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Miesten perhevapaiden käyttö edelleen 
suhteellisen vähäistä, perhevapaiden suorat 
kustannukset yrityksille eivät kovin merkittäviä

Naiset kantavat yhä päävastuun pienten lasten hoitami-
sesta perheessä, huolimatta siitä, että miesten oikeuk-
sia lasten hoitoon on lainsäädännöllä kehitetty, ilmenee 
Palkansaajien tutkimuslaitoksen (PT) tutkijan Jenni Kel-
lokummun raportista Perhevapaiden kehitys 1990-
2005: Isillä päärooli uudistuksissa, sivurooli käyt-
täjinä (PT Raportteja 10) . 

Merkittävimmät lainsäädännölliset uudistukset perhe-
vapaisiin 1990-luvulla liittyivät isien oikeuksien lisäämi-
seen sekä työnantajille perhevapaista aiheutuvien kus-
tannusten korvaamiseen, mihin myös 2000-luvun alun 
uudistukset ovat painottuneet. Huolimatta mittavista uu-
distuksista isien vanhempainvapaiden käytön lisäämiseksi 
äidit pitävät edelleen 94,5 prosenttia kaikista vanhem-
painpäivärahapäivistä. 

Kun huomioidaan kaikki ne päivät, joihin suomalaisilla 
isillä on lainsäädännöllisesti mahdollisuus (isyys-, bonusi-
syys- ja vanhempainrahapäivät), käyttävät isät näistä kai-
ken kaikkiaan vain 8,8 prosenttia. Isät ovat uudistuksista 
ottaneet vastaan lähinnä heille suoraan osoitetut päivät. 
Äidin kanssa yhteisesti jaettavista vanhempainrahapäivis-
tä suomalaiset isät käyttävät ainoastaan 1,8 prosenttia.

Yrityksissä naisten perhevapaiden 
käyttö ennallaan

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitoksen ETLAn tutkimuspääl-
likön Mika Malirannan ja tutkija Sami Naparin tutkimuk-
sesta Perhevapaiden käytön määrät ja kustannukset 
yrityksissä (ETLA B 229) ilmenee, että yksityisellä sekto-
rilla naisten perhevapaiden määrä on pysynyt suhteellisen 

vakaana vuosina 1995–2003. Naisvaltaisilla sekä suku-
puolirakenteeltaan tasapainoisilla aloilla on tosin havaitta-
vissa naisten perhevapaiden käytön pientä laskua. Nais-
ten perhevapaiden määrissä ei näytä kuitenkaan olevan 
eroja mies- ja naisvaltaisten toimialojen välillä.

Perhevapaiden määrä on suhteellisesti suuri palvelu-
sektorilla, koska ala on naisvaltainen ja naistyöntekijät 
käyttävät perhevapaita paljon miestyöntekijöitä enem-
män. Elektroniikka-alalla kummankin sukupuolen perhe-
vapaiden määrä on selkeästi keskimääräistä suurempi.

Perhevapaiden määrä vaihtelee myös yrityksen koon 
mukaan. Niiden käyttö näyttää olevan vähäisempää pie-
nissä kuin suurissa yrityksissä. Osaksi kyse on henkilöstö-
rakenteiden erosta, mutta myös ”puhtaasta” erosta eli sii-
tä, että samaan henkilöstöryhmään kuuluvat työntekijät 
käyttävät perhevapaata enemmän suurissa kuin pienissä 
yrityksissä.

Perhevapaiden epäsuorat 
kustannukset mahdollisesti suoria 
kustannuksia merkittävämpiä 

Perhevapaiden aiheuttamat suorat kustannukset eivät ole 
yritysten näkökulmasta kovinkaan merkittäviä. Perheva-
paapäivät, joiden ajalta maksetuista palkoista yritykset ovat 
saaneet Kansaneläkelaitokselta korvausta, vastaavat vuosi-
tasolla määrältään noin puolikasta työpäivää yrityksen työn-
tekijää kohti. Tämä on karkeasti arvioiden ainoastaan nel-
jässadasosa yrityksen vuosittaisesta kokonaistyöpanokses-
ta. Lisäksi on otettava huomioon se, että perhevapaapäivien 
ajalta maksetuista palkoista korvataan yrityksille 65–70 %.
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Tutkimustulokset antavat kuitenkin viitteitä siitä, et-
tä perhevapaista aiheutuu naisvaltaisilla aloilla yrityksille 
epäsuoria kustannuksia. Niitä saattaa syntyä esimerkiksi 
siinä vaiheessa, kun yritys joutuu tekemään organisaati-
ossaan uudelleenjärjestelyjä työntekijän lähtiessä perhe-
vapaalle. Sijaisen rekrytoimisesta ja työhön perehdyttä-
misestä saattaa aiheutua yritykselle huomattavia menoja. 
Varsinkin pitkän perhevapaan jälkeen myös perhevapaalta 
palaavien työntekijöiden perehdyttäminen muuttuneisiin 
tuotantotapoihin saattaa vaatia aikaa ja rahaa.

Jenni Kellokummun, Mika Malirannan ja Sami Napa-
rin tutkimukset ovat osa Palkansaajien tutkimuslaitoksen, 
Elinkeinoelämän Tutkimuslaitoksen ja Työterveyslaitoksen 
yhteishanketta Perhe ja ura tasa-arvosuunnittelun haas-
teena. 
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