oikeus enintään 12 viikon täyteen palkkaan. Koska van-
hempainvapaan pituus on 32 viikkoa, joidenkin vanhempien kannattaa 
itse asiassa jakaa se, mutta kaikki vanhemmat eivät käytä tätä mahdolli-
suutta hyväkseen.  

5. Työpaikan kulttuuri 

Tutkimuksessani Olsen (2005): Mænd, orlov og arbejdspladskultur (Mie-
het, vapaa ja työpaikan kulttuuri) analysoin miesten osallistumista vapaa-
seen neljässä eri organisaatiossa, jotka valitsin tutkimuskohteiksi, koska 
niiden kokemuksen mukaan miestyöntekijät hyödynsivät mahdollisuuksia 
vapaaseen. Tutkimuskohteet olivat julkishallintoyksikkö, supermarket, 
metalliyritys ja konsulttiyritys. Järjestin neljässä organisaatiossa yhteensä 
32 haastattelua, joihin osallistui vapaata pitäneitä työntekijöitä, osasto-
päälliköitä, ylimpiä johtajia, henkilöstöjohtajia ja luottamusmiehiä. Tut-
kimus analysoi isien vapaan pitämiseen vaikuttavia laadullisia yhteyksiä 
ja suhteita, jotka liittyivät toisaalta työn organisointiin ja johtajien ja työ-
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tovereiden merkitykseen sekä toisaalta perhesuhteisiin. Tässä olen keskit-
tynyt kuitenkin vain työpaikkaan liittyviin tekijöihin. 

Tutkimus osoitti, että työpaikan kulttuuri asetti isien vapaan käytölle 
monia esteitä ja mahdollisuuksia: 

 
1. Miesten hoitovelvollisuudet korostuvat organisaatioissa, jotka 

käsittelevät perheiden tarpeet huomioivia aloitteita, jolloin miesten on 
helpompi perustella vapaan pitämistä kuin muissa organisaatioissa. 

2. Perheiden tarpeet huomioiva organisaatio, jossa työntekijät toimivat 
erittäin itsenäisesti ja joustavasti, voi luoda hyvät edellytykset 
miesten vapaan käytölle ja vaikuttaa toisaalta myös miesten 
mahdollisuuksiin valita vapaan ajankohta ja sen pituus. 

3. Työn organisoinnilla on merkitystä, jos miehiä pidetään korvaamat-
tomina, minkä vuoksi heitä pidetään käytännössä kykenemättöminä 
pitämään vapaata. Tiimityö helpottaa sijaisten löytämistä vapaalla 
olevien miesten tilalle. 

4. Väliportaan johtajat voivat estää miehiä käyttämästä vapaata myös 
silloin, kun sen pitäminen on organisaation henkilöstöpolitiikan 
mukaan hyväksyttävää. Tämä tilanne syntyy, jos väliportaan 
johtajalta puuttuvat välineet ja resurssit, joilla miestyöntekijän 
poissaolon aiheuttamat ongelmat voidaan ratkaista.  

5. Esikuvat vaikuttavat oleellisesti miesten vapaan pitämiseen. Sekä 
naiset että miehet voivat toimia esikuvina, mutta merkityksellinen 
esikuva on varsinkin johtaja, joka pitää vapaata. 

6. Vanhempien käsitys hyvästä vanhemmuudesta vapaan 
aikana 

Väitellessäni filosofian tohtoriksi käsittelin tohtorinväitöskirjassani vuon-
na 2000 laatunäkökohtia, jotka liittyivät vanhempien käsitykseen vapaan-
sa pitämisestä. Vapaan pitämiseen vaikuttavat monet tekijät: lastenhoito, 
työhön liittyvät seikat ja vanhempien oma halukkuus työntekoon sekä 
vapaan pitämiseen. Joillekin vanhemmille on tärkeää hoitaa lasta mahdol-
lisimman pitkään kotona; toisille ensisijaisesti äidin toimiminen lapsen 
hoitajana; toisille vanhempien vuorottelu lapsen hoitajina. Usein äidin 
pitkää vapaata pidetään välttämättömänä, jotta lapsi kehittyisi ensimmäi-
sen elinvuotensa aikana. Muissa tutkimuksissa tällaisen käsityksen on 
kuvattu muodostuneen kohdattaessa terveydenhoitohenkilöstöä ennen 
synnytystä ja sen jälkeen. Haastatteluissani osoittautui, että uusien äitien 
terveydenhoitoryhmissä terveydenhoitajat arvostelevat lapsenhoidon 
jakamisesta joitakin äitejä, jotka jakavat vapaansa miehensä kanssa. Äi-
deille annettiin ymmärtää, että heidän ei pitäisi antaa isän pitää äidin va-
paata. Nämä selitykset eivät ole kuitenkaan ainutlaatuisia, vaan niitä on 
tarkasteltava muiden mainitsemieni vapaan pitämisen esteiden tapaan 
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samassa yhteydessä työpaikan kulttuurin, perheen talouden ja lakiin sekä 
työehtosopimuksiin perustuvien vapaata koskevien oikeuksien kanssa. 

7. Vapaajärjestelyn rakenteen merkitys isän vapaan 
pitämiselle 

Tanskassa päivärahallista 32 viikon vanhempainvapaata ei kohdenneta 
kummallekaan vanhemmista. Vanhemmat voivat jakaa vanhempainva-
paaviikot vapaasti keskenään, mikä on vaikuttanut tasa-arvoon siten, että 
vain neljännes miehistä pitää vanhempainvapaata, kun puolestaan lähes 
kaikki naiset pitävät sitä. Jos miehille kohdennettaisiin osa päivärahalli-
sesta 32 viikon vanhempainvapaasta, heillä olisi hyvä syy perustella per-
heenjäsenilleen eikä vähiten työpaikallaan, miksi he pitävät entistä 
enemmän vanhempainvapaata. Samalla on kuitenkin mainittava, että 
vanhempainvapaan kohdentaminen miehille on vaikeampi toteuttaa po-
liittisesti Tanskassa kuin esimerkiksi Islannissa, jos jo nykyisin Tanskassa 
melko pitkää vanhempainvapaata ei samalla pidennettäisi, koska käytän-
nössä vanhempainvapaan kohdentaminen miehille tarkoittaisi miesten 
osuuden ottamista naisilta. 
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7. Isät kotiin – Islannin 
perhevapaajärjestelmän 
vaikutukset 

Ingólfur V. Gíslason,  

tieto- ja tutkimusjohtaja, Sukupuolten välisen tasa-arvon keskus, Islanti 

Vuonna 2000 muutettiin Islannin vanhempainvapaalakia perinpohjaisesti. Aikai-
semmin vapaan pituus oli ainoastaan 6 kuukautta, ja siitä annettiin alhainen, kiin-
teä korvaus. Se pidennettiin 9 kuukaudeksi, ja vapaata käyttävät vanhemmat saa-
vat 80 prosenttia palkastaan. Lisäksi saatettiin voimaan kolmijako niin, että äidillä 
on kolme kuukautta, isällä kolme kuukautta, minkä jälkeen he voivat jakaa keske-
nään kolme kuukautta. Uudistus on osoittautunut menestykseksi. Noin 90 prosent-
tia isistä käyttää oikeuttaan ja pitää keskimäärin 96 vuorokautta vapaata. Lailla on 
voimakas yhteiskunnan kannatus, ja näyttää siltä, että isillä ei ole vaikeuksia va-
paan pitämisessä. Pääongelmana sukupuolinäkökulmasta tällä hetkellä on se, että 
vapaa on liian lyhyt. 

 
Virallisen tilaston mukaan 0,3 prosenttia juuri lapsen saaneista islantilai-
sista isistä piti vanhempainvapaata vuonna 1997. Kahdeksan vuotta myö-
hemmin noin 90 prosenttia isistä käytti vapaata, jonka keskimääräinen 
pituus oli 3 kuukautta. 

Tämän alueen lainsäädäntöä oli muutettu, ja nyt oli otettu huomioon 
mm. Pohjoismaissa ja muualla Euroopassa tehdyt tutkimushavainnot. 
Tosiasiassa on tiedetty kauan mitä pitäisi tehdä, jotta isät käyttäisivät 
osansa vanhempainvapaasta. Keskeisiä tekijöitä on kolme: yksilölliset 
oikeudet, korkea palkan korvaustaso ja joustavuus. 

Keskustalais-oikeistolainen hallitus teki vuonna 2000 ehdotuksen ra-
dikaaleista muutoksista Islannin lainsäädännössä tällä alueella. Aiemmin 
vanhempainvapaan pituus oli 6 kuukautta, se oli periaatteessa jaettavissa, 
mutta käytännössä sitä pitivät vain äidit. Korvaustaso oli matala ja sama 
kaikille, summan suuruus oli riippumaton palkasta. Mitään joustoa ei 
ollut, oltiin joko vanhempainvapaalla tai sitten töissä, minkäänlainen 
yhteensovittaminen ei ollut mahdollista. 

Lakiehdotuksen mukaan vapaata pidennettiin asteittain yhdeksään 
kuukauteen. Vanhemmat, jotka olivat olleet töissä, saivat 80 prosentin 
korvauksen palkasta vapaan aikana. Alussa ei ollut mitään korvauskattoa, 
mutta sen sijaan kylläkin lattia. Erittäin korkea katto otettiin kuitenkin 
käyttöön vuonna 2004, ja ainoastaan noin 2 prosenttia vanhemmista “lyö 
päänsä kattoon”. Käyttöön otettiin kolmijako. Äiti sai kolme kuukautta, 
isä kolme kuukautta ja loput kolme kuukautta voi pari jakaa itse halua-
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mallaan tavalla. Yksilöllisiä kuukausia ei voi siirtää toiselle vanhemmal-
le, paitsi siinä tapauksessa, että toinen vanhemmista kuolee, ennen kuin 
hän on ehtinyt käyttää omat kolme kuukauttaan. Tässä tapauksessa jäljel-
lejäänyt vanhempi voi käyttää loppuajan. Edelleen otettiin käyttöön jous-
tavuus, mikä tarkoittaa sitä, että vanhemmat voivat käyttää vapaansa pät-
kissä ja sovittaa ne yhteen palkkatyön kanssa. Vanhempien tulee käyttää 
oikeuttaan vapaaseen 18 kuukauden aikana. 

Lakiesitys sai erittäin hyvän vastaanoton, ja siitä äänestettäessä ei yk-
sikään kansanedustaja painanut ei-nappia, yksi jätti äänestämättä. Tähän 
tulokseen vaikutti epäilemättä osaltaan se, että uudistuksen käyttöönotto 
ei aiheuttanut mitään lisäkustannuksia. Perustettiin erityinen rahasto, 
vanhempainvapaarahasto. Tämä rahasto saa varansa osasta työnantaja-
maksuja, joita kaikki Islannissa palkkoja maksavat tahot suorittavat. Työ-
nantajamaksuja voidaan käyttää mm. työttömyyskassan rahoittamiseen. 
Islannissa ei käytännössä ole ollut työttömyyttä muutamaan vuoteen, 
joten rahaa oli reilusti. Osa niistä työnantajamaksuista, jotka oli siirretty 
työttömyyskassaan, ohjattiin uuteen vanhempainvapaarahastoon. Järjes-
telmää voitiin siis muuttaa, niin että kaikkien asiat paranivat ilman lisä-
kustannuksia. Vuonna 2004 työnantajamaksuja oli kuitenkin hieman ko-
rotettava, pääasiassa siksi, että isät käyttivät oikeuttaan paljon suurem-
massa määrin kuin valtiovarainministeriö alunperin oli kaavaillut.  

Jo lain ensimmäisenä voimaantulovuonna käytti 82,4 prosenttia isistä 
oikeuttaan. Tämä luku on viime aikoina noussut noin 90 prosenttiin. Kes-
kimäärin isät käyttävät sen ajan, jonka vain he voivat käyttää. Ensimmäi-
senä vuonna, kun isillä oli vain yhden kuukauden vapaa, he käyttivät 
keskimäärin 39 päivää. Vuotta myöhemmin heillä oli käytössään kaksi 
kuukautta, ja he käyttivät keskimäärin 68 päivää. Vuodesta 2003 heillä on 
ollut kolme kuukautta, ja he käyttävät keskimäärin 96 päivää. Äidit sen 
sijaan käyttävät keskimäärin omat kuukautensa ja jäljellä olevan yhteisen 
ajan. Vuonna 2001 he käyttivät keskimäärin 186 päivää, nyt tämä luku on 
laskenut 182:een päivään. Tämä asia on tuttu muista maista, jaettavan 
ajan käyttävät yleensä äidit. 

Näiden keskiarvojen taustalla vaikuttaa se seikka, että noin 17 pro-
senttia isistä ei käytä koko oikeuttaan vanhempainvapaaseen, ja suunnil-
leen yhtä suuri osuus käyttää osan yhteisestä ajasta. Prosentti äideistä ei 
käytä hyväkseen koko oikeuttaan vapaaseen, noin 90 prosenttia käyttää 
osan yhteisestä oikeudesta vapaaseen. 

Sen lisäksi olemme havainneet, että niiden vanhempien, jotka jakavat 
vapaan jollain tapaa, osuus lisääntyy. Isien kohdalla oli jo ensimmäisenä 
vuonna 55 prosenttia isiä, jotka jakoivat vapaan, nyt tämä osuus on noin 
85 prosenttia. Äitien kohdalla vapaan jakajien luku oli 29 prosenttia 
vuonna 2001, ja se on nyt noussut 49 prosenttiin. Valitettavasti tiedämme 
aivan liian vähän siitä, kuinka jakaminen todellisuudessa tapahtuu, mutta 
tiedämme kuitenkin, että useimmissa perheissä molemmat vanhemmat 
ovat kotona ensimmäisen 2-3 viikon aikana lapsen syntymästä, sitten isä 
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palaa töihin ja käyttää loput vapaastaan sopien siitä äidin ja työnantajan 
kanssa. Luultavasti lisääntynyt vapaan jakaminen äitien keskuudessa 
merkitsee sitä, että useammat äidit käyttävät hyväkseen mahdollisuutta 
sovittaa yhteen työ ja vapaa sekä sitä, että vanhemmat yrittävät venyttää 
vapaata, jotta lapsi ei tarvitsisi perhepäivähoitajaa, ennen kuin hän saa 
paikan päiväkodissa. 

Isien vapaan käyttäminen osoittaa selvästi, että uudistus on otettu vas-
taan positiivisesti. Sen lisäksi meillä on käytössämme mielipidemittauk-
sia, jotka kertovat samasta suuntauksesta. 80–90 prosenttia väestöstä 
tukee lakia. Negatiivisin ryhmä on työnantajat, mutta myös 70 prosenttia 
heistä tukee uudistusta. On kuitenkin ilmeistä, että tämä tuki koskee pää-
asiassa niitä kolmea kuukautta, jonka vain isät voivat käyttää. Työnanta-
jat ovat mielipidemittausten mukaan sitä mieltä, että isien on paljon äitejä 
vaikeampi käyttää kolmea kuukautta pitempää vapaata. 

Samalla tavoin sekä kvalitatiiviset että kvantitatiiviset tutkimukset 
osoittavat, että lähiympäristö innostaa ja tukee isiä. Sekä ystävät, suku että 
työtoverit suhtautuvat positiivisesti siihen, että mies käyttää oikeuttaan 
vapaaseen. On myös ilmeistä, että tuskin näkisimme 90 prosenttia miehistä 
käyttävän oikeuttaan, jos vastustus koko yhteiskunnassa olisi suurta. 

Vaikuttaa kuitenkin siltä, että yksilöllinen oikeus vapaaseen on asian 
avaintekijä. Työnantajien suhteellisen negatiivinen suhtautuminen siihen, 
että isät ottavat yli kolme kuukautta vapaata, antaa syyn uskoa, että jos 
vanhemmat voisivat “vapaasti” valita, kuka käyttäisi ja kuinka suuren 
osan yhdeksästä kuukaudesta, niin miehen työnantaja painostaisi häntä 
siten, että äiti käyttäisi suuremman osan vapaasta. 

Kvalitatiiviset tutkimukset osoittavat samaan suuntaan. Niissä on tullut 
esille, että äidit, jotka eivät käytä yhteistä, jaettavaa aikaa, kokevat tiettyä 
”tuomitsemista” ympäristön taholta. Vaikka isän pätevyyttä lapsenhoidos-
sa ei sinällään kyseenalaisteta, niin ympäristö on kuitenkin sitä mieltä, että 
äidin pitää olla kotona lapsensa kanssa niin kauan kuin ylipäätään mahdol-
lista. Jos hän ei tee niin, hän ei ole hyvä äiti. Tämä tarkoittaa, että äitejä 
painostettaisiin käyttämään suurempi osa koko vanhempainvapaasta, jos 
perhe saisi jakaa vanhempainvapaan ”miten haluaa”.  

Pääongelma Islannin vanhempainvapaan suhteen juuri nyt on, että se 
on liian lyhyt. On melkein mahdotonta saada lapselle päiväkotipaikka, 
ennen kuin lapsi on täyttänyt 18-20 kuukautta. Se merkitsee, että on ole-
massa huomattava ajanjakso vanhempainvapaan loppumisesta siihen asti 
kunnes lapsi saa päiväkotipaikan. Monet vanhemmat yrittävät kaventaa 
tätä jaksoa venyttämällä vanhempainvapaata eri tavoin, mutta useimpien 
täytyy turvautua toisiin keinoihin. Perhepäivähoitaja, au pair ja suku ovat 
suosittuja tapoja rakentaa silta tämän ajanjakson yli. Tutkimuksissa on 
kuitenkin noussut esiin, että kun vanhemmat säätelevät osallistumistaan 
työmarkkinoille tämän tilanteen pohjalta, niin on paljon enemmän äitejä, 
jotka eivät osallistu työelämään, kuin isiä. On myös niin, että useammat 
äidit kuin isät vähentävät työaikaansa vanhempainvapaan jälkeen. Vertai-
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lu vanhempien käyttäytymisen välillä nyt ja ennen uudistusta osoittaa 
joka tapauksessa, että erot miesten ja naisten välillä ovat pienentyneet. 

Tänä keväänä virkaan astunut hallitus on luvannut pidentää vanhem-
painvapaata hallituskautensa aikana. Todennäköisintä on, että vapaata 
pidennetään 9:stä 12:eentoista kuukauteen ja että se jaetaan 4-4-4. Tämä 
merkitsee, että ne jotka käyttävät vapaata optimaalisesti, voivat välttää 
ajanjakson vanhempainvapaan loppumisen ja päiväkotipaikan saamisen 
välillä. Luultavasti se tulee merkitsemään sitä, että vanhemmat jakavat 
vanhempainvapaa-aikansa entistä tasaisemmin. 



8. Elämän palapeli ja sukupuolten 
välinen tasa-arvo 

Sture Nordh,  

puheenjohtaja, Tjänstemännens Centralorganisation (TCO), Ruotsi 

Esikoulu ja vanhempainvapaat ovat Pohjoismaissa helpottaneet vanhempien an-
siotyössä käymistä, ja naisten ansiotyö on nykyisin itsestään selvä asia. Pohjois-
maat ovat kehittäneet perhepoliittisia kahden elättäjän malleja, joissa tulonsiirto-
järjestelmät ja julkiset palvelut tukevat naisten ansiotyötä ja suuressa määrin myös 
miesten tekemää hoitotyötä. Siitä huolimatta työelämä ei ole vieläkään tasa-
arvoista. Useimmat tutkimukset osoittavat, että kun perheessä on lapsia, se vaikut-
taa eri tavalla miesten ja naisten työuraan. Juuri lasten ollessa pieniä lasketaan pe-
rusta lapsiin ja kotiin liittyvän vastuun epätasaiselle jakautumiselle. Sen jälkeen se 
on malli, joka jää pysyväksi ja josta on seurauksia naisten uramahdollisuuksille. 
Uskomme, että tasa-arvoisempi vanhemmuus voi johtaa tasa-arvoisempaan työ-
elämään. Ei ole kohtuullista, että naiset kantavat raskaimman vastuun elämän pa-
lapelin kokoamisesta. Jaettu vastuu kotona tehtävästä palkattomasta työstä on ta-
sa-arvoisen työelämän edellytys. Ajan mittaan se johtaa myös stressin vähentymi-
seen ja terveyden kohentumiseen. 

 
Tasa-arvon puuttuminen ja sen aiheuttamat ongelmat lapsille, työelämälle 
ja yhteiskunnalle on tietysti monitahoinen asia. Sen ovat myös edelliset 
puhujat aamupäivän aikana tuoneet esille erittäin mielenkiintoisissa pu-
heenvuoroissaan. 

Me Ruotsin virkamiesten keskusjärjestössä (TCO) uskomme, että jot-
kin seikat ovat tärkeämpiä kuin toiset voidaksemme oivaltaa, kuinka 
voimme päästä tasa-arvoisempaan yhteiskuntaan, jossa vastuu kodista ja 
lapsista jaetaan tasaisemmin ja jossa naisilla ja miehillä on yhtäläiset 
mahdollisuudet työelämässä. Yksi tällainen tekijä on helpottaa elämän 
palapeliä, eli siis keventää ihmisten ongelmia, kun yritetään sovittaa yh-
teen yhä vaativampi työelämä ja vastuu lapsista, perheestä ja muut vält-
tämättömät velvollisuudet. Elämän palapelissä on kyse myös siitä, kuinka 
saamme kalenterissamme tilaa elämälle! Monen arki näyttää nykyään 
tällaiselta.  

1. Tasa-arvo on taloudellisen kasvun edellytys  

Taloudellinen kasvu on kaikissa maissa edellytys hyvinvoinnin rakenta-
miseksi, mutta keinot taloudellisen kasvun aikaansaamiseksi vaihtelevat. 
Hyvin harvoin kuullaan taloustutkijoiden ja yleensä yhteiskunnalliseen 
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keskusteluun osallistuvien sanovan, että lisääntynyt tasa-arvo tuottaa 
voimakkaampaa kasvua. Julkisessa keskustelussa taloudellisesta kasvusta 
tasa-arvo enemmän tai vähemmän sivuutetaan. Mutta yhteys tasa-arvon ja 
taloudellisen kasvun välillä on kehittyneissä kansantalouksissa olennai-
sesti suurempi kuin useimmat yleensä luulevat.  

TCO on eräässä tutkimuksessa selvittänyt yhteyttä, joka vallitsee kan-
sainvälisten tasa-arvoarviointi- ja syntyvyyslukutietojen välillä kehittyneis-
sä kansantalouksissa. Analyysi osoittaa, että tasa-arvoisissa yhteiskunnissa 
syntyy enemmän lapsia. Tasa-arvo antaa siten pitkällä aikavälillä paremmat 
mahdollisuudet lisätä työvoiman tarjontaa näissä kansantalouksissa. Use-
ammat lapset johtavat myös parempaan demografiseen tasapainoon tule-
vaisuudessa. Tästä seuraa, että tasa-arvo pitkällä aikavälillä vaikuttaa omal-
ta osaltaan parempaan taloudelliseen kehitykseen.  

Sen lisäksi naisten työllisyysasteen ja korkeiden syntyvyyslukujen vä-
lillä vallitsee vahva yhteys. Maissa, joissa monet naiset ovat ansiotyössä, 
syntyy enemmän lapsia kuin muissa maissa. Tämä on vahva argumentti 
sitä vastaan, että ansiotyö vaikuttaisi haitallisesti lasten hankkimiseen. 
Yhteiskunnat, jotka pystyvät luomaan hyvät edellytykset sekä miesten 
että naisten palkkatyölle, ovat myös niitä yhteiskuntia, joissa syntyy 
enemmän lapsia.  

Tämän analyysin tärkeä johtopäätös on, että tasa-arvo johtaa parem-
paan demografiseen kehitykseen ja täten parempiin taloudellisen kasvun 
edellytyksiin. Pohjoismainen hyvinvointimalli vaikuttaa positiivisesti 
sekä tasa-arvoon että taloudelliseen kasvuun! 

Niitä maita, joissa on vallalla käsitys, että miesten tehtävänä on elättää 
perhe ja naisten tulee pitää huolta lapsista ja perheestä, uhkaa pitkällä 
aikavälillä taloudellinen taantuma. Näissä maissa syntyvyysluvut ovat 
niin alhaisia, että niillä on vaarana joutua väestöloukkuun, mikä johtaa 
alhaiseen taloudelliseen kasvuun ja lisääntyvään jännitykseen sukupolvi-
en välillä. Useiden maiden vaarana on joutua maksamaan kova hinta siitä, 
että ne eivät luo järjestelmää, joka edistää tasa-arvoa ja ansiotyön ja las-
tenhoidon yhteensovittamisen mahdollisuuksia.  

2. Elämän palapeli  

Työelämässä tapahtuneet muutokset, ja ennen kaikkea työvoiman va-
paampi liikkuminen, ovat johtaneet siihen, että yksilön on vaikeampaa 
sovittaa yhteen työ ja yksityiselämä. Lastenhoito ja kokopäivätyö ovat 
usein vaikeasti toteutettava yhdistelmä. Uusi tekniikka tarjoaa suuremmat 
mahdollisuudet työskennellä kotona, mutta hämärtää myös rajaa työn ja 
oman ajan välillä. Monella on aikapula. He toivovat enemmän aikaa itsel-
leen ja perheelleen, lapsilleen, vapaa-ajan harrastuksilleen ja ystävilleen. 
Enemmän aikaa ja vähemmän stressiä on korkealla sijalla yhä useimpien 
toivelistalla. 
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Ennen kevään kongressia TCO teetätti tutkimuksen, josta kävi ilmi, 
että elämän palapelin kysymykset ovat ehdottomasti tärkeimpiä seikkoja, 
jotka täytyy saada kuntoon, jotta ihmiset voisivat tuntea turvallisuutta 
työelämässä. Kunnon taloudellinen korvaus sairauden tai työttömyyden 
kohdatessa asetetaan myös listalla korkealle, kuten myös työympäristö ja 
mahdollisuus työpaikan säilyttämiseen. Mutta hyvin koulutetuille ryhmil-
le on elämän palapelistä tullut työmarkkinoiden tärkein kysymys.  

On kohtuullista olettaa, että tämä heijastaa yhteistä pulmaa sen suku-
polven parissa, joka on saanut hyvän koulutuksen ja jolla on suuri yksi-
löllinen vastuu vaativissa töissä. Samanaikaisesti heidän pitää selvitä 
korkeista asumiskustannuksista ja huolehtia siitä, että lapsilla on hyvät 
olosuhteet huolimatta siitä, että säästöt kunnissa ovat jättäneet jälkensä 
esikoulujen ja koulujen työhön. Yhä useammalle yksilölle on entistä vai-
keampaa sovittaa yhteen työ ja yksityiselämä. He tekevät enemmän töitä, 
matkustavat töihin kauemmaksi, maksavat enemmän asunnostaan, ja 
heidän sukupolvensa äideillä ja isillä on enemmän paineita kuin heidän 
omilla äideillään ja isillään oli. 

TCO on työskennellyt kauan elämän palapelin kysymysten parissa. 
2000-luvun alussa loimme käsitteen ”Elämän palapeli”, joka tarkoittaa 
ihmisten mahdollisuuksia käytännössä sovittaa yhteen arkielämässään 
sekä työ että perhe. Elämän eri osaset täytyy voida pystyä sovittamaan 
yhteen. Elämän palapelin kokoaminen jää eniten naisten hartioille! 

Haluamme tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa, jossa naisia ei syrjitä työ-
elämässä, sen tähden että he ovat saaneet lapsia, ja tässä asiassa miehet 
voivat ottaa vastuunsa isinä arkielämässä. Se vaatii muutoksia sekä työ-
elämässä että yhteiskunnassa yleensä.  

3. Työnjaon perusteet luodaan lasten ollessa pieniä  

Esikoulu ja vanhempainvakuutus ovat tehneet vanhempien ansiotyöhön 
osallistumisen helpommaksi, ja naisten palkkatyö on nykyään itsestään-
selvyys. Keskustelu lasten ja työn ympärillä on 2000-luvulla koskenut 
sen sijaan suuremmassa määrin puuttuvaa tasa-arvoa vanhempien kesken 
ja sen vaikutuksia sekä naisten että miesten mahdollisuuksiin työmarkki-
noilla. Useimmat tutkimukset osoittavat, että kun perheellä on lapsia, se 
vaikuttaa eri tavoin miesten ja naisten uraan. Ennen lasten syntymää erot 
ovat huomattavasti pienemmät! 

Miehet, joilla on pieniä lapsia, tekevät kokopäivätyötä ja eniten ylitöi-
tä, vaikka he ovat siinä elämänvaiheessa, jossa palkattoman kotityön 
määrä todennäköisesti on huipussaan. Naiset, joilla on pieniä lapsia, ovat 
useimmin osa-aikatyössä. (Osa-aikatyöllä tarkoitetaan tässä yleensä pitkiä 
osa-aikatöitä, useimmiten 30–32 tuntia viikossa).  

Naisten päävastuu lapsista ja kodinhoidosta on siis ratkaiseva tekijä 
siihen, että miehet voivat toteuttaa urasuunnitelmiaan. Miehiä, joilla on 
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lapsia, suositaan palkkakehityksessä, kun taas naisia, joilla on lapsia, 
syrjitään. 

Se työnjako, joka kehittyy lasten ollessa pieniä, säilyy lasten iän kart-
tuessa. Perheissä, joissa on kotona vähintään 7 vuotta vanhoja lapsia, 
tekivät naiset noin 60 prosenttia kaikista kotitöistä Ruotsin tilastokeskuk-
sen SCB:n ajankäyttötutkimusten mukaan.  

Miesten vanhempainvapaan käyttö on lisääntynyt, mutta kasvuvauhti 
on hidas. Nykyään miehet käyttävät noin 20 prosenttia vanhempainva-
paaoikeudestaan (20,6 % vuonna 2006). 

TCO:n tutkimukset ovat sen lisäksi osoittaneet, että palkan määrittä-
misessä on olemassa piilevä lapsivaikutus. Naiset, joilla on lapsia, ansait-
sevat vähemmän kuin naiset, joilla ei ole lapsia, myös silloin kun korvaus 
lasketaan tuntipalkan mukaan! Arvaa kuinka asianlaita on miesten koh-
dalla? Juuri niin, päinvastoin. Miehet, joilla on lapsia, ansaitsevat pa-
remmin kuin miehet, joilla ei ole lapsia.  

Sellaisen yhteiskunnan toteutumista, jossa naisilla on samanlaiset 
mahdollisuudet koko työelämän kestävään kehittymiseen, estää ennen 
kaikkea se käsitys, että lapset vaikeuttavat vastuunkantoa työssä, ja ne 
perinteiset odotukset, että naisten pitää ottaa päävastuu kodista ja per-
heestä. 

4. Erilaiset odotukset naisten ja miesten suhteen johtavat 
syrjintään 

Voidaan sanoa, että miehistä tulee ”isiä” ja äideistä vanhempia. Sillä 
tarkoitetaan, että miehet voivat valita vanhemmuutensa osallistumistason, 
kun naisilla sen sijaan ei ole neuvoteltavissa olevaa vastuutasoa. Kysy-
mykset ”jos”, ”koska” ja ”kuinka kauan” vanhemmat ovat vanhempain-
vapaalla eivät ole yhtä tärkeitä tuleville isille kuin äideille. Äitiysvapaata 
pidetään itsestäänselvyytenä, kun taas isyysvapaata pidetään yhteiskun-
nan näkökulmasta toivottavana valintana ja ”hauskana” ja ”opettavana” 
mahdollisuutena, johon isiä pitää kannustaa, josta pitää palkita ja jota 
pitää arvostaa.  

Noin 60 prosenttia miehistä Ruotsissa ei ota minkäänlaista vanhem-
painvapaata lapsen ensimmäisenä elinvuotena. Kymmenen prosenttia 
kaikista isistä ei ota ollenkaan vanhempainvapaata, ei myöskään lapsen 
myöhempinä elinvuosina. Yksi seuraus vanhempainvapaiden epätasa-
arvoisesta käyttämisestä on, että synnytysikäisillä naisilla on vaara tulla 
syrjityksi työelämässä, riippumatta siitä, hankkivatko he lapsia vai eivät.  

Tiedämme myös, että monia isiä syrjitään työpaikalla, kun he ottavat 
vanhempainvapaata. Göteborgin yliopiston pari vuotta sitten tekemä tut-
kimus, joka koski Ruotsin 250:tä suurinta yritystä, osoitti esimerkiksi, 
että kolmasosa työnantajista teki jonkinlaista vastarintaa, kun miehet 
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tahtoivat sovittaa yhteen työnteon ja perheen. Miehen ei odoteta panosta-
van perheeseen. Hänen odotetaan panevan kaiken tarmonsa työhön.  

Yhteenvetona voidaan todeta, että tämä johtaa stressiin, huonompaan 
kontaktiin isän ja lasten välillä sekä kahta työtä tekeviin äiteihin. Naiset 
laahaavat perässä ammattitaidossa ja urakehityksessä. Syntyy naisten 
palkkoihin alaspäin kohdistuva paine, joka vahvistaa sukupuolten välisiä 
palkkaeroja. Tästä seuraa sitten, että naiset saavat vähemmän valtaa ja 
heidän vaikutusmahdollisuutensa työelämässä pienenee, mikä johtaa ai-
kanaan pienempiin eläkkeisiin.  

5. Tasa-arvoisempi vanhemmuus on yksi ongelman 
ratkaisun avaimista 

TCO uskoo, että tasa-arvoistetumpi vanhemmuus on strategisesti tärkeää 
tasa-arvoisemman työelämän saavuttamiseksi. Vasta kun vastuu palkat-
tomasta työstä kotona on jaettu, on riski olla töistä poissa sama sekä nai-
sille että miehille. Nykyään tämä riski on miesten kohdalla huomattavasti 
pienempi, mikä suosii miehiä palkka- ja urakehityksessä. 

Naisilla, jotka jakavat vanhempainvastuun, on paremmat mahdolli-
suudet työelämässä. Miehet, jotka ottavat käytännössä vastuuta vanhem-
pana, saavat paremmat suhteet lapsiinsa. 

6. Mitä tulee tehdä? 

Ottaa käyttöön tasa-arvobonus vanhempainvakuutuksessa. Tällä hetkellä 
on puolet päivistä varattu yhdelle vanhemmalle ja toinen puoli toiselle 
vanhemmalle, mutta näitä päiviä on mahdollista siirtää toiselle vanhem-
malle pelkällä allekirjoituksella.  

TCO:n tasa-arvobonus tarkoittaa sitä, että korvaus omista päivistä 
nostetaan 90 prosenttiin palkasta, kun taas siirrettyjen päivien osalta kor-
vaus jatkuu 80 prosentilla (Koska vanhempainvakuutusta maksetaan 390 
päivältä, niin kaikkien vanhempainvapaalla olevien pitäisi saada 90 pro-
sentin korvaus ensimmäisistä 195 päivästä ja 80 prosenttia sitä seuraavis-
ta päivistä, jos päiviä on siirretty vanhemmalta toiselle). 

Tasa-arvobonusta käytettäessä ei vanhempien tarvitsisi kärsiä taloudel-
lisia menetyksiä, kun he jakavat vapaansa tasaisesti. Se helpottaisi myös 
keskustelua työnantajien kanssa miesten osalta miesvaltaisilla aloilla, joilla 
vanhempainvapaata käyttäviä isiä pidetään hieman epätavallisina. 

Hallitus on syksyn aikana tehnyt esityksen tasa-arvobonuksesta. Vaik-
ka esityksen muoto onkin toisenlainen – se on verovähennys – niin se on 
kuitenkin askel eteenpäin ja erittäin tervetullut lisä pyrittäessä tasa-
arvoiseen yhteiskuntaan.  
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Lisätään yksilöllistä vaikutusmahdollisuutta työhönsä, ennen kaikkea 
työajan pituutta ja sen sijoittamista. Meillä on työaikasopimus, jonka 
mukaan kaikkien täytyy olla paikalla klo. 8–17. Nykyinen työelämä ei 
näytä tällaiselta, yksittäisen työntekijän pitäisi voida itse päättää enem-
män työajoistaan. 

Hyvä esikoulu ja koulu ovat perusedellytys vanhempien turvalliselle 
ansiotyöhön osallistumiselle ja lasten kehitykselle. Jatketaan panostusta 
tällä alueella. 

Joustavuus hyvinvointipalvelujen tarjonnassa, esimerkiksi mahdolli-
suus saada lastenhoitoa myös hankalina aikoina, kuten iltaisin ja öisin. 

Kotitalousvähennys. TCO tukee hallituksen tekemää ehdotusta, joka 
voi helpottaa elämän palapelin kokoamista melko monen kohdalla, kun 
tiettyjen kotitaloustöiden osto tulee verotuksellisesti edulliseksi. 

Työelämässä täytyy työorganisaation ja työympäristön ottaa huomi-
oon työntekijöiden välttämättömät velvollisuudet. On tarpeen toimia 
stressiä vähentävästi ja helpottaa kohtuutonta painolastia elämän palape-
lin kokoamisessa. Ja meidän täytyy jatkaa ammatillista taistelua yhtäläi-
sestä palkasta naisille ja miehille! 

Yhteenveto 

Vielä nykyäänkin, vuonna 2007, käsitetään työntekijä pääosin henkilöksi, 
joka on valmis kokopäivätyöhön, jonka henkilökohtaiset tarpeet ottaa 
huomioon näkymätön käsi, joka pitää huolta kodista ja perheestä. Tämän 
käsityksen mukaan palkaton työ on näkymätöntä, eikä sitä arvosteta.  

Päätös hankkia lapsia nähdään yksityisenä/yksilöllisenä asiana, ja sitä 
se tietenkin jossain määrin onkin. Mutta työnteon ja perhe-elämän yh-
teensovittaminen ei voi olla vain yhden tahon vastuulla. Vaaditaan kehit-
tyneitä yhteiskunnallisia tukijärjestelmiä. 

Kuvan nykyaikaisesta työntekijästä, joka on sopeutunut nykypäivän 
elämäntapaan, pitäisi sen sijaan olla sellainen, että naisten ja miesten 
edellytetään eri elinvaiheissaan pitävän huolta lapsistaan. Lisäksi heillä 
tulee olla aikaa ystäville, vanhemmille, yhteiskunnalliseen osallistumi-
seen tai myös omiin harrastuksiin, eivätkä he siksi voi olla rajattomasti 
käytettävissä. Missä määrin yksittäinen työntekijä kantaa näitä vastuita, 
vaihtelee kunkin oman elämän aikana. Siksi palkaton työ täytyy nähdä 
ulottuvuutena, joka sisältyy kaikkien elämään ja jota tulee arvostaa ko-
kemuksen lähteenä.  

Kulttuurinen muutos suhteessa tapaan tarkastella työntekijöitä on tar-
peen. Nykyään työntekijän arvoa mitataan usein sillä, missä määrin hän 
on käytettävissä tekemään työnsä, vaikka on olemassa todisteita sille, että 
työntekijöillä, joilla on kokemusta myös ansiotyön ulkopuolelta, on myös 
enemmän annettavaa (modernille) työelämälle.  

Muutos tämän suhteen ei ole vielä saanut vastakaikua, vaan pikemmin-
kin vallalla on päinvastainen suuntaus, mikä tarkoittaa lisää paineita ylitöi-
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den tekemiseen ja saatavilla olemiseen. Niin kauan kuin työnantajat, yh-
teiskunnalliset instituutiot ja osaltaan myös me itse toistamme perinteisiä 
malleja, tulee tasa-arvon puute säilymään. Mutta muutos on mahdollinen! 

Kiitos, että sain tulla tänne jakamaan näitä ajatuksia teidän kanssanne. 
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9. Pohjoismainen 
paneelikeskustelu  

Konferenssipäivän päätteeksi järjestettiin pohjoismainen paneelikeskuste-
lu, jonka tarkoituksena oli tarkastella maiden tasa-arvo- ja perhevapaapo-
litiikkaa konkreettisten keinojen näkökulmasta. Keskustelun tavoitteena 
oli jakaa maiden kokemuksia perhevapaakustannusten tasaamisesta sekä 
nostaa esiin ajankohtaisia perhevapaajärjestelmiin ja kustannusmalleihin 
liittyviä haasteita naisten ja miesten välisen tasa-arvon näkökulmasta. 
Paneelin tehtävänä oli myös pohtia keinoja perhevapaiden käytön ja kus-
tannusten tasapuolisemmaksi jakamiseksi Pohjoismaissa. Keskustelu 
käytiin lähinnä isien perhevapaiden käytön lisäämisen keinoista.  

Paneelin puheenjohtajana toimi neuvonantaja Carita Peltonen Pohjois-
maiden ministerineuvoston sihteeristöstä ja paneeliin osallistuivat hallitus-
ten edustajina Kari Ilmonen (Suomi), Bengt Sibbmark (Ruotsi), Ingólfur V. 
Gíslason (Islanti), Kira Appel (Tanska) ja Trond Ødegaard Christensen 
(Norja) sekä vertailevan tutkimuksen edustajana Anita Haataja Suomesta. 
Aiheeseen liittyen käytiin myös vilkasta yleisökeskustelua. 

Keskustelussa nostettiin esiin useita erilaisia keinoja, joiden avulla isi-
en osuutta perhevapaiden käytöstä voidaan lisätä. Keskustelua käytiin 
myös siitä, ovatko keinoista ylipäänsä parempia sellaiset, joissa tarjotaan 
porkkanaa, vai sellaiset, joissa käytössä on keppi. Periaatteellista keskus-
telua käytiin myös siitä, voivatko perhepolitiikan ja tasa-arvopolitiikan 
tavoitteet tai keinot olla joskus keskenään ristiriitaisia. Mitä siinä tapauk-
sessa tehdään? 

Yhtä mieltä oltiin siitä, että lasten, perheiden, työelämän, yhteiskun-
nan ja sukupuolten tasa-arvon olot ja ilmiöt ovat keskenään voimakkaassa 
vuorovaikutuksessa. Jos esimerkiksi lapsen saaminen alkaa näyttäytyä 
ihmisille tai työpaikoille enimmäkseen riskinä, vaaditaan yhteiskunnan 
väliintuloa. Jos puolestaan perheiden valinnanvapaus johtaa naisten ja 
miesten eriarvoisuuden lisääntymiseen on tarpeen pohtia perhepolitiikkaa 
myös tasa-arvonäkökulmasta. 

Konkreettisina keinoina isien osuuden vahvistamiseksi vanhempain-
vapaiden käytössä mainittiin muun muassa seuraavat asiat: 

 
1. Korvaustason tarkistaminen.  

Taloudelliset argumentit ovat usein painavia silloin, kun vanhemmat 
tekevät vapaan käyttöön liittyviä ratkaisujaan. Jos korvaustaso on 
kovin alhainen on vaarana, että perheen pienituloisempi vanhempi, 
usein äiti, jää kotiin hoitamaan lasta.  
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2. Tieto ja tutkimus. 
Tarvitaan lisää tietoa perheiden valintojen syistä ja seurauksista. 
Miksi vanhempainvapaan yhteisesti jaettavan osuuden käyttää usein 
äiti? Mistä syystä isät käyttävät vain oman kiintiönsä? Entä mistä 
syystä jotkut isistä kuitenkin käyttävät enemmän kuin oman 
kiintiönsä: mitkä seikat tukevat tällaista ratkaisua? 

3. Etuisuuksista tiedottaminen. 
Monet isät (ja äidit) eivät välttämättä tiedä oikeuksistaan ja tarjolla 
olevista etuisuuksista. Niistä on siksi edelleen tiedotettava. Tietoa 
puuttuu myös työpaikoilta, jotta ne voisivat tukea työntekijöidensä 
vanhemmuuteen liittyviä ratkaisuja. 

4. Isyyteen satsaaminen. 
Isyyteen ja isien vanhemmuuteen tulee panostaa aikaisessa vaiheessa 
– jo ennen kuin lapsi syntyy, mutta myös sen jälkeen. Kun lapsi on 
aivan pieni on tuettava isien kotonaoloa, koska tällöin syntyy 
ensimmäinen side lapsen ja vanhempien välille. Toisaalta on tuettava 
myös isien omaa aikaa lasten kanssa. 

5. Työpaikan tuki. 
Työpaikan on tuettava vanhemmuutta ja työn ja perheen yhteen sovit-
tamista myös pienten lasten isien kohdalla. Pienten lasten isät tulisi 
entistä useammin nähdä myös vanhempina eikä perheen elättäjinä, 
joilla kannattaa teettää ylitöitä.  

6. Esimerkin voima. 
Ei riitä, että työpaikalla asenteellisesti tuetaan työntekijöiden 
vanhemmuutta. Esimiesten on myös näytettävä esimerkkiä 
perhevapaiden käytössä. Myös vertaisryhmän tuella on vaikutusta 
isien asenteisiin. 

7. Vaimojen ja kumppanien asenteet. 
Naisten on raivattava kotiin tilaa myös isyydelle ja luovuttava osasta 
päätäntävaltaa. ”Huono äiti” -syndroomasta on päästävä. 

8. Ammattijärjestöjen keinot. 
Myös ammattijärjestöt voivat olla aloitteellisia työn ja perheen 
yhteensovittamisen tukemisessa. Yhtenä keinona ovat esimerkiksi 
ammattijärjestöjen perustamat vanhempainvapaarahastot mutta myös 
asian edistäminen neuvottelupöydissä on tärkeää.  

9. Vanhempainvapaan kiintiöinti. 
Vanhempainvapaa voidaan kiintiöidä isälle ja äidille siten, että osat 
eivät ole siirrettävissä vanhemmalta toiselle. Malli voi olla sellainen, 
jossa on lisäksi yhteisesti jaettava osuus tai sitten ei. Tätä pidettiin 
tehokkaimpana keinona vapaiden käytön tasaamiseen. 



10. Päätöspuheenvuoro  

Liisa Hyssälä, 

sosiaali- ja terveysministeri, Suomi  
 
Arvoisat konferenssivieraat, hyvät kuulijat,  
 
Pohjoismaista tasa-arvoyhteiskuntaa pidetään maailmalla esikuvana. 
Naisten koulutustaso ja työllisyysaste ovat Pohjoismaissa korkeita samal-
la kun syntyvyys on eurooppalaista huipputasoa. Monet viimeaikaiset 
kansainväliset vertailut osoittavat myös, että sukupuolten tasa-arvoa tu-
keva yhteiskuntamalli on kansantaloudellisesti ja yritysten kilpailuky-
vynkin kannalta parhaiten toimiva.  

Naisten täydet poliittiset oikeudet ja naisten osallistuminen yhteiskun-
nalliseen elämään ovat olleet tämän muutoksen edellytyksiä ja seurauksia. 
Tasa-arvokehitys on edennyt spiraalinomaisesti ja välillä suurtenkin mur-
tumien kautta. Naiset ovat käyttäneet oikeuksiaan täysimääräisesti. Muu-
tokset, kuten perhevapaajärjestelmän kehittäminen ovat luoneet sekä naisil-
le että miehille mahdollisuuksia etsiä työ- ja perhe-elämän tasapainoa.  

Vaikka perhe-etuudet ovatkin kansainvälisesti hyvällä mallilla, silti 
perhevapaakustannusten epätasainen jakautuminen aiheuttaa edelleen 
eriarvoisuutta työelämässä. Pohjoismaisilla naisilla on tänä päivänä hyvät 
mahdollisuudet kouluttautua, päästä johtaviin asemiin töissä tai osallistua 
politiikkaan, elintasokin on korkea. Naisten osallistuminen päätöksenteon 
johtopaikoilla ei meillä silti ole huippuluokkaa. Yhtenä syynä naisten 
urakehityksen haasteisiin arvioidaan olevan työn ja perheen yhteensovit-
tamisen ongelmien kaatuminen ensisijaisesti naisten harteille. Samalla 
päätöksentekojärjestelmiä hallitsevat miehet. 

Nykyisin perhevapaiden käyttö ja perhevapaista aiheutuvat kustan-
nukset jakautuvat epätasaisesti eri alojen työnantajien kesken. Perheva-
paita käyttävät pääasiassa äidit, mikä rasittaa naisvaltaisten alojen työnan-
tajia. Kuten tänään olemme kuulleet, myös perhevapaita pitäville työnte-
kijöille tulee kustannuksia. Se pienentää naisten palkkoja, heikentää 
urakehitystä ja vie äidit liian pitkiksi ajoiksi pois työelämästä.  

Kun tarkastelemme työn ja perheen tasapainoa löydämme kaksi olen-
naista toisiinsa kietoutuvaa kysymystä: naisten asema työelämässä ja 
miesten asema perheessä. Minusta on tärkeää korostaa, että myös isillä on 
oikeus oppia tuntemaan lapsensa ja osallistua täysivaltaisesti lapsen hoi-
toon alusta saakka. Tämä on myös lapsen oikeus.  

Mielestäni sitä, että mies on myös isä, ei vielä riittävästi ole osattu ot-
taa huomioon työpaikoilla. Tästä kertoo myös vuonna 2004 toteutetun 
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kansallisen tasa-arvobarometrimme tulokset. Kyselyn vastaajat arvioivat 
työpaikkojen suhtautumista perhevapaille jäämiseen. Heidän mielestään 
äitien jäämiseen äitiys- ja vanhempainvapaalle noin vuoden ajaksi ei liity 
juurikaan vaikeuksia. Työpaikkojen suhtautumista isien perhevapaiden 
käyttöön tai sairaan lapsen hoitoon arvioitiin kautta linjan kielteisemmäk-
si kuin äitien. 

Tavoitteena olisi kuitenkin oltava, että jo työhön otettaessa isä ja äiti 
olisivat työnantajan mielessä tasavertaisia vanhemmuutta ajatellen. Näin 
voisimme vakuuttua siitä, että nuoria naisia ei syrjitä mahdollisen raskau-
den johdosta. On kysyttävä, miksi vielä pidämme itsestään selvänä, että 
äiti on se perheen osapuoli, joka kantaa vastuun vanhemmuudesta jäämäl-
lä pitkälle vanhempainvapaalle. Toisaalta on kysyttävä myös, pidämmekö 
liian usein miesten tehtävänä perheen taloudellinen toimeentulon varmis-
tamista. Kumpikaan näistä olettamuksista ei luo yksilöille juuri liikkuma-
varaa. Olennaista on myös se, miten työpaikoilla suhtaudutaan miesten 
vanhemmuuteen. Miesten vanhemmuuden tekeminen näkyväksi yhteis-
kunnassa ja työpaikoilla on näistä syistä erityisen tärkeää. 
 
Hyvät kuulijat,  
 
Työn ja perheen yhteensovittaminen on sukupuolten välisen tasa-arvon 
ydinkysymyksiä. Suomalaisessa perhevapaajärjestelmässä on paljon hy-
viä puolia ja se on tukenut työn ja perheen tasapainoa. Voimme olla siitä 
suhteellisen ylpeitä eurooppalaisessa vertailussa. Mutta täydellinen järjes-
telmämme ei suinkaan ole.  

Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan isyysvapaan kahden 
viikon pidennystä niin, että se voidaan toteuttaa vuoden 2010 alussa. 
Tämän lisäksi on laajemmin arvioita vanhempainvapaajärjestelmän uu-
distamista. Nykyinen järjestelmämme on monien uudistusten jälkeen 
osittain vaikeaselkoinen niin käyttäjille kuin viranomaisillekin. Järjestel-
mä kaipaa selkeyttämistä ja siitä tulee tehdä helpommin ymmärrettävä. 
Tässä yhteydessä on pohdittava vanhempainvapaan mahdollista pidentä-
mistä ja tarkoituksenmukaista jakamista vanhempien kesken.  

Perheiltä puuttuu lisäksi edelleen tietoa perhevapaiden jakamisen 
mahdollisuuksista sekä niistä vaikutuksista, joita vapaan jakamisella on 
perheen talouteen. Selvitysten mukaan vain puolet niistä isistä, jotka ovat 
arvelleet talouden kärsivän vanhempainvapaan pitämisestä, ovat todelli-
suudessa tehnyt asiasta laskelmia. Tämä kertoo siitä, etteivät perheiden 
ratkaisut aina perustu todelliseen tietoon. Isien vähäiseen vanhempainva-
paan käyttöön voi syy olla myös asenteissa ja perinteisissä perherooleis-
sa. Perinteiseen malliin eivät kuuluu isien pitkät perhevapaat. Myös äitien 
asenteiden on katsottu vaikuttavan vahvasti isien vanhempainvapaan 
käyttöön.  

Perheiden valintojen tukemiseksi ja tiedon tarjoamiseksi sosiaali- ja 
terveysministeriö on hiljattain käynnistänyt työmarkkinajärjestöjen kans-
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sa kampanjan perhevapaiden pitämisen puolesta. Isät perhevapaalle –
kampanjan tavoitteena on lisätä isien käyttämien vanhempainvapaiden 
määrää. Selityksenä isyys- ja vanhempainvapaiden vetovoiman puuttee-
seen pidetään ennen muuta yleistä asenneilmastoa, asenteita työpaikoilla 
sekä isien omaa suhtautumista vapaiden käyttöön. Projektilla halutaan 
antaa lisätietoa isien mahdollisuuksista ja oikeuksista pitää vanhempain-
vapaata ja muita perhevapaita. Kysymys ei ole pelkästään tiedon jakami-
sesta, vaan siitä, että mahdollisuus näyttäytyy houkuttelevana. On hyvä 
muistaa, että lapset ovat myös isien lapsia.  

Kuten olemme tänään kuulleet, ovat pohjoismaiset hyvinvointivaltiot 
ja niiden perhepoliittiset ratkaisut jossain määrin erilaisia. Kaikissa järjes-
telmissä on kuitenkin konkreettisia elementtejä, jotka tukevat hoivavas-
tuun tasaamista ja isien mahdollisuutta osallistua sekä perheen arjen pyö-
rittämiseen että oman lapsen kasvussa mukana olemiseen. Käyttöön on 
otettu erilaisia malleja isyysvapaista, kiintiöistä ja kannusteita isien jää-
miselle myös vanhempien keskenään jaettavalle vanhempainvapaalle.  

Voi sanoa, että Pohjoismaissa vakiintunut isille varattu erityinen van-
hempainvapaajakso on merkittävä sosiaalinen innovaatio, josta voimme 
olla kansainvälisestikin erittäin ylpeitä. 
 
Hyvät kuulijat,  
 
Lasten saaminen on perheen onni ja hyvinvointiyhteiskunnan perusta. 
Kuitenkin yhteiskunnan sanelemat reunaehdot siirtävät usein nuorten 
naisten lasten hankkimista myöhemmäksi kuin naiset itse tahtoisivat. Kun 
ensimmäisen lapsen syntyminen ajoittuu lähelle äidin 30–vuotispäiviä, 
moneen perheeseen ei koskaan hankita niin monta lasta kuin ennakolta 
oli ajateltu.  

Olen huolissani siitä, että nuoret naiset joutuvat edelleen yksipuolises-
ti joustamaan työmarkkinoilla työn vaatimusten mukaan – kun työ ei 
jousta heidän elämäntilanteensa mukaan. Tällaisessa tilanteessa perheen 
perustaminen siirtyy tai jää kokonaan. Yhteiskunnan on tultava nuoria 
vanhempia vastaan ja tarjottava kestäviä ratkaisuja niin perheen ja opis-
kelun kuin perheen ja työn mahdollistamiseksi yhtäaikaa. Tässä tarvitaan 
perhelähtöisiä työaikajoustoja esimerkiksi antamalla pienten lasten van-
hemmille aiempaa paremmat mahdollisuudet lyhyempiin työaikoihin. 
Vanhemman läheisyys ja ajan antaminen, yhdessäolon määrä ja lapsen 
perushoivan turvaaminen, ne ovat lapsen kehitykselle erityisen tärkeitä 
tekijöitä. Onneksi enää ei puhuta laatuajasta ja virikkeiden keräämisestä 
vaan sen sijaan painotetaan arkisen yhdessäolon ja yhdessä tekemisen 
tärkeyttä.  

Kilpailu työvoimasta kiristyy joka alalla – organisaatiot etsivät uusia 
keinoja rekrytointiin, sitoutumiseen ja motivointiin. Toisaalta vapaa-aika, 
perhe ja harrastukset ovat suomalaisille työntekijöille entistä tärkeämpiä. 
Nyt olisikin aika ottaa seuraava askel: jo vakiintuneen yhteiskunta- ja 
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ympäristövastuun rinnalla olisi mietittävä perhevastuuta, joka takaisi 
vanhemmille mahdollisuuden sovittaa yhteen työtä ja perhe-elämää ja 
lapsille turvallisen kasvun. Tätä perhevastuuta tulisi kantaa koko yhteis-
kunnan: viranomaisten, työpaikkojen ja perheiden. Isien kannustaminen 
vanhempainvapaalle ja muille perhevapaille on yksi keino viestiä perhe-
vastuuta. Samalla toteutetaan tasa-arvoa. 

Toivon, että perhevastuu nähdään tulevaisuudessa yhtenä työelämän 
kilpailutekijänä työsuhde-etujen, työterveyspalvelujen tai kouluttautu-
mismahdollisuuksien rinnalla. Organisaatioille perhevastuu tarjoaa hyviä 
kehittymisen mahdollisuuksia. Tyytyväinen työntekijä on sitoutunut ja 
motivoitunut, ja tämä näkyy pian organisaation tuloksessa. 
 
Hyvät kuulijat,  
 
Tarvitsemme yhteiskuntaa, jossa on enemmän tilaa lapsuudelle, äitiydelle 
ja isyydelle. Tarvitsemme myös yhteiskuntaa, jossa vastuu perheestä ja 
lapsista on jaettu tasa-arvoisesti naisten ja miesten välillä. Tämän päivän 
keskustelut ovat osoittaneet, että tämän tavoitteen suhteen on kaikissa 
Pohjoismaissa vielä tehtävää. Olemme kuitenkin myös kuulleet konkreet-
tisia esimerkkejä siitä, millä tavoin eri tahot työelämän toimijoista valtio-
valtaan voivat tulla perheitä vastaan ja osaltaan tukea tasa-arvoisempaa 
työnjakoa ja vastuunottoa myös perheissä. Kyse on kaikkien yhteisestä 
asiasta, johon sitoutumalla saamme varmasti tuloksia aikaan. 
 
Kiitos! 
 



Sammandrag 

De ojämnt fördelade familjeledigheterna har sitt pris. Unga kvinnor och 
män har ofta helt olika förutsättningar vid en anställningssituation. Des-
sutom händer det fortfarande att man på arbetsplatsen förhåller sig nega-
tivt till män som tar ut en längre familjeledighet. Vilka lösningar finns det 
på detta problem? Hur kan man uppmuntra papporna att ta ut mer famil-
jeledighet? Hur har de nordiska ländernas olika familjeledighetslösningar 
påverkat jämställdheten mellan kvinnor och män?  

Som en del av Finlands ordförandeskapsprogram för det Nordiska mi-
nisterrådet ordnades i Helsingfors 21.11.2007 en jämställdhetskonferens 
om familjeledigheter och kostnaderna som de innebär. I konferensen 
Priset på att få barn – kostnader för familjeledighet och jämställdhet, 
som ordnades av Nordiska ministerrådet och Social- och hälsovårdsmi-
nisteriet, deltog experter, politiker och tjänstemän från alla de nordiska 
länderna. 

Vid konferensen presenterades de nordiska ländernas olika lösningar 
för att uppnå ett jämlikare utnyttjande av familjeledigheterna och kunna 
fördela kostnaderna jämnare. Utöver arbetsgivarkostnaderna granskades 
även vad de ojämnt utnyttjade familjeledigheterna innebär för välfärds-
samhället, för den enskilda individen samt för familjerna.  

Under seminariet framträdde två olika perspektiv: för det första, kvin-
nans roll i arbetslivet och, för det andra, mannens roll i familjen. Man 
kunde enas om att pappornas andel av familjeledigheterna bör ökas för att 
man skall kunna möta utmaningarna. När det gäller lösningar var den 
stora frågan huruvida man ska använda sig av piska eller morot – d.v.s. 
tvång eller positiva incitament. I den här frågan har länderna valt olika 
lösningar. 

De Nordiska familjeledighetssystemen skiljer sig bland annat när det 
gäller hur långa och flexibla ledigheterna är, när de infaller, hur de finan-
sieras och hur höga ersättningsnivåerna är. De skiljer sig också i fråga om 
hur tydliga systemen är för de inblandade och hur långa ledighetsperioder 
som reserverats för papporna.  

Under konferensens gång kom det även fram att jämställdhetspolitiken 
och familjepolitiken inte alltid går hand i hand när det gäller familjeledi-
ghetsfrågor. Detta innebär speciella utmaningar för ett utvecklande av 
familjeledigheterna. Under diskussionens gång kunde man dock även 
konstatera, att framsteg inom jämställdhet mellan könen på lång sikt är 
till fördel för barnen, familjerna samt för arbetsmarknaden.  
I denna rapport presenteras de anföranden som hölls under konferensen 
samt ges en sammanfattning av diskussionerna. 



 



Tietoja konferenssista 

Ohjelma 

21.11.2007   Säätytalo, Helsinki 
 

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi  

 

OSA I 

 

Perheiden valinnat: kuka käyttää perhevapaat ja millä hinnalla? 

Puheenjohtaja Raimo Ikonen, osastopäällikkö, sosiaali- ja terveysministe-

riö, Suomi 

 

9.00 

 

Tilaisuuden avaus  

Valtiosihteeri Stefan Johansson, Suomi 

 

 

 

Johdatus teemaan: Pohjoismaisen perhevapaapolitiikan haasteita 

Johanna Lammi-Taskula, erikoistutkija, Sosiaali- ja terveysalan tutki-

mus- ja kehittämiskeskus Stakes, Suomi 

 

 

 

Perhevapaiden vaikutus naisten palkkakehitykseen  

Sami Napari, tutkija, Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos, Suomi 

 

 

 

Isien osuuden kasvattaminen perhevapaiden käytössä – vähemmän va-

linnanvapautta vai korkeammat kannustimet?  

Kari Skrede, vanhempi tutkija, Statistisk sentralbyrå, Norja 

 

 

 

TAUKO (10 min.) 

 

10.40 

 

Perhevapaiden jakaminen ja syntyvyys 

Ann-Zofie Duvander, tutkija, Försäkringskassan ja Tukholman yliopisto, 

Ruotsi 

  

Miesten ja naisten joustava perhevapaiden käyttö ja työpaikkakulttuuri  

Bente Marianne Olsen, vanhempi tutkija, SFI – Det Nationale Forsk-

ningscenter for Velfærd, Tanska 

 

11.30 

 

 

LOUNAS 
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OSA II Kustannusten tasaaminen: missä on vastuu ja mitä voi tehdä?  

Puheenjohtaja Kari Ilmonen, neuvotteleva virkamies, sosiaali- ja terve-

ysministeriö, Suomi 

 

13.00 

 

Isät kotiin – Islannin perhevapaajärjestelmän vaikutukset 

Ingólfur V. Gíslason, tieto- ja tutkimusjohtaja, Sukupuolten välisen tasa-

arvon keskus, Islanti 

 

 

 

Elämän palapeli ja sukupuolten välinen tasa-arvo 

Sture Nordh, puheenjohtaja, Tjänstemännens Centralorganisation (TCO), 

Ruotsi 

 

 

 

Keskustelu 

 

14.15 

 

 

KAHVI 

 

 

OSA III 

 

Pohjoismaiset käytännöt ja kokemukset: miten tasata lasku? 

Puheenjohtaja Kari Ilmonen, neuvotteleva virkamies, sosiaali- ja terve-

ysministeriö, Suomi 

 

14.45 

 

Pohjoismainen paneelikeskustelu  

Paneelin puheenjohtaja Carita Peltonen, neuvonantaja, Pohjoismaiden 

ministerineuvoston sihteeristö  

 

Panelistit Kari Ilmonen, Suomi 

 Bengt Sibbmark, Ruotsi 

 Ingólfur V. Gíslason, Islanti 

 Kira Appel, Tanska 

 Trond Ødegaard Christensen, Norja 

 Anita Haataja, Kansaneläkelaitos, Suomi 

 

 Päätöspuheenvuoro  

Sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä, Suomi 

 

16.30 

 

Tilaisuus päättyy 
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Puhujat 

Raimo Ikonen (Suomi) on sosiaali- ja terveysministeriön talous- ja suun-
nitteluosaston osastopäällikkö. Osastolla hoidetaan muun muassa sosiaa-
li- ja terveyspolitiikan suunnittelua ja seurantaa, tulosohjausta sekä talo-
usarvion valmistelua. Myös tasa-arvopolitiikka kuuluu talous- ja suunnit-
teluosastolle. 
 
Stefan Johansson (Suomi) on tasa-arvoasioista vastaavan ministeri Stefan 
Wallinin valtiosihteeri 27.4.2007. 
 
Johanna Lammi-Taskula (Suomi) on Stakesin (Sosiaali- ja terveysalan 
tutkimus- ja kehittämiskeskuksen) erikoistutkija. Hänen pääasialliset 
alansa ovat työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen, vanhempainvapaa 
sekä sukupuolten väliset suhteet. Stakes julkaisi äskettäin hänen tohtorin-
väitöskirjansa ”Parental leave for fathers? Gendered conceptions and 
practices in families with young children” (Vanhempainvapaata isille? 
Sukupuolistuneet käsitykset ja käytännöt pikkulapsiperheissä Suomessa). 
Sähköposti: johanna.lammi[at]stakes.fi 
 
Sami Napari (Suomi) on toiminut Etlassa Työmarkkinat ja osaaminen –
tutkimusohjelman tutkijana vuodesta 2007 lähtien. Ennen tätä hän työs-
kenteli tutkijana Helsingin kauppakorkeakoulun kansantaloustieteen lai-
toksella tehden väitöskirjaa sukupuolten välisistä palkkaeroista Suomes-
sa. Etlassa Napari on tutkinut muun muassa perhevapaista aiheutuvia 
kustannuksia niin yksilön kuin yrityksenkin kannalta. Tähän teemaan 
liittyen Etlan julkaisusarjassa ovat ilmestyneet tutkimukset Perhevapai-
den käytön määrät ja kustannukset yrityksissä (yhdessä Mika Malirannan 
kanssa) sekä Is There a Motherhood Wage Penalty in the Finnish Private 
Sector?. Sähköposti: sami.napari[at]etla.fi 
 
Kari Skrede (Norja) on koulutukseltaan sosiaaliekonomi. Hän on van-
hempi tutkija Norjan Tilastokeskuksen väestötiede- ja elinolotutkimus-
osastolla vuodesta 2007, toimittuaan sitä ennen vuosina 2000–2006 sa-
massa paikassa tutkimuspäällikkönä ja vuodesta 1995 vanhempana tutki-
jana. Hän on työskennellyt aikaisemmin vuodesta 1970 Norjan 
Sosiaalitutkimusinstituutissa (nykyään NOVA = Norjan kasvu-, hyvin-
vointi- ja ikääntymistutkimusinstituutti) ja saman laitoksen tutkijana ja 
johtajana vuosina 1988–1995. Skreden tutkimusalueet ovat: Työmarkki-
nat ja tulojen jakautuminen (erityisesti erot sukupuolten välillä), demo-
grafiset muutosprosessit (erityisesti syntyvyys) ja perhepolitiikan vaiku-
tus lasten syntyvyyteen. Hänen hiljattain julkaistujen töihin kuuluvat 
muun muassa seuraavat: Rønsen, M. og K. Skrede (2007): Familiepoli-
tikk og fruktbarhet (Perhepolitiikka ja syntyvyys), hyvinvointitutkimuk-
sen aikakausilehdessä Tidsskrift for velferdsforskning, 10 (3): Rønsen, M. 

mailto:johanna.lammi@stakes.fi
mailto:sami.napari@etla.fi


 Lasku lapsensaannista 68 

and K. Skrede (2006): Nordic fertility patterns: compatible with gender 
equality? In A.L. Ellingsæter and A. Leira (Eds.): Politicising parent-
hood: Gender relations in Scandinavian welfare state restructuring. Bris-
tol: Policy Press: 53–78. Sähköposti: kari.skrede[at]ssb.no 
 
Ann-Zofie Duvander (Ruotsi) toimii vakuutuskassan tutkijana sekä Tuk-
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