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Lisätietoa: 
www.adoptioperheet.fi/
tietopankki#adoptioarkea

Perhevapaajärjestelmämme on sokkeloinen

OLEMME KOMPASSISI 
PYKÄLÄVIIDAKOSSA

Perhevapaajärjestelmämme saa kokeneemmankin suunnistajan 
päästään pyörälle. Soita ja anna meidän auttaa.  

Haluamme myös muistuttaa isiä: käyttäkää isyysrahapäivänne! 

Suomalainen perhevapaajärjestelmä mah
dollistaa monenlaisia tapoja tasapainottaa 
lapsiperheen arkea. Valitettavasti se on kovin 
monimutkainen, varsinainen tilkkutäkki, ja 
muutoksineen ja reunaehtoineen usein vaikea 
hahmottaa. Jos haluat tehdä muutoksia arjes
sasi, voit soittaa yhdistyksen toimistolle. Mieti
tään yhdessä, millainen järjestely voisi toimia!

TIESITKÖ, ETTÄ…

VOIT PITÄÄ VANHEMPAIN- TAI HOITOVAPAATA KAHDESSA JAKSOSSA.  
Hoitovapaata voit pitää useammassakin jaksossa, jos sovit siitä työn
antajasi kanssa.

MOLEMMAT VANHEMMAT voivat lyhentää työaikaansa ja olla osittaisella 
hoitovapaalla YHTÄ AIKAA. Tämä oikeus koskee kaikkia kolmasluokka
laista nuorempien lasten vanhempia, vaikka joustavaa hoitorahaa mak
setaan vain alle 3vuotiaan ja osittaista hoitorahaa ekatokaluokkalaisen 
vanhemmille. Erityistarpeisen lapsen osalta oikeus jatkuu pidempään.

MUUTTUVISSA ELÄMÄNTILANTEISSA työsopimuslain 7apykälästä voi  
olla apua. 
”Jos työntekijän poissaolo on tarpeen hänen perheenjäsenensä tai muun hä-
nelle läheisen henkilön ERITYISTÄ HOITOA VARTEN, TYÖNANTAJAN ON PYRIT-

TÄVÄ JÄRJESTÄMÄÄN TYÖT NIIN, että työntekijä voi jäädä määräajaksi pois 
työstä. Työnantaja ja työntekijä sopivat vapaan kestosta ja muista järjeste-
lyistä.” 
Tämä vahva suositus työnantajalle on lisätty työsopimuslakiin vuonna 
2011. Kieltäytyessään tällaisesta vapaasta työnantajan tulee perustella 
päätöksensä. Lisää 7a§säännöksestä perusteluineen löytyy hallituksen 
esityksestä HE 263/2010.

Lisätietoa lapsiperheen subjektiivisesta oikeudesta kotipalveluun voit  
lukea lehdestä 3/2015 ja vinkkejä taloudellisten kysymysten ratkomiseen 
lehdestä 3/2014. 

Suunnitelmissa  
perhevapaa? 1

3
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Mietitään yhdessä, 
millainen järjestely 
voisi toimia!
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APUA EDUNVALVONTAKYSYMYKSISSÄ

Toiminnanjohtaja Elina Helmanen
elina.helmanen@adoptioperheet.fi
050 3535 952

Perheille: www.adoptioperheet.fi/me-ajamme-etuasi 
Ammattilaisille: www.adoptioperheet.fi/ammattilaiselle
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ADOPTIOPERHEET RY TOI JULKI HUOLENSA 
Helsingin kaupungin sosiaali ja terveyslau
takunnan suunnitelmista luopua Helsin
gin kaupungin adoptiopalvelutoiminnasta. 
Tällaisia suunnitelmia on ollut aiemminkin, 
mutta adoptiopalvelua on päätetty jatkaa. 

Kaupunki adoptiopalvelunantajana on 
virkistävä poikkeus ja esimerkki maailmal
le. Helsingin kaupunki palvelunantajana on 
saanut erittäin hyvää palautetta jäseniltäm
me. Kolmella palvelunantajalla on kahta mo
nipuolisemmat mahdollisuudet ylläpitää ja 
luoda uusia suhteita kontakteihin kansain
välisessä adoptiossa. Lisäksi Helsingin kau
pungilla on ollut merkittävä rooli kotimaan 
adoptiossa paikallisesti. Helsingin kaupun
gin adoptiotoimijat ovat luoneet erinomaisia 

Vanhempainvapaasta 54 päivää 
eli yhdeksän viikkoa on varattu 
vain isälle, näitä päiviä ei voi äiti 
käyttää. Viikoista kolme voitte ol
la koko perheenä yhtä aikaa va
paalla, muu aika on isän ja lapsen 
omaa. Päivärahapäivät on käytet
tävä ennen kuin lapsen hoitoon 
otosta on kulunut kaksi vuotta.

Isyysrahapäiviä jää Kelan 
tilastojen mukaan paljon käyt
tämättä. Vuonna 2014 isille kor
vattiin keskimäärin 21 isyysraha
päivää. Käyttämällä isyysvapaan 
täysimääräisesti olet mukana 
luomassa uutta perhepolitiikkaa 
työpaikoilla.

Helsingin kaupungin adoptio palvelu  
lopetusuhan alla

Kaupunki adoptiopalvelunantajana  
on virkistävä poikkeus ja esimerkki 
maailmalle.

käytäntöjä ja olleet aloitteellisia kunnallisten 
palveluiden kehittämisessä adoptioperheitä 
huomioiviksi. Tästä kaikesta luopuminen olisi 
lyhyt näköistä.

Yhdistys on hereillä asian jatkovalmiste
luiden tiimoilta. Olkaahan perheetkin yhtey
dessä suoraan lautakunnan jäseniin ja kerto
kaa oma näkemyksenne lopettamisaikeista!

YHDISTYKSEN KANNANOTTO:  

www.adoptioperheet.fi/ 
vaikuttamistyossa-tapahtuu

HELSINGIN SOSIAALI- JA TERVEYS LAUTAKUNNAN 

JÄSENTEN YHTEYSTIEDOT:  

www.hel.fi/www/sote/fi/paatoksenteko/

Isä, muista  
käyttää isyys-
rahapäiväsi!
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