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Isien osuus perhevapaista kasvaa hitaasti mutta 
varmasti

Kuvio 1. Vuoden aikana vanhempainpäivärahaa saaneet isät ja heille 
korvattujen päivien määrä keskimäärin 1995–2009

Yhä useampi isä käyttää etuuksia, mutta 
vapaalla ollaan edelleen melko lyhyt aika 
Vanhempainpäivärahaa saaneiden isien määrä on kasvanut yli 
kolmanneksen viimeisten viidentoista vuoden aikana. Vuonna 
2009 etuuksia käyttäneitä isiä oli 54 570. Isille vuoden aikana 
korvattujen päivien määrä keskimäärin on kuitenkin kasvanut vain 
15:sta 20 päivään. (Kuvio 1.)

Vanhempainpäivärahakausia ja isän kauden aikana käyttämiä 
etuuksia voi tarkastella myös taannehtivasti, kun kausi on 
päättynyt. Koska vanhempainpäivärahaa maksetaan kaikkiaan 
263 arkipäivältä, kausi usein ajoittuu kahdelle peräkkäiselle 
kalenterivuodelle. Vuonna 2009 päättyi 58 463 vanhempainpäivä-
rahakautta, joista 74 %:iin liittyi jokin isän käyttämä etuus. Toisin 
sanoen sataa äitiä kohden 74 isää käytti jonkin vanhempainpäi-
värahaetuuden. Vuonna 1995 vastaava luku oli 54. Kasvua on 
tapahtunut tasaisesti joka vuosi. 
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Vaikka vanhempainpäivärahaa saaneiden isien määrä on kasvanut 
selvästi ja heille korvattujen päivien määrä yhteensä on lähes 
kaksinkertaistunut viidentoista vuoden aikana, ylivoimaisesti 
suurin osa vanhempainpäivärahapäivistä korvataan edelleen 
äideille. Vuonna 2009 isien osuus kaikista korvatuista vanhem-
painpäivärahapäivistä oli 6,7 %. 

Vuonna 1995 isien vanhempainpäivärahaetuuksia olivat isyysraha 
ja vanhempainraha. Kuten nykyään, isyysrahaa oli mahdollista 
saada 18 arkipäivältä. Isyysloman pitäminen tuli kuitenkin jous-
tavammaksi vuoden 1997 alusta, kun aiemmin lapsen syntymän 
yhteydessä pidettävän 6–12 päivän mittaisen isyysloman saattoi 
pitää muulloinkin äitiysrahakaudella. Lisäksi isä sai pitää 6 päivän 
isyysvapaan milloin tahansa vanhempainpäivärahakauden aikana. 
Vuoden 2001 lokakuusta lähtien koko isyysloman on voinut pitää 
milloin tahansa vanhempainpäivärahakauden aikana, kuitenkin 
enintään neljässä jaksossa. 

Vuonna 2003 isät saivat oikeuden ns. bonusisyysrahaan 12 päi-
vältä, jos he äidin sijasta pitivät vanhempainrahakauden viimeiset 
12 päivää. Vuonna 2007 etuus nimettiin isäkuukaudeksi ja se 
sisälsi vanhempainrahakauden viimeiset 12 päivää ja 1–12 
isyysrahapäivää. Isäkuukauden sai tästä ajankohdasta lähtien 
pitää myös siirrettynä 180 päivän kuluessa vanhempainpäiväraha-
kauden päättymisestä. Nykyään isäkuukauden voi pitää entistäkin 
pidempänä, mikäli oikeus vanhempainpäivärahaan on alkanut 
1.1.2010 tai sen jälkeen, sillä isäkuukauden isyysrahapäivien 
enimmäismäärää lisättiin 24 päivään. Isäkuukausi on tällöin 
enintään 36 arkipäivän mittainen. 

Vuonna 2009 ns. perinteistä isyysrahaa oli saanut 48 313 isää. 
Isäkuukauden etuuksia oli saanut 10 846 isää, mikä on noin 
viidennes enemmän kuin edellisenä vuonna. Isyysrahaa ja isäkuu-
kauden etuuksia saaneiden määrät eivät ole yhteenlaskettavissa, 
sillä sama henkilö voi saada vuoden aikana molempia etuuksia. 
Isäkuukauden pitäneiden määrä on kasvanut vuosittain, mutta 
edelleen suurin osa vanhempainpäivärahaa saaneista isistä saa 
vain isyysrahaa. Isät ovatkin innostuneet pitämään etenkin juuri 
heille tarkoitettuja vapaita ja isien lisääntynyt perhe-etuuksien 
käyttö näkyy vain vähän vanhempainrahan ja kotihoidon tuen 
saajissa. 

Vanhempainrahaa maksetaan äitiysrahakauden jälkeen 158 arki-
päivältä eli noin puolen vuoden ajan, ja se voidaan maksaa äidille 
tai isälle. Äiti ja isä voivat myös jakaa vanhempainrahakauden 
siten, että he ovat vapaalla vuorotellen. Erillisiä jaksoja saa olla 
kummallakin enintään 2 ja niiden tulee kestää vähintään 12 arki-
päivää. Vuonna 2009 päättyneistä vanhempainpäivärahakausista 
2 265:ssä vanhempainraha oli maksettu ainakin kerran isälle. 
Isät olivat vanhempainrahalla keskimäärin 55 päivää. Vanhem-
painrahaa (pl. isäkuukauden vanhempainraha) saaneiden isien 
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määrä nousi hieman, sen jälkeen kun bonusisyysraha kehitettiin, 
mutta saajien määrän kasvaessa isien pitämien vanhempainraha-
päivien keskimääräinen määrä laski. Vuonna 2002 päättyneistä 
vanhempainpäivärahakausista 1 393:ssa vanhempainraha oli 
maksettu ainakin kerran isälle. Isät saivat vanhempainrahaa 
tuolloin keskimäärin 75 päivää. 

Heinä- ja elokuu suosittuja isäkuukausia
Isät pitävät vapaita usein vuosilomien yhteydessä. Tämä näkyy 
siten, että isyysrahaa ja etenkin isäkuukauden etuuksia on saatu 
usein heinä-elokuussa sekä tammikuussa (kuvio 2). Myös perin-
teistä vanhempainrahaa isät saavat kesäkuukausina useammin 
kuin muulloin. Vuonna 2009 isäkuukauden etuuksia saaneista noin 
puolet (5 864 isää) piti isäkuukauden siirrettynä. 

Kotihoidon tuen saajista 5 % miehiä
Vuonna 2009 kotihoidon tukea sai 5 896 miestä (5,1 % kaikista 
saajista). Osuus on viime vuosina ollut hyvin hienoisessa nousussa. 
Kymmenessä vuodessa kotihoidon tukea saaneiden miesten osuus 
on kasvanut tasan prosentin. Kaikkiaan kotihoidon tukea vuoden 
aikana saaneiden perheiden määrä on sekä laskenut että noussut 
tällä vuosituhannella. Vuonna 2009 tukea sai 114 669 perhettä. 

Kotihoidon tukea voi saada, jos perheessä on alle 3-vuotias 
lapsi, joka ei ole kunnallisessa päivähoidossa. Tuki maksetaan 
vanhemmalle tai muulle huoltajalle, mutta lasta voi hoitaa 
paitsi jompikumpi vanhemmista myös muu hoitaja, esimerkiksi 
sukulainen. 

Kuvio 2. Isäkuukauden isyysrahaa saaneet kuukausittain 2009
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