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Perustuslakivaliokunnalle 

 

Valiokunnan pyytämänä asiantunijalausunnosta hallituksen esityksestä vanhempainpäivärahoja 

ja työnantajakustannusten korvaamista koskevan lainsäädännön muuttamiseksi (HE 112/2006 

vp) esitän kunnioittavasti seuraavaa. 
 
 
Esityksen valtiosääntöoikeudelliset kiinnekohdat 
 

Äitiys-, isyys-ja vanhempainraha toteuttavat perustuslain 19 §:n 2 momentin säännöstä, jonka 

mukaan lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan muun muassa lapsen 

syntymän perusteella. Perustuslainkohdasta seuraa, että lapsen syntymän perusteella 

vanhemmille maksettavan sosiaaliturvaetuuden tulee olla lakisääteinen, perustua 



 

 

universaaliperiaatteeseen ja olla (vähimmäis)määrältään riittävä perustoimeentulon 

takaamiseksi. Verrattuna samassa perustuslainkohdassa eräiden muiden sosiaaliturvaetuuksien 

yhteydessä käytettyyn aikamääreeseen "aikana", säännöksen sana "perusteella" osoittaa, että 

lainsäätäjälle jää suhteellisen laaja harkintavalta nyt tarkoitettujen etuuksien ajallisen keston 

suhteen. 

 
«  

 
 

Merkityksellisiä ovat myös perustuslain 6 §:n 2 momentin yleinen syrjintäkielto, 6 §:n 4 

momentin säännös sukupuolten tasa-arvosta sekä 19 §:n 3 momentin säännös julkisen vallan 

tuesta lapsen hyvinvoinnin ja yksilöllisen kasvun turvaamiseksi. 
 

Ihmisoikeussopimuksista tässä yhteydessä tärkeimpiä ovat Euroopan ihmisoikeussopimuksen 12 

lisäpöytäkirjaan sekä kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen 26 

artiklaan sisältyvät itsenäiset ja laaja-alaiset syrjintäkiellot sekä uudistetun Euroopan sosiaalisen 

peruskirjan 8 artiklan 1 kohdan määräys naisen oikeudesta palkkaan tai sosiaaliturvaan ennen ja 

jälkeen synnytyksen sekä 27 artiklan 2 kohdan määräys kumman hyvänsä vanhemman 

oikeudesta vanhempainlomaan äitiysloman jälkeen. Myös tähän sopimukseen sisältyy syrjinnän 

kielto (artikla E). 
 

Perustuslain mainittuihin säännöksiin nähden itsenäistä merkitystä olisi erityisesti uudistetun 

Euroopan sosiaalisen peruskirjan 8 artiklan 1 kohdalla. Kun perustuslain 19 §:n 2 momentti 

suojaa äitiysrahan vähimmäistasoa, mainittu sopimusmääräys taas edellyttää, että äitiysraha 

kutakuinkin vastaa naisen palkkatasoa, eli suojaa ansiosidonnaista etuutta. Euroopan sosiaalisen 

peruskirjan asiantuntijakomitea on käytännössä edellyttänyt, että palkkaus tai sosiaaliturvaetuus 

äitiysloman aikana on vähintään 70 % naisen palkkatasosta. Huomionarvoista kuitenkin on, että 

Suomi ei toistaiseksi ole hyväksynyt kyseistä 8 artiklan 1 kohtaa. 
 

Käsiteltäessä suomen liittymistä uudistettuun Euroopan sosiaaliseen peruskirjaan 

perustuslakivaliokunta totesi, ettei hallitus esittänyt 8 artiklan 1 kohtaan sitoutumista muun 
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I 

muassa, 

koska 

Suomi 

ei 

turvaa 

toimeen

tuloa 

lapsen äidille tai vanhemmille kaikissa tapauksissa, vaan äitiys-ja vanhempainrahan 

edellytyksenä on Suomessa asuminen 180 laskettua aikaa välittömästi edeltänyttä päivää. 

Valiokunta jatkoi: "Kansainvälisen liikkuvuuden lisäännyttyä tämä ehto johtaa yhä useammin 

etuuksien epäämiseen paitsi maahanmuuttajilta myös ulkomailla oleskelleilta Suomen 

kansalaisilta. Perustuslain 19 §:n 2 momentin kannalta on asianmukaista selvittää 

sairausvakuutuslain tämän ehdon muuttamista ainakin niissä tapauksissa, joissa Suomessa 

pysyvästi asuva 

 

perhe tai henkilö on oleskellut tilapäisesti ulkomailla ennen synnytystä." (PeVL 4/2002 vp) 

/ 
Esityksen arviointia 
 

Ehdotetut muutokset ovat monessa suhteessa myönteisiä yhdenvertaisuuden ja syrjintäkieltojen 

toteutumisen kannalta. Tällaisina muutoksina mainittakoon: 

a) ottovanhempien vanhempainrahakauden pidennys (sairausvakuutuslain 9 luvun 12§), 

b) rekisteröidyssä parisuhteessa olevan kumppanin oikeus päivärahaan 

(sairausvakuutuslain 9 luvun 16 §), ja 

c) isille suunnattu lisäkannustin vanhempainloman tosiasiallisen käytön edistämiseksi 

mahdollistamalla myöhennetty vanhempainrahajakso (ehdotettu sairausvakuutuslain 9 

luvun 10 a §). 
 

Pidän kaikkia näitä muutoksia valtiosääntöoikeudellisesta ongelmattomina ja itse asiassa 

perustuslain 6 §:n 2 ja 4 momentin sekä 19 §:n 3 momentin toisen virkkeen toteutumista 

edistävinä. 
 

Pidän hyväksyttävänä myös toista isille suunnattua lisäkannustinta perhevapaiden käyttöön, 

korotettua päivärahaa vanhempainrahakauden ja isäkuukauden isyysrahajakson (enintään 50 

päivää) ajalta (sairausvakuutuslain 11 luvun 1 §:n 2 momentti). Tältä osin arvio muutoksen 

myönteisyydestä perustuslain kannalta kuitenkin edellyttää muutamaa lisäargumenttia: 
 

a) Valiokunnan tulisi mielestäni irrottautua säätämisjärjestysperusteluissa esitetystä 

epäonnistuneesta perustelusta (s. 32), jonka mukaan isille suunnatuilla lisäkannustimilla: 
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"tuetaan sukupuolta, joka on aliedustettu vanhempainvapaiden käytössä". Tämä ei 

tietenkään ole valtiosääntöoikeudellisesti hyväksyttävä perustelu. Isien etuuksien korotus 

on oikeutettu, koska sillä edistetään 

sukupuolten tasa-arvoa (perustuslain 6 §:n 4 momentti) ja tuetaan lapsen hyvinvointia ja 

yksilöllistä kasvua (perustuslain 19 §:n 3 momentti), b) Isille maksettava korotettu etuus ei 

ole määräytymisperusteiltaan korkeampi eikä pitkäkestoisempi kuin äidille ehdotettu 

korotettu äitiysraha 56 ensimmäisen päivän ajalta. 
 

Näiden muutosten ongelmallisena puolena kuitenkin on, että ne avaavat kysymyksen 

vanhempainetuuksien tasosta. On kyseenalaista, vastaako vähimmäispäivärahan taso 15,20 € 

arkipäivältä perustuslain 19 §:n 2 momentin vaatimusta perustoimeentulon turvasta. Ja 

ansiosidonnaisten päivärahojen taso puolestaan ei ainakaan kaikissa tapauksissa vastaa Euroopan 

sosiaalisen peruskirjan 8 artiklan 1 kohdan edellyttämää tasoa (70 % palkasta). 
 

Pidän aiheellisena, että valiokunta lausunnossaan ottaisi kantaa etuuksien tasoon ja Suomen 

sitoutumiseen uudistetun Euroopan sosiaalisen peruskirjan 8 artiklan 1 kohtaan. 
 
 
Turussa 13.9.2006 
 
 
 
 
 

Martin Scheinin, professori 
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JuhaLavapuro 13.9.2006 
assistentti 
julava@utu.fi 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perustuslakivaliokunnalle 
 
 

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vanhempainpäivärahoja ja työnantajakustannusten korvaamista 
koskevan lainsäädännön muuttamiseksi (HE 112/2006 vp) 
 
 
 
 
 
 
 

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan pyytämänä asiantuntijalausuntona esitän kunnioittavasti seuraavan. 
 
 
 
 

Tausta ja kysymyksenasettelu 
 
Hallituksen esityksessä esitetään eräitä muutoksia sairausvakuutuslain säännöksiin, jotka määrittävät 
äitiys ja vanhempainrahan määrää, isän vanhempainvapaan ja vanhempainrahan jatkoksi maksettavan 
isyysrahan käyttöajankohtaa sekä ottovanhempien vanhempainrahakautta. Lisäksi ehdotetaan 
muutettavaksi työnantajalle maksettavaa vuosilomakustannuskorvausta koskevia säännöksiä. Muutoksilla 
pyritään parantamaan perhevapaaetuuksien tasoa sekä poistamaan eräitä nykyiseen sääntelyyn sisältyviä 
väliinputoajaryhmiä. Yhtenä keskeisenä tavoitteena on myös isien vanhempainvapaan käytön 
edistäminen. 
 
Ehdotettavaa sääntelyä voidaan yleisesti ottaen pitää tavoitteiltaan julkisella vallalla olevan PL 2 §:n 
mukaisen perus- ja ihmisoikeuksien toteuttamisvastuun kannalta myönteisenä. Perustuslain 6 §:n 1 
momentin yhdenvertaisuusperiaatteen näkökulmasta on tärkeää, että ottovanhemmat saatetaan tasa-
arvoiseen asemaan perinteisimpiin perheisiin nähden myös vanhempainrahakauden osalta. Myönteistä on 
sekin, että ehdotettavilla muutoksilla pyritään saattamaan perheet keskenään yhdenvertaiseen asemaan 
riippumatta siitä, onko lapsen äidin työnantajalla palanmaksuvelvollisuus äitiysvapaan ajalta. 
Perusoikeuksien näkökulmasta perusteltua myös on, että myös rekisteröidyssä parisuhteessa oleville 
vanhemmille turvataan oikeus vanhempainrahaan lähtökohtaisesti samoin ehdoin kuin muille. Näin 
sääntely pääsääntöisesti tukee hallituksen esityksessä kuvatulla tavalla mahdollisimman yhdenvertaisesti 
vakuutettujen oikeutta osallistua lapsen hoitoon perhetyypistä riippumatta. Samoin sillä myös toteutetaan 
perustuslain 19 §:n 3 momentin mukaista julkisen vallan velvollisuutta tukea perheen ja muiden lapsen 
huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu (ks. myös HE 
309/1993 vp, s 71-72.) 
 
Toisaalta hallituksen esitykseen sisältyy eräitä erityisesti sukupuoleen perustuvia erotteluja, jotka on 
otettava tarkemman tarkastelun kohteeksi. Erityisesti tämä koskee päivärahaetuuksien määrää työtulojen 

mailto:julava@utu.fi
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perusteella koskevaa sääntelyä sairausvakuutuslakiehdotuksen 11 luvun 1 §:n 2 momentissa. Siinä 
ehdotetaan täydennettäväksi nykyistä sukupuolineutraalia 11 luvun 1 §:n 1 momentin pääsääntöä 
päivärahaetuuksien määräytymisperusteista uusilla 2 momenttiin otettavilla säännöksillä yhtäältä 
äitiysrahan ja toisaalta isälle maksettavan vanhempainrahan ja isäkuukaudelta maksettavan isyysrahan 
erilaisista määräytymisperusteista. Arvioin seuraavassa erityisesti sitä, täyttävätkö nämä lakiin sisältyvät 
sukupuoleen perustuvat erottelut perustuslain 6 §:n yhdenvertaista kohtelua koskevat vaatimukset ja 
voidaanko niille osoittaa sellaisia perusteita, joita voidaan pitää perustuslain 6 §:n 2 momentissa 
tarkoitetulla tavalla hyväksyttävinä. 
 
 

Sukupuoleen perustuvat erottelut 
 
Äitiysraha 
Sairausvakuutuslain 11 luvun 1 §:n 2 momentin 1 kohdan perusteella äitiysrahan määrä olisi 56 
ensimmäisen arkipäivän ajalta 90 % työtuloista 41 110 euroon saakka ja sen jälkeen 32,5 %. Taso on 
korkeampi sekä verrattuna 1 momentissa mainittuun 70 % pääsääntöön että verrattuna 2 momentin 2 
kohdassa säädeltyyn isälle maksettavien perhepäivärahaetuuksien määräytymisperusteisiin. Äitiysrahan 
erityisasema muita korkeamman prosentin mukaan maksettavan etuutena ei kuitenkaan muodostu 
valtiosääntöoikeudellisesti lainkaan ongelmalliseksi. Äitiysraha maksetaan lapsen biologiselle äidille 
terveydensuojeluun liittyvin perustein (ks. myös HE 112/2006 vp, s. 31) ja lapsen syntymäajankohtaan 
välittömästi sidottuna. Äitiysrahaan liittyvä äitiysvapaa on myös osin pakollista, kun taas muita 
päivärahoja leimaa vapaaehtoisuus. Tässä suhteessa äidin asettaminen äitiysrahan saajana muihin 
päivärahansaajiin nähden erilaiseen asemaan ei lähtökohtaisesti ole yhdenvertaisuusperiaatteen 
näkökulmasta ongelmallista, koska kyse ei ole samanlaisessa asemassa olevien ihmisten erilaisesta 
kohtelusta vaan yksinkertaisesti erilaisten tapausten käsittelemisestä eri tavoin. Jos asiassa kuitenkin 
halutaan nähdä jonkinasteinen yhdenvertaisuusongelma, mitä se ei siis mielestäni alkuunkaan ole, on 
perustuslakivaliokunnan aiemman käytännön valossa joka tapauksessa selvää, että lapsen synnyttäneen 
naisen erityiskohtelu päivärahaetuuksien saajana kuuluu lainsäätäjän harkintavaltaan pyrittäessä 
kulloisenkin yhteiskuntakehityksen vaatimaan sääntelyyn. (Lainsäätäjän harkintavallan laajuudesta 
yhdenvertaisuusperiaatteen ja syrjintäkieltojen alueella ks. erit. PeVL 16/2006 vp) 
 
Isälle maksettavat päivärahat 
Päivärahaetuuksien määrää työtulojen perusteella koskevaa sääntelyä ehdotetaan hallituksen esityksessä 
muutettavaksi myös isien osalta siten, että päivärahajärjestelmään tehtäisiin erityinen isille kohdennettu 
oikeus korotettuun päivärahaan vanhempainrahakauden ja isäkuukauden isyysrahakauden ajalta. Siltä 
osin kuin kysymys on isäkuukauden isärahakauden erityissääntelystä, ja kun kyse on esimerkiksi siitä 
isyysrahan osuudesta, käytetään lapsen syntymän yhteydessä, ehdotettujen erottelujen saatetaan voida 
äitiysrahan tavoin katsoa kuuluvan lainsäätäjän harkintavallan piiriin. 
 
Sen sijaan vanhempainrahan määräytymisperusteisiin liittyvän sairausvakuutuslain 11 luvun 1 §:n 2 
momentin 2 kohtaan sisältyvän sukupuolierottelun asema on lähtökohtaisesti toinen. 
Valtiosääntöoikeudellisesti keskeistä on tältä osin, että vanhempainpäiväraha kuuluu lähtökohtaisesti 
yhtäläisin perustein sekä isälle että äidille, jotka sopivat keskenään, kummalle vanhempainrahaa 
maksetaan. Nyt ehdotettavan muutoksen seurauksena isälle maksettava vanhempainrahan ja 
isäkuukaudelta maksettavan isyysrahan määrä olisi 50 ensimmäisen arkipäivän osalta 80 % verotuksessa 
todettujen vuosityötulojen kolmassadasosasta. Sitä vastoin äidin oikeus vanhempainrahaan määräytyisi 
edelleen sairausvakuutuslain 11 luvun 1 momentin pääsäännön mukaan, jonka perusteella päivärahaetuus 
maksetaan 70 % osuutena verotuksessa todetuista ansiotuloista. Lisäksi mainitun uuden 2 momentin 
säännöksen nojalla miesten oikeus 80 %:n mukaan laskettuun päivärahaan myös säilyisi 41 110 11 euron 
vuosituloihin saakka, minkä ylittävästä osasta määrä laskettaisiin 32, 5 % mukaan. Sen sijaan äitiin 
sovellettaisiin myös 11 luvun 1 §:n 1 momentissa ilmaistuja tulorajoja, joiden perusteella vuosityötulojen 
ylittäessä 26 720 euroa ylittäessä ylimenevästä osasta 41 110 euron vuosituloon päivärahaetuuden määrä 
on 40 prosenttia vuosityötulon kolmassadasosasta ja 41 110 euroa ylittävästä osasta 25 prosenttia 
vuosityötulon kolmassadasosasta. Tulorajat ja vastaavat prosentit on esitetty seuraavassa taulukossa. 
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Sukupuolen ja ansiotulojen määrän vaikutus vanhempainrahan määräytymisperusteeseen 
 0- 26 720 € 26 720-41 110 € 41 110 €- 

Äiti 70% 40% 25% 
Isä (50 ensimmäistä 

arkipäivää, sen jälkeen kuten 
äiti) 

80% 80% 32,5 % 

 
Ehdotettavan sääntelyn seurauksena isien vanhempainrahan määräytymisperusteet muodostuvat 
tulorajoista riippuen 10-40 prosenttiyksikköä paremmiksi kuin vastaavassa asemassa olevilla äideillä. 
Tärkeä valtiosääntöoikeudellinen kysymys tällöin on, voidaanko miesten ja naisten eri asemaan 
asettaminen perustella sellaisilla hyväksyttävillä perusteilla, joihin perustuslain 6 §:n 2 momentin 
syrjintäkieltosäännös viittaa tai sellaisilla kohtuullisilla ja järkiperäisillä syillä, joiden perusteella eri 
asemaan asettaminen on kansainvälisten ihmisoikeussopimusten valvontakäytännössä katsottu voitavan 
oikeuttaa. 
 
Erilaisen kohtelun hyväksyttävyys ja kohtuullisuus 
Kuten perustuslakivaliokunnan käytännössä on usein tullut esiin, perustuslain 6 §:n 2 momentin 
syrjintäkieltosäännös ei kiellä kaikenlaista erontekoa ihmisten välillä, vaikka erottelu perustuisikin 
syrjintäsäännöksessä nimenomaisesti mainittuun henkilökohtaiseen syyhyn. Erottelu voidaan näissäkin 
tilanteissa oikeuttaa, kunhan erottelulle osoitetaan perustuslainsäännöksen edellyttämä "hyväksyttävä 
peruste", millä viitataan nimenomaan perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttäviin perusteisiin. 
Lisäksi esitöissä asetetaan perusteluille asetettavia korostuneet vaatimukset erityisesti 
syrjintäsäännöksessä lueteltujen kiellettyjen erotteluperusteiden kohdalla, (ks. HE 309/1993 vp, s. 44.) 
 
Perusteltua onkin lähteä siitä, että perustuslain 6 §:ssä ja kansainvälisten ihmisoikeussopimusten 
syrjintäkieltosäännöksissä mainittuja erotteluperusteita voidaan oikeudellisesti pitää lähtökohtaisesti 
epäilyttävinä: ihmisten erilaisten kohtelun oikeuttaminen kielletyn erotteluperusteen nojalla synnyttää 
olettaman syrjinnästä (ks. myös Martin Scheinin. Yhdenvertaisuus ja syrjinnän kielto, s. 244. Teoksessa 
Hallberg et ai. Perusoikeudet. Juva 1999). Perustuslakivaliokunta onkin useissa aiemmissa ratkaisuissaan 
katsonut erilaisia etuuksia koskevat sukupuolierottelut sellaisenaan perustuslain vastaisiksi ja edellyttänyt 
sääntelyn muuttamista sukupuolineutraaliksi, (ks. Pe VL 21/1994 vp. Pe VL 13/1995 vp, PeVL 30/2005 
vp). Näissä tilanteissa valiokunta ei ole edes arvioinut sitä, onko erotteluille osoitettavissa hyväksyttäviä 
perusteita tai kuuluvatko ne ns. lainsäätäjän harkintamarginaaliin vaan jo erottelu itsessään on merkinnyt 
ristiriitaa perustuslain kanssa. Myös kansainvälisten ihmisoikeussopimusten valvontakäytännössä on 
suhtauduttu hyvin skeptisesti yhteiskunnan jakamien taloudellisten etuuksien nojaamista sukupuoleen 
perustuviin luokitteluihin, (ks. ihmisoikeuskomitean ratkaisut tapauksissa Broeks v. Hollanti (172/1984) 
ja Zvaan -de Vries v. Hollanti (182/1984) 
 
Toisaalta syrjintäkieltosäännös ei estä tosiasiallisen tasa-arvon turvaamiseksi tarpeellista positiivista 
erityiskohtelua. Varsinkin jos lailla on pyritty parantamaan yhteiskunnallisesti tosiasiallisesti 
heikommassa asemassa olevien asemaa, on se jo perinteisesti ollut mahdollista säätää perustuslain 
estämättä tavallisena lakina (ks. esim. PeVL 2/1987 vp). Perusoikeusuudistus ei merkinnyt muutosta 
näihin lähtökohtiin eikä tietyn ryhmän asemaa ja olosuhteita parantaviin toimiin pyrkivä lainsäädäntö, 
vaikka se nojautuisikin perustuslain 6 §:n 2 momentissa mainittuihin syihin, vielä sellaisenaan ole 
ristiriidassa perustuslain syrjintäkieltosäännöksen kanssa. Merkitystä on myös sillä, että sukupuolten 
välisen tasa-arvon edistämisestä on perustuslain 6 §:n 4 momentissa nimenomainen säännös. 
 
Näistä lähtökohdista huolimatta perustuslakivaliokunta on kuitenkin edellyttänyt sinänsä hyväksyttäviin 
päämääriin pyrkivältä sääntelyltä hyväksyttävien päämäärien osoittamisen ohella myös sitä, että 
erityiskohtelun tulee oikeasuhtaista ja. tähän liittyen myös tilapäistä (ks. PeVL 10/2003 vp). Tältä osin 
valiokunnan linja vastaa pitkälti kansainvälisten ihmisoikeussopimusten soveltamiskäytännöissä 
sovellettuja kriteereitä, joissa erottelun hyväksyttävyys edellyttää sekä kohtuullisuutta että 
järkiperäisyyttä. Ollakseen oikeutettu, ei riitä että erottelulle osoitetaan hyväksyttävä tarkoitusperä vaan 
myös sen toteutuksessa käytettyjen keinojen tulee olla oikeasuhtaisia eli asteeltaan kohtuullisia suhteessa 
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lainsäädännön tarkoitusperään (ks. esim. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisu Belgian 
Linguistic -tapauksessa, 23.7.1968, kappale 1 B, k 10). 
 
Hallituksen esityksessä perustellaankin isän asettamista vanhempainrahan saajana muita parempaan 
asemaan positiivisen erityiskohtelun luonteiseksi toimeksi. Perustelujen mukaan erottelulla pyritään 
lisäämään isien osallistumista vanhempainvapaiden käyttöön ja tuetaan näin ollen sukupuolta, joka on 
aliedustettu vanhempainvapaiden käytössä, mitä voidaan sinänsä pitää perusoikeusjärjestelmään nähden 
yhteensopivana pyrkimyksenä. Lähteä voitaneen siitä, että toimenpiteillä on jokin liityntä perustuslain 19 
§:n 3 momentissa julkiselle vallalle asetettuun velvollisuuteen tukea perheiden ja muiden lapsen 
huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja kasvu, vaikkakin kytkentä 
erottelua perustelevien tavoitteiden ja perustuslain suojaamien intressien välillä on etäinen. Perheen 
tukeminen ei sinällään välttämättä edellytä, että isälle maksettava vanhempainraha määrätään 
maksettavaksi erilaisin perustein kuin äidille. Lisäksi miesten osallisuuden kasvattaminen 
vanhempainvapaiden käyttäjänä saattaisi laajamittaisesti toteutuneen välillisesti parantaa sukupuolten 
välistä tasa-arvoa työelämässä. 
 
Vaikka sääntelyn tavoitteet vaikuttaisivat olevan hyväksyttäviä, on varsin kyseenalaista, voidaanko nyt 
luotavia erotteluja pitää oikeasuhtaisina, siis kohtuullisina. Kyse on ensinnäkin sikäli poikkeuksellisesta 
erityiskohtelun muodosta, että sillä tuetaan taloudellisesti juuri sitä sukupuolta, jonka taloudellinen asema 
sekä työmarkkinoilla että vanhempainrahan saajana on jo tosiasiallisesti muita parempi. Kuten hallituksen 
esityksen perusteluista käy esille, vuonna 2005 keskimääräinen vanhempainpäivärahan määrä oli äideillä 
40,4 euroaja isillä 59,7 euroa päivässä (ks. 11). Ainakin alkuvaiheen osalta on selvää, että nyt ehdotettu 
taloudellinen kannustin lisää tuloeroja entisestään. Tässä suhteessa on kyseenalaista, voidaanko 
ehdotettuja toimenpiteitä pitää alkuunkaan valtiosääntöoikeudellisessa mielessä positiivisen 
erityiskohtelun tyyppisinä. 
 
Toiseksi, hallituksen esityksessä ei esitetä juuri lainkaan perusteita sille, että miehiin kohdistettu 
vanhempainrahan korotus olisi käytettävissä olevista keinoista se, jonka avulla sääntelyn tavoitteet 
voidaan toteuttaa sääntelystä aiheutuvat perusoikeusrajoitukset huomioiden optimaalisimmin. 
Pikemminkin hallituksen esityksen perusteluista on luettavissa, että tavoitteeseen olisi mahdollista päästä 
myös sukupuolineutraaleilla toimenpiteillä. Perusteluissa nimenomaisesti todetaan, että pelkästään isälle 
osoitettava vanhempainrahakausi olisi ohjausväline, jonka voitaisiin arvioida "lisäävän merkittävästi isien 
vanhempainrahakauden käyttöä" (s. 16). Tätä olettamaa näyttäisivät myös pohjoismaiset kokemukset 
tukevan. Kuten hallituksen esityksessä todetaan, Islannissa, jossa vuonna 2000 uudistetussa 
vanhempainvapaajärjestelmässä kummallakin vanhemmalla on oikeus omaan vanhempainrahakauteen, 
isien vanhempainvapaiden käyttö on lisääntynyt merkittävästi (s. 10). Sen sijaan mistään pohjoismaasta ei 
ilmeisesti ole saatavissa kokemusperäistä tietoa nyt ehdotetun kaltaisesta taloudellisesta 
kannustinjärjestelmästä. Nyt ehdotettua järjestelyä perustellaankin lähinnä sillä, että erikseen 
täsmentämättä jäävien selvitysten mukaan yleisin syy siihen, etteivät isät käytä vanhempainvapaita, olisi 
taloudellinen (s. 12). Kannustinjärjestelmän esillä ollut vaihtoehto, isän oma vauhempainvapaakausi, joka 
voitaisiin toteuttaa siten, että äidille taataan yhtäläinen oikeus, puolestaan hylätään sen perusteella, että 
isän omasta vanhempainrahakaudesta säätäminen muuttaisi nykyistä perheen oikeutta sopia 
vanhempainrahakauden käytöstä. Tätä tuskin voi pitää riittävänä perusteena erottelevan lainsäädännön 
oikeuttamiselle. Perustuslaki ei mitenkään edellytä vanhempainvapaan käytön jättämistä täysin 
vanhempien sovittavaksi, kun taas se nimenomaan kieltää sukupuoleen perustuvat erottelut. Lisäksi 
ehdotetuilla isille kohdistetuilla kannustimillakin pyritään tietysti vaikuttamaan vanhempien tekemiin 
valintoihin. Merkitystä on silläkin, että jo nykyinen järjestelmä rakentuu osin joko äidille tai isälle 
osoitettujen päivärahojen varaan eikä vanhempainrahajärjestelmän muuttaminen tässä suhteessa 
merkitsisi laadullisesti suurta muutosta. 
 
Lopuksi on syytä nostaa esille astetta yleisemmät ongelmat, joita nyt ehdotetunkaltaisen sääntelyn 
hyväksyminen tuottaisi. Jos perustuslakivaliokunta hyväksyy sukupuolen aliedustukseen puuttuvana 
positiivisena erityiskohteluna toimet, joilla taloudellisesti parannetaan sen sukupuolen asemaa, jonka 
taloudellinen asema on jo nykyisen sääntelyn puitteissa osoitettu paremmaksi, on vaarana, että samaa 
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logiikkaa lähdetään soveltamaan myös laajemmin esimerkiksi työelämän alueella. Kiistatonta kuitenkin 
pitäisi olla, ettei perustuslakimme salli miesten osuuden lisäämistä naisvaltaisilla aloilla, jos tavoitteeseen 
pyritään säätämällä laki miehiä suosivista palkanmääräytymisperusteista. Kuten perustuslain esitöistä käy 
ilmi, perustuslain 6 §:n 4 momentin sukupuolten välistä tasa-arvoa koskevan erityissäännöksen yhtenä 
keskeisenä tavoitteena oli juuri korostaa erityisesti miesten ja naisten samapalkkaisuusvaatimuksia 
työelämässä (ks. HE 309/1993 vp, s. 45). Samapalkkaisuusvaatimus sitoo Suomea myös taloudellisia, 
sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 7 artiklan, uudistetun 
Euroopan sosiaalisen peruskirja 4 artiklan sekä kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan 
yleissopimuksen 11 artiklan perusteella. Vaikka nyt ehdotettu sääntely ei muodollisesti koskekaan palkan 
määräytymisen perusteista sääntelemistä, on sillä niin kiinteä yhteys paitsi ansiotuloihin, myös kotona 
tehtävän työn arvostukseen, että samapalkkaisuutta koskevalle periaatteelle tulisi antaa sama merkitys, 
joka sille annettaisiin, jos sääntely koskisi ansiotyöstä maksettavan palkan määräytymisperusteita. 
Johtopäätökset 
 
Edellä esitetyllä perusteella katson, ettei hallituksen esityksessä ole esitetty perusteita, joiden nojalla 
miehiä taloudellisesti suosivaan vanhempainrahajärjestelmän synnyttämä syrjintäolettama kumoutuisi. 
Erottelulle ei sen vuoksi ole osoitettavissa perustuslain 6 §:n 2 momentin edellyttämää hyväksyttävää 
perustetta. Näin ollen 1. lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lainsäätämisjärjestyksessä vain, jos 
sairausvakuutuslakiehdotuksen 11 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohta poistetaan tai sitä vähintään muutetaan 
niin, ettei naisia ja miehiä aseteta toisiinsa nähden eri asemaan vanhempainrahan määräytymisperusteiden 
osalta. 
 
 

Turussa 13.9.2006 
Juha Lavapuro 
assistentti 
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Lausunto eduskunnan perustuslakivaliokunnalle hallituksen esityksestä 
vanhempainpäivärahojen ja työnantajakustannusten korvaamista koskevan 
lainsäädännön muuttamiseksi (HE 112/2006 vp) 
 
 
 
 
 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi äitiysrahan sekä isäkuukauden isyys-ja 
vanhempainrahan määrää, isäkuukauden käyttöajankohtaa, ottovanhempien 
vanhempainrahakautta sekä työnantajalle maksettavaa vuosilomakustannuskorvausta koskevia 
säännöksiä. Rekisteröidyssä parisuhteessa olevalle vakuutetulle ehdotetaan oikeutta 
vanhempainrahaan, vaikkei hän ole lapsen vanhempi. 
 
Mainituista muutoksista perustuslain, nimenomaan perusoikeuksien, sekä ihmisoikeuksien 
kannalta merkittäviä ovat esitykset vanhempainpäivärahan määrän muuttamista koskeviksi 
säännöksiksi perustuslain 6 §:ssä ja ihmisoikeussopimuksissa säädetyn yhdenvertaisuuden ja 
tasa-arvon johdosta. Ehdotettujen päivärahojen korotusten valtiosääntöoikeudellisen ongelman 
muodostaa se, asetetaanko säännöksissä miehet ja naiset eri asemaan hyväksyttävällä 
perusteella. Nykyinen sääntely on ottanut huomioon miesten ja naisten tulot päivärahoja 
määrättäessä aina samalla prosenttiosuudella kaikissa vanhempainpäivärahatyypeissä. 
 
Muut ehdotetut muutokset näyttävät parantavan mm. perustuslain 19 §:n 2 momentissa 
säädettyä perustoimeentulon turvaa lapsen saamisen perusteella tai säätelevän sellaisia 
kysymyksiä, joissa ei näytä olevan perustuslain tai ihmisoikeuksien kannalta merkittäviä 
näkökohtia. 
 
Esitys myös tukee perustuslain 19 §:n 3 momentissa säädettyä julkisen vallan velvollisuutta 
tukea lapsiperheitä. Asiana, johon esityksessä ei suoraan puututa, mutta jolla on asiayhteys ja 
perusoikeudellista merkitystä, on vanhempainpäivärahan matala vähimmäistaso. 
Vähimmäistasoinen vanhempainpäiväraha yltää vain vaivoin täyden toimeentulotuen tasolle ja 
verotuksen jälkeen alittaakin sen. 
 
Perustuslain 6 §:n edellyttämä tarkastelu yhdenvertaisesta kohtelusta ja hyväksytystä 
perusteesta erilaiseen kohteluun voidaan jakaa kolmeen osaan: 

1. onko miesten ja naisten välisen tasa-arvon kannalta perusteltua, että äitiysrahaa 
maksetaan osan aikaa korkeammalla perusteella kuin isyysrahaa ja vanhempainrahaa, 

2. onko naisten ja miesten välisen tasa-arvon kannalta perusteltua, että isyys-ja 
vanhempainraha maksetaan osan aikaa isälle korkeampana kuin vanhempainrahaa 
voitaisiin äidille maksaa sekä 



 

 

3. onko äitien kesken ja isien kesken yhdenvertaista, että osalle etuus maksetaan osan 
ajasta korkeampana, koska vähimmäispäivärahaan ei korotusta synny eivät ainakaan 
kaikki sen saajat voi saada etuuteensa korotusta. 

 
Hallituksen esityksen perustelujen mukaan vanhemmuuden perusteella maksettavia etuuksia 
on jaoteltu sukupuolen perusteella joko suojelun tai lapsi-vanhempi -suhteen kehityksen 
tukemiseen. Edellinen peruste koskee äitiysrahaa ja jälkimmäinen isyysrahaa. Perimmäisenä 
tarkoituksena vanhempainpäivärahaetuuksille pidetään kuitenkin syntyvän tai jo syntyneen 
lapsen hyvinvoinnin ja perheen toimeentulon turvaamista (s. 31). 

1) Äidille maksettavan äitiyspäivärahan korottamista ensimmäisen 56 maksupäivän osalta 
suhteessa muiden vanhempainpäivärahojen määräytymisperusteeseen voidaan miesten ja 
naisten välisen tasa-arvon kannalta perustella lähinnä tätä kautta syntyvällä niin äidin kuin 
lapsen suojelun tehostumisella siltä osin kuin suojelun tarvetta voidaan tyydyttää rahaetuudella. 
Tällainen peruste on sinänsä perustuslain tarkoittamassa mielessä hyväksyttävä positiivisen 
diskriminoinnin muoto. Tällä perusteella ei kuitenkaan voida määritellä sitä, miten paljon 
suurempi korvausaste äitiysrahaan tulee asettaa ja miksi vain noin puoleksi äitiysrahan 
kokonaisaikaa. 

2) Lapsen isälle maksettavan isyysrahan korkeampi korvausprosentti sekä vanhempainrahan 
korottaminen vain isän osalta edellyttää, että asialle on miesten ja naisten välisen tasa-arvon 
kannalta hyväksyttävä peruste. Hallituksen esityksen perustelujen useista kohdista ilmenee, että 
tavoitteena on lisätä isien vanhempainvapaan käyttöä ja näin vahvistaa lapsi-vanhempi -suhteen 
kehittymistä. Tätä voidaan pitää sinänsä hyväksyttävänä perusteena asettaa sukupuolet eri 
asemaan. Sääntely voitaisiin varmaan toteuttaa myös siten, että kaikkea isälle korkeampana 
maksettavaa etuutta nimitettäisiin isyysrahaksi, joten pelkästään se seikka, että etuudella on 
sama nimi kuin äidillekin maksettavalla etuudella, ei anna aihetta huomautukseen tasa-arvon ja 
yhdenvertaisuuden kannalta. 

3) Äitiysrahan korottaminen asettaa äitiysrahaa saavat naiset keskenään eriarvoiseen asemaan 
siinä suhteessa, että vähimmäispäivärahaa saava äiti ei aina saa korotusta päivärahaansa. 
Vähimmäispäivärahaa saavan äidin äitiysraha saattaa nousta siinä tapauksessa, että hänen 
vuositulonsa ovat lähellä ansioon suhteutettuun päivärahaan oikeuttavaa tasoa ja korkeampi 
prosentti nostaa hänet yli sen rajan, joka vähimmäispäivärahan saamisen perustana on. 
Vähimmäispäiväraha antaa suhteellisesti korkeamman korvausasteen tulojen menetyksestä tai 
antaa tuloja vaikka tulojen menetystä ei synny. Tässä suhteessa tilanne ei muutu, joskin 
suhteellinen etu, jota vähimmäispäivärahaa saavat ovat saaneet, alenee. Vähimmäispäivärahan 
perusteena ei kuitenkaan ole perustuslain yhdenvertaisuussäännös, vaan perustuslain 19 §:n 2 
momentin säännös perustoimeentulon turvan takaamisesta lapsen saamisen perusteella. 
Perustuslain tämän säännöksen kannalta menettely ei ole epäilyttävä. Miesten keskinäisen 
yhdenvertaisuuden kannalta tarkastelu on sama kuin naisten keskinäisen yhdenvertaisuuden 
kannalta. 
 
Kokonaisuutena esitettyä lainsäädäntömuutosta voidaan arvioida siltä pohjalta, että tavoitteena 
on isien vanhempainpäivärahan käytön lisääminen tarkoituksena vahvistaa lapsi-vanhempi -
suhteen kehittymistä. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi ehdotetaan isälle maksettavan 
vanhempainrahan ja isärahan korottamista tietyillä ehdoilla nostamalla korvausprosenttia. Tätä 
isille suunnattua etuuden parantamista kompensoi tasa-arvon 
kannalta yksinomaan äidille suunnattu korvaustason korotus, joka on kestoltaan jonkin verran 
pidempi ja korvausprosentiltaan korkeampi kuin isille suunnattu etuuden korotus. Tämä 
perustelee myös äitiysrahan korotuksen keston rajoittamisen vain osaan äitiysrahakautta. Isät 
voivat saada korkeamman etuuden vain osallistumalla tosiasiallisesti lapsen hoitoon, kun äiti 



 

 

saa etuuden jo biologisista syistä lähes väistämättä. Kokonaisuus muodostuu miesten ja naisten 
välisen tasa-arvon kannalta hyväksyttävällä tavalla tasapainoiseksi eikä se ole perustuslain 6 §:n 
kannalta epäilyttävä. 
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Viite: 
STM:n kannanottopyyntö 26.5.2006 

 
 

STM:n oikeudellisen kannanottopyynnön liitteenä on hallituksen esitysluonnos 
vanhempainpäivärahoja ja työnantajakustannusten korvaamista koskevan lainsäädännön 
muuttamiseksi (26.5.2006). 
 
Päivärahojen määräkysymyksen (äiti verr. isä) tarkastelun lähtökohdaksi todetaan, että 
nykyisesessä sairausvakuutuslaissa ei ole erillistä säännöstä äitiysrahan tai isälle 
maksettavan vanhempainrahan suuruudesta, vaan niiden suuruus määräytyy 
sairausvakuutuslain 11 luvun 1 §:n 1 momentin yleisen päivärahasäännöksen mukaisesti. 
 
Sairausvakuutuslain mukaisten päivärahaetuuksien suuruus on määräytynyt ja nyt po. 
etuuksien osalta edelleen määräytyisi vakuutettujen työtulojen perusteella. Miesten ja 
naisten ansiotulojen erot heijastuvat siten sairausvakuutuspäivärahojen määriin. 
Sairausvakuutuslain 11 §:n 1 momentin yleissäännöksessä on vain yksi päivärahan 
suuruusprosentti (70), joka on siis sama äideille ja isille. 
 
Sairausvakuutuslain 11 luvun 1 §:n 2 momentiksi ehdotettavassa säännöksessä olisi kaksi 
päivärahan suuruusprosenttia. Äitiysrahan määrä olisi lähtökohtaisesti 90 % sen 
laskuperusteesta ja isälle maksettavan vanhempainrahan ja isäkuukaudelta maksettavan 
isyysrahan määrä 80 % laskuperusteesta (laskennallinen "päiväpalkka"). Näin äidin 
tulojen perusteella maksettavan päivärahaetuuden suuruus laskettaisiin suuremman 
prosentin mukaan kuin isän tulojen perusteella maksettavan etuuden suuruus. Kuten HE 
luonnoksen 26.5.2006 perusteluista asiamukaisesti ilmenee, äidin tulojen perusteella 
maksettavan etuuden suuruus jäisi silti edelleen pienemmäksi kuin isän tulojen perusteella 
maksettavan etuuden suuruus. Kysymys on tässäkin miesten ja naisten yleisestä 
ansiotasoerosta johtuvasta asiasta. 
Miesten ja naisten palkkaeroja koskeva kysymys on yleinen ja monitasoinen kysymys, 
jonka tarkastelu ei kuulu tähän yhteyteen. Yleisen miesten ja naisten 
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palkkatasotarkastelun ohella kysymys on osittain myös rakenteellisesta asiasta, joka on 
tuotu HE luonnoksen yleisperusteluissa asianmukaisesti esille (äideistä suht. suurempi 
osa kuin isistä saa pelkkää vähimmäispäivärahaa, koska työtulot ovat pienet tai niitä ei 
ole lainkaan). Tämän vanhempainpäivärahaetuuksien uudistuksen yhteydessä ei 
lainsäätäjän toimin puututtaisi tähän miesten ja naisten (isien/äitien) SVL:n mukaan 
maksettavien etuuksien määräytymisperusteisiin (ansiotulosidon-naisuus). 
Kysymyshän koskee kaikkia SVL-etuuksia eikä pelkästään äitiysraha- ja 
vanhempainrahaetuuksia. 
 

Tasa-arvon näkökulmasta ymmärtääkseni kysymys on lähinnä siitä, että jos (lain 
perustarkoituksen mukaan toivottavasti mahdollisimman suuressa määrin) lasten isät 
jäävät tietyksi ajaksi pois työstä ja hoitavat lasta täyspäiväisesti kotona, niin heidän 
työtulojensa perusteella määräytyvä vanhempainraha ja isyyskuukaudelta maksettava 
isyysraha on valtaosassa perheitä suurempi kuin vastaavalta ajalta saatava 
äitiyspäiväraha, joka maksettaisiin äidin ansiotulojen perusteella, jos äiti vastaavasti 
jäisi kotiin. Tämänkin etuuden määräkysymyksen pohjana ovat em. miesten ja naisten 
(isien/äitien) vuosityötuloerot. Myös isyyskuukaudelta maksettavan yhteiskunnallisen 
etuuden määrää on arvioitava koko lainsäädäntöuudistuksen perustarkoituksen valossa. 
Kysymys on ensinnäkin perheiden yhteiskunnallisesta tuesta, ei erikseen isien tai äitien 
(taikka miesten/naisten). Toiseksi lainsäädäntöuudistuksen tarkoituksena (hallitusoh-
jelman mukaisesti) on nimenomaan tukea perhettä myös sillä tavoin, että äitiydestä ja 
lapsen syntymästä aiheutuvia eroja tasattaisiin. Ensinnäkin SV-korvausten kautta siten, 
että nimenomaan naisvaltaisten työalojen kustannustaakka pienenisi ja miesvaltaisten 
alojen työalojen osuus hiukan suurenisi. Toiseksi perheen sisäisesti siten, että 
äitiydestä ja lapsen syntymästä ja pienen lapsen hoidosta aiheutuvia rasituksia ja työtä 
tasattaisiin siten, että myös lainsäädännön tasolla pienten lasten isiä kannustettaisiin 
jäämään omasta ansiotyöstään tietyksi ajaksi pois hoitamaan täyspäiväisesti lastaan 
(ks. HE-luonnoksen perustelut mm. s. 15, s. 20, 21, 30). 
 

HE-luonnosta 26.5.2006 on aikaisempiin versioihin nähden perustelujen osalta 
havainnollistettu ja em. lain perusteet ilmenevät siitä mielestäni varsin hyvin vaikka 
esitys onkin tiivis. Perustuslain 6 §:n näkökulmasta asia ei ole mielestäni 
ongelmallinen erityisesti kun säännöksiä tarkastellaan koko lainsäädäntöuudistuksen 
perustarkoituksesta lähtien. Kysymys on nimenomaan perheen tukemisesta sekä lapsen 
syntymästä aiheutuvien taloudellisten ja muiden seurausten tasaamisesta 
(työnantajakustannusten kohdistuminen nykyistä tasapuolisemmin myös miesaloille) 
ja perheen sisäisesti yhteiskunnan tukitoimesta jotta lapsen syntymästä ja pienen 
lapsen hoidosta aiheutuvat lisärasitteet voisivat jakautua jonkin verran 
tasapuolisemmin lapsen äidin ja isän kesken. 
 

HE-luonnoksen perustelut ovat asianmukaiset mutta tiiviit. Seuraavassa eräitä 
yksityiskohtia koskevia huomioita (HE luonnos 26.5.2006). 
 
Ensinnäkin myös hallituksen esityksen perustelujen tasolla tulisi pyrkiä kaikin tavoin 
välttämään isä-äiti "vastakkainasettelua". Hallituksen esityksen perustelutekstistä tulisi 
pyrkiä karsimaan ilmaisut, joissa puhutaan "isälle maksettavasta"... päivärahasta ja sen 
sijaan voitaisiin lausua "isän (vast. äidin) verotettavien vuosityötulojen perusteella 
määräytyvä (vanhempain) raha"... Isän työtulojen perusteella määräytyvä etuus 
maksetaan isälle, mutta koko perheen hyväksi, niin kuin yksin ansiotyössä olevan 
puolison palkkakin. 
 



2 

 

Yleisperustelujen tasa-arvotarkastelusta (4.3. Perhevapaiden käytön jakaminen s. 20-) 
ilmenee isille maksettavien etuuksien tasokorotuksen (myös äideille maksettavat 
etuudet nousevat) ja isäkuukauden kohdentamisen perusidea (ks. edellä). Sivun 20 
oikean palstan viimeisen täyden kappaleen alun tekstiä vanhempainrahan ja isyysrahan 
korottamisesta voitaisiin ehkä täsmentää, koska osa saattaa lukea perusteluista vain 
tämän kohdan ja saada sen vuoksi selvästi virheellisen käsityksen. Kuten perusteluista 
hyvin ilmenee, luodaan ensinnäkin kokonaan uusi päivärahaetuus (SVL uusi 11 luvun 
1 §:n 2 mom.) ja sen tasoa nostetaan (verr. yleinen SV-päiväraha) niin äideillä kuin 
isilläkin, äideillä vieläpä suuremmalla prosentilla. Molempien SVL:n mukaan saamaa 
etuutta siis korotetaan. Se, että vapaan loppupäässä perhe päättää, että äiti voi palata 
työhön ja vastaavasti isä jää kotiin hoitamaan täyspäiväisesti lasta (ei myöskään 
päivähoitoa) on lain perustarkoituksen mukainen tavoite. Kysymys on perheen 
valinnasta. Lailla isää ei siten asetata eri asemaan äidin kanssa. Ehkä s. 20 oikean 
palstan viimeistä täyttä kappaletta voitaisiin vielä hiukan laventaa, vaikka asia 
ilmeneekin jo muualta perusteluista, siten, että isäkuukauden perustarkoitus on 
nimenomaan tasata perheen sisäisiä pienen lapsen kotihoitoeroja jne. (ks. tark. edellä) 
ja että kysymys ei ole lainsäätäjän luomasta erosta miesten ja naisten välille, vaan 
perheen yhteisestä valinnasta. (Samoin s. 30 oikea palsta). 
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Pemsmslakivaliokunnalle 
 
 
 
 
 
 
 
Lausunto Hallituksen esityksestä Eduskunnalle vanhempainpäivärahoja ia 
työnantajakustannusten korvaamista koskevan lainsäädännön muuttamiseksi (HE 112/2006 vp.) 
 
 

Kiinnitän seuraavassa lausunnossa huomiota siihen, että eräät ehdotetut säännökset ovat tasa-
arvolain 7 pykälän tarkoittamassa mielessä välittömästi syrjiviä, EU:n oikeudessa vakiintuneen 
syrjintää koskevan doktriinin kannalta ongelmallisia ja mahdollisesti joiltakin osin myös 
välittömän vaikutuksen saavan EY-oikeuden vastaisia. Ongelmalliset ehdotukset ovat 
luonteeltaan ns. positiivisia toimia, joilla pyritään edistämään tasa-arvoa. Ehdotettu 
vanhempainrahan työtuloon suhteutetun maksimimäärän korotus ei ulottuisi 
yksinhuoltajaäiteihin ja naispareihin. Miespareja ehdotus sen sijaan ilmeisesti hyödyttäisi. 
Yhdenvertaisuusperiaatteen kannalta ehdotetut uudistukset ovat tässäkin suhteessa 
ongelmallisia. Hallituksen esityksen perusteluissa perustellaan rekisteröidyn parisuhteen 
puolisoiden oikeutta vanhempainrahaan yhdenvertaisuuskin samoin kuin työ-ja 
virkasuhdelainsäädännön syrjintäkieltoon (s. 13). Yllättävää kyllä, sukupuolisyrjinnän kieltoa ei 
perusteluissa käsitellä juuri ollenkaan. 
 
Hallituksen esityksellä pyritään saamaan parannusta vakavaan ongelmaan. Perhevapaiden käyttö 
on Suomessa vahvasti sukupuolittain eriytynyttä niin, etta äidit käyttävät ehdottoman valtaosan 
vanhemmuuteen liittyvistä vapaista. Koska työmarkkinat ovat sukupuolittain eriytyneet ja 
vanhemmuuteen liittyvät vapaat aiheuttavat työnantajakustannuksia, naisvaltaisten alojen 
työnantajat joutuvat kantamaan suuremman osan vanhemmuuteen liittyvistä rasituksista kuin 
miesvaltaisten alojen työnantajat. Epätasainen vastuunjako ruokkii rakenteellista syrjintää; kuten 
Hallituksen esityksen perusteluissa todetaan, on tulevaisuusvaliokunta mietinnössään pitänyt 
vanhemmuuden kustannusten epätasaista jakautumista syynä siihen, että määräaikaiset 
työsuhteet kasaantuvat hedelmällisyysikäisille naisille (s. 22). Naisvaltaisten alojen työnantajilla 
onkin suuri houkutus pyrkiä mm. määräaikaisten työsuhteiden käytöllä vähentämään 
perhevapaista aiheutuvia kustannuksia. 
 
Ongelma on ainakin osaksi aiheutunut siitä, että suomalainen vanhempainvapaajarjestelmä alun 
perin salli vanhempien vapaasti valita, kumpi käyttää oikeutta vapaaseen. Euroopan Unionissa 
vanhempainvapaata koskeva oikeus syntyi vasta myöhemmin, eikä jo käyttöön otettua 
suomalaista mallia haluttu muuttaa. Eurooppaoikeudessa perussääntö on se, että 
vanhempainvapaa jaetaan vanhempien 
kesken, eikä toisen vanhemman vapaa ole siirrettävissä toiselle. Tämä on 
vanhempainvapaadirektiivin 96/34 EY pääsääntö. Direktiivi sallii myös perheperasteisen 
vanhempainvapaajärjestelmän, jossa vanhemmat voivat päättää, miten vanhempainvapaa jaetaan 
heidän välillään. Euroopan Unionin jäsenvaltioista 10 jäsenmaassa on omaksuttu tämä käytäntö. 
Perheperusteisen vanhempainvapaamallin valinneet maat ovat ns. uusia jäsenmaita.1 Sekä 
Pohjoismaissa että itäisen Euroopan aikaisemmissa sosialistisissa maissa vanhemmuuteen 
liittyvät vapaat olivat vakiintuneet äitien oikeuksiksi, eikä tätä järjestelmää ilmeisesti haluttu 

                                            
1 Plantenga, Janneke and Chantal Remery (2005), Reconciliation of work and private life. A comparative 
review of thirty European Countries. EU Expert Group on Gender, Social Inclusion and Employment, 
European Communities. 
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muuttaa. Pohjoismaista vain Islanti on omaksunut yksilöllisen, ei-siirrettävän 
vanhempainvapaiden mallin. Muissa Pohjoismaissa on omaksuttu perheperusteinen malli. 
Vanhemmat voivat sopia vanhempainvapaan käytöstä lyhyttä (isälle ajateltua) jaksoa lukuun 
ottamatta. Islannissa isien vanhempainvapaan käyttö on huomattavasti yleisempää kuin muissa 
Pohjoismaissa. Etenkin Suomessa ja Tanskassa isien osuus vanhempainvapaan käytöstä on 
jäänyt hyvin pieneksi. 
 
Ruotsin valtiopäiville annettuun budjettiesitykseen liittyi vuonna 2005 laskelma siitä, 
minkälaisia tulonmenetyksiä vanhemmille aiheutui vanhempainvapaiden käytöstä. Osoittautui, 
että äideille koitunut tulonmenetys oli moninkertainen isiin verrattuna. Sama tilanne epäilemättä 
vallitsee myös Suomessa. Kuten edellä todettiin, vapaiden ja niistä aiheutuvien kustannusten 
epätasainen jakaantuminen siis on ongelma naisvaltaisten alojen työnantajille, ja omiaan 
johtamaan naisten syrjintään työmarkkinoilla. Pääasiallinen välitön taloudellinen haitta vapaiden 
epätasaisesta jakautumisesta aiheutuu kuitenkin äideille menetettyjen ansiotulojen muodossa. 
Tätä ongelmaa Hallituksen esitys ei mainitse. 
 
Epätasaista vanhempainvapaiden ja niihin liittyvien kustannusten jakaantumista pyritään 
Hallituksen esitykseen sisältyvillä uudistusehdotuksilla oikaisemaan korottamalla 
äitiyspäivärahan työtuloihin suhteutettua maksimia niin, etta ne työnantajat, jotka maksavat 
palkkaa äitiysloman ajalta kollektiivisopimuksen perusteella saisivat nykyistä paremman 
korvauksen. Lisäksi tavoitteena on lisätä isien käyttämän vanhempainloman osuutta 
korottamalla isille, mutta ei äideille maksettavan vanhempainrahan maksimimäärää. 
 
Tutkimustiedon varassa on syytä epäillä toimenpiteen tehoa. Hyvin usein vanhempainrahakautta 
jatketaan kotihoidonvapaan ja-tuen avulla. Käytännössä lähes aina kotihoidonvapaalle jäävä 
vanhempi on äiti. Näissä tilanteissa vanhempainrahan korotus tuskin johtaa tarkoitettuun 
tulokseen. Sekä kotimaisen tutkimuksen mukaan (HE 112/2006, s.21) että kansainvälisten 
vertailututkimusten mukaan (alaviitteessä 1 mainittu tutkimus) kulttuuriset tekijät, erityisesti 
nais- ja miesalojen erilaiset työpaikkakulttuurit ovat tässä suhteessa tärkeitä. 
 
Perustuslaillisessa mielessä ongelmallisimpia ovat kuitenkin ehdotuksen syrjintään liittyvät 
ulottuvuudet. Syrjintään, etenkin sukupuolisyrjintään liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä on 
Suomen perustuslain 6 pykälän tulkinnassa otettava huomioon EU-oikeuden ja kansainvälisen 
oikeuden normit. Kansainvälisen oikeuden osalta pykälä liittyy Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen 8 artiklaan seka YK:n Naisten oikeuksien sopimukseen. Euroopan 
ihmisoikeussopimus on vaikuttanut vahvasti 
Suomen perustuslain perusoikeussäännöksiin. Merkittävin oikeuslähde on kuitenkin EU-oikeus, 
joka rajoittaa kansallisen lainsäätäjän valtaa syrjintään liittyvissä asioissa. 
 
Mainitut oikeuslähteet määrittelevät ja tulkitsevat syrjintää eri tavalla. Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen 8 artikla ja siihen perustuva Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
oikeuskäytäntö ymmärtävät syrjinnän toisin kuin EY-oikeuden syrjintää koskevat normit ja 
Euroopan yhteisöjen tuomioistuin laajassa oikeuskäytännössään. Suurin ero on siinä, miten 
suhtaudutaan mahdollisuuteen oikeuttaa välitön syrjintä. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on 
lähtenyt siitä, että mikä tahansa syrjivä kohtelu voidaan oikeuttaa hyväksyttävillä syillä.2 
Samaan tapaan Suomen perustuslain 6 §:n 2 momentin mukaan 'Ketään ei saa ilman 
hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen...perusteella.' Suomen perustuslaki siis 
näyttää sallivan myös välittömän syrjinnän hyväksyttävästä syystä. 
 

                                            
2 Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen kanta ilmenee oikeustapauksesta Belgian Linguistics (nro 2) 1968, 
Series A No 6, 1 EHHR 252. 
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EY-tuomioistuin on omaksunut huomattavasti tiukemman tulkinnan, joka sisällytettiin 2000-
luvulla sekundäärioikeuden syrjinnän määritelmiin. Sukupuolisyrjintää koskeva määritelmä 
sisältyy tasa-arvodirektiivin muutosdirektiivin 2002/73/EY artiklaan 2. Artiklan 2(2) mukaan 
välitön syrjintä tarkoittaa tilannetta "jossa henkilöä kohdellaan sukupuolen perusteella 
epäsuotuisammin kuin jotakuta muuta kohdellaan, on kohdeltu tai kohdeltaisiin 
vertailukelpoisessa tilanteessa". Syrjintään liittyy tämän määritelmän ja EY-tuomioistuimen 
käytännön mukaan kaksi elementtiä: että henkilöä kohdellaan epäsuotuisasti, ja että epäsuotuisa 
kohtelu perustuu kiellettyyn syrjintäperusteeseen. Jos näin on, mitään hyväksyttäviä syitä 
menettelylle ei voi esittää, lainsäädännössä nimenomaisesti lueteltuja poikkeuksia lukuun 
ottamatta. Suomen tasa-arvolain 7 §:ään sisältyvä välittömän syrjinnän määritelmä on EY-
oikeuden mukainen, eikä välitöntä syrjintää ole kyseisen lainkohdan mukaan mahdollista 
oikeuttaa itsessään hyväksyttävilläkään syillä. 
 
EY-oikeuteen sisältyvälle syriinnänvastaiselle oikeudelle on siis ominaista, että syrjintäkieltoon 
sallitaan vain lainsäädännön mukaiset poikkeukset, jotka on rajattava tiukasti. Tämä koskee EY-
tuomioistuimen mukaan myös ns. positiivisia toimia tasa-arvon edistämiseksi. Sekä YK:n 
naisten oikeuksien sopimus, EY-oikeus että Suomen perustuslaki ja alemmanasteinen 
lainsäädäntö sallivat positiiviset toimet tasa-arvon edistämiseksi, vaikka ne näennäisesti ovatkin 
välittömän syrjinnän kiellon vastaisia. Naisten oikeuksien sopimus tosin toteaa vain naisiin 
kohdistuvien tasa-arvon edistämistoimien olevan sallittuja. Suomen perustuslain 6 § 4 momentin 
mukaan "sukupuolten tasa-arvoa edistetään yhteiskunnallisessa toiminnassa seka työelämässä, 
erityisesti palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista määrättäessä, sen mukaan kuin 
lailla tarkemmin säädetään". Koska perustuslain 6 § ylipäänsä näyttää sallivan poiketa 
yhdenvertaisen kohtelun periaatteesta myös kielletyn syrjintäperusteen yhteydessä, ei 
positiivisten toimien salliminen ole Suomessa aiheuttanut perustuslaillisia epäilyksiä. Myöskään 
tasa-arvolain mukaisia positiivisia toimia ei ole itse lakitekstissä tai lain esitöissä pyritty 
rajoittamaan kuvaamalla, miten syvästi syrjimättömyyden periaatetta loukkaavat toimet ovat 
sallittuja. Oikeuskäytäntöä asiasta ei Suomessa ole. 
EY-oikeudessa asian laita on toinen. Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 141 (4) artiklan 
mukaan "(j)otta miesten ja naisten välinen tosiasiallinen tasa-arvo toteutuisi työelämässä, tasa-
arvoisen kohtelun penäätte ei estä jäsenvaltioita pitämästä voimassa tai toteuttamasta sellaisia 
erityisetuja tarjoavia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on helpottaa aliedustettuna olevan 
sukupuolen ammatillisen toiminnan harjoittamista taikka ehkäistä tai hyvittää ammattiin liittyviä 
haittoja". EY-tuomioistuin on toistaiseksi tulkinnut sallittujen positiivisten toimien rajaamista 
koskevia kysymyksiä vain harvoissa tapauksissa. Osa tuomioistuimen oikeuskäytännöstä 
perustuu ennen Amsterdamin sopimusta vallinneeseen oikeusperustaan, joka oli huomattavasti 
suppeampi kuin nykyinen. Tähänastinen oikeuskäytäntö joka tapauksessa rajoittaa positiivisten 
toimien käyttöä vahvasti yksilöiden yhdenvertaisen kohtelun ja syrjimättömyyden periaatteen 
hyväksi. 
 
Tapauksessa Kalanke C-450/93 tuomioistuin kielsi ehdottoman etusijan antavien kiintiöiden 
käyttämisen työhönoton yhteydessä, tapauksissa Marschall C-409/95, Badeck C-l58/97 ja 
Abrahamsson C-407/98 tuomioistuin täsmensi kantaansa siten, etta toista sukupuolta suosiva 
menettely on hyväksyttävissä vain, jos kiintiösääntö on joustava ja sallii ottaa huomioon kunkin 
viranhakijan erityiset olosuhteet ja ansiot. Tapauksessa Lommers C-476/99 tuomioistuin taas 
katsoi, etta Hollannin maatalousministeriön naispuolisille työntekijöille perustamat 
lastenhoitopaikat olivat sallittuja, koska ne helpottivat naisten uralla etenemistä ja kykyä 
kilpailla yhdenvertaisesti miesten kanssa. Tuomioistuin kuitenkin katsoi, etta positiivia toimia 
toteutettaessa on noudatettava suhteellisuusperiaatetta. Toimenpiteen on tosiasiassa edistettävä 
naisten ja miesten tasa-arvoa. Jos tavoite voidaan saavuttaa sellaisella toimenpiteellä, joka ei ole 
syrjivä, syrjivä toimenpide ei ole sallittu. Lommers-tapauksessa lastenhoitopaikkoja oli 
rajoitetusti ja myös naiset joutuivat jonottamaan niihin. Miestyöntekijöitä ei kokonaan suljettu 
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järjestelmän ulkopuolelle. Jos olisi kokonaan suljettu pois miehet, jotka huolehtivat lapsistaan 
itse, olisi sallitun positiivisen toimen raja tuomioistuimen mukaan ylitetty. 
Perustamissopimuksen ja tasa-arvodirektiivin uudistusten jälkeenkin EY-oikeus asettaa 
positiivisille toimille varsin tiukat rajat. EY"-tuomioistuin ei hyväksy sellaista 'positiivista 
syrjintää', joka antaisi automaattisesti etusijan toiselle sukupuolelle. Tällaisesta menettelytavasta 
Hallituksen esityksessä juuri on kysymys. 
 
On ilmeistä etteivät Hallituksen esityksessä ehdotetut lainsäädännön muutokset ole sallittuja, jos 
ne osuvat Suomea velvoittavan EY-oikeuden alaan. Tämä koskee erityisesti vanhempainrahan 
maksimin korottamista vain isien osalta. Äitiyteen liittyvä suojelu, kuten äitiyslomaa, siihen 
liittyvää palkkausta ja sosiaaliturvaa koskevat kysymykset ovat vakiintuneesti kysymyksiä, 
joiden osalta EY-oikeudessa ei verrata keskenään naisten ja miesten osaksi tullutta kohtelua. 
Äitiyden perusteella vapaalla olevat, palkkaa tai sosiaalietuutta nauttivat naiset eivät ole 
vertailukelpoisessa tilanteessa isiin verrattuina. Toisin sanoen, äitien osaksi tullutta, äitiyteen 
perustuvaa kohtelua ei pidä verrata isien osaksi tulleeseen kohteluun. Suomen tasa-arvolaista 
tämä seikka ei ilmene selvästi. Tasa-arvolain 7 §:n 3 momentin 2 kohdan mukaa välittömällä 
syrjinnällä tarkoitetaan eri asemaan asettamista raskaudesta ja synnytyksestä johtuvasta syystä. 
Lainkohta käsittää siis vain syrjintäkiellon. Tasa-arvolaista puuttuu säännös, jonka mukaan 
raskauteen ja synnytykseen perustuvat erityistoimet ovat sallittuja. Sellaiset toimet on kuitenkin 
itsestään selvästi oletettu sallituiksi, oletettavasti koska sallittujen positiivisten toimien aluetta ei 
ole muutenkaan määritelty. 
Vanhempainvapaaseen liittyvät säännökset sen sijaan eivät liity biologisesti perusteltuun 
äitiyden suojeluun. Vanhempainvapaan osalta on perusteltua verrata naisia ja miehiä toisiinsa 
syrjintäkiellon edellyttämällä tavalla. Isien päivärahan maksimin korottamista koskeva 
normiehdotus on tyypillisesti välittömästi syrjivä säännös, jonka hyväksyminen tasa-arvon 
edistämistoimena on EY-oikeuden mukaan sallittua vain sallituissa rajoissa. Tasa-arvon 
edistämistoimina ovat hyväksyttäviä vain sellaiset toimet, jotka eivät anna automaattista etusijaa 
toiselle sukupuolelle. Jotta säännös olisi hyväksyttävä, sen yhteydessä olisi sallittava 
yksilöllinen olosuhteiden arviointi. Vaikka esimerkiksi on yleisempää, että isän työtulot ovat 
korkeammat kuin äidin, näin ei kuitenkaan ole läheskään kaikissa tapauksissa. Suhteellisen 
usein äidin jääminen vanhempainvapaalle nykyisin vallitsevan säännön mukaan johtaa 
isompaan tulonmenetykseen kuin isän jääminen vanhempainvapaalle. Tämä rajoittaa perheen 
valinnanvapautta, jota Hallituksen esitys muuten korostaa, koska työtuloja alempi 
vanhempainraha rajoittaa äidin mahdollisuutta jäädä vanhempainvapaalle. 
 
Lisäksi EY-tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan olisi osoitettava, ettei positiivisen toimen 
tavoittelema päämäärä (joita tässä yhteydessä ovat miesten lisääntynyt osallistuminen lasten 
hoitamiseen, minkä oletetaan välillisesti parantavan naisten asemaa työmarkkinoilla) olisi 
saavutettavissa sellaisella keinolla, joka ei ole syrjivä. Tällainen keino olisi esimerkiksi 
vanhempainvapaan jakaminen vanhempien välillä siten kuin vanhempainvapaista annetun 
direktiivin pääsääntö edellyttää. Naisia välillisesti syrjivänkin menettelytavan avulla olisi ehka 
mahdollista välttää EY-oikeuden tuomitsema menettely. Esimerkiksi korottamalla enemmän 
ansaitsevan puolison vanhempainrahan maksimia voitaisiin päästä samaan tulokseen kuin 
esitetyllä mallilla, joka korottaisi vain isien vanhempainrahan enimmäismäärää. Vaikka 
tällainen sukupuolineutraali säännös syrjisi välillisesti naisia (koska tosiasiassa korotus koskisi 
useammin miehiä kuin naisia vallitsevan palkka-ja tuloeron vuoksi), sitä voitaisiin ainakin 
pyrkiä oikeuttamaan Hallituksen esityksen mukaisilla tavoitteilla. 
 
On tosin erittäin poikkeuksellista, uskoakseni jopa ainutlaatuista, etta Hallituksen esityksen 
tapaan haluttaisiin edistää välillisesti naisten asemaa työmarkkinoilla antamalla miehille naisia 
syrjivä etusija. Tämän tyyppisiä tapauksia ei ole käsitelty EY-tuomioistuimen 
oikeuskäytännössä, enkä tunne muistakaan oikeusjärjestelmistä vastaavia tapauksia. Kun 
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toimenpiteen oletetaan hyödyttävän naisten asemaa työmarkkinoilla vain välillisesti, on erittäin 
vaikeata osoittaa miehiä suosivan toimenpiteen olevan välttämätön ja tehokas tavoitteen 
saavuttamisen väline. 
 
Jos siis EY-oikeuden syrjintään liittyvä sääntely kattaa ehdotetun lainsäädännön, ehdotetut 
säännökset olisivat epäilemättä ristiriidassa niiden kanssa. Ehdotettu järjestely noudattaa aivan 
toisen tyyppistä ajattelutapaa kuin syrjimättömyysperiaatetta koskevat eurooppaoikeuden opit. 
Ylipäänsä keskeisiä syrjintäperusteita (sukupuoli, rotu/etninen syrjintä) koskevat syrjintäkiellot 
on uudemmassa länsimaisessa oikeudessa (EU:n oikeuden ohella mm.Yhdysvaltojen, Kanadan, 
Australian syrjinnänvastainen oikeus) määritelty min, että syrjintäperustetta ei ole sallittua 
käyttää erottelevana kriteerinä ollenkaan tai vain hyvin tiukasti rajatuissa tapauksissa. Vaikka 
Hallituksen esityksen mukaiset toimet olisivatkin EU:n jäsenvaltioita tiukasti velvoittavan 
oikeuden ulkopuolella, olisi perusoikeusdoktriinin kannalta valitettavaa, jos Suomen 
lainsäädäntöä kehitettäisiin vanhakantaisemman 
oikeudellisen ajattelun pohjalta kuin EY-oikeuden vakiintunut doktriini ja länsimainen 
kehittyneempi syrjinnänvastainen oikeus. 
 
Vanhempainvapaita koskevat EY-normit tulevat ilmeisesti lähivuosina uudistettaviksi. Tässä 

yhteydessä itäisten jäsenvaltioiden ja Pohjoismaiden perheperusteiset järjestelmät asettuvat 
selvästi yksilöllisen vanhempainvapaan varaan rakentuvia järjestelmiä vastaan. Samalla noussee 
esiin näihin järjestelmiin liittyvä syrjinnän riski. 
 
Kattaako EY-oikeuden syrjintään liittyvä sääntely ehdotetun lainsäädännön Suomea 
velvoittavalla tavalla? Ensi katsannolla näyttäisi silta, ettei EY-oikeus koske ehdotuksen 
mukaisia toimia. Tasa-arvodirektiivin muutosdirektiivin artiklan 2(7) mukaan "(t)ämän 
direktiivin estämättä saadaan soveltaa säännöksiä, jotka koskevat naisten suojelua erityisesti 
raskauden ja äitiyden perusteella". Lisäksi säännöksessä todetaan, ettei direktiivillä rajoiteta 
vanhempainvapaadirektiivin 96/34/EY tai toimenpiteita raskaana olevien ja äsken 
synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen 
kannustamiseksi annetun direktiivin 92/85/EY säännösten soveltamista, eika se myöskään 
rajoita jäsenvaltioiden oikeutta tunnustaa erillinen oikeus isyysvapaaseen ja/tai 
adoptiovapaaseen. Samoin vanhempainvapaadirektiiviin sisältyvän puitesopimuksen 8 kohdan 
mukaan "Kaikki tähän sopimukseen liittyvät sosiaaliturvaa koskevat kysymykset kuuluvat 
jäsenvaltioiden tarkasteltaviksi ja ratkaistaviksi kansallisen lainsäädännön mukaisesti ottaen 
huomioon sosiaaliturvaetuuksia koskevien oikeuksien jatkuvuuden merkitys eri vaaratekijöiden 
ja erityisesti terveydenhuollon osalta". 
 
Tarkoittaako tämä sitä, etteivät EY-oikeuden syrjintäkiellot mitenkään rajoita vanhemmuuteen 
liittyvien vapaiden aikaisen sosiaaliturvan järjestämistä? Säännös näyttäisi ensi silmäyksellä 
antavan jäsenvaltioille oikeuden käyttää hyvin laajaa harkintavaltaa vanhempainvapaadirektiiviä 
täytäntöön pantaessa ja erityisesti siihen liittyviä sosiaaliturvaa koskevien kysymysten osalta. 
 
Näin yksinkertainen asia ei kuitenkaan ole. Kysymys on nähdäkseni ainakin siitä, koskeeko 
ehdotettu järjestely joltakin osin sellaisia etuuksia, jotka on EY-oikeudellisesti tulkittava 
palkaksi. Jäsenvaltioille annettu laaja harkintavalta sosiaaliturvaa koskevien kysymysten osalta 
ei voine koskea ainakaan sellaisia etuuksia, jotka ovat tulkittavissa palkaksi Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen samapalkkaisuusartiklan 141 TEY tarkoittamassa mielessä. 
Sukupuolisyrjinnän kielto koskee palkkaa hyvin ehdottomalla tavalla, ja palkkasyrjinnän kielto 
saa jäsenvaltioissa välittömän vaikutuksen. 
 
Sosiaaliturvan luonne on tässä suhteessa ratkaisevat tekijä. Direktiivi 79/7 miesten ja naisten 
tasa-arvoisen kohtelun periaatteen asteittaisesta toteuttamisesta sosiaaliturvaa koskevissa 
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kysymyksissä ei kata ammatillisia sosiaaliturvajärjestelmiä. Se kattaa lakisääteiset järjestelmät, 
joiden yhteydessä palvelussuhde ei ole olennaisessa suhteessa maksettaviin etuuksiin. Direktiivi 
ei mainitse vanhemmuuteen liittyviä sosiaaliturvan muotoja muuten kuin huomautuksin, että 
direktiivin ulkopuolelle voidaan jättää oikeus etuuksiin jaksoilta, joiden aikana työnteko on ollut 
keskeytyneenä lasten kasvattamisen vuoksi, 7 (1) b artikla. Tällä säännöksellä viitataan sen 
tyyppisiin sosiaaliturvan muotoihin, jota meillä edustaa lasten kotihoidon tuki. Tuen määrällä ei 
ole mitään suhdetta tukea saavan henkilön työmarkkinaasemaan. Sinänsä ei ole yllättävää, ettei 
vanhempainrahan tyyppistä etuutta mainita direktiivissä. Sen säätämisen aikaan tätä 
sosiaalietuutta ei tunnettu missään silloisessa jäsenvaltiossa. 
 

EY-tuomioistuimen oikeuskäytännössä palkka ja sen mukana jäsenvaltioita velvoittavan tasa-
arvoisen kohtelun periaatteen ulottuvuus on kuitenkin määritelty laajasti niin, etta ammatilliset 
sosiaalietuudet on usein tulkittu palkaksi. Tämä koskee etenkin ammatillisia eläkkeitä, mutta 
myös muita etuuksia. Jos etuus jollakin tavalla perustuu palvelussuhteeseen, EY-tuomioistuin on 
usein katsonut sen olevan palkkaa. Tuomioistuin on monin eri kriteerein pyrkinyt erottamaan 
toisistaan lakisääteisen sosiaaliturvan ja palkan, mutta erityisen selviä kriteereitä ei ole 
kirkastunut sen oikeuskäytännössä.3 Tapauksessa Niemi C-351/00 EY-tuomioistuin esimerkiksi 
totesi, etta Suomen valtion virkamiehiä koskevan eläkejärjestelmän mukainen etuus oli 
paikkaaja siten syrjintäkiellon alainen. Direktiivi 86/378 ja sitä muuttanut direktiivi 96/97 
saattavat tuomioistuimen oikeuskäytäntöä säädännäisesti voimaan. Direktiivi muutoksineen 
koskee miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen soveltamista ammatillisissa 
sosiaaliturvajärjestelmissä. Direktiivi koskee ammatissa toimivan väestön sairaus-, äitiys-, 
tapaturma- ja työttömyystilanteita (artikla 3). Direktiivin artikla 6 (1) h kieltää sen, etta 
asetetaan sukupuolille erilaiset tasot etuuksille muissa kuin sellaisissa tapauksissa, joissa on 
tarpeen ottaa huomioon sukupuolen mukaan erilaiset vakuutusmatemaattiset tekijät. 
 
Vanhempainvapaadirektiivin puitesopimuksen 8 kohdan huomautus siitä, että sosiaaliturvaa 
koskevat kysymyset kuuluvat jäsenvaltioiden ratkaistaviksi ei käsittääkseni voi koskea sellaista 
sosiaaliturvaa, joka on EY-oikeuden mukaan ymmärrettävä palkaksi. Voiko vanhempainraha 
olla tällaista? 
 
Suomen sosiaaliturvajärjestelmälle on ominaista, etta sairausvakuutuslain mukainen päiväraha 
perustuu aikaisempiin ansioihin perustuvaan työtuloon. Siltä osin kuin tama ansio on syntynyt 
palvelussuhteen perusteella, se täyttää yhden EY-tuomioistuimen palkalle asettaman kriteerin. 
Sairausvakuutusjärjestelmä on tosin lakisääteinen, mutta EY-tuomioistuin ei ole sulkenut 
lakisääteisten järjestelmien mukaisia etuuksia palkan ulkopuolelle. Esimerkiksi tapauksessa 
Niemi valtion eläkelakiin perustuva etuus luonnollisesti oli lakisääteinen. Vanhempainraha on 
kuitenkin maksettava kaikille, ei vain tietyn ammattialan tms. jäsenille, mitä EY-tuomioistuin on 
joissakin ratkaisuissa käyttänyt kriteerinä. Vaikka perusturva rahoitetaan verovaroilla, 
perustason ylittävä päiväraha perustuu ammatillisen sosiaalivakuutuksen kautta rahoitettaviin 
työnantaja- ja työntekijäsuorituksiin, jotka valtaosassa tapauksia liittyvät palvelussuhteeseen. 
Koska mikään tuomioistuimen eri tapauksissa käyttämistä kriteereistä ei ole ehdoton, ei ole 
mahdollista varmasti päätellä, ettei vanhempainraha voisi olla palkkaa, mikäli sen perusteena 
on palvelussuhteesta peräisin oleva tulo. 
 
On myös otettava huomioon, etta vanhempainraha kerryttää ammatillisia eläkkeitä. 
Uudistetuista suomalaisista ammatillisista eläkejärjestelmistä ainakin osa on mitä suurimmalla 
todennäköisyydellä EY-tuomioistuimen tapauksessa Niemi omaksumassa mielessä palkkaa. 
Näin on laita esimerkiksi valtion, kuntien ja kirkon 

                                            
Ks esim. Ellis, Evelyn (2005), EU Anti-Discrimination Law, Oxford University Press, 121-157. 
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eläkejärjestelmien yhteydessä. Silloin eläkettä kartuttava vanhempainraha on mielestäni myös 
katsottava palkaksi. 
 
Suomalainen sosiaaliturva perustuu yksilöllisiin etuuksiin. Sosiaalitur\raetuudet ovat vakuutetun 
henkilökohtaisia etuuksia. Hallituksen esityksessä tarkastellaan vanhemmuuteen liittyviä 
sosiaaliturvan muotoja eräänlaisena perheelle suunnattuna kokonaistukena, joka jakaantuminen 
vanhempien välillä on toissijainen seikka. Ajattelutapa on yksilöllisen yhdenvertaisuuden 
näkökulmasta huolestuttava. Samaan tapaan oli aikanaan tapana ajatella, että perhepalkan 
muodossa katetaan perheen jäsenten yksilöllisetkin tarpeet. Malli perustuu erittäin 
vanhakantaiseen käsitykseen puolisoiden suhteista. Tänään tuskin kukaan hyväksyisi ehdotusta, 
jonka mukaan perheellisille miehille maksettava palkka voisi olla korkeampi kuin perheellisille 
naisille maksettava. Toisin kuin oikeuskanslerinviraston sosiaali-ja terveysministeriölle 
suunnattu muistio4, katson että esitystä on tarkasteltava myös ja ennen kaikkea yksilöllisten 
sosiaaliturvaetuuksien yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Perustuslain 6 §:n kannalta kysymys ei 
ole "yksinomaan perheen tukemisesta sekä lapsen syntymästä aiheutuvien seurausten 
tasaamisesta" ja "tukitoimesta jotta lapsen syntymästä ja pienen lapsen hoidosta aiheutuvat 
lisärasitteet voisivat jakautua jonkin verran tasapuolisemmin lapsen äidin ja isän kesken". 
Kysymys on syrjintää koskevien keskeisten sääntöjen soveltamisesta. Katson myös, että EY-
oikeudessa vakiintuneen kannan mukaan äitiyteen liittyvät järjestelyjä ei voida rinnastaa 
vanhempain vapaata koskeviin. Siten, jälleen toisin kuin oikeuskanslerinviraston muistion 
mukaan, ei ole oikein rinnastaa ehdotettua äitiyspäivärahan korotusta ja vain isälle tarkoitettua 
vanhempainrahaa toisiinsa. 
 
Useat Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset ovat yhdenvertaisuusperiaatteen 
näkökulmasta ongelmattomia ja omiaan edistämään yhteiskunnallista tasa-arvoa. 
Ottovanhempien vanhempainrahakauden vähimmäiskeston pidentäminen ja se, että 
rekisteröidyssä parisuhteessa syntyvä lapsi tai lapseksi ottaminen oikeuttaisi vanhempainrahaan 
myös vakuutetun, joka ei ole lapsen vanhempi, ovat tällaisia yhdenvertaisuusperiaatteen 
kannalta erittäin toivottavia uudistuksia. Vanhemmuuteen liittyvien vapaiden joustavamman 
käytön sallivat ehdotukset olisivat myös kansainvälisten vertailujen perusteella arvioiden 
omiaan vahvistamaan sukupuolten tasa-arvoa. Näiltä osin Hallituksen esitys edistää tosiasiallista 
tasa-arvoa yhteiskunnassa Suomen perustuslain esitöiden mukaisessa hengessä. 
 
 
 

Canterburyssä 8 lokakuuta 2006 
 
 

Kevät Nousiainen OTT, 
akatemiaprofessori Helsinki 
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HE vanhempalnpälvftrajoja ja työnantajakustannusten korvaamista koskevan lainsäädännön 
muuttaminen 
 
 
 
 
 
 
 
Viite: 
STM:n kannanottopyyntö 26.5.2006 

 
 

STM:n oikeudellisen kannanottopyynnön liitteenä on hallituksen esitysluonnos 
vanhempainpäivärahoja ja työnantajakustannusten korvaamista koskevan 
lainsäädännön muuttamiseksi (26.5.2006). 
 
Päivärahojen määräkysymyksen (äiti verr. isä) tarkastelun lähtökohdaksi 
todetaan, että nykyisesessä sairausvakuutuslaissa ei ole erillistä säännöstä 
äitiysrahan tai isälle maksettavan vanhempainrahan suuruudesta, vaan niiden 
suuruus määräytyy sairausvakuutuslain 11 luvun 1 § :n 1 momentin yleisen 
päivärahasäännöksen mukaisesti. 
 
Sairausvakuutuslain mukaisten päivärahaetuuksien suuruus on määräytynyt ja 
nyt po. etuuksien osalta edelleen määräytyisi vakuutettujen työtulojen 
perusteella. Miesten ja naisten ansiotulojen erot heijastuvat siten 
sairausvakuutuspäivärahojen määriin, Sairausvakuutuslain 11 §;n 1 momentin 
yleissäännöksessä on vain yksi päivärahan suuruusprosentti (70), joka on siis 
sama äideille ja isille. 
 
Sairausvakuutuslain 11 luvun 1 §:n 2 momentiksi ehdotettavassa säännöksessä 
olisi kaksi päivärahan suuruusprosenttia. Äitiysrahan määrä olisi lähtökohtaisesti 
90 % sen laskuperusteesta ja isälle maksettavan vanhempainrahan ja 
isäkuukaudelta maksettavan isyysrahan määrä 80 % laskuperusteesta 
(laskennallinen "päiväpalkka"). Näin äidin tulojen perusteella maksettavan 
päivärahaetuuden suuruus laskettaisiin suuremman prosentin mukaan kuin isän 
tulojen perusteella maksettavan etuuden suuruus. Kuten HE luonnoksen 
26.5.2006 perusteluista asiamukaisesti ilmenee, äidin tulojen perusteella 
maksettavan etuuden suuruus jäisi silti edelleen pienemmäksi kuin isän tulojen 
perusteella maksettavan etuuden suuruus. Kysymys on tässäkin miesten ja 
naisten yleisestä ansiotasoerosta johtuvasta asiasta. 

Miesten ja naisten palkkaeroja koskeva kysymys on yleinen ja monitasoinen 
kysymys, jonka tarkastelu ei kuulu tähän yhteyteen. Yleisen miesten ja naisten 
palkkatasotarkastelun ohella kysymys on osittain myös rakenteellisesta asiasta, 
joka on tuotu HE luonnoksen yleisperusteluissa asianmukaisesti esille (äideistä 
sulit, suurempi osa kuin isistä saa pelkkää vähimmäispäivärahaa, koska työtulot 
ovat pienet tai niitä ei ole lainkaan). Tämän vanhempainpäivärahaetuuksien 
uudistuksen yhteydessä ei lainsäätäjän toimin puututtaisi tähän miesten ja naisten 
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(isien/äitien) SVL:n mukaan maksettavien etuuksien määräytymisperusteisiin 
(ansiotulosidon-naisuus). Kysymyshän koskee kaikkia SVL-etuuksia eikä 
pelkästään äitiysraha- ja vanhempainrahaetuuksia. 
 
Tasa-arvon näkökulmasta ymmärtääkseni kysymys on lähinnä siitä, että jos (lain 
perustarkoituksen mukaan toivottavasti mahdollisimman suuressa määrin) lasten 
isät jäävät tietyksi ajaksi pois työstä ja hoitavat lasta täyspäiväisesti kotona, niin 
heidän työtulojensa perusteella määräytyvä vanhempainraha ja isyyskuukaudelta 
maksettava isyysraha on valtaosassa perheitä suurempi kuin vastaavalta ajalta 
saatava äitiyspäiväraha» joka maksettaisiin äidin ansiotulojen perusteella, jos äiti 
vastaavasti jäisi kotiin. Tämänkin etuuden määräkysymyksen pohjana ovat em. 
miesten ja naisten (isien/äitien) vuosityötulo erot, Myös isyyskuukaudelta 
maksettavan yhteiskunnallisen etuuden määrää on arvioitava koko 
lainsäädäntöuudistuksen perustarkoituksen valossa. Kysymys on ensinnäkin 
perheiden yhteiskunnallisesta tuesta, ei erikseen isien tai äitien (taikka mies-
ten/naisten). Toiseksi lainsäädäntöuudistuksen tarkoituksena (hallitusohjelman 
mukaisesti) on nimenomaan tukea perhettä myös sillä tavoin, että äitiydestä ja 
lapsen syntymästä aiheutuvia eroja tasattaisiin. Ensinnäkin SV-korvausten kautta 
siten, että nimenomaan naisvaltaisten työalojen kustannustaakka pienenisi ja 
miesvaltaisten alojen työalojen osuus hiukan suurenisi, Toiseksi perheen sisäisesti 
siten, että äitiydestä ja lapsen syntymästä ja pienen lapsen hoidosta aiheutuvia 
rasituksia ja työtä tasattaisiin siten, että myös lainsäädännön tasolla pienten lasten 
isiä kannustettaisiin jäämään omasta ansiotyöstään tietyksi ajaksi pois hoitamaan 
täyspäiväisesti lastaan (ks. HE-luonnoksen perustelut mm. s. 15, s. 20, 21, 30). 
 
HE-luonnosta 26.5.2006 on aikaisempiin versioihin nähden perustelujen osalta 
havainnollistettu ja em. lain perusteet ilmenevät siitä mielestäni varsin hyvin 
vaikka esitys onkin tiivis. Perustuslain 6 §:n näkökulmasta asia ei ole mielestäni 
ongelmallinen erityisesti kun säännöksiä tarkastellaan koko 
lainsäädäntöuudistuksen perustarkoituksesta lähtien. Kysymys on nimenomaan 
perheen tukemisesta sekä lapsen syntymästä aiheutuvien taloudellisten ja muiden 
seurausten tasaamisesta (työnantajakustannusten kohdistuminen nykyistä 
tasapuolisemmin myös miesaloille) ja perheen sisäisesti yhteiskunnan tukitoimesta 
jotta lapsen syntymästä ja pienen lapsen hoidosta aiheutuvat lisärasitteet voisivat 
jakautua jonkin verran tasapuolisemmin lapsen äidin ja isän kesken. 
 
HE-luonnoksen perustelut ovat asianmukaiset mutta tiiviit. Seuraavassa eräitä 
yksityiskohtia koskevia huomioita (HE luonnos 26.5.2006). 
 
Ensinnäkin myös hallituksen esityksen perustelujen tasolla tulisi pyrkiä 

 
 
* 

kaikin tavoin välttämään isä-äiti "vastakkainasettelua". Hallituksen esityksen 
perustelutekstistä tulisi pyrkiä karsimaan ilmaisut, joissa puhutaan "isälle 
maksettavasta"... päivärahasta ja sen sijaan voitaisiin lausua "isän (vast. äidin) 
verotettavien vuosityötulojen perusteella määräytyvä (vanhempain) raha"... Isän 
työtulojen perusteella määräytyvä etuus maksetaan isälle, mutta koko perheen 
hyväksi, niin kuin yksin ansiotyössä olevan puolison palkkakin. 
 
Yleisperustelujen tasa-arvotarkastelusta (4.3. Perhevapaiden käytön jakaminen s. 
20-) ilmenee isille maksettavien etuuksien tasokorotuksen (myös äideille 
maksettavat etuudet nousevat) ja isäkuukauden kohdentamisen perusidea (ks. 
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edellä). Sivun 20 oikean palstan viimeisen täyden kappaleen alun tekstiä 
vanhempainrahan ja isyysrahan korottamisesta voitaisiin ehkä täsmentää, koska 
osa saattaa lukea perusteluista vain tämän kohdan ja saada sen vuoksi selvästi 
virheellisen käsityksen. Kuten perusteluista hyvin ilmenee, luodaan ensinnäkin 
kokonaan uusi päivärahaetuus (SVL uusi 1 1 luvun 1 §;n 2 mom.) ja sen tasoa 
nostetaan (verr. yleinen SV-päiväraha) niin äideillä kuin isilläkin, äideillä vieläpä 
suuremmalla prosentilla. Molempien SVL:n mukaan saamaa etuutta siis 
korotetaan. Se, että vapaan loppupäässä perhe päättää, että äiti voi palata työhön 
ja vastaavasti isä jää kotiin hoitamaan täyspäiväisesti lasta (ei myöskään 
päivähoitoa) on lain perustarkoituksen mukainen tavoite. Kysymys on perheen 
valinnasta. Lailla isää ei siten asetata eri asemaan äidin kanssa. Ehkä s. 20 oikean 
palstan viimeistä täyttä kappaletta voitaisiin vielä hiukan laventaa, vaikka asia 
ilmeneekin jo muualta perusteluista, siten, että isäkuukauden perustarkoitus on 
nimenomaan tasata perheen sisäisiä pienen lapsen kotihoitoeroja jne. (ks. tark. 
edellä) ja että kysymys ei ole lainsäätäjän luomasta erosta miesten ja naisten 
välille, vaan perheen yhteisestä valinnasta. (Samoin s. 30 oikea palsta). 
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Hallituksen esityksessä ehdotetaan äidin äitiysrahan määrää korotettavaksi ensimmäisten 56 arkipäivän 

ajalta, ja isän vanhempainrahaa ja isyysrahaa isäkuukauden ajalta korotettavaksi ensimmäisten 50 arkipäivän 

osalta. Ehdotuksia on valtiosääntöoikeudellisesti arvioitava perustuslain 6 §:n yhdenvertaisuussäännösten ja 

syrjintäkiellon kannalta. 

Perustuslain 6 §:n 1 momentin mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Säännöstä 

täydentää 2 momentin syrjintäkieltosäännös, jonka mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta 

asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, 

vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Lisäksi perustuslain 6 §:n 4 momentti sisältää 

perustuslaillisen toimeksiannon, jonka mukaan sukupuolten tasa-arvoa edistetään yhteiskunnallisessa 

toiminnassa sekä työelämässä, erityisesti palkkauksesta ja muista työsuhteen ehdoista määrättäessä, sen 

mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään. 

Perusoikeusuudistuksen esitöiden mukaan syrjintäkieltosäännös ei kiellä kaikenlaista 

erontekoa ihmisten välillä, vaikka erottelu perustuisi syrjintäsäännöksessä nimenomaan mainittuun syyhyn. 

Olennaista on, voidaanko erottelu perustella perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävällä tavalla. 

Perustelulle asetettavat vaatimukset ovat erityisesti säännöksessä lueteltujen kiellettyjen erotteluperusteiden 

kohdalla korkeat. Säännös ei kuitenkaan sinänsä estä tosiasiallisen tasa-arvon turvaamiseksi tarpeellista 

positiivista erityiskohtelua eli tietyn ryhmän (esimerkiksi naiset, lapset, vähemmistöt) asemaa ja olosuhteita 

parantavia toimia (HE 309/1993 vp, s. 44). 

Oikeus äitiysrahaan on sairausvakuutuslain 9 luvun 2 §:n mukaan raskauden ja synnytyksen 

perusteella naisella, jonka raskaus on kestänyt 154 päivää. Äitiysrahan tarkoitus on antaa äidille 

mahdollisuus jäädä pois työstä ja näin turvata hänen oma ja lapsensa terveys sekä turvata lapsen hoito 

kotona (ks. HE 50/2004 vp, s. 9). Kyse on siten nimenomaan äidille tarkoitetusta etuudesta, jolla on vahvoja 



 

 

terveyden suojaamiseen liittyviä perusteita. Vaikka 1. lakiehdotuksen 11 luvun 1 §:n 2 momentin 1 kohta 

merkitsisi sitä, että äitiysrahan suuruus määräytyisi osaksi sairausvakuutuslain muista vanhemmuuteen 

liittyvistä päivärahaetuuksista poikkeavalla tavalla, ei tämä muodostu ongelmaksi perustuslain 6 §:n 

kannalta. Perustuslain 6 § ei aseta esteitä eri perusteella määräytyvien päivärahojen määräytymisperusteiden 

keskinäiselle vaihtelulle. 

Sairausvakuutuslain 9 luvun 8 §:n mukaan vanhempainrahaan on oikeus välittömästi 

äitiysrahakauden päätyttyä vanhempien sopimuksen mukaan joko lapsen isällä tai äidillä. Vanhempainrahan 

tarkoituksena on turvata lapsen kotona tapahtuva hoito. Isälle maksettavalla isyys- ja vanhempainrahalla 

kannustetaan isää osallistumaan lapsen hoitoon ja luomaan lapseensa hyvä suhde (ks. HE 50/2004 vp, s. 9). 

Kyse on siten perheen sopimuksen mukaan joko isälle tai äidille vanhemmuuden perusteella maksettavasta 

etuudesta. 

Hallitukseen esitykseen sisältyvän 1. lakiehdotuksen 11 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohdan 

mukaan isälle maksettavan vanhempainrahan ja isäkuukaudelta maksettavan isyysrahan määrä yhteensä 

enintään 50 arkipäivän ajalta on 80 % vakuutetun verotuksessa todettujen vuosityötulojen 

kolmassadasosasta, jos vuosityötulot eivät ylitä 41 110 euroa. Ylittävästä osasta määrä on 32,5 % 

vuosityötulon kolmassadasosasta. Äidille maksettavan vanhempainrahan määrä lasketaan 

sairausvakuutuslain 11 luvun 1 §:n yleisen päivärahan määrää koskevan säännöksen mukaan. 

Päivärahaetuus äidille on siten 70 % vakuutetun verotuksessa todettujen vuosityötyötulojen 

kolmassadasosasta, jos vuosityötulot eivät ylitä 26 720 euroa. Tämän ylittävästä osasta 41 110 euroon 

päivärahaetuuden määrä on 40 % ja sen ylittävältä osin 25 % vuosityötulon kolmassadasosasta. 

Ehdotus merkitsee tältä osin sitä, että äidille tai isälle maksettavan vanhempainrahan suuruus 

määräytyy selvästi erilaisin perustein sen mukaan, onko kyseessä äiti vai isä. Eroa voidaan pitää lisäksi 

huomattavana ja miehiä suosivana (enimmillään ero on 40 prosenttiyksikköä). Tältä osin on 

huomionarvoista, että miehille maksettavan vanhempainrahan suuruus on jo nykyisin selvästi naisille 

maksettavaa keskimäärin suurempi (esityksen perustelujen mukaan vuonna 2005 vanhempainpäivärahan 

suuruus äideillä oli keskimäärin 40,4 euroa, isillä 59,7 euroa, ks. HE, s. 11). Syynä tähän ovat palkkaerot ja 

se seikka, että naisista suuremmalla osalla ei ole lainkaan työtuloja. Ehdotus lisäisi tältä osin epäsuhtaa 

vanhempainrahan määrässä eri sukupuolten välillä. 

Koska kyseessä on sosiaaliturvaetuus, jonka saamiseen sekä äidit että isät ovat yhtäläisin 

perustein oikeutettuja sen mukaan kuin he keskenään sopivat, on selvää, että vanhempainrahan erilaiset 

määräytymisperusteet isän ja äidin osalta merkitsevät eri asemaan asettamista sukupuolen perusteella. Siten 

kyseessä on perustuslain 6 §:n 2 momentin lähtökohtaisesti kieltämä erottelu. Vastaavaa ongelmaa ei 

näyttäisi olevan isäkuukaudelta maksettavan isyysrahan osalta, koska kyseiseen etuuteen oikeutettu on 

ainoastaan lapsen isä (ks. sairausvakuutuslain 9 luvun 7 §). 



 

 

Perustuslakivaliokunta on aikaisemmassa käytännössään suhtautunut hyvin torjuvasti 

sukupuoleen liittyviin erotteluihin, jotka koskevat sosiaaliturvaetuuksien määräytymisperusteita. 

Perustuslakivaliokunta on jo ennen perusoikeusuudistusta katsonut, että pelkästään äitiysrahaa ja äidin 

vanhempainrahaa koskeva sääntö, minkä ajan työtulojen perusteella etuuksien määrä päivältä laskettiin, 

merkitsi sellaista äidin ja isän erilaiseen asemaan asettamista kyseisten päivärahojen 

määräytymisperusteiden suhteen, joka oli ristiriidassa tuolloin voimassa olleen hallitusmuodon 5 §:n yleisen 

yhdenvertaisuussäännöksen kanssa. Valiokunta katsoi myös YK:n ihmisoikeuskomitean valvontakäytäntöön 

viitaten, ettei ehdotus täyttänyt kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 

syrjinnän kieltävän 26 artiklan vaatimuksia. Valiokunta edellytti tuolloin tavallisen lainsäätämisjärjestyksen 

käyttämisen ehtona säännösten muuttamista sukupuolineutraaleiksi (PeVL 21/1994 vp). Valiokunnan 

tuolloista lausuntoa arvioitaessa on huomattava, että perusoikeusuudistus on entisestään vahventanut 

perustuslain yhdenvertaisuussäännöstöä sisällyttämällä siihen nimenomaisen syrjinnän kieltävän 

säännöksen. 

Hallituksen ehdotuksessa isän korotettua vanhempainrahaa perustellaan pyrkimyksellä lisätä 

isien osallistumista vanhempainvapaan käyttöön ja tukea "sukupuolta, joka on aliedustettu 

vanhempainvapaiden käytössä" (ks. HE, s. 32). Perusteluissa todetaan isien vanhempainvapaan käytön 

olevan edelleen vähäistä. Vuonna 2005 vanhempainvapaata käytti vain 9,5 % isistä (HE, s. 11). On selvää, 

että ehdotuksen taustalla on sinänsä perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttäviä, sukupuolten tasa-arvon 

edistämiseen liittyviä syitä. Vanhempainvapaan käytön tasaisemman jakautumisen naisten ja miesten välillä 

voidaan nimittäin arvioida vahvistavan naisten työmarkkina-asemaa ja lasten hoitovastuun tasaisemman 

jakautumisen vuoksi tasa-arvoa perheen sisällä. Hyväksyttävän perusteen olemassaolo ei kuitenkaan ratkaise 

vielä yksin sitä, onko ehdotettu sääntely sopusoinnussa perustuslain yhdenver-taisuussääntelyn kanssa. Tältä 

osin valitun keinon tulee olla kohtuullinen ja täyttää myös oi-keasuhtaisuuden vaatimus. 

Paradoksaalista kyllä, sukupuolten tasa-arvoa edistämään tarkoitettu lakiehdotuksessa valittu 

keino muodostuu nähdäkseni ongelmalliseksi perustuslain yhdenvertaisuus-säännösten kannalta. Sen 

voidaan katsoa entisestään lisäävän naisten ja miesten välisiä tuioeroja. Sosiaaliturvaetuuden suuruuden 

määräytymisperusteen sukupuoleen perustuva eriyttäminen on jo sellaisenaan vahvasti tasa-arvoperiaatteen 

vastaista. Miehiä ei voida ryhmänä pitää myöskään perusoikeusuudistuksen esitöiden tarkoittamassa 

mielessä positiivisen erityiskohtelun tarpeessa olevana, heikommassa asemassa olevana ryhmänä käsillä 

olevassa asetelmassa. Tältä osin voidaan viitata esimerkiksi siihen, että euromääräisesti miesten saamat van-

hempainpäivärahat ovat jo nykyisin selvästi naisten vastaavia päivärahoja keskimäärin selvästi suurempia. 

Miesten vähäinen osuus vanhempainvapaan käytössä johtuu perheiden ja miesten omista valinnoista, jotka 

eivät nykyiselläänkään johdu pelkästään taloudellisista seikoista. Kun otetaan huomioon, että 

sukupuoliperusteisille erotteluille tulee olla erityisen painavat perusteet, jotta niitä voitaisiin pitää 

perustuslain 6 §:n 2 momentin sallimina, pidän ehdotusta valtiosääntöoikeudellisesti ongelmallisena. 



 

 

Kun vanhempainrahan suuruus määräytyy etuuden saajan työtulojen perusteella, voidaan 

sääntelyllä nähdä olevan myös kiinteä liittymäkohta samapalkkaisuusperiaatteeseen, jonka edistämisestä 

säädetään perustuslain 6 §:n 4 momentissa. Tästäkin näkökulmasta ehdotus on korostetun ongelmallinen. 

Hallituksen esityksen säätämisjärjestysperusteluissa viitataan myös siihen, että perimmiltään 

kyse on "perheen toimeentuloa turvaavasta etuudesta" (HE, s. 32). Isän vanhempainrahan korottaminen tulee 

luonnollisesti "perheen eduksi" perheen käytettävissä olevina lisätuloina. Tässä mielessä se voidaan nähdä 

yhtenä keinona, jolla julkinen valta tukee perheen mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen 

kasvu (PL 19 § 3 mom.) Samalla argumentaatiolla voitaisiin kuitenkin puoltaa minkä tahansa etuuden 

sukupuoliperus-tein tehtäviä erotteluja ja myös palkkauksellista epätasa-anoa. Huomionarvoista on myös se. 

että sairausvakuutuslain mukainen oikeus vanhempainrahaan on jo lain sanamuodon mukaan nimenomaan 

"joko lapsen isällä tai äidillä", eikä perheellä kollektiivina. Isän korotettua vanhempainrahaa ei voida 

perustella myöskään sillä, että äitiysrahan määräytymisperustetta ehdotetaan samalla korotettavaksi. 

Äitiysraha on eri tarkoitukseen suunnattu etuus, joka voidaan maksaa vain äidille. Vanhempainrahaan 

oikeutettu on sen sijaan jompikumpi vanhemmista heidän keskinäisen sopimuksensa mukaan. 

Ehdotetun erottelun voidaan katsoa asettavan myös eri perhemuotoja toisiinsa nähden 

heikompaan asemaan. Perhe, jossa äiti on yksinhuoltajana tai vanhemmat ottovanhempia taikka jossa kyse 

on rekisteröidyssä parisuhteessa olevista henkilöistä, ei samalla tavalla pääse hyötymään ehdotetusta 

korotetusta isän vanhempainrahasta kuin perhe, jossa van-hempainvapaalle jää lapsen biologinen isä. 

Edellä olevaan viitaten katson, että 1. lakiehdotuksen 11 luvun 1 §:n säännös, jonka mukaan 

isän vanhempainrahan suuruus määräytyy eri perustein kuin äidin vanhempainrahan suuruus, on 

ristiriidassa perustuslain 6 §:n 2 momentin säännöksen kanssa, jonka mukaan ketään ei saa ilman 

hyväksyttävää syytä asettaa eri asemaan sukupuolen perusteella. Edellytyksenä säännöksen 

käsittelemiselle tavallisen lain säätämisjärjestyksessä on sen muuttaminen sukupuolineutraaliksi siten, 

että isän ja äidin vanhempainrahat määräytyvät samojen perusteiden mukaan. Samalla tulee huolehtia 

myös eri perhemuotojen yhdenvertaisesta kohtelusta suhteessa vanhempainrahan 

määräytymisperusteisiin. Koska kyse on myös kansainvälisten ihmisoikeussopimusten (KP-

sopimuksen 26 artikla, Euroopan ihmisoikeussopimuksen 12. pöytäkirja, kaikkinaisen naisten 

syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus) kannalta ongelmallisesta sääntelystä, ei 

poikkeuslakimahdollisuus ole käytettävissä ehdotukseen sisältyvän valtiosääntöongelman 

eliminoimiseksi. 
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Hallituksen esitys Eduskunnalle vanhempainpäivärahoja ja työnantajakustannusten korvaamista koskevan 
lainsäädännön muuttamiseksi (HE 112/2006 vp.) 

 
Hallitus on antanut eduskunnalle lakiesityksen, jossa ehdotetaan muutettaviksi mm. niitä 
sairausvakuutuslain säännöksiä, jotka koskevat äitiys- ja vanhempainrahan määrää. Äidin 
äitiyspäivärahan määrää ehdotetaan korotettavaksi ensimmäisen 56 aridpätvän ajalta 90 
prosenttiin 11 luvun 1 §:n 1) kohdassa mainituista tuloista. Isän vanhempainrahaa ja 
isyysrahaa isäkuukauden ajalta korotettaisiin ensimmäisen 50 arkipäivän ajalta 80 prosenttiin 
sanotun luvun 1 §:n 2) kohdassa mainituista tuloista. 
 
Hallituksen esityksen tavoitteena on mm. 
- parantaa työnantajille syntyvistä perhevapaakustannuksista maksettavia korvauksia ja 

vähentää yksittäiselle työnantajalle perhevapaakustannuksista syntyviä rasitteita 
- kannustaa isiä käyttämään oikeuttaan vanhempainvapaaseen 

helpottaa työn ja perhe-elämän yhteensovittamista 
 
Lisäksi hallituksen esityksessä OK todettu, että esityksellä pyritään vaikuttamaan työnantajien 
mahdollisuuksiin palkata ihmisiä vakituisiin työsuhteisiin ja vähentämään nuorten naisten 
määräaikaisia työsuhteita. Muutosten avulla nais- ja miesvaltaisten alojen välinen 
kustannusero tasoittuisi, mikä parantaisi naisten työmarkkina-asemaa. 

 
Esityksen arviointia 

 

Hallituksen esityksen tavoitteet ovat hyväksyttävät ja kannatettavat. Perhepoliittisten 
vapaiden erityisesti naisvaltaisille aloille aiheuttamia kustannuksia olisi tärkeä tasata 
sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi. Kiinnitän kuitenkin huomiota siihen, että 
hallituksen esityksen perusteluissa ei ole arvioitu sitä, kuinka paljon lukumääräisesti isien 
vanhempainvapaan käyttö muutoksen myötä lisääntyisi. Vaikutusarvioiden osalta tavoitteet 
jäävät täsmentymättömiksi. 
 
Perustuslain 6 §:n mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Syrjinnän kieltoa 
koskevan säännöksen mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta aset- 
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taa eri asemaan mm. sukupuolen perusteella. Lainkohdan 4 momentti velvoittaa edistämään 
sukupuolten välistä tasa-arvoa yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä työelämässä, erityisesti 
palkkauksesta ja muista työsuhteen ehdoista määrättäessä, sen mukaan kuin lailla tarkemmin 
säädetään. 
 
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain syrjinnän yleiskiellon mukaan (7 §) 
välitön ja välillinen syrjintä sukupuolen perusteella on kielletty. Välittömällä syrjinnällä 
tarkoitetaan naisten ja miesten asettamista eri asemaan sukupuolen perusteella tai eri asemaan 
asettamista raskaudesta tai synnytyksestä johtuvasta syystä. Välillisellä syrjinnällä 
tarkoitetaan puolestaan eri asemaan asettamista sukupuoleen nähden neutraalilta vaikuttavan 
säännöksen, perusteen tai käytännön nojalla, jos menettelyn vaikutuksesta henkilöt voivat 
tosiasiallisesti joutua epäedulliseen asemaan sukupuolen perusteella. Lisäksi välillistä 
syrjintää on eri asemaan asettaminen vanhemmuuden tai perheenhuoltovelvollisuuden 
perusteella. 
 
Perhevapaajärjestelmä koostuu erilaisista vapaista: vain äideille tarkoitetusta äitiysvapaasta, 
isille kuuluvasta isyysvapaasta ja sekä äideille että isille tarkoitetusta vanhempainvapaasta 
(paitsi isäkuukauden osalta). Näillä vapailla on erilainen tarkoitus ja niiden saamisen kriteerit 
ovat erilaiset Esityksen mukaan äitiyspäivärahan kertymisprosenttia nostettaisiin muita 
suuremmaksi eli 90 %:iin. Tälle ei tasa-arvovaltuutetun käsityksen mukaan ole estettä, koska 
äitiysvapaa on vain äideille kuuluva, osin pakollinen vapaa, jonka käytön osalta isät eivät ole 
verrannollisessa asemassa. 
 
Sen sijaan sekä perustuslain että tasa-arvolain kannalta ongelmallista on vanhempainrahan 
suuruuden määräytyminen eri tavoin isille ja äideille. Koska vanhempainvapaan saamisen 
ehdot (isäkuukautta lukuun ottamatta) ovat äideille ja isille samat, mutta vanhempainraha 
määräytyisi eri prosentin mukaan, menettely asettaisi naiset ja miehet välittömästi eri 
asemaan sukupuolen perusteella ja täyttäisi välittömän sukupuolisyrjinnän kriteerit. Täitä 
osin esitys on ongelmallinen sekä perustuslain että tasa-arvolain syrjintäkieltojen 
näkökulmasta. 
 
Perustuslain syrjintäkielto ei kiellä kaikenlaista erontekoa ihmisten välillä, silloinkaan, kun 
erottelu perustuisi syrjintäsäännöksessä mainittuun syyhyn. Olennaista on, voidaanko erottelu 
perustella perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävällä tavalla. Tälle perustelulle 
asetettavat vaatimukset ovat kiellettyjen erotteluperustei-den kohdalla kuitenkin korkeat (HE 
309/1993 vp.). Tästä näkökulmasta pidän ongelmallisena hallituksen esittämiä perusteluja 
vanhempainrahan erilaiselle määräytymiselle äitien ja isien osalta. 
 
Äitiysrahan korottamisella lienee tarkoitus kompensoida äitien pienempää vanhempainrahaa. 
Koska kysymyksessä on eri vapaat, joilla on eri tarkoitus ja erilaiset määräytymisperusteet, 
vapaita ei voida rinnastaa toisiinsa eivätkä niiltä maksettavat etuudet voi kompensoida 
toisiaan. Sitä paitsi kompensointi ei edes toteutuisi ottoäi-tien kohdalla, koska he eivät voi 
saada äitiyspäivärahaa. 
 

Suomen perustuslaki ja alemman asteinen tasa-arvolaki samoin kuin EY:n lainsäädäntö sekä 
YK:n naisten oikeuksien sopimus sallivat ns. positiivisen erityiskohtelun. Tasa-arvolain 
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mukaan tällaisella kohtelulla tarkoitetaan väliaikaisia, suunnitelmaan perustuvia erityistoimia 
tosiasiallisen tasa-arvon edistämiseksi. Näillä toimilla pyritään tasa-arvolain tarkoituksen 
toteuttamiseen. Positiivisen erityiskohtelun tavoitteena tulee olla tosiasiallisen tasa-arvon 
edistäminen kohdistamalla erityisiä toimenpiteitä aliedustetussa tai heikommassa asemassa 
olevan sukupuolen edustajiin eikä menettely saa johtaa syrjintään. Mikä tahansa ero naisten 
ja miesten kesken ei oikeuta positiiviseen erityiskohteluun, vaan eron tulee liittyä 
heikompaan asemaan. Taustalla tulee olla esim. aikaisempaa syrjintää tai piiloista syrjintää, 
(ks. mm. Ahtela, Bruun, Koskinen, Nummijärvi, Saloheimo: Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. 
Helsinki 2006). EY-oikeuden linjausten mukaan toimien tulee täyttää suhteel-
lisuusperiaatteen vaatimus eli olla oikeasuhtaisia erottelun perusteeseen nähden. Viittaan 
myös perustuslakivaliokunnan 9.12.1994 työasiainvaliokunnalle antamaan lausuntoon n:o 25, 
joka koski tasa-arvolain muuttamista (HE 90/1994 vp.) 
 

Nyt ehdotettua naisten ja miesten erilaista kohtelua ei voi perustella positiivisena 
erityiskohteluna. Isien ei voida katsoa olevan naisia heikommassa asemassa van-
hempainvapaan suhteen, vaikka he käyttävät hyväkseen oikeutta vanhempainvapaa-seen 
harvemmin kuin äidit. Miehille jo nykyisin maksetut vanhempainrahat ovat naisten saamia 
etuuksia selkeästi suuremmat. Hallituksen esitys lisäisi tätä eroa entisestään. Hallituksen 
esityksen mukaan kysymyksessä ei sitä paitsi ole väliaikainen toimi. 
 

Ehdotettu naisten ja miesten erilainen kohtelu suhteessa vanhempainrahaan on ongelmallinen 
myös samapalkkaperiaatteen näkökulmasta. Perustuslain 6 §:n 4 momentti velvoittaa 
edistämään samapalkkaisuutta. Myös hallitus on samapalkkai-suusohjelmassa sitoutunut 
pienentämään naisten ja miesten välisiä palkkaeroja. Vaikka esityksen tavoitteena on 
sukupuolten tasa-arvon edistyminen, on perin ongelmallista, että siihen pyrittäisiin 
vahvistamalla jo lähtökohtaisesti paremmassa taloudellisessa asemassa olevien miesten 
asemaa. Esitys on tästä syystä myös tasa-arvopoliittisesti perin ongelmallinen. 
 
Juridista ongelmaa kuvannee seuraava esimerkki: Jos työnantaja maksaisi van-
hempainvapaalla olevalle isälle palkkaa mutta ei maksaisi palkkaa vastaavasti van-
hempainvapaalla olevalle äidille, menettely täyttäisi laissa kielletyn syrjinnän edellytykset ja 
olisi selkeästi samapalkkaperiaatteen vastaista menettelyä sekä kansallisen että EY-
lainsäädännön mukaan. 
 

Hallituksen esityksessä on todettu, että kysymys on perheen toimeentuloa turvaavasta 
etuudesta, joka koituu koko perheen hyväksi. Samaa logiikkaa käyttäen olisi mahdollista 
perustella niin miesten parempia palkkoja kuin muunkinlaisia sukupuoleen perustuvia 
erotteluja erilaisissa etuuksissa. Perastuslakivaliokunnan aikaisemman käytännön osalta 
sukupuoleen liittyvien erottelujen sallimisesta sosiaaliturvaetuuksissa viittaan Veli-Pekka 
Viljasen perustuslakivaliokunnalle 11.10.2006 antamassa lausunnossa esitettyyn. 
 

Lopuksi totean, että käsite "perhe" on ongelmallinen, koska yhteiskunnassa ei ole vain yhtä 
perhemuotoa. Erityisen konkreettisesti hallituksen esityksen epäkohdat tulevat näkyviin 
pohdittaessa yksinhuoltajien asemaa. Yksinhuoltajista valtaosa on äitejä. Viime aikaisten 
selvitysten mukaan yksinhuoltajaperheiden köyhyys on lisääntynyt ja yleistynyt. Esitys 
merkitsisi tämän kehityslinjan edelleen vahvistamista. Koska yksinhuoltajista suuri 
enemmistö on naisia, joiden perheet eivät hyödy hallituksen esityksen miehille suunnatusta 
taloudellisen tuen korotuksesta, esitys sisältäisi myös välillisen syrjinnän vaaran. 
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Epäkohta ilmenee myös suhteessa ottovanhempiin. Ottoäiti ei saisi korotettua äi-
tiysrahaa, koska äitiyspäivärahaan on oikeutettu vain biologinen äiti. Ainoastaan ot-
toisä hyötyisi miehelle maksettavan etuuden korotuksesta. 

Tasa-arvovaituutettu Päivi Romanov 
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Perustuslakivaliokunnalle 
23.10.2006 
 
 
 

Mikael Hiden: 
 
 

Lausunto hallituksen esityksestä 112/06 vp vanhempainrahoja ja työnantajakustannusten korvaamista 
koskevaksi lainsäädännöksi 
 

Kun en aikanaan voinut saapua esityksestä kuultavaksi valiokunnan kokoukseen, on minua pyydetty 

toimittamaan asiassa kirjallinen lausunto. Keskityn lausunnossani käsittelemään vain esityksen 

yhteydessä esiin noussutta yhdenvertaisuuskysymystä. 
 
 
 
 
 
 
 

Esityksen ehdotukseen sairausvakuutuslain muuttamisesta sisältyy kaksi kohtaa, joissa isä ja äiti 

asetetaan päivärahaetuuden saajina toisistaan poikkeavaan asemaan. Lain 9 lukuun ehdotetun uuden 

10 a §:n 1 momentin mukaan isä voi pääsääntönä olevasta vanhempainrahakauden yhtäjaksoisuudesta 

poiketen siirtää 12 varmempainrahapäivää pidettäväksi myöhemmin. Siirto edellyttää , että äiti ja isä 

ovat näin sopineet. Vaikka äiti ja isä voivat saman luvun 8 §:n mukaan sopia siitä , kumpi oikeutta 

vanhempainrahaan käyttää, koskee tämä sopimisoikeus vain vanhempainrahaoikeuden yhtäjaksoista 

käyttöaikaa äitiysrahakauden päätyttyä. Uuden säännöksen mahdolliseksi tekemä \2 

vanhempainrahapäivän pitäminen vasta myöhemmin on siten vain isän, mutta ei äidin käytettävissä. 
 

Toinen ehdotuksen kohta, jossa isän ja äidin asema päivärahaetuuden saajana tulisi järjestettäväksi eri 

tavoin, on saman lakiehdotuksen 11 luvun 1 §:n uuden 2 momentin 2) kohta. Sen mukaan ei isälle 

maksettavan vanhempainrahan suuruus määräydykään vain saman pykälän 1 momentin yleisen 

säännön (lähtökohta-ajatuksena 70 % vuosityötulosta) mukaisesti, vaan isälle maksettaisiin korotettua 

vanhempainrahaa  50  ensimmäisen  arkipäivän    osalta       (lähtökohta-ajatuksena    80    %    

vuosityötulosta).      Korotettu vanhempainraha ei säännöksen ehdotetun muodon mukaan siis tulisi 

koskemaan tilannetta, jossa vanhempainrahaoikeuden käyttäjänä 50 ensimmäisen arkipäivän aikana 

olisikin äiti. 



 

 

 

Kumpaakin mainittua, äidin ja isän erilaisen asemaan saattavaa kohtaa perustellaan pyrkimyksellä 

lisätä isien halukkuutta olla enemmän päiviä kotona lasten ollessa hyvin pieniä. Perusteluista tulee 

vielä myöhempänä puhetta. 
 
 
 

Perustuslain 6 §:n säännöksessä edellytetään ihmisten olevan yhdenvertaisia lain edessä. 

Säännöksessä on nimenomaisesti kielletty syrjintä - ihmisten asettaminen "ilman hyväksyttävää 

perustetta" eri asemaan - mm. sukupuolen perusteella. Siitä miten säännöksessä tarkoitettu 

yhdenvertaisuus ja syrjintä olisi ymmärrettävä , todettiin vuoden 1995 perusoikeusuudistukseen 

johtaneen esityksen perusteluissa mm.(HE 309/93 vp, s. 43-44): 

".. .Yhdenvertaisuusnäkökohdilla on merkitystä sekä myönnettäessä lailla etuja ja oikeuksia 
kansalaisille että asetettaessa heille velvollisuuksia (esim. PeVL 9 ja 10/1985 vp). Toisaalta 
lainsäädännölle on ominaista , että se kohtelee tietyn hyväksyttävän yhteiskunnallisen intressin 
vuoksi ihmisiä eri tavoin edistääkseen muun muassa tosiasiallista tasa-arvoa. 
Perustuslakivaliokunta on viimeaikaisessa käytännössään nimenomaisesti korostanut, ettei 
hallitusmuodon 5 §:stä voi johtua tiukkoja rajoja lainsäätäjän harkinnalle pyrittäessä 
kulloisenkin yhteiskuntakehityksen vaatimaan sääntelyyn (PeVL 12/1990 vp, PeVL 3/1991 vp) 
 
Pykälä ei toisaalta kieltäisi kaikenlaista erontekoa ihmisten välillä, vaikka erottelu perustuisi 
syrjintäsäännöksessä nimenomaan mainittuun syyhyn. Olennaista on, voidaanko erottelu 
perustella perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävällä tavalla. Tämä ilmenee myös 
valitusta sanamuodosta "ilman hyväksyttävää perustetta asettaa muihin nähden eri asemaan". 
Perustelulle asetettavat vaatimukset ovat erityisesti säännöksessä lueteltujen kiellettyjen 
erotteluperusteiden kohdalla kuitenkin korkeat. Säännös ei estäisi tosiasiallisen tasa-arvon 
turvaamiseksi tarpeellista positiivista erityiskohtelua eli tietyn ryhmän (esimerkiksi naiset, 
lapset, vähemmistöt) asemaa ja olosuhteita parantavia toimia." 
 
(Esityksessä annetussa perustuslakivaliokunnan mietinnössä ei yhdenvertaisuuden ja syrjinnän 
tuMntoihin kiinnitetty huomiota, pevm 25/94 vp, s. 7.) 

 
 

Milloin esim. sukupuolen perusteella (sukupuolten välillä ) tapahtuvalle eri asemaan saattamiselle on 

hyväksyttävät perusteet, jää viime kädessä perustuslakivaliokunnan tulkintakäytännön varaan.   

Valiokunnan omaksumien tulkintakäsitysten osoittamiseksi esitän viime vuosien käytännöstä sellaisia 

(etuuksia koskevia) kannanottoja, jotka nähdäkseni ovat tässä yhteydessä huomion arvoisia. 
 

Lausunto pevl 21/94 vp koski ehdotusta sairausvakuutuslain muuttamisesta (Tässä ei ole 

merkitystä sillä, että lausunto on ajalta ennen   vuoden 1995 perusoikeusuudistusta.) 

Silloisen sairausvakuutuslain 22 §:ssä oli äitiys-, isyys- ja vanhempainrahan määrä sidottu 

päivärahan suuruuden laskemista koskeviin lain yleisiin säännöksiin, joihin mm. sisältyi 



 

 

mahdollisuus ottaa huomioon vakuutetulla välittömästi ennen sairastumista olleet tavallista 

suuremmat tulot.   Esityksen perustelut viittaavat siihen, että hallitus näki tässä äidin 

saamien     etuuksien  osalta  väärinkäytösmahdollisuuden, joka  oli  syytä  poistaa. 

Perusteluissa todetaan: 

"... Vanhempainpäivärahakauden lähestyessä voi työskentelyssä tapahtua päivärahan määrään 
vaikuttavia järjestelyjä. Äitiys- ja vanhempainrahan tason nostamiseksi saatetaan juuri 
äitiysrahaa edeltävällä ajalla mennä lyhyeksi ajaksi työhön. Perheenjäsenelle maksettua 
palkkaa saatetaan nostaa tuntuvasti vanhempainrahakauden edellä. Sen vuoksi esitetään, että 
äidin äitiys- ja vanhempainrahan suuruutta määrättäessä ei oteta huomioon tuloja, jotka on 
saatu 180 viimeiseltä päivältä ennen laskettua synnytysaikaa. Isän vanhempainrahaa ja 
isyysrahaa määrättäessä otettaisiin sen sijaan edelleen huomioon vanhempainrahan hakemista 
tai isyysrahaoikeuden alkamista välittömästi edeltävältä ajalta saadut tulot kuten 
sairauspäivärahankin osalta. Monissa tapauksissa isälle on mahdollista käyttää isyys- tai 
vanhempainrahaoikeutta vielä silloinkin kun verotus lapsen laskettua synnytysaikaa 180 päivää 
ennen olevalta ajalta on jo valmistunut ja tulee ottaa päivärahan määräämisen perusteeksi. 
Tällöin ei ole mahdollista samalta ajalta vaihtoehtoisesti esittää kuuden kuukauden tuloja 
etuuden perusteeksi." 

 

Lakiehdotuksessa   ehdotettiin  tämän   mukaisesti   (22   §)      äidin   äitiysrahan  ja 

vanhempainrahan osalta , että työtulot otetaan niitä laskettaessa huomioon ajalta, joka 

edeltää    180    päivän    aikaa    välittömästi    ennen        laskettua    synnytysaikaa. 

Perustuslakivaliokunta      katsoi      säännöksen      merkitykselliseksi      perustuslain 

yhdenvertaisuussäännöksen kannalta ja totesi lyhyesti: 

"Ehdotus merkitsee sellaista äidin ja isän erilaiseen asemaan asettamista kyseisten päivärahojen 
määräytymisperusteiden suhteen, joka on ristiriidassa hallitusmuodon 5 §:n kanssa. 

Valiokunta myös totesi tilanteen korjaantuvan sekä perustuslain yhdenvertaisuussäännöksen että KP-

sopimuksen syrjintäkiellon kannalta, "jos ehdotettu säännös muutetaan sukupuolineutraaliksi." 
Lausunto     pevl   13/95   vp  koski  ehdotusta  yksityisalojen  työeläkejärjestelmän 

uudistamisesta. Valiokunta totesi lausunnossa mm.: 

Lakiehdotuksen 4 a §:n 3 momentti merkitsee sitä, että naisleski on tietyin edellytyksin 
oikeutettu leskeneläkkeeseen, kun taas miesleski ei ole samoin perustein siihen oikeutettu. 
Valiokunta pitää tätä sukupuoleen perustuvana erotteluna, jolle ei ole hallitusmuodon 5 §:n 2 
momentin mukaista hyväksyttävää perustetta. On välttämätöntä muuttaa säännös 
sukupuolineutraaliksi (vrt. PeVL 21/1994 vp)." 

Lausunto pevl 17/95 vp koski työmarkkinatuesta annetun lain muuttamista. Ehdotukseen 

sisältyi 15 §:n 2 momentti, jonka mukaan työmarkkinatuen ulkopuolelle jäisivät sellaiset 

ensi kertaa työmarkkinoille tulevat 17 - 19 - vuotiaat henkilöt, joilla ei ole ammatillista 

koulutusta ja jotka eivät osallistu lain tarkoittamiin työllistämistä edistäviin toimiin. 

Valiokunta totesi säännöksen asettavan 1 7 - 1 9 vuotiaat nuoret eri asemaan  muihin 

vastaaviin ryhmiin verrattuna työmarkkinatuen saamisedellytysten osalta ja viittasi 



 

 

perustuslain  yhdenvertaisuussäännöksessä  olevaan kieltoon  asetta ketään     ilman 

hyväksyttävää perustetta eri asemaan iän perusteella.    Erilaisen kohtelun perusteita 

valiokunta arvioi seuraavasti: 

"Ammattikoulutusta vailla olevien nuorten tällaista erilaista kohtelua pidetään esityksessä 
perusteltuna, koska heidän mahdollisuutensa vakiinnuttaa asemansa työmarkkinoilla ovat 
huonot, etenkin vallitsevassa tilanteessa. Ammattikoulutuksen hankMminen parantaisi heidän 
tulevaisuuden työnäkymiään. Tiukennettaessa tämän ryhmän osalta työmarkkinatuen 
saamisedellytyksiä samalla siihen kohdistetaan esityksen mukaan koulutuksen saavutettavuutta 
lisääviä erityistoimia. Valiokunnan käsityksen mukaan nuorisotyöttömyyttä koskevat 
eritysongelmat muodostavat hallitusmuodon 5 §:n 2 momentin kannalta hyväksyttävän 
perusteen tämän ryhmän erilliskohtelulle esityksen mukaisesti." 

 
 

Lausunto   pevl 39/96 vp koski ehdotusta pienten lasten hoidon tukemista koskevan 

lainsäädännön uudistamisesta. Valiokunta totesi hoidosta perittävistä maksuista mm.: 

" 7. lakiehdotuksen 11 §:n sanamuoto johtaa siihen, että kokopäivähoitomaksusta voitaisiin 
myöntää vapautus muun muassa työssä oleville, opiskelijoille ja työkyvyttömille, mutta laki e 
contrario kieltäisi tämän mahdollisuuden käytön esimerkiksi työttömiin nähden. Ehdotetun 
lainsäädäntökokonaisuuden tavoitteet liittyvät ihmisten kannustamiseen työntekoon tai 
muuhun tuottavaan toimintaan. Työllisyys- ja työttömyysturvalainsäädäntöä on muutoinkin 
kehitetty siihen suuntaan, että työttömän oletetaan ottavan vastaan ja aktiivisesti etsivän 
kaikenlaista tilapäistäkin työtä, pyrkivän työllistämään itsensä ja hyödyntävän tarjolla olevia 
koulutusmahdollisuuksia. Valiokunnan käsityksen mukaan ehdotus on tältä osin työttömiä 
syrjivänä hallitusmuodon 5 §:n 2 momentin vastainen." 

Lausunto pevl 32/00 vp koski ehdotusta työmarkkinatuesta annetun lain muuttamisesta. 

Ehdotuksessa tarkoitetun matka-avustuksen jakoperusteista valiokunta totesi mm.: 

"Lakiehdotuksen 12 d §:n 1 momentin mukaan harkinnanvaraista matka-avustusta voidaan 
myöntää työmarkkinatuen saajalle ja työmarkkinatukeen oikeutetulle henkilölle, joka tekee 
työsopimuksen ja ottaa vastaan työssäkäyntialueensa ulkopuolella vähintään 6 kuukautta 
kestävän kokoaikatyön. Ehdotus on merkityksellinen perustuslain 6 §:n kannalta, koska matka-
avustusta voivat saada vain ne työttömät, jotka ovat työmarkkinatuen piirissä. Uudentyyppisen 
matka-avustuksen ulkopuolelle jäävät näin ollen työttömyysturvan peruspäivärahaa tai 
ansiosidonnaista päivärahaa saavat samoin kuin ne työttömät, jotka eivät ikänsä takia ole 
oikeutettuja työmarkkinatukeen. 
 
Työmarkkinatuki on työttömälle työttömyyspäivärahaa epäedullisempi tukimuoto ennen muuta 
työmarkkinatukeen kytkeytyvän tarveharkinnan vuoksi. Siksi voidaan yhtyä • siihen esityksestä 
näkyvään käsitykseen, että työmarkkinatuen saajien mahdollisuudet maksaa työmatkoista 
aiheutuvia kuluja ovat huonommat kuin päivärahaan oikeutettujen työttömien. Tästä syystä 
valiokunta pitää perustuslain 6 §:n näkökulmasta mahdollisena, että matka-avustuksen 
saamismahdollisuus liitetään pelkästään työmarkkinatukeen." 

 
 

Lausunto pevl 46/02 vp koski esitystä työttömyysturvalaiksi ja siihen liittyvien lakien muuttamisesta. 

Lausuntonsa eräässä kohdassa valiokunta kiinnitti huomiota myös etuuksien saamisessa välillisesti 

tosiasiallisesti aiheutuviin eroihin eri sukupuolten välillä. Valiokunta totesi tässä kohden: 
 



 

 

Lakiehdotuksen 6 luvun 11 §:n 2 momentin 1 kohdasta puolestaan johtuu, että 
lisäpäiväoikeuden työssäoloaikaedellytykseen ei lueta kausia, joina henkilö on saanut äitiys-, 
isyys-, erityisäitiys-, erityishoito- tai vanhempainrahaa. Tällaisia kausia on naisilla 
tosiasiallisesti merkittävästi enemmän kuin miehillä, minkä seurauksena naiset jäävät miehiä 
useammin vaille lisäpäiväoikeutta. Ehdotus on näin ollen valtiosääntöoikeudellisesti 
merkityksellinen, sillä perustuslain 6 §:n 2 momentissa on kielletty ilman hyväksyttävää syytä 
eri asemaan asettaminen sukupuolen perusteella. Työssäoloaikaedellytys on kuitenkin 
ehdotuksessa sillä tavoin väljä, että se täyttyy, kun asianomainen on ollut työssä vähintään viisi 
vuotta viimeisen 15 vuoden aikana. Siksi valiokunta katsoo, ettei kyseisten kausien jättäminen 
lukematta työssäoloehtoon merkitse perustuslain vastaista syrjintää. 

 
 
 

Lausunto 30/05 vp koski työntekijäin eläkelakia. Lausunnossa valiokunta toisti sen jo lausunnossa 

pevl 13/95 vp esittämänsä kannan, jonka mukaan pelkästään naisleskille - ja ei siis vastaavassa 

asemassa oleville miesleskille - oikeuden leskeneläkkeeseen antava säännös merkitsee erottelua, jolle 

ei ole PL 6,2 §:ssä tarkoitettua hyväksyttävää perustetta. 

Nyt käsillä oleva ehdotus merkitsee isien ja äitien erilaista kohtelua sekä vanhempainrahan (ja 

isyysrahan) korottamisen että vanhempainvapaan osan myöhentämismahdollisuuden muodossa. 

Erottelun merkityksen arvioinnissa on merkitystä näiden elementtien muodostamalla kokonaisuudella. 

Pidän kuitenkin etuuden korottamista isien kohdalla tässä selvästi merkittävimpänä osana erottelua 

korotuksen konkreettisen taloudellisen sisällön vuoksi. Korotukseen sisältyvää eroa ei voida pitää 

merkitykseltään vähäisenä (kuten kannustin-ajatuskin osoittaa). Kysymys on selvästi sellaisesta 

sukupuolen perusteella määräytyvästä eri asemaan asettamisesta, joka ei PL 6,2 §:n mukaan ole 

(tavallisessa laissa) mahdollista ilman hyväksyttävää perustetta. 
 

Esityksen perustelujen mukaan tämän erottelevan  järjestelyn tarkoituksena on toimia 

kannustimena.    Esityksessä todetaan    vallitsevasta tilanteesta (s.21,I): " Vaikka 

lainsäädännön tasolla isillä on äitien kanssa yhtäläinen oikeus käyttää vanhempainkautta, 

käytäntö on osoittanut, että vapaiden jakaminen ei toteudu."   Kannustimien käyttöä 

perustellaan seuraavasti ( s. 31- 32 taite): 

"Näillä lisäkannustimilla pyritään nostamaan niiden isien määrää, jotka käyttävät oikeuttaan 
vanhempainvapaaseen. Ehdotetuilla muutoksilla pyritään lisäämään isien osallistumista 
vanhempainvapaiden käyttöön ja tuetaan sukupuolta, joka on aliedustettu vanhempainvapaiden 
käytössä. Perimmiltään muutoksessa on kuitenkin kyse perheen toimeentuloa turvaavasta 
etuudesta." 

 
 
 

Miten tällaisen erottelun tällaisen perusteen hyväksyttävyyttä sitten olisi arvioitava 

perustusvaliokunnan edellä kuvatun käytännön valossa? Minusta tässä ei voida katsoa olevan 



 

 

kysymys sellaisesta - PL 6 §:n puitteissa hyväksyttävästä - positiivisesta erityiskohtelusta, johon 

viitattiin edellä lainatuissa HE 309/93 vp perusteluissa ja esim. lausunnossa pevl 10/03 vp, joka koski 

lakia yhdenvertaisuuden turvaamisesta. Isiä ei tässä voida pitää sellaisena ryhmänä, jonka 

tosiasiallisen tasa-arvon turvaamisesta tai jonka syrjinnästä johtuvien haittojen ehkäisemisestä tai 

lievittämisestä (pevl 10/03 vp) tässä olisi kysymys. Perustelun hyväksyttävyyttä vastaan näyttäisi 

valiokunnan käytännössä puhuvan se, että tapauksissa, joissa valiokunta on erottelun todettuaan 

kuitenkin katsonut, että sille on ollut hyväksyttävät perusteet, on voitu viitata erityisongelmiin ja 

toteutettaviin muihin erityistoimiin (pevl 17/95 vp), ko. ryhmän tosiasiallisesti erilaiseen tuen 

tarpeeseen (pevl 

32/00 vp) ja siihen, että kyseessä on tosiasiallisesti aiheutuva ero, joka lisäksi ei edellytysten 

väljyyden vuoksi nähtävästi muodostuisi käytännössä merkittäväksi (pevl 46/02 vp ). Tällaisista 

ainakin kohtuullisen konkreettisiksi katsottavista syistä ei tässä näyttäisi olevan kysymys. Esityksen 

perustelujen mukaan ( s. 21,1) näyttää enemmänkin siltä, että kysymys on merkittävässä määrin 

asenteista, joiden katsotaan johtavan siihen, että isät eivät käytä heillä jo olevaa äitien kanssa 

yhtäläistä oikeutta käyttää vanhempainrahakautta, ja pyrkimyksestä lisäkannustimilla vaikuttaa näihin 

asenteisiin. 
 

Ehkä merkittävin erottelun perusteen hyväksyttävyyttä vastaan puhuva piirre valiokunnan 

käytännössä on kuitenkin se, millä tavoin valiokunta on torjunut erilaisen kohtelun aviopuolisoille tai 

isille ja äideille tulevissa etuuksissa. Tätä koskevat leskeneläkkeisiin kohdistuvat lausunnot (pevl 

13/95 vp ja pevl 30/05 vp). Erityisen merkittävä tässä suhteessa on juuri vanhempainrahaa ja sen 

suuruuden määrittelyyn kohdistuvaa erottelua koskenut pevl 21/94 vp. Lausunnon painavuutta (tai 

suuntaa antavuutta) tässä yhteydessä hieman ehkä heikentävänä voidaan pitää sitä, että se on 

tiettävästi ainut yhdenvertaisuutta juuri vanhempainrahan yhteydessä koskeva kannanotto, se on jo yli 

10 vuotta vanha ja perustelujen kannalta vähän sanovan lakoninen. Toisaalta voidaan todeta, että 

lausunto koskee varsin samana pidettävä asiassa toteutettua ja samankaltaista äidin ja isän välistä 

erottelua, 10 vuotta ei ole pitkä aika valiokunnan tulkintakäytäntöjen muotoutumisessa ja ko. 

tapauksessa valiokunta torjui erottelun vaikka sitä perusteltiin järjestelmän 

väärinkäyttämismahdollisuuksien ehkäisemisellä. 
 

Erottelun hyväksyttävyyttä voidaan perustella sillä , että kyseessä ei viime kädessä ole isälle annettava 

(äidille annettavaa parempi) etu, vaan perheen etu ja myös äidin etu sikäli, että perustarkoituksena on 

tasata perheen sisäisiä eroja vanhempien osallistumisessa pienten lasten kotihoitoon (perustelut s 

21,1). 
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PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN 
LAUSUNTO /2006 vp 
 
Hallituksen esitys vanhempainpäivärahoja ja 
työnantajakustannusten korvaamista koskevan 
lainsäädännön muuttamiseksi 

 

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 
 

JOHDANTO 

Vireilletulo 

Eduskunta on 15 päivänä syyskuuta 2006 lähettäessään hallituksen esityksen vanhem-

painpäivärahoja ja työnantajakustannusten korvaamista koskevan lainsäädännön muuttamiseksi 

(HE 112/2006 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi sosiaali-ja terveysvaliokuntaan samalla 

määrännyt, että perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto sosiaali-ja 

terveysvaliokunnalle. 
 
 
Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- hallitussihteeri Marjaana Maisonlahti, sosiaali-ja terveysministeriö 

- valtioneuvoston oikeuskansleri Paavo Nikula, Oikeuskanslerinvirasto 

- assistentti Juha Lavapuro 

- professori Veli-Pekka Viljanen. 

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet 

- tasa-arvovaltuutettu Päivi Romanov 

- professori Pentti Arajärvi 

- professori Mikael Hiden 
 
HE 112/2006 vp Versio 0.1 

— professori Kevät Nousiainen 

— professori Martin Scheinin. 
 
 
 

HALLITUKSEN ESITYS 
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Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi niitä sairausvakuutuslain säännöksiä, jotka koskevat äitiys-ja 

vanhempainrahan määrää, työnantajalle maksettavaa vuosilomakustannus-korvausta, 

isäkuukauden käyttöajankohtaa ja ottovanhempien vanhempainrahakautta. 

Äidin äitiysrahan määrää ehdotetaan korotettavaksi ensimmäisen 56 arkipäivän ajalta. Isän 

vanhempainrahaa ja isyysrahaa isäkuukauden ajalta ehdotetaan korotettavaksi ensimmäisen 50 

arkipäivän osalta. Esityksellä joustavoitetaan isäkuukauden käyttöajankohtaa ja pidennetään 

ottovanhempien vanhempainrahakautta. Lisäksi rekisteröidyssä parisuhteessa syntyvä lapsi tai 

lapseksi ottaminen oikeuttaa vanhempainrahaan myös vakuutetun, joka ei ole lapsen vanhempi. 

Esitys liittyy valtion vuoden 2007 talousarvioesitykseen. Ehdotetut lait ovat tarkoitetut 

tulemaan voimaan 1.1.2007. 

Esityksen säätämisjärjestysperustelujen mukaan ehdotukset voidaan käsitellä tavallisessa 

lainsäätämisjärjestyksessä. Hallitus on kuitenkin pitänyt tarpeellisena perustuslakivaliokunnan 

lausunnon hankkimista esityksestä. 
 
 
 
VALIOKUNNAN KANNANOTOT 
 
 
Perustelut 
 
 
Yhdenvertaisuus 

Arvioinnin perusteet. Äidin äitiysrahan määrää korotetaan 1. lakiehdotuksen 11 luvun 1 §:n 2 

momentin 1 kohdan mukaan 56 ensimmäisen arkipäivän ajalta. Isälle maksettavan 

vanhempainrahan määrää korotetaan saman momentin 2 kohdan nojalla 50 ensimmäisen 

arkipäivän ajalta. Ehdotuksia on arvioitava perustuslain 6 §:n sisältämien yhdenver-

taisuussäännösten ja syrjintäkiellon sekä kansainvälisten ihmisoikeussopimusten vastaavien 

määräysten kannalta. 

Perustuslain 6 §:n 1 momentin mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. 

Yhdenvertaisuussäännös kohdistuu perusoikeusuudistuksen esitöiden perusteella myös 

lainsäätäjään. Lailla ei voida mielivaltaisesti asettaa kansalaisia tai kansalaisryhmiä toisia 

edullisempaan tai epäedullisempaan asemaan. Yhdenvertaisuussäännös ei kuitenkaan edellytä 
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kaikkien kansalaisten kaikissa olosuhteissa samanlaista kohtelua, elleivät asiaan vaikuttavat 

olosuhteet ole samanlaisia. Yhdenvertaisuusnäkökohdilla on merkitystä myönnettäessä lailla etuja 

ja oikeuksia kansalaisille. Toisaalta lainsäädännölle on ominaista, että se kohtelee tietyn 

hyväksyttävän yhteiskunnallisen intressin vuoksi ihmisiä eri tavoin edistääkseen muun muassa 

tosiasiallista tasa-arvoa (HE 309/1993 vp, s. 42—43). Perustuslakivaliokunnan käytännössä on 

vakiintuneesti korostettu, ettei yhdenvertaisuusperiaatteesta voi johtua tiukkoja rajoja lainsäätäjän 

harkinnalle pyrittäessä kulloisenkin yhteiskuntakehityksen vaatimaan sääntelyyn (PeVL 1/2006 

vp, s. 2/1, PeVL 59/2002 vp, s. 2/II). 

Yleistä yhdenvertaisuussäännöstä täydentää perustuslain 6 §:n 2 momentin sisältämä 

syrjintäkielto, jonka mukaan ketään ei saa asettaa eri asemaan muun muassa sukupuolen 

perusteella. Perusoikeusuudistuksen esitöissä syrjintäkiellon ei ole katsottu kieltävän kaikenlaista 

erontekoa ihmisten välillä, vaikka erottelu perustuisi säännöksessä nimenomaan mainittuun 

syyhyn. Perustelulle asetettavat vaatimukset ovat erityisesti säännöksessä lueteltujen kiellettyjen 

erotteluperusteiden kohdalla kuitenkin korkeat. Säännös ei sinänsä estä tosiasiallisen tasa-arvon 

turvaamiseksi tarpeellista positiivista erityiskohtelua eli tietyn ryhmän (esimerkiksi naiset, lapset, 

vähemmistöt) asemaa ja olosuhteita parantavia toimia (HE 309/1993 vp, s. 44). 

Perustuslain 6 §:n 4 momentti sisältää perustuslaillisen toimeksiannon edistää sukupuolten 

välistä tasa-arvoa yhteiskunnallisessa toiminnassa ja työelämässä. Säännös korostaa naisten ja 

miesten samapalkkaisuusvaatimusta, joka perustuu myös useaan Suomea sitovaan kansainväliseen 

sopimukseen (ks. HE 309/1993 vp, s. 45/1). 

YK:n kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen 26 artikla 

sisältää laaja-alaisen ja itsenäisen ihmisoikeuden, joka käsittää oikeuden yhdenvertaiseen 

kohteluun ja syrjinnän kiellon. KP-sopimuksen valvontaa varten perustettu ihmisoikeuskomitea on 

korostanut, että erilaistava menettely on 26 artiklan mukaista, jos erilaiselle kohtelulle on 

olemassa kohtuulliset ja objektiiviset kriteerit (esim. PeVL 59/2001 vp, s. 2/II). 

Ihmisoikeuskomitean käytännössä on kuitenkin suhtauduttu torjuvasti sellaiseen kansalliseen 

lainsäädäntöön, joka asettaa sukupuolet eriarvoiseen asemaan sosiaaliturvaetuuksia myönnettäessä 

(Broeks v. Alankomaat 172/1984, Zwaan-de Vries v. Alankomaat 182/1984 ja Pauger v. Itävalta 

415/1990). Määräys kaikkinaisen syrjinnän kiellosta sisältyy myös Euroopan 
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ihmisoikeussopimuksen kahdennentoista pöytäkirjan 1 artiklan 1 kappaleeseen. Pöytäkirjan 

mukainen kielto vastaa KP-sopimuksen määräyksiä samoin kuin Suomen perustuslain säännöksiä 

syrjinnän kiellosta (PeVM 4/2004 vp, s. 2/1). 

Äitiysraha. Äitiysrahaa ehdotetaan korotettavaksi 70 %:sta 90 %:iin työtuloista 56 ensimmäisen 

arkipäivän ajalta. Samalla ehdotetaan korotettavaksi tätä ajanjaksoa koskevaa tulorajaa. 

Äitiysrahan tarkoituksena on antaa äidille mahdollisuus jäädä pois työstä ja näin turvata 

hänen oma ja lapsensa terveys sekä lapsen hoito kotona. Yhdenvertaisuussään-nös ei aseta esteitä 

eri perusteella määräytyvien päivärahojen määräytymisperusteiden erilaiselle kohtelulle, joten 

yksinomaan äideille terveydensuojelullisin perustein myönnettävän etuuden korottaminen ei 

muodostu perustuslain 6 §:n kannalta ongelmalliseksi. 

Isälle maksettavat päivärahat. Vanhempainrahaan on oikeus välittömästi äitiysrahakauden 

päätyttyä vanhempien sopimuksen mukaan joko lapsen isällä tai äidillä. Isälle maksettavaa 

vanhempainrahaa ja isäkuukaudelta maksettavaa isyysrahaa ehdotetaan esityksessä korotettavaksi 

70 %:sta 80 %:iin yhteensä enintään 50 ensimmäisen arkipäivän ajalta. Samalla ehdotetaan 

korotettavaksi tätä ajanjaksoa koskevaa tulorajaa. Isälle maksettava vanhempainraha tältä ajalta on 

10 prosenttiyksikköä korkeampi kuin äidille maksettava vanhempainraha siltä osin, kuin 

vakuutetun vuosityötulot eivät ylitä 26 720 euroa. Tämän ylittävästä osasta 41 110 euroon saakka 

isälle maksettava vanhempainpäivärahan määrä on 40 prosenttiyksikköä korkeampi kuin äidille 

maksettava vanhempainraha. Vuosityötulojen ylittäessä 41110 euroa isälle maksettava 

vanhempainraha on tältä osin 7,5 prosenttiyksikköä korkeampi. 

Ehdotetun sääntelyn seurauksena vanhempainrahan suuruus määräytyy erilaisin perustein 

sen mukaan maksetaanko vanhempainrahaa isälle vai äidille. Perustuslakivaliokunta piti jo ennen 

perusoikeusuudistusta äidin ja isän erilaiseen asemaan asettamista päivärahojen määräytymisen 

suhteen aiemmin voimassa olleen hallitusmuodon 5 §:n yhdenvertaisuussäännöksen vastaisena. 

Lisäksi valiokunta katsoi sääntelyn olevan KP-sopimuksen 26 artiklan vastaista. Näiden seikkojen 

vuoksi säännös oli muutettava sukupuolineutraaliksi (PeVL 21/1994 vp, s. l/I, ks. myös PeVL 

13/1995 vp, s. 3/II ja PeVL 30/2005 vp, s. 5). Perusoikeusuudistuksessa yhdenvertaisuussäännöstä 

täydennettiin erityisellä syrjintäkiellolla. Selvää on, että nyt ehdotettu sääntely, joka perustuu 

sosiaaliturvaetuuden suuruuden määräytymisperusteen sukupuoleen perustuvaan erotteluun, on 
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lähtökohtaisesti ongelmallista perustuslain 6 §:n kannalta. Olennaista on, voidaanko erottelu 

perustella perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävällä tavalla (ks. HE 309/1993 vp, s. 44/1). 

Sääntelyllä pyritään kannustamaan isiä käyttämään oikeuttaan vanhempainvapaa-seen. 

Tavoitteena on parantaa isän ja lapsen kiintymyssuhdetta ja edistää tasapuolisenipaa hoito- ja 

kasvatussuhteen jakoa perheessä. Täiiä on liityntä perustuslain 19 §:n 3 momentin säännökseen 

julkisen vallan velvollisuudesta tukea perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien 

mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu. Lisäksi tavoitteena on 

vanhemmuudesta aiheutuvien työnantajakustannusten tasaisempi jakautuminen miesten ja naisten 

työnantajien kesken. Toteutuessaan tämä voisi välillisesti parantaa sukupuolten välistä tasa-s»rvoa 

työelämässä perustuslain 6 §:n 4 momentin edellyttämällä tavalla. Ehdotuksen taustalla on siten 

yleisesti perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttäviä tavoitteita. 

Sukupuolten erilaiseen kohteluun perustuvaa sääntelyä arvioitaessa on kiinnitettävä 

huomiota myös tavoitteen saavuttamiseksi ehdotetun keinon hyväksyttävyyteen samoin kuin 

sääntelyn oikeasuhtaisuuteen (ks. PeVL 10/2003 vp, s. 3/1). Isien tosiasiallisesti saama 

vanhempainrahan määrä on jo nykyisin keskimäärin korkeampi kuin äitien. Ehdotus lisäisi tätä 

eroa entisestään. Miehiä ei käsillä olevassa asetelmassa voida pitää taloudellisluonteisen 

erityiskohtelun tarpeessa olevana sellaisena ryhmänä, jonka suosimiseksi olisi sallittua ryhtyä 

perustuslain syrjintäkieltosäännöksen sinänsä mahdollistamiin positiivista erityiskohtelua 

tarkoittaviin sääntelytoimenpiteisiin. Ehdotettu keino on ongelmallinen myös perustuslain 6 §:n 4 

momentissa säädetyn samapalkkaisuusperiaatteen näkökulmasta. Sääntely näyttää lähtökohdiltaan 

pikemminkin vahvistavan palk-kaeriarvoisuutta sukupuolten välillä ja toimivan siten perustuslain 

6 §:n tasa-arvopää-määriä vastaan. Sääntelyn oikeasuhtaisuuteen liittyvien näkökohtien kannalta 

on valiokunnan mielestä selvää, että esityksen perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävät 

tavoitteet ovat saavutettavissa toista sukupuolta syrjimättömällä tavalla. Ehdotus sukupuolten 

välisestä erottelusta vanhempainrahan suuruuden määräytymisessä ei näiden seikkojen vuoksi ja 

valiokunnan aiemman käytännön valossa ole sopusoinnussa perustuslain 6 §:n 

yhdenvertaisuussäännösten kanssa. Tavallisen lainsäätämisjärjestyksen käyttämisen edellytyksenä 

näin ollen on, että 1. lakiehdotuksen 11 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohdan sääntelyä 

tarkistetaan niin, että isän ja äidin vanhempainraha määräytyy samojen perusteiden 

mukaan. 
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Esityksen tarkoittama sääntely on altis ihmisoikeussopimuksiin pohjautuville val-

vonta-arvioinneille. Jos 1. lakiehdotusta tarkistetaan edellä mainitulla tavalla, poistuvat 

myös ne epäilyt, joita sääntelyyn kohdistuu KP-sopimuksen 26 artiklan ja Euroopan ih-

misoikeussopimuksen kahdennentoista pöytäkirjan näkökulmasta. 

Perustuslain yhdenvertaisuussäännökset eivät aseta estettä vain isälle maksettavan 

isäkuukauden isyysrahan määräytymisperusteiden korottamiselle vanhempainrahaa 

korkeammaksi. Koska isäkuukauden isyysrahalla on hyvin läheinen sääntely-yhteys 

vanhempainrahaan, pitää valiokunta kuitenkin asianmukaisena säätää näiden päiväraho-

jen määräytymisperusteista yhdenmukaisesti. 

Lisäksi valiokunta huomauttaa, että ehdotettu erottelu asettaa eri perhemuotoja 

toisiinsa nähden eri asemaan. Valiokunta pitää yhdenvertaisuusperiaatteen kannalta tär-

keänä, että vanhempainrahan määräytymisperusteet eivät perusteettomasti kohdistu per-

hemuotoihin eri tavoin. 
 
 
Lausunto 
 
Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää, 

 

että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain 

säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, 

jos valiokunnan sen 11 luvun 1 §:n 2 momentin 2 

kohdasta tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus 

otetaan asianmukaisesti huomioon. 
Helsingissä päivänä marraskuuta 2006 
 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa 

pj.    Kimmo Sasi /kok vpj. Arja 
Alho/sd jäs.   Heidi Hautala 
/vihr 

Hannu Hoskonen /kesk 
Roger Jansson Ix  
Johannes Koskinen /sd 
Annika Lapintie /vas 
Outi Ojala /vas 
Reino Ojala /sd 
Klaus Penf*i /kesk 
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Markku Rossi /kesk 
Simo Rundgren /kesk 
Arto Satonen /kok 
Seppo Särkiniemi /kesk 
Ilkka Taipale /sd 
Astrid Thors Ix  
Jan Vapaavuori /kok. 

 
Valiokunnan sihteerinä on toiminut 

valiokuntaneuvos Petri Helander. 


