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PERHEVAPAA PERHE-ETUUS ADOPTIOPERHE                                                           
2 VANHEMPAA

ADOPTIOPERHE                                                                  
1 VANHEMPI

PERHE, JOHON 
SYNTYY LAPSI                                          
2 VANHEMPAA

PERHE, JOHON SYNTYY 
LAPSI                                           
1 VANHEMPI

HUOMATTAVAA KORJAUSTARVE

Äitiysvapaa Äitiysraha Ei koske adoptioäitiä. Ei koske adoptioäitiä.
105 arkipäivää / 
tulosidonnainen

105 arkipäivää / 
tulosidonnainen

Äitiysvapaa alkaa 30 - 50 pv ennen laskettua aikaa eli 55 - 75 pv 
kohdistuu aikaan lapsen syntymän jälkeen.  Äitiysrahaa 
maksetaan korotettuna ensimmäisiltä 56 arkipäivältä niin, että 
se on enintään 90 % palkasta.

Isyysvapaa Isyysraha
54 arkipäivää 0-6-vuotiaan 
adoptoivalle / tulosidonnainen

54 arkipäivää, jos mies adoptoi 
yksin 0-6-vuotiaan lapsen. 
Naisen adoptoidessa yksin ei 
isyysrahaa makseta.

54 arkipäivää / 
tulosidonnainen

54 arkipäivää / 
tulosidonnainen 
(soveltuvin osin)

Yksin adoptoivalla miehellä on 54 pv pidempi tulosidonnainen 
etuuskausi käytössä kuin yksin adoptoivalla naisella. 
Rekisteröidyssä parisuhteessa myös nainen voi saada 
isyysvapaan. 

* Isyysvapaa ja -raha tulee myöntää kaikille alle 18-vuotiaan lapsen 
perheen ulkopuolelta adoptoiville.                                                                                                                                                                
* Adoptioisille annettava sama mahdollisuus 
vähimmäispäivärahaan (23,92 €/pv) työ- ja opiskelupäiviltä. 
Biologisten isien osalta oikeus on tullut voimaan 1.1.2015 alkaen.                                                                                           
* Yksin adoptoiva nainen voisi saada isyysvapaan miehen tavoin 
(vrt. rek. parisuhde).

Vanhempainvapaa Vanhempainraha

Alle 7-vuotiaan vanhemmalla 
200 arkipv tai kunnes lapsen 
syntymäpvää seuraavasta 
arkipvstä 234 vrk (jälkimmäinen 
ei käytännössä toteudu, koska 
vastasyntyneitä ei adoptoida) / 
tulosidonnainen

Alle 7-vuotiaan vanhemmalla 
200 arkipv tai kunnes lapsen 
syntymäpvää seuraavasta 
arkipvstä 234 vrk / 
tulosidonnainen (jälkimmäinen 
ei käytännössä toteudu, koska 
vastasyntyneitä ei adoptoida)

158 arkipäivää / 
tulosidonnainen

158 arkipäivää / 
tulosidonnainen

* Biologisessa perheessä lapsen syntymän jälkeiset 
päivärahapäivät 55-75 + 158 = 213-233 (+54) pv, 
adoptioperheessä 200 (+54) pv                                                                                                           
* Vain biologinen vanhempi saa vähimmäispäivärahan työ- ja 
opiskelupäiviltä.                                                                                                                                                                                   
* Adoptiovanhemmilta puuttuu usein oikeus palkalliseen 
jaksoon kauden alussa (tes).

* Vanhempainvapaa ja -päiväraha tulee myöntää kaikille alle 18-
vuotiaan lapsen perheen ulkopuolelta adoptoiville.                                                                                 
* Adoptioperheiden vanhempainvapaakausi tulee pidentää 
vastaamaan biologisen perheen päivärakausien pituutta lapsen 
syntymän jälkeen (233 pv).                                                                                                                              
* Päivärahaprosentit tulee yhtenäistää (biol. äiti alussa 90 %, 
adoptioäiti 75 %).
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Esimerkkejä päivärahallisista perhevapaista

-1 -2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 kk Yhteensä

Perhe Korhonen: äitiysr. (30-50 pv) 317
pariskunnalle (267 - 287 pv lapsen syntymän jälkeen)
syntyy vauva

Perhe Lahtinen: 254
pariskunta adoptoi
2 kk:n ikäisen lapsen
(kotimaan adoptio)

Perhe Virtanen: 254
pariskunta adoptoi
10 kk:n ikäisen lapsen
(kotimaan adoptio)

Perhe Nieminen: 200
yksinhakija adoptoi
2-vuotiaan lapsen

Perhe Mäkinen: 254
pariskunta adoptoi
4-vuotiaan lapsen

Perhe Mäkelä: 254
pariskunta adoptoi
6-vuotiaan lapsen

Perhe Hämäläinen: 0
pariskunta adoptoi
7- ja 8-vuotiaat sisarukset

vanhempainraha (200 pv) isyysr. (54 pv)

vanhempainraha (200 pv) isyysr. (54)

ei perhevapaita

vanhempainraha (200 pv) isyysr. (54 pv)

vanhempainraha (200 pv) isyysr. (54 pv)
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2010 160 10  (6 % )

163 7    (4 % )

175 *) kotimaan adoptiot 
luvanvaraisiksi

lähde: Adoptiolautakunta / Valvira

10   (6 % )

141 1311    (8 % )

142 239      (6 % )

156 9      (6 % )

2011

2012

2013

2014

keskiarvo

Kansainvälisen adoption kautta 
saapuneet lapset , joista 7 vuotta täyttäneitä

Adoptiolautakunta myöntänyt 
lupia kotimaan adoptioon

Vuosittain 

kotimaisia 

vieraslapsiadoptioita 

noin 30-50 kpl.

Esimerkkejä päivärahallisista perhevapaista = lapsi tulee perheeseen

(267 - 287 pv lapsen syntymän jälkeen)


