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Lausuntopyyntö: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja 

väliaikaisesta muuttamisesta ja eräiden muiden lakien muuttamisesta 

 

Adoptioperheet ry kiittää ministeriötä lämpimästi esityksestä, joka monin tavoin edistää lasten välistä tasa-arvoa          

ja yhdenvertaisuutta. Korjattavaa on kuitenkin edelleen. 

 

Selkeitä parannuksia nykyiseen järjestelmään ovat: 

 Luopuminen adoptoitavan lapsen seitsemän vuoden ikärajasta lapsen perheeseen tulon hetkellä  

 Adoptiovanhempien vanhempainpäivärahakauden piteneminen 233 päivään 

 Isyysrahan maksaminen myös yksin adoptoivalle naiselle 

 Isyysrahakauden piteneminen perheille, jotka adoptoivat kerralla useamman lapsen 

 Minimipäivärahan maksaminen työ- ja opiskelupäiviltä myös adoptiovanhemmille 

 Luottamustoimen poistaminen ansiotyöksi laskettavista tehtävistä 
 
 
Pyydämme ministeriötä kiinnittämään huomiota seuraaviin seikkoihin: 
 

 Perhevapaalainsäädännössä on syytä luopua eriarvoisuutta luovista termeistä vapaille perheissä, joihin syntyy tai 
adoptoidaan lapsi. Nykykäytännöstä seuraavat esimerkiksi erilaiset päivärahaprosentit synnyttävälle äidille (90 %      
56 pv) ja adoptioäidille (70 %) perhevapaansa alussa. Adoptiovanhemmat jäävät terminologian vuoksi ulkopuolelle 
myös monien työehtosopimusten mahdollistamista palkallisista jaksoista perhevapaan aikana.  

 Yli 3-vuotiasta lasta hoitavalle adoptiovanhemmalle ei kerry eläkettä perhevapaiden ajalta (Työntekijän eläkelaki 
19.5.2006/395, 2 § 5). 

 Adoptiolautakunnan lupavaatimus vanhempainpäivärahan edellytyksenä tulee olla yhtäläinen kotimaan ja 
kansainvälisessä adoptiossa. Samoin tulee huolehtia, että ilman palvelunantajaa, mutta lain mukaisesti 
adoptoivilla, adoptioluvan omaavilla adoptiovanhemmilla on oikeus vanhempainrahoihin riippumatta siitä, onko 
palvelunantaja mukana prosessissa (vrt. Adoptiolaki 22/2012 42 §).  

 Isyysrahaa tulee maksaa adoptioäidin avio- tai avopuolisolle samoin edellytyksin kuin biologisen äidin avio- tai 
avopuolisolle. Rajaamiselle adoptioäidin tapauksessa vain aviopuolisolle ei ole perustetta. 

 Lapsen kuollessa vanhempainrahakauden aikana vanhemmat ovat erilaisessa asemassa. Biologinen äiti voi saada 
enintään 105 päivää äitiysrahaa, adoptioäiti enintään 12 päivää vanhempainrahaa ja biologinen tai adoptioisä 
enintään 18 päivää isyysrahaa.  

 Perustelutekstissä mainitaan, että perheensisäisessä adoptiossa henkilö adoptoi aviopuolisonsa biologisen lapsen. 
Lapsen biologinen suhde vanhempaansa ei ole perheensisäisen adoption edellytys. 

 
 

Lisätietoa: Anu Uhtio, toiminnanjohtaja, 050 3535 952, anu.uhtio@adoptioperheet.fi 

Adoptioperheet ry on vuonna 1997 perustettu adoptiovanhempien, -odottajien sekä adoptoitujen lasten, nuorten ja 

aikuisten vertaistuki- ja edunvalvontajärjestö. Adoptioperheet ry on ainoa kotimaasta tai ulkomailta adoptoitujen ja 

adoptoineiden vertaisjärjestö, jonka päätehtävänä on olla hyvinvointia lisäävä ja ongelmia ennaltaehkäisevä kumppani 

arjessa. Yhdistyksellä on mittava kokemusasiantuntijuus adoptiosta sekä adoptoituna ja adoptioperheenä elämisestä. 

Adoptioperheet ry tukee toiminnallaan adoptioprosessin eri vaiheissa olevia perheitä vertaistuella, tuottamalla ja 

jakamalla tietoa, ottamalla kantaa julkisuudessa käytävään adoptiokeskusteluun ja vaikuttamalla adoptoitujen ja 

adoptioperheiden yhteiskunnalliseen asemaan. 
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