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Miten perheystävällisyys hyödyttää 
työpaikoilla ja yhteiskunnassa?

1. Konkreettiset teot vaikuttavat myönteisesti yksilö- ja organisaatiotasolla
• Perheiden arki paranee
• Työyhteisöjen toimintakulttuuri vapautuu
• Sitoutuminen työnantajaan vahvistuu 

2. Perheystävällisten organisaatioiden määrän kasvu vahvistaa ilmiötä
• laaja perhekäsitys vallitsevaksi, perhe voimavarana
• tasapuolisuuden ja tasa-arvon tukeminen työyhteisöissä
• myönteinen  vaikutus yhteiskunnan yhteisiin hyvinvointihaasteisiin 

3. Perheystävällisyys on työpaikkojen kilpailuetu ja rekrytointivaltti
• Suomi edelläkävijänä
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Miten 

perheystävällisyyttä 

rakennetaan?

─ osa-alueet

4. Ohjeis-

tukset ja 

pelisäännöt

1. Arvot ja 

asenteet

7. 

Tasapainon 

kokemus



Kun puhutaan perheystävällisyydestä, 
perhe ymmärretään laajasti:

• henkilöt, jotka vastaaja katsoo kuuluviksi omaan perheeseensä, 
kuten omat lapset, puoliso, omat/puolison vanhemmat, 
bonuslapset, lastenlapset, omat sisarukset ym.

• työelämässä perhevapaita koskevat säännökset ja lainkohdat 
koskevat tiettyjä henkilöitä ja perheenjäseniä

• paikallisesti voidaan sopia erityisiä ohjeistuksia ja pelisääntöjä, 
joita noudatetaan erilaisissa yhteensovittamisen tilanteissa, 
ottaen huomioon perheiden moninaisuus
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Perheystävällisellä työpaikalla
• otetaan huomioon erilaiset elämäntilanteet osana työntekoa ja 

työpaikan käytäntöjä

• henkilöstöpolitiikka ja tehokas työnteko edellyttävät 
perheystävällisyyttä tukevien pelisääntöjen laatimista

• esimiehet ja henkilöstöhallinto toimivat oikeudenmukaisesti, 
tasapuolisesti ja lainmukaisesti

• yhteisistä pelisäännöistä tiedottaminen ja ohjeistusten 
päivittäminen keskeistä

• periaatteiden ja käytäntöjen lisäksi myös tilannekohtaista 
joustavuutta
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Miksi yrityksen kannattaa olla 
perheystävällinen? 
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Perheystävällinen työpaikka -ohjelman tausta

1.   Tutkimusnäyttöä
• Sekä kansallista että kansainvälistä tutkimusta perheen ja työn 

yhteensovittamisesta ja sen hyödyistä

2. Kehittämistyötä Väestöliitossa vuodesta 2009 alkaen
• Kansainvälisten ja suomalaisten mallien ja sertifikaattien vertailua, esim. Saksa, 

Slovenia, Kanada
• Menetelmien kehittämistä, mm. perheystävällisyys-kysely ja itsearviointikeskustelut, 

yrityksiltä ja organisaatioilta saatu palaute
• Perheystävällisyyden käytännön pilotointia ja tiedon keruuta toteutetuista 

kehittämistoimista työpaikoilla
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Väestöliiton Perheystävällinen työpaikka –ohjelma
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Miksi Perheystävällinen työpaikka -ohjelma?
• Ohjelma muotoutuu yritysten erilaisiin lähtötilanteisiin ja tarpeisiin
• Yritys vastaa itse ohjelmassa etenemisestä ja kehittämistyöstä kunkin 

yrityksen tavoitteiden pohjalta
• Laaja perhekäsitys: kyse ei ole vain lapsiperheiden asia vaan laajasti eri 

elämänvaiheet ja -tilanteet
• Väestöliitto voi toimia kumppanina ja sparrata ohjelmassa etenemisessä

Väestöliitto kumppanina
• Antaa sparraavaa tukea juuri siinä muodossa, josta yritys saa lisäarvoa
• Vankka kokemus käytännöistä
• Pitkäaikainen tutkimustieto, joka on dialogissa työelämän käytäntöjen 

kanssa
• Tukee yrityksen medianäkyvyyttä perheystävällisyyteen liittyvissä asioissa

11.1.2019 9



Kehittämisen ulottuvuudet ja 
kehittämistoimien kohdentuminen
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Perheystävällinen
työkulttuuri

• Organisaatiokulttuuri
• Arvot
• Asenteet
• Ajattelutapa Kehittämisen 

painopiste

Kehittämistoimet 
painottuvat 
kulttuuriin

Kehittämistoimet 
painottuvat 
käytäntöihin

Kulttuuria ja käytäntöjä 
kehitetään yhtä 
aktiivisesti

Perheystävälliset käytännöt
• Työkalut
• Käytännöt
• Pelisäännöt
• Ohjeistukset



Esimerkkejä konkreettisista kehittämistoimista
• Etätyömahdollisuuksien lisääminen
• Työvuorosuunnittelun kehittäminen, yksilöllisten tarpeiden huomioon ottaminen
• Työaikajoustojen ja perhevapaajärjestelyjen kehittäminen
• Miesten perhevapaiden käytön lisääminen
• Isovanhemmaksi tulemisen huomioon ottaminen
• Omaistaan hoitavien perhetilanteiden tunnistaminen ja tukeminen
• Esimiesten valmennus perheen ja työn yhteensovittamisen kysymyksistä (lait, 

TES, pelisäännöt)
• Vuosilomien jakaminen, tasapuolisuus
• Puheeksiottaminen entistä avoimempaa
• Sisäinen viestintä ja ohjeistukset
• Sairaan lapsen hoidon ikärajaa korotettu joillakin aloilla ja työpaikoilla

11.1.2019 11



Vuoden Vaikuttavin 
ARVO –teko 2018
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Yhteiskunnallisten yritysten liitto ARVO 
myönsi palkinnon: 

- neljättä kertaa (29.10.2018)
- teolle, jonka liiketoiminnassa 

yhdistyvät laajat yhteiskunnalliset 
vaikutukset ja innovatiivinen 
toimintatapa yhteiskunnan, 
ihmisten tai ympäristön hyväksi.

http://arvoliitto.fi/2018/10/29/vaestoliiton-
perheystavallinen-tyopaikka-ohjelma-
palkittiin-vuoden-vaikuttavimpana-arvo-
tekona




