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Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi
sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ja eräiden muiden lakien
muuttamisesta

Yhdenvertaisuusvaltuutettu kiittää mahdollisuudesta [ausua asiassa ja

esittää la usu ntonaa n seu raavaa. Yhd enverta isu usva ltu utettu [a usu u

esityksestä vain siltä osin, kuin kyse on muutoksista
vanhem painetu uksiin.

Vanhempainetuuksien tulee perustua [apsen etuun ja ottaa eri
perhem uodot huomioon yhdenvertaisesti. Luon nos hallitu ksen

esitykseksi va hvistaa va n hem pa i netu usjä rjestelm ä n yhd enverta isu utta
monelta osin.

Perheiden moninaisuuden huomioon ottaminen perhe-etuuksissa

Esitys parantaa erityisesti monikkoperheiden, yhden vanhemman
perheiden ja adoptioperheiden oikeutta van hempainetu u ksiin.
Yhdenvertaisu usva ltu utettu ka n nattaa n äitä u ud istu ksia.

Myönteistä on myös edunsaajaa koskevan terminologian muuttaminen
sukupuolineutraaliksi tietyittä osin. Suku puolineutraali terminologia on
jatkossa syytä u tottaa ka i kkeen perhelai nsääd ä ntöön, jotta
la i nsäädä n nön soveltam isessa esi m erkiksi tra nssu ku puolisten
vanhempien kohdalla ei synny tulkintaepäsetvyyksiä.
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Oikeus äitiysrahaan, kun vähintään 15a päivää kestänyt raskaus keskeytetään

Muuta

Yhd enverta isu usva ltu utettu teki maa lisku ussa 2018 yhdessä tasa-
a rvova ltu utetu n ka nssa sosiaa li- ja terveysm i n isteriölle aloitteen si itä,
että henkilölle myönnettäisiin oikeus äitiysrahaan vähintään 154 päivää

kestäneen raskauden jälkeen myös niissä tapauksissa, joissa raskaus
joud utaa n keskeyttä mää n lääketieteellisin syin.
Yhd enverta isu usvaltu utettu on i la htu n ut si itä, että esitykseen sisä ltyy
valtuutettujen aloitteen mukainen muutos, ja että lisäksitoisel[e
va n hem ma tte tu lisi nä issä ti la nteissa oi keus isyysra haa n.

Yh d enve rta isu usva ltu utettu katsoo, että va n h em pa i n etu u sjä rjestel m ä n

toimivuus tulisi nyt tehtävien muutosten jälkeen arvioida
kokona isu uten a ja va I m istella ta rvittavat u ud istu kset sen

varmistamiseksi, että järjestelmä toteuttaa kaikitta osin lasten
yhdenverta isen kohtelu n perhem uodosta rii ppu matta.

Jatkossa tulisi muun muassa selvittää mahdollisuutta perhevapaiden ja -

etuuksien jakamiseksi useamman kuin kahden vanhemman kesken.
Monella lapselta on tosiasiassa kolme tai useampia lapsen hoivaan
akti ivisesti osa llistuvia va n hem pia, va i kka la i nsäädäntö tu n n ustaa
korkeintaan kaksi vanhempaa

Yhdenverta isu usva [tu utettu
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