Julkaisuvapaa 1.6.2016
Tasa-arvotyöhön tarvitaan kunnianhimoa ja resursseja

Naisten äänioikeuden juhlavuonna Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry on tyytyväinen siihen, että Suomen hallitus
on vihdoin hyväksynyt tasa-arvo-ohjelman. Yksi tärkeimmistä osa-alueista, työn ja perhe-elämän
yhteensovittaminen, on kuitenkin jäänyt toimiltaan vaatimattomaksi, koska perhevapaajärjestelmän uudistamiseen
ei ole varattu resursseja.
Suomessa hoiva jakautuu erittäin epätasaisesti naisten ja miesten välillä, mikä on yksi taustatekijä naisten
heikommassa työelämäasemassa sekä pienemmissä eläkkeissä. Koska suomalaiset miehet käyttävät pääasiassa niitä
perhevapaita, jotka on nimetty heille, tarvitaan lisää miehille korvamerkittyjä vanhempainvapaita ennen kuin
epätasapainoa saadaan korjattua.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan vain 1–3 % isistä käyttää äidin kanssa jaettavaa vanhempainvapaaosuutta. Tämä luku on pysynyt samana vuodesta 1995. Sen sijaan äidin vapaiden kanssa yhtä aikaa pidettävää
isyysvapaata käyttää nykyään suurin osa isistä (78%). Myös erikseen pidettävää isyysvapaata käyttää 34% isistä.
Lastenhoidon tasainen jakaminen parantaa perheiden hyvinvointia sekä isien ja lasten välisen läheisen suhteen
kehittymistä. Se myös vähentää naisten määräaikaisia työsuhteita sekä parantaa naisten taloudellista itsenäisyyttä
vanhuudessa. Vuonna 2013 vanhuuseläkettä saavien miesten eläke oli 460 euroa suurempi kuin naisten eläke.
Vanhuuseläkeläismiesten keskimääräinen eläke oli 1 895 ja -naisten 1 435 euroa kuukaudessa (Tilasto Suomen
eläkkeensaajista, Eläketurvakeskus ja Kela). Eläkkeiden epätasaisuuteen on useita syitä, mutta yksi syy löytyy naisten
pitämistä pitkistä perhevapaista.
Keskiviikkona 1.6.2016 juhlitaan eduskunnassa yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden 110-juhlavuotta. Parhaiten
juhlavuotta voidaan juhlistaa tunnustamalla, että tasa-arvon edistäminen edellyttää määrätietoista työtä sekä
resursointia. Vanhempainvapaista on hyvä aloittaa. Naisjärjestöt vaativat, että nykyinen hallitus ottaa
perhevapaajärjestelmän kokonaisuudistuksen agendalleen. Uudistuksessa tavoitteena tulee olla perhevapaiden
tasaisempi jakautuminen.
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Lisätietoa perhevapaiden käytöstä: https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-jaohjelmat/perhevapaatutkimus/tilastotietoa-perhevapaiden-kaytosta
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