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Monimuotoiset perheet -verkosto esittää lausuntonaan lakiin lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta 

annetun lain muuttamiseksi seuraavaa: 

Joustavan hoitorahan mahdollistaminen on pääpiirteissään hyvä ja tarpeellinen uudistus. Se ei kuitenkaan 

tällaisenaan palvele yhtäläisesti kaikenlaisia perheitä. Monimuotoiset perheet -verkosto esittää seuraavia 

huomioita ja lisäyksiä ehdotettuun lakiesitykseen: 

1) Adoptioperheiden oikeus hoitorahaan tulisi laskea kolme vuotta lapsen perheeseen tulosta, ei 

lapsen iän mukaan. 

2) Joustavaa hoitorahaa tulisi erityistilanteessa voida käyttää myös silloin, kun lapsi on vanhempi kuin 

3 vuotta, esimerkiksi jos perheen toinen vanhempi kuolee tai perheen lapsi sairastuu pitkäaikaisesti 

tai kuolee. Verkosto näkee tavoiteltavana, että joustava hoitoraha ulotettaisiin koskemaan kaikkia 

lapsia siihen asti, kunnes lapsi on käynyt koulua kaksi vuotta. 

3) Osittaisen hoitovapaan osalta tulisi huomioida, että perheissä voi olla myös työtilanteita, joissa 

työajan vähentäminen keskimäärin 30 viikkotuntiin ei ole mahdollista. Työaikojen tuntirajoja 

säänneltäessä tulisi huomioida se, että työtilanteet nykypäivänä ovat niin moninaisia, etteivät 

tiukat raamit sovi suurelle joukolle perheitä.  Käytännön ongelmana työpaikoilla on se, miten työn 

määrää vähennetään.  Usein 80 % työajalla tehdään aiempi 100 %, mutta tiiviimmässä tahdissa. 

Tämä lisää paineita ja saa monet luopumaan osittaisen hoitovapaan käyttämisestä, vaikka se olisi 

järkevää niin työpaikan, perheen kuin yhteiskunnan kannalta. 

4) Osittainen hoitovapaa on nyt mahdollinen vain vakituisessa työsuhteessa oleville. Hoitoraha tulisi 

laajentaa koskemaan myös määräaikaisessa työsuhteessa olevia.   

Verkosto kiittää esitystä siitä, että joustava hoitoraha on paitsi juridisten lähivanhempien, myös 

etävanhempien ja lapsen muiden huoltajien käytettävissä. 

Lisäksi verkosto toteaa, että kaikkien perheitä koskevien lakiuudistusten valmistelussa tulisi jo varhaisessa 

vaiheessa kiinnittää huomiota monimuotoisten perheiden erityistilanteisiin. 

Helsingissä 30.8.2013 

Monimuotoiset perheet -verkosto 

Monimuotoiset perheet -verkosto on kymmenen suomalaisen perhejärjestön yhteistyöverkosto, johon kuuluvat 

Adoptioperheet ry, Käpy – Lapsikuolemaperheet ry, Lapsettomien yhdistys Simpukka ry, Monikulttuuriyhdistys Familia 

Club ry, Perhehoitoliitto ry, Sateenkaariperheet ry, Suomen Monikkoperheet ry, Suomen Nuoret Lesket ry, Suomen 

Uusperheellisten Liitto ry ja Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry. 

Verkosto koordinoi Kaikkien perheiden Suomi -hanketta, jonka tehtävänä on kerätä tietoa monimuotoisten perheiden 

erityistilanteista ja saattaa tämä tieto lainsäätäjien ja palvelujärjestelmän tietoisuuteen. 

Lisätietoja:  

Projektipäällikkö Anna Moring, Kaikkien perheiden Suomi -hanke,  

anna.moring@monimuotoisetperheet.fi 050 375 0832 


