
Tilastokatsaus

1 (3)PL 450, 00101 Helsinki | puh. 020 634 1502 | faksi 020 634 1530 | tilastot@kela.fi  | www.kela.fi /tilastot

Kela | tilastoryhmä

Lisätietoja: 21.04.2010
Siru Keskinen, puh. 020 634 1372, etunimi.sukunimi@kela.fi 

Elatustukea saaneiden lasten määrä nousi

Elatustukea sai vuoden 2009 lopussa 95 899 lasta ja 65 005 
perhettä. Tukea saaneiden lasten määrä nousi edellisvuodesta 
2,3 %, kun kymmenen viimeisen vuoden ajan suunta on ollut 
laskeva. Elatustukea saaneiden lasten osuus 0–17-vuotiaista nousi 
8,6 %:sta 8,8 %:iin (kuvio 1.)

Kuvio 1. Elatustukea vuoden lopussa saaneiden lasten osuus 
0–17 -vuotiaista vuosina 2000–2009, %

Elatustuen toimeenpano siirtyi kunnilta Kelaan viime vuoden 
huhtikuussa. Tiedot elatustukea saaneiden lasten määrästä ja 
maksetuista elatustuista on siihen asti kerännyt Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos, ja vuotta 2009 koskevat tiedot on yhdistetty 
Kelassa. 

Elatustuella turvataan lapsen elatus silloin, kun lapsi ei saa ela-
tusapua elatusvelvolliselta vanhemmalta. Elatustukea maksetaan, 
jos elatusvelvollinen vanhempi on laiminlyönyt elatusavun maksa-
misen tai kun elatusapu on vahvistettu elatustukea pienemmäksi 
elatusvelvollisen vanhemman puutteellisen elatuskyvyn vuoksi. 
Elatustukea voi saada myös silloin, kun on adoptoinut lapsen 
ilman kumppania tai kun avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen 
isyyttä ei ole vahvistettu. Tukea maksetaan enintään siihen saakka, 
kunnes lapsi täyttää 18 vuotta. 
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Lähde: SVT. Kela: Elatustuki www.kela.fi/tilastot; THL: Lapsen elatus ja huolto.
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Maakunnittain tarkasteltuna elatustukea saaneiden lasten osuus 
vaihteli 5,0–10,5 %:n välillä. Osuus oli suurin Päijät-Hämeen 
maakunnassa ja pienin Ahvenanmaan maakunnassa. (Kuvio 2.)

Kuvio 2. Elatustukea vuoden 2009 lopussa saaneiden lasten osuus 
0–17-vuotiaista maakunnittain, %

Elatustuen saajista 11 % miehiä
Vuoden 2009 lopussa elatustukea saaneista henkilöistä 11,2 % 
oli miehiä. Tuki maksetaan tavallisesti lapsen vanhemmalle tai 
muulle henkilölle, jonka hoidossa lapsi on. Se voidaan myöntää ja 
maksaa myös 15 vuotta täyttäneelle itsenäisesti asuvalle lapselle 
itselleen. 

Keskimääräinen elatustuki oli joulukuussa 128,20 euroa kuukau-
dessa lasta kohden. Elatustuki maksetaan joko täysimääräisenä 
tai vähennettynä. Täysimääräinen tuki oli vuoden 2009 lopussa 
136,41 euroa kuukaudessa. Tuen saajista suurin osa (67 %) sai 
täysimääräistä elatustukea. 

Elatustuki maksetaan täysimääräisenä silloin, kun elatusvelvollista 
ei ole tai kun elatusvelvollinen on laiminlyönyt elatusavun maksa-
misen ja vahvistettu elatusapu on vähintään elatustuen suuruinen. 
Jos elatusvelvollinen on laiminlyönyt elatusavun maksamisen ja 
vahvistettu elatusapu on elatusvelvollisen puutteellisen maksuky-
vyn vuoksi pienempi kuin elatustuki, maksetaan täysimääräinen 
tuki. Mikäli elatusapua ei ole vahvistettu lainkaan elatusvelvollisen 
puutteellisen elatuskyvyn vuoksi, maksetaan myös täysimääräinen 
elatustuki. 

Vähennettynä elatustuki maksetaan silloin, kun elatusvelvollinen 
vanhempi maksaa elatusapua, mutta elatusapu on vahvistettu 
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täysimääräistä elatustukea pienemmäksi elatusvelvollisen puut-
teellisen elatuskyvyn vuoksi. Kela maksaa tällöin elatustuen ja 
elatusavun erotuksen (elatusapua täydentävä tuki). Jos elatusapu 
on vahvistettu täyttä elatustukea pienemmäksi muusta syystä 
kuin puutteellisen elatuskyvyn vuoksi, elatustuki maksetaan 
vahvistetun elatusavun suuruisena. 

Sekä elatustuki että elatusapu on sidottu elinkustannusindeksiin. 
Vuoden 2010 alusta täysimääräinen elatustuki nousi 139,54 
euroon kuukaudessa. 

Elatustukia maksettiin yhteensä 151 miljoo-
naa euroa
Vuonna 2009 kunnat ja Kela maksoivat elatustukia yhteensä 151,4 
milj. euroa, mikä on 7,7 % enemmän kuin edellisvuonna. (Kuvio 3.) 
Kasvua selittää saajien määrän nousu ja tuen korotus. Kelan huhti-
joulukuussa maksamien elatustukien osuus yhteissummasta oli 
114,6 milj. euroa. 

Vuonna 2009 maksetuista elatustuista 88,8 milj. euroa oli ns. 
korvattavaa elatustukea. Elatustuki on korvattavaa silloin, kun se 
on myönnetty elatusavun maksun laiminlyönnin perusteella. Tämä 
tarkoittaa, että Kela perii elatustuen elatusvelvolliselta jälkikäteen. 
Elatustukea ei tarvitse korvata, jos se on esimerkiksi maksettu ela-
tusapua täydentävänä tai jos elatusapua ei ole lainkaan vahvistettu 
elatusvelvollisen puutteellisen elatuskyvyn vuoksi. 

Erityisesti viime vuoden aikana ei-korvattavan elatustuen osuus 
kasvoi. Syynä voi olla heikentynyt työllisyystilanne, sillä puutteel-
linen elatuskyky johtuu usein työttömyydestä. 

Kuvio 3. Maksetut elatustuet 2000–2009 (vuoden 2009 rahana)
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Lähde: SVT. Kela: Elatustuki www.kela.fi/tilastot; THL: Lapsen elatus ja huolto.


