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Kelalta lähes kolme miljardia euroa lapsi-
perheille

Kuvio.  Kelan vuonna 2010 maksamat lapsiperhe-etuudet

Kela maksoi viime vuonna lapsiperheille etuuksia yhteensä 2 917,5 
mil joonaa euroa. Noin puolet summasta kohdistui lapsilisiin, 
joita maksettiin 1 433,1 miljoonaa euroa. Vanhempainpäivärahoja 
maksettiin 957,5 miljoonaa euroa, lakisääteisiä lastenhoidon 
tukia 352,6 miljoonaa euroa, äitiysavustusta ja adoptiotukea 11,1 
mil joonaa euroa ja elatustukea 163,3 miljoonaa euroa. (Kuvio)

Vuonna 2010 lapsilisää sai 594 818 perhettä. Vuoden aikana 
lapsilisiä maksettiin keskimäärin 2 400 euroa perhettä kohti. 
Kaikkiaan lapsiperheet saivat Kelan perhe-etuuksia vuoden aikana 
keskimäärin noin 4 900 euroa. 

Isäkuukauden piteneminen lisäsi etuuden 
käyttöä
Viime vuoden alusta voimaan tulleen lakimuutoksen myötä 
isäkuukauden enimmäispituudeksi tuli 36 arkipäivää. Jos isä pitää 
vanhempainrahakauden viimeiset 12 päivää äidin sijasta, hän saa 
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käyttöönsä 1–24 isyysrahapäivää (aiemmin 1–12 isyysrahapäi-
vää). Uutta lakia sovellettiin, mikäli vanhempainpäivärahakausi 
oli alkanut 1.1.2010 tai sen jälkeen. Näin ollen pidemmän isäkuu-
kauden pitäminen on ollut mahdollista aikaisintaan viime syksystä 
lähtien. 

Tilastoissa isäkuukauden piteneminen näkyy joulukuusta lähtien. 
Joulukuussa isäkuukauden isyysrahaa maksettiin keskimäärin 16 
arki päivältä. Yhdessä vanhempainrahapäivien kanssa isäkuukau-
det olivat siis keskimäärin 28 päivän mittaisia. Joulukuun aikana 
isäkuukauden isyysrahaa sai 690 isää, mikä on suunnilleen saman 
verran kuin edellisen vuoden joulukuussa. 

Vuoden 2011 alussa isäkuukauden isyysrahaa saaneiden määrä 
kasvoi reippaasti. Tammikuussa etuutta sai 1 235 isää, mikä 
on lähes puolet enemmän kuin vuotta aiemmin. Helmikuussa 
isäkuukauden isyysrahaa saaneita oli 1 059 ja päiviä korvattiin 19 
isää kohti, mikä tarkoittaisi keskimäärin 31 arkipäivän mittaista 
isäkuukautta. Keskimääräiseen pituuteen vaikuttaa se, että osa nyt 
pidetyistä isäkuukausista on vielä vanhan lain mukaisia. Voidaan 
kuitenkin todeta, että isät ovat tarttuneet mahdollisuuteen ja 
pitäneet pidempiä isäkuukausia. 

Vuonna 2010 isäkuukauden etuuksia sai 12 309 isää. Määrä kasvoi 
13,5 % edellisvuodesta. Kaikkiaan vanhempainpäivärahaetuuksia 
sai 56 393 isää. (Taulukko 1.) Vanhempainpäivärahapäiviä korvat-
tiin isille yhteensä 1 175 937 kappaletta, mikä on 7,1 % äideille 
ja isille yhteensä korvatuista päivistä. 

  Muutos v. 2009,
 Lkm             %
Isät
 Yhteensä 56 393 3,3
 Isyysraha 1 49 085 1,6
 Isäkuukauden isyysraha 12 309 13,5
 Vanhempainraha 2 13 950 14,8
 Osittainen vanhempainraha 59 5,4

Äidit
 Yhteensä 103 577 1,3
 Erityisäitiysraha 223 –17,1
 Äitiysraha 73 973 0,6
 Vanhempainraha 84 969 1,2
 Osittainen vanhempainraha 61 7,0

1 Pl. isäkuukauden isyysraha.
2 Sis. isäkuukauden vanhempainrahan.

Taulukko 1.  Vanhempainpäivärahaetuuksien saajat vuonna 2010
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Erityisäitiysrahan tarve väheni edelleen
Erityisäitiysrahaa saaneiden määrä on vähentynyt huomattavasti 
viiden viime vuoden aikana. Vuonna 2006 erityisäitiysrahaa sai 
736 odottavaa äitiä, kun vuonna 2010 määrä oli 223. Muutos 
johtuu siitä, että ravintolatyöntekijät eivät pääsääntöisesti enää 
altistu tupakansavulle. Näin ollen ympäristön tupakansavu on 
hyvin harvoin enää peruste erityisäitiysrahalle. Vuonna 2010 
tavallisimmat vaaratekijät, joiden perusteella erityisäitiysraha 
myönnettiin, olivat orgaaniset liuottimet, syöpäsairauden vaaraa 
aiheuttavat aineet ja toksoplasmoosi. 

Elatustukea ja lastenhoidon tukia saaneiden 
lasten määrä kasvoi
Vuoden 2010 lopussa elatustukea maksettiin 97 776 lapselle. 
Määrä nousi edellisvuodesta 2,0 %. Elatustukea saaneiden lasten 
osuus 0–17-vuotiaasta väestöstä nousi 8,8 %:sta 9,0 %:iin. Elatus-
tukea saaneita perheitä oli vuoden lopussa 66 384. (Taulukko 2.)

  Muutos v. 2009,
 Lkm               %

Elatustuki 97 776 2,0

Lapsilisä 1 1 014 910 –0,2

Lastenhoidon tuet 126 995 1,8

      Kotihoidon tuki 97 605 –0,5

      Yksityisen hoidon tuki 18 341 6,2

      Osittainen hoitoraha 11 681 17,7

1 Joulukuussa.

Taulukko 2.  Lapset,  joista maksettu tukea vuoden 2010 lopussa (31.12.)

Lastenhoidon tukia maksettiin vuoden lopussa 126 995 lapsesta 
89 701 perheelle. Erityisesti kasvoi osittaista hoitorahaa saaneiden 
lasten ja perheiden määrä. Osittaista hoitorahaa maksettiin vuoden 
lopussa 4 357 alle 3-vuotiaasta ja 7 324 koululaisesta eli yhteensä 
11 681 lapsesta. Osittaista hoitorahaa saaneita perheitä oli vuoden 
lopussa 11 825. Perhe esiintyy tässä luvussa kahdesti, jos sekä äiti 
että isä ovat saaneet tukea. Osittaista hoitorahaa saaneista 5,3 % 
oli miehiä, kaikista lastenhoidon tukia saaneista 4,8 %. 


