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Lukijalle
Kelan perhe-etuustilasto 2005 sisältää keskeiset tiedot Kelan maksamista 
vanhempainpäivärahoista, äitiysavustuksista, lapsilisistä ja lakisääteises-
tä pienten lasten hoidon tuesta. Julkaisu tarjoaa tilastoja näiden etuuksien 
saajista sekä maksettujen etuuksien rahamääristä.

Sairausvakuutuslain perusteella maksetuista vanhempainpäivärahoista 
on kunnittainen tilasto myös Kelan sairausvakuutustilasto 2005 -julkaisus-
sa, joka ilmestyi aikaisemmin tänä vuonna.

Kelan perhe-etuustilasto ilmestyy vuosittain. Tilasto ilmestyy  osana 
Suomen virallista tilastoa (SVT). Se täyttää siten Suomen viralliselle tilas-
tolle asetetut laatukriteerit. Julkaisun on toimittanut Anu Valle. Julkaisun 
tuottamiseen ovat osallistuneet Sirpa Railimo, Anne-Mari Saari ja Marjut 
Rautiainen. Ruotsinkielisestä käännöksestä vastaavat Kelan kielenkään- 
täjät.

Helsingissä syyskuussa 2006

 Jussi Haapa-aho

  Vesa Ylönen 

Till läsaren
Publikationen FPA-statistik, Familjeförmåner 2005 innehåller centrala upp-
gifter om de föräldradagpenningar, moderskapsunderstöd, barnbidrag och 
det lagstadgade barnavårdsstödet som Folkpensionsanstalten, FPA, betalar 
ut. Här finns statistik över mottagarna av förmånerna och utbetalda belopp.

Kommunvis statistik över föräldradagpenningar som utbetalats med 
stöd av sjukförsäkringslagen finns också i publikationen FPA-statistik, 
Sjukförsäkring 2005 som utkom tidigare i år.

FPAs statistik över familjeförmåner utkommer årligen. Statistiken ingår i 
Finlands officiella statistik (FOS) och uppfyller därmed de kvalitetskrav som 
gäller för FOS. Publikationen har redigerats av Anu Valle. Sirpa Railimo, 
Anne-Mari Saari och Marjut Rautiainen har medverkat vid framställningen 
av publikationen. Översättningen till svenska har gjorts av översättarna 
vid FPA.

Helsingfors i september 2006

 Jussi Haapa-aho

  Vesa Ylönen
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Laatuseloste

1 Tilastojen relevanssi

Kelan perhe-etuustilasto 2005 sisältää keskeiset tilastot Kelan maksamista
– vanhempainpäivärahoista,
– äitiysavustuksista,
– lapsilisistä sekä
– lakisääteisestä pienten lasten hoidon tuesta.
Julkaisu tarjoaa eri näkökulmista tietoa näiden lakisääteisten etuuksien 
saajista ja heille maksetuista etuuksista. Etuuksien sisältöä on kuvattu 
tarkemmin luvussa 1.

Ne Kelan maksamat lapsiperheiden etuudet, joiden saamisen edelly-
tyksenä on tuen saajaa kohdannut sosiaalinen riski, ovat tämän julkaisun 
ulkopuolella. Julkaisuun eivät myöskään sisälly kuntien vapaaehtoisesti 
maksamat kuntakohtaiset lisät, joita osa kunnista maksaa Kelan kautta, 
lakisääteisen pienten lasten hoidon tuen yhteydessä. Asiaa on selvitetty 
tarkemmin kohdassa 7 (Selkeys ja eheys/yhtenäisyys).

Vanhempainpäivärahaa maksetaan raskauden ja synnytyksen sekä lap-
sen (myös ottolapsen) hoidon johdosta. Se on osa väestön perustoimeen-
tuloturvaa, ja työssä käyvälle se korvaa ansionmenetyksiä.

Äitiysavustus maksetaan kertaluontoisena tukena äidin ja lapsen tervey-
den ja hyvinvoinnin edistämiseksi joko rahana tai lapsenhoitotarvikkeita 
sisältävänä pakkauksena (äitiyspakkaus). Äitiysavustuslakiin perustuva 
adoptiotuki korvaa kustannuksia, joita aiheutuu lapsen adoptoinnista ulko-
mailta, ja sen suuruus riippuu adoptoitavan lapsen kotimaasta.

Lapsilisää maksetaan kuukausittain alle 17-vuotiaan lapsen elatukses-
ta.

Pienten lasten hoidon tuki on kuukausittain maksettava rahallinen tuki 
lasten hoidon järjestämiseksi. Tuki on vaihtoehto kunnan järjestämälle 
päivähoidolle.

Kelan maksamat perhe-etuudet tilastoidaan tässä julkaisussa etuuslajin 
ja aluetason (koko maa, maakunnat, kunnat) mukaan. Vanhempainpäivä-
rahat tilastoidaan lisäksi sukupuolen, iän, ammattipääryhmän ja ammatti-
ryhmän mukaan. Lapset, joista on maksettu pienten lasten hoidon tukea, 
tilastoidaan lapsen iän ja lapsilisää saaneet perheet perheen lapsiluvun 
mukaan. Julkaisussa käytettävät käsitteet ja luokitukset selitetään luvus-
sa 4.

Kelan perhe-etuustilasto 2005 on tarkoitettu sosiaali- ja terveysturvan 
päättäjille, suunnittelijoille, tutkijoille sekä sosiaali- ja terveysalan ammat-
tihenkilöille. Sen sisällön toivotaan kiinnostavan myös tiedotusvälineitä, 
alan järjestöjä ja aihealueesta kiinnostuneita kansalaisia.

Laissa Kansaneläkelaitoksesta todetaan, että Kansaneläkelaitoksen 
tehtävänä on mm. laatia tilastoja, arvioita ja ennusteita. Laitoksen työjär-
jestyksen mukaan Kelan keskushallinnon aktuaari- ja tilasto-osaston tehtä-
vänä on vakuutustekninen laskenta ja tilastointi.
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2 Tilastoinnin menetelmäkuvaus

Kelan perhe-etuuksia koskevat hakemukset ratkaistaan Kelan toimistoissa, 
vanhempainpäivärahahakemuksia ratkaistaan lisäksi työpaikkakassoissa 
(niihin kuuluvien vakuutettujen osalta). Ratkaisut tehdään kunkin etuu-
den omalla  käsittelyjärjestelmällä. Käsittelyjärjestelmä on hallinnollinen 
etuuksien käsittelyä ja maksatusta palveleva tietojärjestelmä. Käsittely-
järjestelmästä syntyy etuustietokanta, joka sisältää etuuden myöntämisen 
kannalta tarpeellisia tietoja tuen saajista ja tuen määräytymisperusteista 
sekä maksatuksesta.

Julkaisun tiedot perustuvat Kelan eri perhe-etuustietokannoista vuo-
sittain tuotettuihin tilastointitiedostoihin. Kaikki muut tilastot perustuvat 
kokonaisaineistoon paitsi ne äitejä koskevat vanhempainpäivärahatilastot, 
jotka sisältävät tiedon äidin ammatista. Nämä tilastot perustuvat sairaus-
vakuutuksen pysyvään perusotantaan. Otos käsittää noin 6,6 % vakuute-
tuista. Otantaa on selostettu luvun 3 kohdassa 3.1.

3 Tietojen oikeellisuus

Suuria tietomääriä sisältävissä aineistoissa tietojen oikeellisuuteen pyri-
tään tietojen käsittelyn eri vaiheissa tehtävillä ohjelmallisilla tarkistuksilla.

Perhe-etuuksien käsittelyjärjestelmät, joihin tilastointitiedostot perus-
tuvat, sisältävät ohjelmallisia luvallisuus- ja loogisuustarkistuksia, joissa 
ohjelma vaatii käsittelijää korjaamaan tai tarkistamaan tiedon ennen rat-
kaisun tekemistä. Sairausvakuutuksen otantaan kuuluville äideille käsitte-
lyjärjestelmä edellyttää ammattitiedon tallentamista.

Myös tilastointijärjestelmissä tehdään tietojen ohjelmallisia luvallisuus- 
ja loogisuustarkistuksia, joiden perusteella virheelliset/luvattomat tapauk-
set pyritään korjaamaan tai ohjataan luokkaan erittelemättömät tapaukset. 
Maksettujen etuuksien tilastoissa esitetyt rahamäärät täsmäytetään kuu-
kausittain/vuosittain Kelan kirjanpidon maksatustietoihin.

4 Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Perhe-etuustilasto 2005 koskee vuoden 2005 aikana maksettuja etuuksia. 
Etuuden saajaksi tilastoitumista on tarkemmin selvitetty luvussa 4 (Käsit-
teet). 

Tilasto julkaistaan kerran vuodessa ja se ilmestyy tilastointivuotta seu-
raavan vuoden syyskuun loppuun mennessä. Kelan tilastojen julkistamis-
kalenteri on Internetissä (www.kela.fi/tilasto > Tilasto-opas > Julkistamiska-
lenteri).

Tilastossa esitettävät tiedot ovat lopullista tietoa.

5 Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys

Perhe-etuustilastolla 2005 on laaja jakelu (1 200 kpl), jonka merkittävä 
kohde ovat kirjastot. Julkaisu on myös pdf -muotoisena  Internetissä Kela 
tilastoi –sivuilla (www.kela.fi/tilasto > Verkkotilastot > Vuositilastot).
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Toimituksen yhteystiedot ja julkaisun tilaamistavat on kerrottu julkaisun 
nimiölehden kääntöpuolella. Vastaavat tiedot ovat myös Internetissä Kela 
tilastoi -sivulla (www.kela.fi/tilasto > Uusimmat julkaisut).

Perhe-etuuksien tilastoinnin metatietoa ei ole toistaiseksi saatavilla 
systemaattisen tietohakemiston muodossa. Tietohakemisto on rakenteilla.

6 Tilastojen vertailukelpoisuus

Kelan perhe-etuustilasto ilmestyy nyt kolmatta kertaa. Vuosien 1993–2002 
perhe-etuustilastot sisältyivät julkaisusarjaan Kansaneläkelaitoksen saira-
usvakuutus- ja perhe-etuustilastot, vuosien 1989–1992 tilastot julkaisuun 
Kansaneläkelaitoksen sairausvakuutustilastot. Sitä aikaisempien vuosien 
tilastot sisältyivät julkaisuihin Kansaneläkelaitoksen ikä- ja ammattitilastot 
(julkaisuvuodet 1977–1988) ja Kansaneläkelaitoksen aluetilasto (julkaisu-
vuodet 1972–1988). 

Kun tämän julkaisun tilastoja vertaillaan Kelan aikaisempina vuosina 
julkaisemiin vastaaviin tilastoihin, tulee vertailussa ottaa huomioon sellai-
set eri vuosina voimaan tulleet etuuslainsäädännön muutokset, joilla on 
vaikutusta etuuksien saamiseen, määräytymisperusteisiin ja kohdentumi-
seen tai maksettuihin etuuksiin. 

Myös muutokset tilastoinnin perusteena olevissa luokituksissa voivat 
vaikuttaa eri vuosina julkaistujen tilastojen vertailukelpoisuuteen. Tällai-
nen muutos oli Kelan nykyisen ammattiluokituksen käyttöönotto vuoden 
1988 alusta lukien. Aikaisempien vuosien vanhempainpäivärahatilastot, 
jotka perustuvat ammattiluokitukseen, eivät ole vertailukelpoisia tämän 
julkaisun tilastoihin.

Kelan tilastollisessa vuosikirjassa on selostus perhe-etuuksien lainsää-
dännöllisestä kehityksestä. Vuoden 2000 jälkeen ilmestyneissä vuosikir-
joissa selostus kattaa muutokset 1.1.1990 lukien, tätä edeltäneet muutok-
set on selostettu vuosikirjassa 2000 tai sitä vanhemmissa vuosikerroissa. 

Lapsilisän toimeenpano siirtyi sosiaalilautakunnilta Kelalle vuonna 
1993, josta lukien Kela on julkaissut lapsilisätilastoja.

Pienten lasten hoidon tuen tilastot ovat vertailukelpoisia vuodesta 1997 
lähtien. Tätä ennen oli voimassa lasten kotihoidon tukijärjestelmä, joka 
uusittiin 1.8.1997 lukien ja muutettiin pienten lasten hoidon tukijärjes-
telmäksi. Lasten kotihoidon tukijärjestelmää koskevia tilastoja julkaistiin 
vuosina 1987–1996.

Vuotta 1987 edeltävältä ajalta on tilastoja vanhempainpäivärahoista.

7 Selkeys ja eheys/yhtenäisyys

Tämä julkaisu sisältää kattavaa tietoa Kelan maksamista lakisääteisistä 
perhe-etuuksista, joilla tässä julkaisussa tarkoitetaan vanhempainpäivä-
rahoja, lapsilisiä, äitiysavustuksia ja lakisääteisiä pienten lasten hoidon 
tukia.

Edellä lueteltujen etuuksien lisäksi on myös lakiin perustuvia lapsiper-
heille maksettavia tukia, joiden maksaminen perustuu tuen saajaa kohdan-
neeseen sosiaaliseen riskiin.
– Kela tukee perheitä, joissa on sairas lapsi, maksamalla erityishoitora-

haa ja lapsen hoitotukea. Sairausvakuutuslain perusteella maksettava 
erityishoitoraha korvaa vanhempien ansionmenetyksiä sairaan lapsen 
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hoidon ja kuntoutuksen ajalta. Lapsen hoitotuen maksaminen perustuu 
lakiin lapsen hoitotuesta, ja sen tavoitteena on tukea pitkäaikaisesti 
sairaiden ja vammaisten lasten kotihoitoa. Näiden etuuksien tilastot 
julkaistaan Kelan sairausvakuutustilastossa (erityishoitoraha) ja Kelan 
vammaisetuustilastossa (lapsen hoitotuki).

– Lapsiperheille maksettaviin lakiin perustuviin taloudellisiin tukiin kuu-
luvat myös kansan- ja työeläkkeisiin, SOLITA-eläkkeisiin (liikenne- ja 
tapaturmavakuutus-, sotilasvamma- ja sotilastapaturmalait) sekä työt-
tömyysturvaetuuksiin maksettavat lapsikorotukset. Lapselle, jonka 
toinen tai molemmat vanhemmat tai huoltaja ovat kuolleet, maksetaan 
elatuksen ja hoidon turvaamiseksi lapseneläkettä. Näitä etuuksia tilas-
toivat Kelan lisäksi mm. Eläketurvakeskus ja Vakuutusvalvontavirasto.

– Kunnat maksavat lakiin perustuvaa elatustukea silloin, kun elatus-
velvollinen on laiminlyönyt elatusavun maksamisen tai lapselle ei ole 
vahvistettu elatusvelvollista. Tilastoja elatustuesta julkaisee Sosiaali- ja 
terveysalan kehittämiskeskus (Stakes).

Lakisääteisen pienten lasten hoidon tuen lisäksi kunta voi maksaa per-
heille omaa tukea ns. kuntakohtaista lisää. Osa kunnista on sopinut Kelan 
kanssa lisän maksamisesta lakisääteisen tuen yhteydessä. Kuntakohtaiset 
lisät eivät sisälly tämän julkaisun tilastoihin. Kelan tilastollisessa vuosikir-
jassa on koko maata koskevia tilastoja Kelan kautta maksetuista kuntakoh-
taisista lisistä. 

Lapsiperheille järjestettävät palvelut (kuten esim. päivähoito ja esiope-
tus) eivät myöskään sisälly tämän julkaisun tietoihin.
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1 Vuoden 2005 lopussa voimassa ollut tilanne.

1 Kelan perhe-etuudet – lainsäädännöllinen 
pohja1

Kelan perhe-etuuksilla tarkoitetaan tässä julkaisussa sairausvakuutuslain 
perusteella maksettavia vanhempainpäivärahoja, äitiysavustuslain perus-
teella maksettavia äitiysavustuksia, lapsilisälain perusteella maksettavia 
lapsilisiä ja pienten lasten hoidon tukia, joiden maksaminen perustuu la-
kiin lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta.

1.1 Vanhempainpäiväraha

Äitiys-, isyys- ja vanhempainrahasta sekä erityisäitiysrahasta käytetään 
vuosikatsauksessa yhteistä nimitystä vanhempainpäiväraha. 

Vanhempainpäivärahaan on oikeutettu nainen, jonka raskaus on kes-
tänyt 154 päivää, ja joka on asunut Suomessa vähintään 180 päivää välit-
tömästi ennen laskettua synnytysaikaa. Vanhempainpäivärahakauden voi 
aloittaa 30–50 arkipäivää ennen laskettua synnytysaikaa. Riskialttiissa 
työssä työskentelevälle voidaan tietyin edellytyksin maksaa raskauden 
ajalta erityisäitiysrahaa.

Vanhempainpäivärahaa maksetaan 263 arkipäivältä. Vanhempain-
päiväraha maksetaan 105 ensimmäiseltä arkipäivältä äidille (äitiysraha). 
Seuraavilta 158 arkipäivältä päiväraha voidaan maksaa joko äidille tai 
isälle (vanhempainraha). Isyysrahaa maksetaan isälle enintään 18 arki-
päivältä valinnaisena aikana äitiys- tai vanhempainrahakaudella (enintään 
neljässä erässä). Isyysvapaata pidennetään vielä 12 arkipäivällä, jos isä on 
vanhempainrahalla vanhempainpäivärahakauden 12 viimeistä arkipäivää. 
Pidennys (ns. bonusvapaa) tulee pitää yhtenä jaksona heti vanhempainpäi-
värahakauden päätyttyä.

Vanhempain- ja isyysrahaa voidaan maksaa myös alle 7-vuotiaasta ot-
tolapsesta, jos ottoäiti tai -isä on jäänyt pois ansiotyöstä hoitamaan lasta 
kotiin.

Jos vanhemmat jakavat keskenään lapsen hoitovastuun sopimalla osa-
aikatyöstä niin, että lasta hoitaa vuorotellen toinen vanhemmista, on heillä 
samanaikaisesti oikeus osittaiseen vanhempainrahaan.

Jos perheeseen syntyy samalla kertaa kaksi tai useampia lapsia, van-
hempainpäivärahakausi pitenee 60 arkipäivällä lasta kohti toisesta lap-
sesta alkaen. Pidennysjakson voi käyttää osittain tai kokonaan äitiys- tai 
vanhempainrahakauden aikana tai sijoittaa se kokonaan kauden jatkoksi. 

Päiväraha on veronalaista tuloa. Sen suuruus lasketaan yleensä viimek-
si toimitetussa verotuksessa todetun vuosityötulon perusteella. Vuosityö-
tulosta vähennetään tulonhankkimiskustannukset sekä työntekijäin työelä-
ke- ja työttömyysvakuutusmaksua vastaava osuus (5,1 % vuonna 2005).

Vanhempainpäiväraha voi eräissä tapauksissa määräytyä kuitenkin 
myös edellisen vanhempainpäivärahan perusteena olleen työtulon mu-
kaan. Tällöin edellytetään, että lapsi, jonka perusteella edellinen vanhem-
painpäiväraha maksettiin, ei ole täyttänyt kolmea vuotta ennen seuraavan 
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lapsen laskettua synnytysaikaa tai alle 7-vuotiaan ottolapsen hoitoon 
ottamista. Vastaavasti jos lapsi, jonka perusteella edellinen vanhempain-
päiväraha maksettiin, oli ottolapsi, edellytetään, ettei hänen hoitoon otta-
misestaan ole kulunut kolmea vuotta ennen uuden lapsen laskettua synny-
tysaikaa tai ennen uuden, alle 7-vuotiaan ottolapsen hoitoon ottamista.

Päivärahan suuruus voi määräytyä myös päivärahan alkamista edeltä-
neen etuuden perusteella. Jos hakijalle on maksettu vanhempainpäivära-
han alkamista edeltäneiden neljän kuukauden aikana työttömyyspäivära-
haa, työmarkkinatukea, koulutuspäivärahaa, työvoimapoliittista koulutus-
etuutta tai työllistämistukea työelämävalmennukseen, hänen vanhempain-
päivärahansa on vähintään 86 % maksetun etuuden määrästä. Jos hakija 
on saanut vanhempainpäivärahan alkamista edeltävien kuuden kuukauden 
aikana kuntoutusrahaa on päiväraha vähintään kuntoutusrahan suuruinen. 

Pienin maksettava vanhempainpäiväraha oli vuonna 2005 kuitenkin 
15,20 e / pv (vähimmäistaso).
Vuonna 2005 määräytyi vanhempainpäiväraha työtulojen perusteella seu-
raavasti:
– Kun henkilön vuosityötulo oli 1 055–27 468 euroa, oli päivärahan suu-

ruus 70 % vuositulon 300. osasta, mutta vähintään 15,20 e / pv. Päivä-
rahan määrä oli 64,09 euroa 27 468 euron vuosituloilla. 

– Vuositulon ollessa 27 469–42 261 euroa, saatiin päivärahan suuruus li-
säämällä 64,09 euroon 40 % em. vuositulon ja 27 469 euron erotuksen 
300. osasta. Päivärahan määrä oli 83,82 euroa 42 261 euron vuosityö-
tuloilla. 

– Vuosityötulon ollessa yli 42 261 euroa, saatiin päivärahan määrä lisää-
mällä 83,82 euroon 25 % vuosityötulon ja 42 261 euron erotuksen 300. 
osasta.

Päivärahalle ei ole säädetty ylärajaa.
Päivärahaperusteiden euromäärät tarkistetaan vuosittain työeläkejär-

jestelmän palkkakertoimella. 
Työssäoloajalta maksettava äitiys- ja vanhempainraha sekä asevelvol-

lisen isyysraha ovat vähimmäispäivärahan suuruisia (15,20 e / pv). Myös 
opintorahaa saavan vanhempainpäiväraha on vähimmäismääräinen.

Jos työnantaja maksaa äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan ajalta palk-
kaa, saa työnantaja työntekijänsä vanhempainpäivärahan siltä osin kuin se 
ei ylitä palkkaa.

Vanhempainpäiväraha on veronalaista tuloa.

1.2 Äitiysavustus

Äitiysavustuksesta säädetään äitiysavustuslaissa ja valtioneuvoston ase-
tuksessa äitiysavustuksesta ja adoptiotuesta. Äitiysavustuslain mukaan 
avustus voidaan myöntää Suomessa asuvalle naiselle. Laki asumiseen 
perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta määrää, milloin 
henkilöä pidetään Suomessa asuvana ja sillä perusteella äitiysavustukseen 
oikeutettuna. 

Äitiysavustus suoritetaan äidin ja lapsen terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämiseksi, ja siihen on oikeutettu nainen, jonka raskaus on kestänyt 
vähintään 154 päivää ja joka on käynyt lääkärissä tai neuvolassa ennen 
neljännen raskauskuukautensa päättymistä. Äitiysavustuksen voi saada 
myös alle 18-vuotiaasta ottolapsesta. 

Äitiysavustuksena äiti voi valita joko lapsenhoitotarvikkeita sisältävän 
pakkauksen (äitiyspakkaus) tai 140 euron suuruisen verottoman raha-
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summan. Äitiysavustus maksetaan korotettuna perheelle, johon syntyy 
tai otetaan ottolapseksi samanaikaisesti useampi kuin yksi lapsi. Avustus 
maksetaan toisesta samanaikaisesti syntyvästä lapsesta kaksinkertaisena, 
kolmannesta kolminkertaisena jne. Korotettu avustus voi koostua äitiys-
pakkauksista, rahasta tai näiden yhdistelmistä.

Ulkomailta lapsen adoptoivilla on oikeus hakea Kelasta adoptiotukea 
adoptiosta aiheutuviin kustannuksiin. Tuen maksaminen perustuu äitiys-
avustuslakiin ja asetukseen äitiysavustuksesta ja adoptiotuesta. Adop-
tiotuki on kertaluontoinen ja veroton. Tuen suuruus riippuu adoptoitavan 
lapsen kotimaasta seuraavasti:
– Viro 1 900 euroa
– Kiina ja Kolumbia 4 500 euroa
– Muut maat 3 000 euroa.
Jos samalla kerralla adoptoidaan useampi kuin yksi lapsi, maksetaan muis-
ta lapsista kustakin 30 prosenttia tuen määrästä.

1.3 Lapsilisä

Lapsilisästä säädetään lapsilisälaissa. Lapsilisää maksetaan Suomessa 
asuvasta alle 17-vuotiaasta lapsesta lapsen elatusta varten. Ulkomailla 
Suomen valtion palveluksessa, kehitysyhteistyössä tai lähetystyössä ole-
vien lapset, ulkomailla opiskelevat tai opiskelevien lapset katsotaan Suo-
messa asuviksi. Lapsilisää maksetaan myös tilapäisesti ulkomailla oleske-
levasta lapsesta.
Lapsilisää maksettiin vuonna 2005 perheen lapsiluvun mukaan porrastet-
tuna seuraavasti:
–  ensimmäisestä lapsesta 100 e / kk
– toisesta lapsesta 110,50 e / kk
– kolmannesta lapsesta 131 e / kk
– neljännestä lapsesta 151,50 e / kk
– viidennestä ja jokaisesta seuraavasta lapsesta 172 e / kk.
Yksinhuoltajalle maksetaan jokaisesta lapsesta lapsilisä korotettuna 36,60 
eurolla.

Lapsilisä on verovapaa etuus.

1.4 Pienten lasten hoidon tuki

Pienten lasten hoidon tuen maksaminen perustuu lakiin lasten kotihoidon 
ja yksityisen hoidon tuesta. Laki tuli voimaan 1.8.1997, ja sillä korvattiin 
vuodesta 1985 voimassa ollut laki lasten kotihoidon tuesta.

Lakisääteisen tuen lisäksi eräillä kunnilla on omia kuntakohtaisia lisiä. 
Lakisääteisen tuen myöntää ja maksaa Kansaneläkelaitos. Eräiden kunti-
en kanssa Kela on sopinut maksavansa myös niiden omat kuntakohtaiset 
lisät. Tämän julkaisun tilastot koskevat vain lakisääteistä pienten lasten 
hoidon tukea.

Pienten lasten hoidon tuella tarkoitetaan taloudellista tukea lasten 
hoidon järjestämiseksi, ja tukena maksetaan kotihoidon tukea, yksityisen 
hoidon tukea ja osittaista hoitorahaa. Taloudellinen tuki on vaihtoehto kun-
nan järjestämälle päivähoidolle. Valintaoikeus kunnallisen päivähoidon ja 
pienten lasten hoidon tuen välillä alkaa vanhempainpäivärahakauden päät-
tymisestä ja lakkaa viimeistään sen vuoden heinäkuun viimeisenä päivänä, 
jona lapsi siirtyy oppivelvollisena peruskouluun. 
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Samanaikaisesti perhe ei voi saada kotihoidon ja yksityisen hoidon 
tukea. Osittaista hoitorahaa voi perhe saada samanaikaisesti myös yksityi-
sen hoidon tuen kanssa, ja sitä voidaan maksaa myös kunnan järjestämäs-
sä päivähoidossa olevasta lapsesta.

Yksityisen hoidon tuen ja osittaisen hoitorahan maksamisen edellytyk-
senä on, että lapsi tosiasiallisesti asuu Suomessa. Kotihoidon tukea voi-
daan maksaa myös toisessa EU/ETA-valtiossa oleskelevan, mutta Suomen 
sosiaaliturvan piiriin kuuluvan henkilön mukana seuraavasta lapsesta. Ko-
tihoidon tukea voidaan myös maksaa Suomessa EU/ETA-työntekijänä työs-
kentelevän lapsesta, joka asuu toisessa jäsenvaltiossa eikä ole Suomessa 
vakuutettuna.

Kotihoidon tukea maksetaan, jos perheessä on alle 3-vuotias lapsi. 
Kotihoidon tukea maksetaan myös muista perheen alle kouluikäisistä lap-
sista, jotka eivät ole kunnallisessa päivähoidossa. Vanhempien ei tarvitse 
itse hoitaa lasta kotihoidon tukea saadakseen, vaan lasta voi hoitaa muu 
henkilö. Tukea voi saada heti vanhempainpäivärahakauden päätyttyä. Se 
lakkaa viimeistään silloin, kun tukeen oikeuttava nuorin lapsi täyttää kolme 
vuotta. Pienten lasten hoidon tuki on veronalaista tuloa.

Kotihoidon tukeen voi kuulua hoitoraha ja hoitolisä. Hoitoraha makse-
taan kustakin lapsesta, hoitolisä sen sijaan vain yhdestä ja sen määrä riip-
puu perheen tuloista ja koosta.

Hoitorahan määrä oli vuoden 2005 lopussa 294,28 e / kk yhdestä alle 
3-vuotiaasta lapsesta. Kustakin seuraavasta alle 3-vuotiaasta lapsesta 
maksettiin hoitorahaa 84,09 e / kk ja muista alle kouluikäisistä lapsista 
50,46 e / kk.

Hoitolisä maksetaan täysimääräisenä, jos perheen tulot eivät ylitä per-
heen koon mukaan määräytyviä tulorajoja. Täyteen hoitolisään oikeuttava 
tuloraja on 1 160 e / kk, kun perheeseen kuuluu kaksi henkilöä. Kolmen 
henkilön perheessä tuloraja on 1 430 e / kk ja neljän tai useamman hen-
kilön perheessä 1 700 euroa. Tulorajat, josta lukien oikeus hoitolisään 
lakkaa, ovat vastaavasti 2 622,48 e / kk, 3 219,21 e / kk ja 3 828,93 e / kk. 
Perheen tuloina otetaan huomioon veronalaiset työ- ja pääomatulot sekä 
verosta vapaat tulot lukuun ottamatta eräitä etuoikeutettuja tuloja. Tulosi-
donnaisen hoitolisän täysi määrä oli 168,19 e / kk.

Yksityisen hoidon tukea maksetaan alle kouluikäisen lapsen hoidosta 
vanhempien osoittamalle päivähoidon tuottajalle, joka on tehnyt tarvitta-
van ilmoituksen toiminnastaan kunnalle tai työsopimuksen vanhempien 
kanssa. Tukea voidaan maksaa perheen jokaisesta lapsesta vanhempain-
päivärahan päättymisestä siihen saakka, kun lapsi siirtyy oppivelvollisena 
kouluun. Jos perheessä on alle 3-vuotias lapsi, perhe voi valita joko kotihoi-
don tai yksityisen hoidon tuen.

Yksityisen hoidon tukena voidaan maksaa hoitorahaa ja hoitolisää 
kustakin alle kouluikäisestä lapsesta. Hoitolisä on tulosidonnainen ja sen 
määrä riippuu perheen koosta. Täyden hoitolisän tulorajat ovat samat 
kuin kotihoidon tuen hoitolisässä. Oikeus hoitolisään lakkaa, jos kahden 
henkilön perheen tulot ylittävät 2 329,96 e / kk, kolmen henkilön perheen 
2 861,33 e / kk ja neljän tai useamman henkilön perheen tulot 3 403,11 
e / kk. Hoitorahan määrä oli vuoden 2005 lopussa 137,33 e / lapsi / kk ja 
tulosidonnainen hoitolisä enintään 134,55 e / lapsi / kk.

Osittaista hoitorahaa maksettiin vuonna 2005 työ- tai virkasuhteessa 
olevalle alle 3-vuotiaan lapsen vanhemmalle, jonka viikoittainen työaika 
on lapsen hoidon vuoksi enintään 30 tuntia. Osittaiseen hoitorahaan on 
edellä mainituin edellytyksin oikeus myös sellaisen lapsen vanhemmalla 
tai muulla huoltajalla, jonka lapsi osallistuu perusopetuksen ensimmäisen 
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tai toisen vuoden opetukseen. Lisäksi tukea voidaan maksaa oppivelvolli-
sena esiopetukseen osallistuvan lapsen vanhemmille. Tällöin lapsi aloittaa 
perusopetuksen vuotta säädettyä myöhemmin. Jos lapsi kuuluu pidennetyn 
oppivelvollisuuden piiriin (oppivelvollisuus alkaa vuotta säädettyä aiemmin 
ja kestää 11 vuotta), on lapsen vanhemmalla oikeus osittaiseen hoitora-
haan jo silloin, kun lapsi osallistuu oppivelvollisena esiopetukseen ja oike-
us jatkuu, kunnes lapsen kolmas lukuvuosi perusopetuksessa päättyy.

Osittainen hoitoraha on veronalaista tuloa ja sen määrä oli vuoden 2005 
lopussa 70 e / kk.

Osittaista hoitorahaa ei voi saada, jos vanhempi hoitaa lasta ja saa las-
ten kotihoidon tukea. Kunnan järjestämä päivähoito ei estä osittaisen hoi-
torahan saamista. Osittaista hoitorahaa voi myös saada samanaikaisesti 
yksityisen hoidon tuen kanssa. Molemmilla vanhemmilla on oikeus saman 
kalenterijakson aikana osittaiseen hoitorahaan, kunhan eivät pidä vapaata 
samanaikaisesti.
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2 Katsaus Kelan maksamiin perhe-etuuksiin

2.1 Perhe-etuuksien laajuus

Vuonna 2005 Kela maksoi vanhempainpäivärahaa 99 067 äidille ja 47 554 
isälle yhteensä 644,1 miljoonaa euroa.

Äitiysavustusta  maksettiin vuoden 2005 aikana 56 930 perheelle yh-
teensä 11 miljoonaa euroa.

Vuoden 2005 lopussa sai lapsilisää 569 633 perhettä, ja näissä per-
heissä oli lapsia yhteensä 1 034 400. Vuoden aikana maksettiin lapsilisiä 
yhteensä 1 424,4 miljoonaa euroa.

Vuoden 2005 aikana sai 143 825 perhettä lakisääteistä pienten lasten 
hoidon tukea, maksettujen tukien määrä oli yhteensä 340 miljoonaa euroa. 
Vuoden lopussa oli tuen piirissä 89 850 perhettä ja 129 055 lasta.

Edellä lueteltujen, tässä julkaisussa käsiteltävien lapsiperheiden etuuk-
sien maksettu yhteismäärä oli 2 419,5 miljoonaa euroa vuonna 2005.
Lakiin perustuvia muita lapsiperheiden etuuksia (ks. laatuselosteen koh-
ta 7) maksettiin vuonna 2005 seuraavasti: 
– erityishoitorahoja 2,9 miljoonaa euroa,
– lapsen hoitotukia 72,7 miljoonaa euroa,
– eläkkeisiin sekä työttömyysturvaetuuksiin maksettavia lapsikorotuksia 

yhteensä 152,1 miljoonaa euroa,
– lapseneläkkeitä 86 miljoonaa euroa,
– elatustukia 139,3 miljoonaa euroa.
Näiden etuuksien maksettu yhteismäärä oli 453  miljoonaa euroa.

Kunnat maksoivat vuonna 2005 lakisääteisen pienten lasten hoidon 
tuen lisäksi omia kuntakohtaisia lisiään Kelan kautta yhteensä 57,1 miljoo-
naa euroa. Tämän lisäksi kunnat maksoivat kuntakohtaisia lisiä itse, vuon-
na 2004 yhteensä 20,7 miljoonaa euroa.

2.2 Maksetut vanhempainpäivärahat

Kela maksoi vuonna 2005 vanhempainpäivärahoina yhteensä 644,1 mil-
joonaa euroa, tästä summasta 92 % äideille. Äideille maksetuista päivära-
hoista 35,5 % maksettiin 30–34-vuotiaille äideille. Myös isille maksetuista 
päivärahoista oli tämän ikäryhmän osuus suurin (35,4 %). Yli 40-vuotiaille 
äideille maksettiin kaikista päivärahoista 6,4 % ja samanikäisille isille 
14,8 % (Kuvio 1).

Keskimääräinen äideille maksettu päiväkorvaus oli 39,8 euroa, isille 
maksettu 59,3 euroa. Ikäryhmässä 30–34-vuotiaat oli äitien keskimää-
räinen päiväkorvaus 45,1 euroa, isien 61,8 euroa. Suurin keskimääräinen 
päiväkorvaus maksettiin 35–39-vuotiaille sekä äitien että isien kohdalla  
(47,6 e / pv ja 64,4 e / pv)(Kuvio 2).

2.3 Vanhempainpäivärahaa saaneiden ammattiasema ja 
ammattipääryhmä

Kuviossa 3 vertaillaan vuonna 2005 vanhempainpäivärahaa saaneiden 
ammatissa toimineiden äitien ja isien ammattirakennetta 15–64-vuotiaan 
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miespuolisen ja naispuolisen työllisen työvoiman ammattirakenteeseen. 
Tieto työllisen työvoiman ammatista perustuu Tilastokeskuksen työvoima-
tutkimukseen samalta vuodelta.

Vanhempainpäivärahaa saaneista äideistä 5,6 % ja isistä 7,3 % oli itse-
näisiä yrittäjiä, työllisen työvoiman vastaavat osuudet olivat 8,1 % (naiset) 
ja 15,8 % (miehet).

Vuonna 2005 maksetut vanhempainpäivärahat
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Vuonna 2005 vanhempainpäivärahaa saaneet äidit ja isät: vertailu
ammatin ja ammattiaseman mukaan1

Kuvio 3
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Työvoimatutkimuksen mukaan palkansaajanaisista 15,3 % ja -miehistä 
15,7 % kuului ammattipääryhmään tekninen, tieteellinen, humanistinen ja 
taiteellinen työ. Vanhempainpäivärahansaajilla tämän pääryhmän osuus oli 
selkeästi suurempi, 21,7 % (naiset) ja 23,3 % (miehet).

Vanhempainpäivärahaa saaneista äideistä yli neljännes eli 27,4 % oli 
työskennellyt terveydenhuolto- tai sosiaalialalla, isistä 4,2 %. Työllisen työ-
voiman vastaavat osuudet olivat suhteessa pienemmät, 24,4 % ja 3,0 %. 

2.4 Isät vanhempainpäivärahaetuuksien käyttäjinä

Kun vanhempainpäivärahakausi on päättynyt, voidaan taannehtivasti 
selvittää kuinka moni isä oli päättyneen kauden aikana hyödyntänyt isille 
maksettavia etuuksia. Tässä julkaisussa asiaa tarkastellaan vuonna 2005 
päättyneiden vanhempainpäivärahakausien osalta. Koko maassa vanhem-
painpäivärahaetuutta saaneiden isien osuus oli 69,8 % kaikista päättyneis-
tä kausista. Osuus vaihteli maakunnittain ja oli suurin Pohjanmaan maa-
kunnassa (76,7 %) ja pienin Lapissa (62,6 %) (Kuvio 4).

Isistä suurin osa oli saanut isyysrahaa, vain 9,5 prosenttiin päättyneistä 
kausista liittyi isälle maksettu vanhempainraha. Vanhempainrahaa saa-
neista isistä (5 464 isää) oli 83 % saanut bonusisyysrahaa ts. ollut vanhem-
painrahalla vanhempainpäivärahakauden 12 viimeistä arkipäivää, joita on 
seurannut 12 päivän isyysrahajakso (ns. bonusvapaa). 

2.5 Lakisääteisen kotihoidon tuen piirissä olleet lapset

Lakisääteistä kotihoidon tukea maksettiin vuoden 2005 lopussa yhteensä 
103 313 lapsesta. Näiden lasten osuus  vastaavanikäisistä, eli 9 kk–6-vuo-
tiaista,  oli koko maassa 29 %. Maakunnittain tarkasteltuna osuus vaihteli 
välillä 24–38. Osuus oli suurin Keski-Pohjanmaan maakunnassa ja pienin 
Itä-Uudenmaan maakunnassa (Kuvio 5).

Kuvio 4

Vuonna 2005 päättyneet vanhempainpäivärahakaudet: vanhempainpäi-
värahaa saaneiden isien osuus (%) päättyneistä kausista maakunnittain
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Lapsilisää saaneet perheet vuonna 2005, lasten lukumäärä perheessä
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2.6 Lapsilisää saaneet perheet

Lapsilisää saaneista perheistä oli 44 % yksilapsisia, vähintään 4 lasta oli 
4,6 prosentissa perheistä (Kuvio 6).

Kuviossa 7 tarkastellaan kolme tai useampilapsisten perheiden osuutta 
lapsilisää saaneista perheistä. Näiden perheiden osuus oli koko maassa 
18 %, maakunnittain osuus vaihteli 15,1 prosentista 24,3 prosenttiin.

Kuvio 7

Lapsilisää saaneet perheet vuoden 2005 lopussa: 3 tai useampi-
lapsisten perheiden osuus (%) lapsilisää saaneiden perheiden
yhteismäärästä maakunnittain
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3 Aineisto ja sen luotettavuus

3.1 Aineisto

Julkaisun tiedot perustuvat etuuksien käsittelyjärjestelmistä syntyviin 
etuustietokantoihin, joista vuosittaiset tilastointitiedostot tuotetaan. 
Etuustietokanta sisältää etuuden myöntämisen kannalta tarpeellisia tietoja 
tuen saajista ja tuen määräytymisperusteista sekä maksatuksesta. Käsitte-
lyjärjestelmät ovat hallinnollisia etuuksien käsittelyä ja maksatusta palve-
levia tietojärjestelmiä. Julkaisun tilastot perustuvat vanhempainpäivärahaa 
saaneiden äitien ammattitietoa lukuun ottamatta kokonaisaineistoihin. 

Perhe-etuuksien etuushakemuksia käsitellään ja ratkaistaan Kelan 
toimistoissa. Vanhempainpäivärahahakemuksia käsitellään ja ratkaistaan 
lisäksi työpaikkakassoissa (niihin kuuluvien vakuutettujen osalta). Hake-
muksen käsittelyn ja maksatuksen yhteydessä syntyvät tiedot tallentuvat 
etuustietokantoihin. Niistä kootaan yksilötason tilastointitiedostoihin ne 
etuuksien tiedot, joita tilastoinnissa tarvitaan. Tilastointitiedostoista muo-
dostetaan summatason tilastotiedostot, joista tilastot tuotetaan. Tiedosto-
jen tietosisältöä täydennetään Kelan väestö- ja aluerekisterien tiedoilla. 

Julkaisun tiedot perustuvat kokonaisaineistoon. Tieto vanhempainpäi-
värahaa saaneen äidin ammatista merkitään kuitenkin vain sairausvakuu-
tuksen pysyvän perusotannan äideille. Perusotokseen kuuluvat jokaisen 
kuukauden kahtena tiettynä päivänä syntyneet vakuutetut. Sairausvakuu-
tuksen pysyvän perusotannan äideille vanhempainpäivärahojen käsittely-
järjestelmä edellyttää ammattitiedon merkitsemistä. Otanta käsittää noin 
6,6 % naispuolisista vakuutetuista. Tilastot, jotka sisältävät tiedon van-
hempainpäivärahaa saaneen äidin ammatista, perustuvat otantalukuihin, 
jotka on painotettu painokertoimella. Vanhempainpäivärahaa saaneiden 
isien ammattitieto perustuu kokonaisaineistoon.

Kullekin äitien ammattitauluissa esiintyvälle tilastoyksikölle (vanhem-
painpäivärahakausille, -päiville, maksetuille päivärahoille ja päivärahan-
saajille) lasketaan erikseen painokerroin jakamalla tilastoyksiköittäin 
kokonaisaineiston luku vastaavalla otannasta saatavalla luvulla (otantalu-
vulla).

Otantaluvuista painotetut luvut eivät aina summaudu kokonaisaineis-
toon. Niissä tauluissa, joissa on tieto vanhempainpäivärahaa saaneen äi-
din ammatista, ammattiluokituksen yhteissumma on tuotu kokonaisaineis-
tosta. 

Tämän julkaisun tilastojen vertailukelpoisuudesta on kerrottu laatu-
selosteen kohdassa 6.

3.2 Luotettavuus

Perhe-etuuksien käsittelyjärjestelmiin sisältyy ohjelmallisia luvallisuus- ja 
loogisuustarkistuksia, joissa ohjelma vaatii käsittelijää korjaamaan tai tar-
kistamaan tiedot ennen päätöksen tekemistä. Sairausvakuutuksen pysyvän 
perusotannan vakuutetuille, jokaisen kuukauden kahtena tiettynä päivänä 
syntyneille henkilöille, käsittelyjärjestelmä edellyttää, että äitiysraharatkai-
sua tehtäessä merkitään tieto hakijan ammatista.
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Tilastointijärjestelmät perustuvat etuustietokantoihin. Tilastointijärjes-
telmissä vielä mahdolliset virheelliset/luvattomat tapaukset pyritään kor-
jaamaan tai ohjataan luokkaan erittelemättömät tapaukset. Maksettujen 
etuuksien tilastoissa esitetyt rahamäärät täsmäytetään kuukausittain/vuo-
sittain Kelan kirjanpidon maksatustietoihin.

Etuuksien käsittelyjärjestelmät ovat etuuksiin liittyvien lukuisien sää-
döksien vuoksi laajoja kokonaisuuksia. Tämä heijastuu myös tilastointijär-
jestelmiin. Etuuksien lainsäädännön muuttuessa ei käsittelyjärjestelmiä 
ole aina voitu uudistaa samassa aikataulussa. Tilastojen tuottamispro-
sessin on oltava hyvin hallittu, jotta virheiltä vältytään. Virheitä pyritään 
ehkäisemään tiiviillä etuuksien ja tilastoinnin asiantuntijoiden välisellä 
yhteistyöllä.
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4 Käsitteet

4.1 Tilastoyksiköt

Vanhempainpäivärahatilastot 

Vanhempainpäivärahojen tilastoyksikköinä käytetään tässä julkaisussa 
päivärahan saajaa, alkanutta kautta, päättynyttä kautta, korvattuja päiviä 
ja maksettuja päivärahoja.

Vanhempainpäivärahan saaja on äiti tai isä, jolle on vuoden aikana 
maksettu vanhempainpäivärahaa.

Vanhempainpäivärahakausi alkaa, kun äidille aletaan maksaa vanhem-
painpäivärahaa. Tilastovuosi määräytyy ensimmäisen maksuerän mukaan. 
Vanhempainpäivärahakausi kestää 263 arkipäivää. Siten kaikki tiettynä 
vuonna alkaneet vanhempainpäivärahakaudet päättyvät viimeistään seu-
raavana vuonna. Poikkeuksen voivat muodostaa kaudet, joihin sisältyy pi-
dennystä (60 päivää/lapsi) useamman lapsen syntymän johdosta.

Vanhempainpäivärahapäivät on niiden päivien määrä, joilta päivärahaa 
on vuoden aikana maksettu. Vanhempainpäivärahaa maksetaan arkipäivil-
tä.

Maksettujen päivärahojen tilastot koskevat vuoden aikana maksettujen 
vanhempainpäivärahojen määrää.

Lapsilisätilastot

Lapsilisän tilastoyksikköinä käytetään tässä julkaisussa lapsilisän saajaa, 
lapsia, joista lapsilisää on maksettu, ja maksettuja lapsilisiä. Tämän jul-
kaisun tilastoissa lapsilisän saajasta käytetään nimitystä lapsilisää saanut 
perhe. 

Äitiysavustustilastot

Äitiysavustusten ja adoptiotukien tilastoyksikköinä ovat avustuksen saa-
ja (perhe), maksettujen avustusten (äitiyspakkaus tai raha-avustus sekä 
adoptiotuki) lukumäärä ja maksetut avustukset. Maksettujen äitiysavustus-
ten euromäärä on äitiysavustusten ja pakkauksena myönnettyjen avustus-
ten rahallisen arvon summa.

Pienten lasten hoidon tuen tilastot

Lasten kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen tilastoyksikköinä tässä 
julkaisussa ovat maksetut tuet, tuen saajat (perheet) ja lapset, joista tukea 
on maksettu.

Maksettujen tukien tilastot koskevat vuoden aikana maksettujen tukien 
määrää. 

Vuoden aikana tukea saaneiden perheiden yhteismäärä on niiden koti-
hoidon tukea, yksityisen hoidon tukea tai osittaista hoitorahaa saaneiden 
perheiden yhteismäärä, joille on vuoden 2005 aikana maksettu tukea. 

Niissä kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen tilastoissa, joissa 
perheiden ja/tai lasten lukumäärä on tilastoitu vuoden lopussa, tilastointi-
ajankohta määräytyy tuen kohdistumisajan mukaan. Tämä tarkoittaa sitä, 
että perheet ovat olleet tuen saajia tilastovuoden viimeisenä päivänä. 
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Osittaisen hoitorahan saajia (perheitä) ja maksettuja osittaisia hoitora-
hoja ei ole tilastoitu erikseen. Lapset, joista on maksettu osittaista hoitora-
haa, on tilastoitu vuoden lopussa tuen kohdistumisajan mukaan (Taulu 12).

4.2 Perhe-etuuksien saajia kuvaavat tekijät

Ikä

Tässä julkaisussa on iän mukaan tilastoja vanhempainpäivärahansaajista 
sekä lapsista, joista on maksettu pienten lasten hoidon tukea. Ikä on kor-
vauksen saajan tai lapsen ikä tilastovuoden päättyessä.

Vanhempainpäivärahan ikätilastoissa on jakaumien ohella esitetty 
myös mediaani-ikä ikärakenteen havainnollistamiseksi. Mediaani-ikä jakaa 
aineiston iän suhteen kahteen yhtä suureen osaan.

Alue

Korvauksen saajan asuinkunta on hänen asuinkuntansa vuoden päättyes-
sä. Lapsen asuinkunta määräytyy vanhemman tai huoltajan asuinkunnan 
mukaan. Maakunnittainen jaottelu perustuu asuinkuntaan. 

Alueellisten vertailujen helpottamiseksi eräitä tilastotietoja on suhteu-
tettu alueen väestömääriin. Vanhempainpäivärahoissa jakajana on käytetty 
16–44-vuotiasta naispuolista väestöä. 

Lapset, joista on maksettu vuoden lopussa pienten lasten hoidon tukea, 
on aluetilastoissa suhteutettu vastaavanikäisiin lapsiin.

Väestötiedot perustuvat Kelan vakuutettukohtaiseen tietokantaan, ja 
niiden tilastointiajankohtana on vuoden loppu.

Ammatti- ja ammattiasema

Tieto vanhempainpäivärahansaajan ammatista tallennetaan vanhempain-
päivärahakauden alkaessa sairausvakuutuksen pysyvään perusotantaan 
kuuluville naisille sekä kaikille miespuolisille vanhempainpäivärahan haki-
joille.

Kelan ammattiluokitus. Kelan nykyinen ammattiluokitus otettiin käyt-
töön vuoden 1988 alusta. Luokitus perustuu pohjoismaiseen ammatti-
luokitteluun, jota on Kelassa jonkin verran mukailtu sosiaalivakuutuksen 
tarpeisiin täydentämällä luokittelua eräillä ammatissa toimimattomiin kuu-
luvien ryhmillä. 

Tässä vuosikatsauksessa käytetään ammattiaseman ja ammatin yhdis-
telyyn perustuvaa luokitusta. Ammattitieto ilmoitetaan koodilla, jonka kak-
si ensimmäistä merkkiä ilmoittaa ammatin ja kolmas ammattiaseman.

Ammattikäsite. Vanhempainpäivärahaa hakevan henkilön ammatiksi 
merkitään ammatti, jota hakija on viimeksi harjoittanut. Jos hakija ei viiden 
vuoden aikana ennen etuuden hakemista ole toiminut ammatissa, merki-
tään hänet ammatissa toimimattomaksi. Ammatin harjoittamiseksi katso-
taan vähintään kolmen tunnin osapäivätyö ja vähintään neljä kuukautta 
vuodessa kestävä työ.



24

Kvalitetsbeskrivning

1 Statistikens relevans

Publikationen FPA-statistik, Familjeförmåner 2005 innehåller central stati-
stik över följande förmåner som betalas av Folkpensionsanstalten, FPA:
– föräldradagpenningar
– moderskapsunderstöd
– barnbidrag och
– lagstadgat barnavårdsstöd (stöd för vård av småbarn).
I publikationen presenteras ur olika synvinklar statistik över mottagarna 
av dessa lagstadgade förmåner och över de förmåner som har betalats till 
dem. Innehållet i förmånerna beskrivs närmare i kapitel 1.

Den här publikationen tar inte upp de förmåner för barnfamiljer som FPA 
betalar ut under förutsättning att stödtagaren har utsatts för en social risk. 
Här ingår inte heller de kommuntillägg som kommunerna frivilligt utger, 
och som en del kommuner betalar genom FPA i samband med det lagstad-
gade barnavårdsstödet. Om detta redogörs mer ingående under punkt 7 
(Tydlighet och enhetlighet).

Föräldradagpenning betalas på basis av graviditet och förlossning samt 
för vård av barn (även adoptivbarn). Föräldradagpenningen utgör en del av 
tryggandet av den grundläggande försörjningen, och för förvärvsarbetare 
ersätter förmånen inkomstbortfall.

Moderskapsunderstöd är ett stöd av engångsnatur som betalas för att 
främja moderns och barnets hälsa och välfärd. Det utges antingen i form 
av pengar eller i form av en låda (moderskapsförpackning) som innehåller 
olika barnavårdsartiklar. Adoptionsbidraget som baserar sig på lagen om 
moderskapsunderstöd ersätter en del av de kostnader som en adoption 
från utlandet medför. Bidragets storlek beror på adoptivbarnets hemland.

Barnbidrag betalas månatligen för underhåll av barn under 17 år.
Barnavårdsstöd är ett ekonomiskt understöd som betalas månatligen 

för ordnandet av barnavården. Barnavårdsstödet utgör ett alternativ till 
dagvård som ordnas av kommunen.

De familjeförmåner som FPA betalar statistikförs i den här publikationen 
enligt förmånsslag och regionnivå (hela landet, landskapen, kommunerna). 
Föräldradagpenningarna statistikförs dessutom efter kön, ålder, huvudyr-
kesgrupp och yrkesgrupp. Barn för vilka barnavårdsstöd har betalats sta-
tistikförs efter barnets ålder, och de familjer som har fått barnbidrag sta-
tistikförs efter barnantalet. De begrepp och klassificeringar som används i 
publikationen beskrivs i kapitel 4.

Publikationen FPA-statistik, Familjeförmåner 2005 är avsedd för besluts-
fattare, planerare och forskare inom social trygghet och hälsotrygghet samt 
för yrkesutbildade personer inom social- och hälsovård. Förhoppningsvis 
intresserar den även massmedier, branschorganisationer och privatperso-
ner.

Enligt lagen om Folkpensionsanstalten skall Folkpensionsanstalten bl.a. 
utarbeta statistik, beräkningar och prognoser. Enligt arbetsordningen för 
Folkpensionsanstalten skall aktuarie- och statistikavdelningen vid central-
förvaltningen handha försäkringsteknisk kalkylering och statistikföring.
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2 Metodbeskrivning

Ansökningar om familjeförmåner från FPA avgörs på FPA-byråerna. Ansök-
ningar om föräldradagpenningar avgörs dessutom vid arbetsplatskassorna 
(gäller försäkrade som hör till en sådan kassa). Avgörandena fattas genom 
handläggningssystemet för respektive förmån. Handläggningssystemet är 
ett administrativt datasystem som betjänar handläggningen och utbetal-
ningen av förmånerna. Ur handläggningssystemet skapas en förmånsdata-
bas som innehåller de för beviljandet av förmånen nödvändiga uppgifterna 
om stödtagarna och grunderna för bestämmande samt uppgifter om utbe-
talningen av förmånen.

Uppgifterna i publikationen grundar sig på de register för statistikföring 
som årligen produceras ur FPAs olika databaser för familjeförmånerna. All 
statistik grundar sig på det totala materialet, förutom den statistik över för-
äldradagpenningar som gäller mödrar och som innehåller uppgift om mo-
derns yrke. Dessa uppgifter grundar sig på det konstanta bassamplet inom 
sjukförsäkringen. Samplet omfattar cirka 6,6 procent av de försäkrade. I 
kapitel 3 punkt 3.1 redogörs närmare för samplet.

3 Felfrihet och exakthet

I material som omfattar en stor mängd information utförs automatiska kon-
troller i alla skeden av handläggningen i syfte att erhålla felfria och exakta 
uppgifter.

Registren för statistikföring grundar sig på handläggningssystemen för 
familjeförmånerna, vilka omfattas av automatiska rimlighetskontroller och 
logiska kontroller. Programmet kräver härigenom att handläggaren korrige-
rar eller kontrollerar en uppgift innan avgörandet fattas. När det gäller möd-
rar som ingår i sjukförsäkringsamplet förutsätter handläggningssystemet 
lagring av yrkesdata.

Även statistiksystemen genomgår automatiska rimlighetskontroller 
och logiska kontroller, varvid de felaktiga/obehöriga fallen korrigeras eller 
styrs till gruppen ospecificerade fall. De belopp som presenteras i statisti-
ken över utbetalda förmåner avstäms månatligen eller årligen mot utbetal-
ningsuppgifterna i bokföringen.

4 Tidsenlighet och rättidighet

Statistiken över familjeförmånerna 2005 avser förmåner som betalats ut 
under år 2005. I kapitel 4, Begrepp, utreds närmare vem som statistikförs 
som förmånstagare. 

Statstiken utges en gång per år och utkommer före utgången av septem-
ber året efter det år som statistiken gäller. FPAs kalendarium för publice-
ring av statistik finns på webben (www.fpa.fi/statistik > Allmänt > Publika-
tionskalender).

De uppgifter som redovisas i statistiken är slutliga.
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5 Tillgänglighet och transparens

Publikationen har en stor spridning med en upplaga på 1 200 exemplar. En 
viktig målgrupp är biblioteken. Publikationen finns också i pdf-format på 
FPAs webbplats (www.fpa.fi/statistik > Statistik på webben > Årsstatistik).

På titelbladets baksida finns uppgifter om redaktionen och beställning 
av publikationen. Motsvarande information finns också på webben under 
www.fpa.fi/statistik > De senaste publikationerna.

Metadata i form av en systematisk datakatalog om familjeförmånsstati-
stiken finns tillsvidare inte att tillgå. En datakatalog håller emellertid på att 
byggas upp.

6 Jämförbarhet

Statistiken över FPAs familjeförmåner utkommer nu för tredje gången. Sta-
tistiken över familjeförmånerna för åren 1993–2002 ingick i FPAs sjukför-
säkrings- och familjeförmånsstatistik, och statistiken för åren 1989–1992 
ingick i FPAs sjukförsäkringsstatistik. Äldre statistik ingick i FPAs ålders- 
och yrkesstatistik (utgavs åren 1977–1988) och i FPAs regionala statistik 
(utgavs åren 1972–1988). 

När statistiken i den här publikationen jämförs med motsvarande stati-
stik som FPA har gett ut tidigare är det skäl att beakta sådana ändringar 
som har gjorts i förmånslagstiftningen under olika år och som inverkar på 
erhållandet av förmånerna, grunderna för bestämmande av förmånerna, till 
vem förmånerna riktas eller de utbetalda förmånerna. 

Även ändringar i de klassificeringar som statistikföringen grundar sig på 
kan inverka på jämförbarheten mellan statistik från olika år. En sådan änd-
ring var ibruktagandet av FPAs nuvarande yrkesklassificering i början av år 
1988. Statistiken över föräldradagpenningar för tidigare år som grundar sig 
på yrkesklassificering är inte jämförbar med statistiken i den här publika-
tionen.

I Folkpensionsanstaltens statistiska årsbok redogörs för hur lagstift-
ningen om familjeförmånerna har utvecklats. I de årsböcker som har 
utkommit efter år 2000 omfattar redogörelsen ändringarna från och med 
1.1.1990, medan tidigare ändringar redovisas i årsboken 2000 eller ännu 
äldre årgångar. 

Skötseln av barnbidragen överfördes från socialnämnderna till FPA år 
1993, och sedan dess har FPA gett ut statistik över barnbidragen.

Statistiken över barnavårdsstödet är jämförbar från och med år 1997. 
Före detta gällde ett stödsystem för hemvård av barn. Det förnyades 
1.8.1997 och ändrades till ett stödsystem för vård av småbarn. Statistik 
över stödet för hemvård av barn utgavs åren 1987–1996.

För tiden före år 1987 finns statistik över föräldradagpenningarna att 
tillgå.

7 Tydlighet och enhetlighet

Den här publikationen omfattar heltäckande information om de lagstad-
gade familjeförmåner som FPA betalar. Med lagstadgade familjeförmåner 
avses här föräldradagpenning, barnbidrag, moderskapsunderstöd och det 
lagstadgade barnavårdsstödet (stöd för vård av småbarn).
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Förutom de ovan nämnda förmånerna finns det också andra på lag base-
rade bidrag som betalas till barnfamiljer och där utbetalningen grundar sig 
på att förmånstagaren har utsatts för en social risk.
– FPA stödjer familjer som har ett sjukt barn genom att betala special-

vårdspenning och vårdbidrag för barn. Specialvårdspenningen som 
betalas med stöd av sjukförsäkringslagen ersätter utebliven inkomst 
under tiden för vård och rehabilitering av ett sjukt barn. Utbetalningen 
av vårdbidrag för barn grundar sig på lagen om vårdbidrag för barn och 
syftet är att stödja hemmavården av långvarigt sjuka eller handikappa-
de barn. Statistiken över dessa förmåner publiceras i FPAs sjukförsäk-
ringsstatistik (specialvårdspenning) och FPAs statistik över handikapp-
förmåner (vårdbidrag för barn).

– Till de lagstadgade ekonomiska förmånerna för barnfamiljer hör även de 
barntillägg som betalas i samband med folkpensioner, arbetspensioner, 
SOLITA-pensioner (trafikförsäkringslagen, lagen om olycksfallsförsäk-
ring, lagen om skada, ådragen i militärtjänst och lagen om olycksfall i 
militärtjänst) och arbetslöshetsförmåner. Till barn vars ena förälder eller 
båda föräldrar eller vårdnadshavare har avlidit betalas barnpension för 
att trygga underhållet och vårdnaden av barnet. Dessa förmåner stati-
stikförs förutom av FPA även av Pensionsskyddscentralen och Försäk-
ringsinspektionen.

– Kommunerna betalar på lag grundat underhållsstöd om en underhålls-
skyldig har försummat att betala underhållsbidrag, eller om man inte 
har fastställt en underhållsskyldig för barnet. Statistik över under-
hållsstödet ges ut av forsknings- och utvecklingscentralen för social- 
och hälsovården (Stakes).

Förutom det lagstadgade barnavårdsstödet kan kommunerna betala ett 
eget så kallat kommuntillägg till familjerna. Vissa kommuner har avtalat 
med FPA om att kommuntillägget betalas ut i samband med det lagstadga-
de stödet. Kommuntilläggen ingår inte i statistiken i den här publikationen. 
I FPAs statistiska årsbok finns uppgifter för hela landet om de kommuntill-
lägg som utbetalats genom FPA. 

Publikationen innehåller inte heller uppgifter om service som ordnas för 
barnfamiljer (såsom t.ex. dagvård och förskoleundervisning).
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1 Avser situationen vid utgången av år 2005.

1 Familjeförmåner från FPA – 
lagstiftningsgrunderna1

Med familjeförmåner från FPA avses i den här publikationen föräldradag-
penningar som betalas med stöd av sjukförsäkringslagen, moderskapsun-
derstöd som betalas med stöd av lagen om moderskapsunderstöd, barnbi-
drag som betalas med stöd av barnbidragslagen och barnavårdsstöd (stöd 
för vård av småbarn) som betalas med stöd av lagen om stöd för hemvård 
och privat vård av barn.

1.1 Föräldradagpenning

I årsöversikten används den gemensamma benämningen föräldradagpen-
ning för moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning samt särskild mo-
derskapspenning. 

En kvinna vars graviditet har varat i 154 dagar och som har bott i Finland 
i minst 180 dagar omedelbart före den beräknade tidpunkten för nedkomst-
en är berättigad till föräldradagpenning. Föräldradagpenningsperioden kan 
inledas 30–50 vardagar före den beräknade tidpunkten för nedkomsten. 
Kvinnor som har ett riskfyllt arbete kan på vissa villkor få särskild moder-
skapspenning under graviditeten.

Föräldradagpenning betalas för 263 vardagar. För de första 105 var-
dagarna betalas föräldradagpenningen till modern (moderskapspenning) 
och för de följande 158 vardagarna antingen till modern eller fadern (för-
äldrapenning). Faderskapspenning betalas till fadern för högst 18 valfria 
vardagar (uppdelade på högst fyra perioder) under moderskaps- eller för-
äldrapenningsperioden. Faderskapsledigheten förlängs med ytterligare 12 
vardagar om fadern har föräldrapenning de 12 sista vardagarna av föräld-
radagpenningsperioden. Alla extra dagar (sk. bonusledighet) skall tas ut på 
en gång omedelbart efter föräldradagpenningsperiodens slut.

Föräldra- och faderskapspenning kan även betalas för ett adoptivbarn 
under 7 år, om adoptivmodern eller adoptivfadern stannar hemma från sitt 
arbete för att sköta om barnet.

Om föräldrarna sinsemellan delar på vårdansvaret och har kommit över-
ens om deltidsarbete för att kunna ta hand om barnet turvis har båda rätt 
till partiell föräldrapenning samtidigt.

Om flera än ett barn föds på samma gång förlängs föräldradagpennings-
perioden med 60 vardagar per barn från och med det andra barnet. För-
längningen av föräldrapenningsperioden kan tas ut helt eller delvis under 
moderskaps- eller föräldrapenningsperioden eller i sin helhet därefter. 

Dagpenningen är skattepliktig inkomst. Beloppet räknas i regel ut ut-
ifrån den årsarbetsinkomst som konstaterats vid den senaste beskattning-
en. Från årsarbetsinkomsten avdras utgifterna för inkomstens förvärvande 
samt den andel som motsvarar arbetstagarens arbetspensions- och arbets-
löshetsförsäkringsavgift (5,1 % år 2005).

I vissa fall kan föräldradagpenningen emellertid fastställas också enligt 
den arbetsinkomst som legat till grund för en föregående föräldradagpen-
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ning. Detta förutsätter att det barn som berättigade till föregående föräldra-
dagpenning inte har fyllt tre år före den beräknade tidpunkten för följande 
barns nedkomst eller förrän ett adoptivbarn som är under sju år har tagits i 
vård. Om det barn för vilket föregående föräldradagpenning betalades var 
ett adoptivbarn förutsätts på motsvarande sätt att det inte har gått tre år 
sedan barnet tagits i vård före den beräknade tidpunkten för ett nytt barns 
nedkomst eller förrän ett nytt adoptivbarn som är under sju år har tagits i 
vård. 

Dagpenningens storlek kan också fastställas på grundval av en föregå-
ende förmån. Om den sökande har haft arbetslöshetsdagpenning, arbets-
marknadsstöd, utbildningsdagpenning, arbetskraftspolitisk utbildnings-
förmån eller sysselsättningsstöd för arbetslivsträning under de fyra må-
naderna som föregick rätten till föräldradagpenningen, är dagpenningens 
belopp minst 86 procent av beloppet av den tidigare utbetalda förmånen. 
Om den sökande har haft rehabiliteringspenning under de sex månaderna 
som föregick föräldradagpenningen är dagpenningen minst lika stor som 
rehabiliteringspenningen.  

Det lägsta föräldradagpenningsbelopp som utbetalades år 2005 upp-
gick dock till 15,20 euro/dag (miniminivån).

År 2005 fastställdes beloppet av föräldradagpenningen utgående från 
arbetsinkomsterna enligt följande:
– Då en persons årsinkomst var 1 055–27 468 euro var dagpenningens 

storlek 70 procent av 1/300 av årsinkomsten, men minst 15,20 euro/
dag. Dagpenningen var 64,09 euro vid en årsinkomst på 27 468 euro. 

– Då årsinkomsten var 27 469–42 261 euro, erhölls dagpenningsbeloppet 
genom att till 64,09 euro lägga 40 % av 1/300 av skillnaden mellan 
ovan nämnda årsinkomst och 27 469 euro. Dagpenningens belopp var 
83,82 euro vid en årsarbetsinkomst på 42 261 euro. 

– Då årsarbetsinkomsten översteg 42 261 euro erhölls dagpenningsbe-
loppet genom att till 83,82 euro lägga 25 procent av 1/300 av skillna-
den mellan årsarbetsinkomsten och 42 261 euro.

Det finns ingen bestämmelse om en övre gräns för dagpenningen.
Beloppen för dagpenningsgrunderna justeras årligen med lönekoeffi-

cienten enligt arbetspensionssystemet. 
Moderskaps- och föräldrapenning som betalas för tid i arbete samt fa-

derskapspenning till värnpliktiga uppgår till minimibeloppet (15,20 euro/
dag). Också för den som har studiepenning uppgår föräldradagpenningen 
till minimibeloppet.

Om arbetsgivaren betalar lön under moderskaps-, faderskaps- eller för-
äldraledigheten får arbetsgivaren arbetstagarens föräldradagpenning till 
den del som inte överstiger lönen.

Föräldradagpenningen är skattepliktig inkomst.

1.2 Moderskapsunderstöd

Bestämmelser om moderskapsunderstöd finns i lagen om moderskapsun-
derstöd och i statsrådets förordning om moderskapsunderstöd och adop-
tionsbidrag. Enligt lagen om moderskapsunderstöd kan understödet be-
viljas kvinnor som är bosatta i Finland. Av lagen om tillämpning av lagstift-
ningen om bosättningsbaserad social trygghet framgår när en kvinna anses 
vara bosatt i Finland och därmed berättigad till moderskapsunderstöd. 

Moderskapsunderstöd utges i syfte att främja moderns och barnets 
hälsa och välbefinnande. Rätt till understödet har en kvinna vars graviditet 
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har varat i minst 154 dagar och som har besökt läkare eller rådgivning före 
utgången av den fjärde graviditetsmånaden. Moderskapsunderstöd kan 
även beviljas för adoptivbarn under 18 år. 

I moderskapsunderstöd kan modern välja antingen en förpackning 
(moderskapsförpackning) som innehåller barnavårdsartiklar, eller ett skat-
tefritt penningbelopp på 140 euro. Moderskapsunderstödet betalas förhöjt 
till familjer där flera barn föds eller adopteras samtidigt. För det andra 
barnet som föds samtidigt betalas dubbelt moderskapsunderstöd, för det 
tredje tredubbelt och så vidare. Det förhöjda understödet kan bestå av flera 
moderskapsförpackningar, pengar eller en kombination av dessa.

De som adopterar barn från utlandet har rätt att söka adoptionsbidrag 
hos FPA för de kostnader som adoptionen medför. Utbetalningen av stödet 
grundar sig på lagen om moderskapsunderstöd och förordningen om mo-
derskapsunderstöd och adoptionsbidrag. Adoptionsbidraget är en skattefri 
engångsersättning. Beloppet är beroende på barnets hemland följande:
– Estland 1 900 euro
– Kina och Colombia 4 500 euro
– Övriga länder 3 000 euro.
Om flera än ett barn adopteras samtidigt betalas ytterligare 30 procent av 
bidragsbeloppet för vart och ett av de andra barnen.

1.3 Barnbidrag

Bestämmelser om barnbidraget finns i barnbidragslagen. Bidraget betalas 
för underhåll av barn under 17 år som bor i Finland. Barn vars föräldrar 
arbetar utomlands i finska statens tjänst, i utvecklingssamarbete eller i 
missionsarbete anses vara boende i Finland. Det samma gäller barn som 
studerar utomlands och barn till föräldrar som studerar utomlands. Barnbi-
drag betalas även för barn som vistas utomlands tillfälligt.

År 2005 betalades barnbidraget graderat enligt antalet barn i familjen 
på följande sätt:
– för det första barnet 100 euro/mån.
– för det andra barnet 110,50 euro/mån.
– för det tredje barnet 131 euro/mån.
– för det fjärde barnet 151,50 euro/mån.
– för det femte och alla därpå följande barn 172 euro/mån.
Till ensamförsörjare betalas barnbidraget förhöjt med 36,60 euro för varje 
barn.

Barnbidraget är en skattefri förmån.

1.4 Barnavårdsstöd

Utbetalningen av barnavårdsstöd (stöd för vård av småbarn), grundar sig 
på lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn. Lagen trädde i kraft 
1.8.1997. Den ersatte lagen om stöd för hemvård av barn som hade varit i 
kraft från år 1985.

Förutom det lagstadgade stödet betalar en del kommuner egna kom-
muntillägg. Det lagstadgade stödet beviljas och utbetalas av FPA. Dess-
utom har vissa kommuner avtalat med FPA om att även kommuntillägget 
betalas ut av FPA. Statistiken i den här publikationen gäller endast det lag-
stadgade barnavårdsstödet.
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Med barnavårdsstöd avses ett ekonomiskt stöd för ordnande av barna-
vården. Barnavårdsstödet består av hemvårdsstöd, privatvårdsstöd och 
partiell vårdpenning. Det ekonomiska stödet är ett alternativ till den dag-
vård som ordnas av kommunen. Rätten att välja mellan kommunal dagvård 
och barnavårdsstöd börjar vid föräldradagpenningsperiodens slut och 
upphör senast den sista juli det år då barnet som läropliktigt börjar grund-
skolan. 

En familj kan inte samtidigt få både hemvårdsstöd och privatvårdsstöd. 
Partiell vårdpenning kan däremot betalas samtidigt med privatvårdsstöd 
och även för barn som är i kommunal dagvård.

En förutsättning för utbetalning av privatvårdsstöd samt partiell vård-
penning är att barnet faktiskt bor i Finland. Hemvårdsstöd kan däremot 
också betalas för ett barn som vistas i ett annat EU-/EES-land då det följer 
med en person som omfattas av den finländska sociala tryggheten. Per-
soner från ett annat EU-/EES-land som arbetar i Finland kan beviljas hem-
vårdsstöd för ett barn som bor i ett annat medlemsland och som inte är 
försäkrad i Finland.

Hemvårdsstöd betalas om familjen har ett barn under tre år. Hemvårds-
stöd betalas även för familjens övriga barn under skolåldern som inte får 
kommunal dagvård. Föräldrarna behöver inte själva sköta barnet för att få 
hemvårdsstöd, utan det kan också någon annan person göra. Stödet kan 
betalas genast efter föräldradagpenningsperiodens slut. Stödet indras se-
nast då det yngsta barnet som berättigar till stöd fyller tre år. Barnavårds-
stödet är skattepliktigt.

Hemvårdsstödet kan omfatta vårdpenning och vårdtillägg. Vårdpenning 
betalas för varje barn. Vårdtillägg betalas däremot för bara ett enda barn, 
och beloppet beror på familjens inkomster och storlek.

I slutet av år 2005 var vårdpenningens belopp 294,28 euro per månad 
för ett barn under tre år. För varje följande barn under 3 år betalades 84,09 
euro per månad i vårdpenning, och för övriga barn under skolåldern 50,46 
euro per månad.

Vårdtillägg betalas till fullt belopp om familjens inkomster inte överskri-
der en inkomstgräns som bestäms enligt familjens storlek. Inkomstgränsen 
för rätt till fullt vårdtillägg är 1 160 euro per månad då familjen består av 
två personer. I familjer med tre personer är inkomstgränsen 1 430 euro per 
månad och i familjer med fyra eller flera personer 1 700 euro per månad. 
Inkomstgränserna vid vilka rätten till vårdtillägg upphör är på motsva-
rande sätt 2 622,48 euro per månad, 3 219,21 euro per månad respektive 
3 828,93 euro per månad. Som familjens inkomster beaktas skattepliktiga 
förvärvs- och kapitalinkomster samt skattefria inkomster med undantag av 
vissa prioriterade inkomster. Det inkomstbundna vårdtilläggets fulla be-
lopp var 168,19 euro per månad.

Privatvårdsstödet betalas för vården av ett barn under skolåldern till 
den dagvårdsproducent som föräldrarna har utsett. Dagvårdsproducenten 
skall ha gjort en anmälan om sin verksamhet till kommunen eller ingått ett 
arbetsavtal med föräldrarna. Stöd kan betalas för varje barn i familjen från 
föräldradagpenningstidens slut tills barnet som läropliktigt börjar skolan. 
En familj som har ett barn under tre år kan välja antingen hemvårdsstöd 
eller privatvårdsstöd.

I privatvårdsstöd kan vårdpenning och vårdtillägg betalas för varje barn 
under skolåldern. Vårdtillägget är inkomstbundet och beloppet beror på fa-
miljens storlek. Inkomstgränserna för fullt vårdtillägg är desamma som för 
hemvårdsstödets vårdtillägg. Rätten till vårdtillägg upphör om inkomsterna 
i en familj med två personer överskrider 2 329,96 euro per månad, i en 
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familj med tre personer 2 861,33 euro per månad och i en familj med fyra 
eller flera personer 3 403,11 euro per månad. Vid utgången av år 2005 var 
vårdpenningens belopp 137,33 euro per barn och månad och det inkomst-
bundna vårdtillägget högst 134,55 euro per barn och månad.

Partiell vårdpenning utgavs år 2005 till en förälder anställd i ett tjänste- 
eller anställningsförhållande där arbetstiden på grund av vården av ett 
barn under tre år uppgår till i medeltal högst 30 timmar per vecka. Rätt till 
partiell vårdpenning har under samma förutsättningar även en förälder el-
ler annan vårdnadshavare vars barn deltar i utbildningen under det första 
eller andra året inom den grundläggande utbildningen. Dessutom kan 
stödet betalas till föräldrar vars barn som läropliktigt deltar i förskoleun-
dervisningen. I så fall inleder barnet den grundläggande utbildningen ett år 
senare än föreskrivet. Om barnet omfattas av förlängd läroplikt (läroplikten 
inleds ett år tidigare än föreskrivet och varar 11 år) har barnets förälder rätt 
till partiell vårdpenning redan då barnet som läropliktigt deltar i förskole-
undervisningen, och denna rätt kvarstår till utgången av barnets tredje år 
inom den grundläggande utbildningen.

Partiell vårdpenning är skattepliktig inkomst, och beloppet var 70 euro 
per månad vid utgången av år 2005.

Partiell vårdpenning utges inte om föräldern sköter barnet och får 
hemvårdsstöd. Dagvård som ordnas av kommunen är inget hinder för ut-
betalning av partiell vårdpenning. Det är också möjligt att betala partiell 
vårdpenning samtidigt med privatvårdsstöd. Båda föräldrarna har rätt till 
partiell vårdpenning under samma kalenderperiod, förutsatt att de inte tar 
ut ledigheten samtidigt.
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2 En översikt över de familjeförmåner som 
betalas av FPA

2.1 Familjeförmånernas omfattning

År 2005 betalade FPA sammanlagt 644,1 miljoner euro i föräldradagpen-
ning till 99 067 mödrar och 47 554 fäder.

I moderskapsunderstöd betalades under år 2005 sammanlagt 11 miljo-
ner euro till 56 930 familjer.

Vid utgången av år 2005 fick 569 633 familjer barnbidrag, och i dessa 
familjer fanns sammanlagt 1 034 400 barn. Under året betalades samman-
lagt 1 424,4 miljoner euro i barnbidrag.

Under år 2005 fick 143 825 familjer lagstadgat barnavårdsstöd. Belop-
pet av utbetalda stöd uppgick till sammanlagt 340 miljoner euro. Vid årets 
slut omfattades 89 850 familjer och 129 055 barn av stödet.

Det sammanlagda beloppet av de ovan nämnda förmånerna för barnfa-
miljer som behandlas i publikationen uppgick till 2 419,5 miljoner euro år 
2005.

Övriga på lag baserade förmåner för barnfamiljer (se kvalitetsbeskriv-
ningen, punkt 7) betalades år 2005 enligt följande: 
– 2,9 miljoner euro i specialvårdspenningar,
– 72,7 miljoner euro i vårdbidrag för barn,
– sammanlagt 152,1 miljoner euro i barntillägg till pensioner och förmå-

ner inom arbetslöshetsskyddet,
– 86 miljoner euro i barnpensioner,
– 139,3 miljoner euro i underhållsstöd.
Det utbetalda beloppet av dessa förmåner uppgick sammanlagt till 453 
miljoner euro.

Förutom det lagstadgade barnavårdsstödet betalade dessutom kommu-
nerna sina egna kommuntillägg genom FPA för sammanlagt 57,1 miljoner 
euro. Kommunvisa kommuntillägg betalades därtill ut av kommunerna 
själva för 20,7 miljoner euro år 2004.

2.2 Utbetalda föräldradagpenningar

År 2005 betalade FPA sammanlagt 644,1 miljoner euro i föräldradagpen-
ningar. Av denna summa betalades 92 % till mödrar. Av de dagpenningar 
som betalades till mödrar betalades 35,5 % till mödrar i åldern 30–34 år. 
Även i fråga om dagpenningar till fäder utgjorde denna åldersgrupp den 
största andelen (35,4 %). Av alla dagpenningar betalades 6,4 % till mödrar 
som var över 40 år, och 14,8 % till fäder i samma åldersgrupp (Figur 1).

Den genomsnittliga ersättningen per dag till mödrar var 39,8 euro, och 
till fäder 59,3 euro. I åldersgruppen 30–34 år var mödrarnas genomsnittli-
ga ersättning per dag 45,1 euro medan fädernas var 61,8 euro. Den största 
genomsnittliga ersättningen per dag betalades till 35–39-åringar både när 
det gällde mödrar och fäder (47,6 euro/dag respektive 64,4 euro/dag)  
(Figur 2).
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2.3 Yrkesställning och huvudyrkesgrupp hos mottagare av 
föräldradagpenning

I figur 3 jämförs yrkesstrukturen hos yrkesverksamma mödrar och fäder 
som hade föräldradagpenning år 2005 med yrkesstrukturen hos den 
manliga respektive kvinnliga sysselsatta arbetskraften i åldern 15–64 år. 
Uppgifterna om den sysselsatta arbetskraftens yrken baserar sig på Stati-
stikcentralens arbetskraftsundersökning för samma år.

År 2005 utbetalda föräldradagpenningar
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Mödrar och fäder som fick föräldradagpenning år 2005: en jämförelse
efter yrke och yrkesställning1

Figur 3
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Självständiga företagare var 5,6 % av de mödrar och 7,3 % av de fäder 
som hade föräldradagpenning. Den motsvarande andelen för den syssel-
satta arbetskraften var 8,1 % (kvinnor) och 15,8 % (män).

Enligt arbetskraftsundersökningen hörde 15,3 % av de kvinnliga lön-
tagarna och 15,7 % av de manliga löntagarna till huvudyrkesgruppen tek-
niskt, vetenskapligt, humanistiskt och konstnärligt arbete. Då det gällde 
mottagare av föräldradagpenning var andelen för denna huvudgrupp betyd-
ligt större, d.v.s. 21,7 % (kvinnor) och 23,3 % (män).

Av de mödrar som fick föräldradagpenning hade över en fjärdedel, d.v.s. 
27,4 %, arbetat inom hälsovårdssektorn eller socialsektorn, av fäderna 
4,2 %. Motsvarande andelar för den sysselsatta arbetskraften var propor-
tionellt sett mindre, d.v.s. 24,4 % och 3,0 %. 

2.4 Fäder som mottagare av föräldradagpenningsförmåner

Då föräldradagpenningsperioden är över kan man retroaktivt klarlägga hur 
många fäder som under den gångna perioden hade utnyttjat förmånerna 
som utges till fäder. I publikationen granskas detta i fråga om avslutade 
föräldradagpenningsperioder år 2005. Av alla avslutade perioder i hela lan-
det var andelen fäder som hade haft föräldradagpenningsförmåner 69,8 %. 
Andelen varierade landskapsvis, och den var störst i Österbottens landskap 
(76,7 %) och minst i Lappland (62,6 %) (Figur 4).

Av fäderna hade den största delen fått faderskapspenning. Bara 9,5 % 
av de avslutade perioderna utgjordes av föräldrapenning till fadern.  Av 
de fäder som hade mottagit föräldrapenning (5 464 fäder) hade 83 % fått 
bonusfaderskapspenning. Det betyder att de hade haft föräldrapenning de 
12 sista dagarna av föräldradagpenningsperioden, som efterföljdes av en 
faderskapspenningsperiod på 12 dagar (s.k. bonusledighet). 

Figur 4

Avslutade föräldradagpenningsperioder år 2005: andelen fäder (%) med
föräldradagpenning av de avslutade föräldradagpenningsperioderna,
landskapsvis

Andel (%)

Hela landet

10 20 30 40 50 60 70 80

Österbotten

Åland
Mellersta Österbotten

Södra Österbotten
Egentliga Tavastland
Östra Nyland

Kymmenedalen

Norra Österbotten

Norra Savolax

Birkaland

Mellersta Finland

Södra Karelen
Södra Savolax

Egentliga Finland
Päijänne-Tavastland

Nyland

Norra Karelen
Satakunta

Kajanaland
Lappland



37

2.5 Barn som omfattades av det lagstadgade hemvårdsstödet

Det lagstadgade hemvårdsstödet betalades för sammanlagt 103 313 barn 
vid utgången av år 2005. Dessa barns andel av barn i motsvarande ålder, 
d.v.s. 9 månader–6 år, var 29 % i hela landet. Granskat landskapsvis varie-
rade andelen mellan 24 och 38. Andelen var störst i Mellersta Österbottens 
landskap och minst i Östra Nylands landskap.(Figur 5).

2.6 Familjer med barnbidrag

Av de familjer som fick barnbidrag var 44 % enbarnsfamiljer, medan 4,6 % 
av familjerna hade minst 4 barn (Figur 6).
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Det lagstadgade hemvårdsstödet: barn för vilka stöd betalades per 100
barn i motsvarande ålder, landskapsvis 31.12.2005
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Figur 5

Det hör inte till FPAs uppgifter att betala hemvårdsstöd på Åland.
19 mån.–6 år
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I figur 7 granskas andelen familjer med tre eller flera barn av familjerna 
med barnbidrag. Dessa familjers andel var 18 % i hela landet, medan ande-
len varierade landskapsvis från 15,1 % till 24,3 %.

Familjer med barnbidrag år 2005, antalet barn i familjen

4 eller flera barn

3 barn

2 barn

1 barn
%

Sammanlagt

Antalet barn i familjen

38,0

13,4

4,6

100,0Familjer inalles 569 633

Figur 6
44,0

Figur 7

Familjer med barnbidrag vid utgången av år 2005: andelen familjer (%)
med 3 eller flera barn av det totala antalet familjer med barnbidrag,
landskapsvis
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3 Materialet och dess tillförlitlighet

3.1 Material

Uppgifterna i publikationen grundar sig på den information som lagrats i 
förmånsdatabaser i anslutning till systemen för förmånshandläggningen. 
Förmånsdatabaserna utgör underlag för de register för statistikföring som 
årligen produceras. Förmånsdatabasen innehåller de för beviljandet av för-
månen nödvändiga uppgifterna om stödtagarna och grunderna för bestäm-
mande av stödet samt uppgifter om utbetalningen. Handläggningsystemen 
är administrativa datasystem som betjänar handläggningen och utbetal-
ningen av förmånerna. Statistiken grundar sig på det totala materialet, med 
undantag av uppgifterna om yrket för de mödrar som har fått föräldradag-
penning. 

Ansökningarna om föräldraförmåner handläggs och avgörs på FPA-
byråerna. Ansökningar om föräldradagpenningar handläggs och avgörs 
dessutom av arbetsplatskassorna (gäller försäkrade som hör till en arbets-
platskassa). Den information som uppstår i samband med handläggningen 
av ansökan och utbetalningen av förmånen lagras i förmånsdatabaserna. 
De uppgifter om förmånen som behövs för statistikföringen sammanställs 
i statistikregister på individnivå. Utifrån dessa sammanställs statistikre-
gister på summanivå, som utgör underlag för produktionen av statistiken.  
Datainnehållet i registren kompletteras med uppgifter ur FPAs befolknings- 
och regionregister. 

Uppgifterna i publikationen grundar sig på det totala materialet. Uppgift 
om yrke för mödrar som har fått föräldradagpenning registreras dock bara 
då det gäller mödrar som ingår i sjukförsäkringens konstanta bassampel. I 
bassamplet ingår försäkrade som är födda på någondera av två givna dagar 
i månaden. Handläggningssystemet för föräldradagpenningar förutsätter 
att yrke antecknas för de mödrar som ingår i det konstanta bassamplet. 
Samplet omfattar cirka 6,6 procent av de kvinnliga försäkrade. Den statistik 
som omfattar uppgift om yrke för de mödrar som fått föräldradagpenning 
baserar sig på sampeltal som viktats med en viktkoefficient. Då det gäller 
fäder som har fått föräldradagpenning baserar sig uppgiften om yrke på det 
totala materialet.

För varje statistisk enhet (föräldradagpenningsperiod, föräldradagpen-
ningsdagar, utbetalda föräldradagpenningar och dagpenningtagare) som 
förekommer i yrkestabellerna för mödrarna beräknas viktkoefficienten se-
parat genom att man för varje statistisk enhet dividerar talet för det totala 
materialet med motsvarande tal som fås från samplet (sampeltal).

De tal som viktats utgående från sampeltalen summeras inte alltid till 
det totala materialet. I de tabeller som innehåller uppgift om yrke för de 
mödrar som har fått föräldradagpenning har totalsumman hämtats ur det 
totala materialet. 

Under punkt 6 i kvalitetsbeskrivningen redogörs för jämförbarheten av 
statistiken i den här publikationen.
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3.2 Tillförlitlighet

Handläggningssystemen för familjeförmånerna innehåller automatiska rim-
lighetskontroller och logiska kontroller, genom vilka programmet kräver att 
handläggaren rättar eller kontrollerar uppgifterna innan ett beslut ges. Då 
det gäller försäkrade som ingår i sjukförsäkringens konstanta bassampel, 
det vill säga personer som är födda på endera av två givna dagar i måna-
den, förutsätter handläggningssystemet att man vid beslut om moder-
skapspenning antecknar en uppgift om sökandens yrke.

Systemen för statistikföring baserar sig på förmånsdatabaserna. Om det 
ännu i statistiksystemen förekommer eventuella felaktiga och obehöriga 
fall rättas dessa till eller styrs till gruppen ospecificerade fall. De belopp 
som presenteras i statistiken över utbetalda förmåner avstäms månatligen 
eller årligen mot utbetalningsuppgifterna i bokföringen.

På grund av de många författningar som reglerar förmånerna är hand-
läggningssystemen omfattande helheter. Detta återspeglas också i statis-
tiksystemen. Då förmånslagstiftningen har genomgått ändringar har det 
inte alltid varit möjligt att förnya handläggningssystemen i samma takt. 
Vid framställningen av statistik måste processen vara mycket kontrollerad 
för att fel skall kunna undvikas. Eventuella fel förebyggs genom ett tätt 
samarbete mellan de sakkunniga som ansvarar för förmånerna respektive 
statistiken.
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4 Begrepp

4.1 Statistiska enheter

Statistik över föräldradagpenningar

Som statistiska enheter för föräldragpenningarna används i publikationen 
mottagare av dagpenning, inledd period, avslutad period, ersatta dagar 
och utbetalda dagpenningar.

Mottagare av föräldradagpenning är en moder eller fader som har fått 
föräldradagpenning under året.

En föräldradagpenningsperiod inleds då föräldradagpenning börjar ut-
betalas till modern. Statistikåret bestäms enligt den första betalningspos-
ten. Föräldradagpenningsperioden omfattar 263 vardagar. Alla föräldradag-
penningsperioder som inletts ett visst år avslutas således senast följande 
år. Ett undantag kan utgöras av perioder i vilka ingår en förlängning (60 
dagar/barn) på grund av att flera barn har fötts samtidigt.

Föräldradagpenningsdagar är det antal dagar för vilka dagpenning har 
utbetalats under året. Föräldradagpenning utbetalas för vardagar.

Statistiken över utbetalda dagpenningar gäller beloppet av de föräldra-
dagpenningar som utbetalats under året.

Statistik över barnbidrag

Som statistiska enheter används i publikationen mottagare av barnbidrag, 
barn för vilka barnbidrag betalats samt utbetalda barnbidrag. I statistiken 
över mottagare av barnbidrag används här benämningen mottagare (famil-
jer). 

Statistik över moderskapsunderstöd

Som statistiska enheter för moderskapsunderstödet och adoptionsbidraget 
används mottagare (familjer), antalet utbetalda understöd (moderskaps-
förpackning eller penningunderstöd samt adoptionsbidrag) och utbetalda 
understöd. Beloppet av utbetalda moderskapsunderstöd är summan av 
moderskapsunderstöden och penningvärdet av de understöd som utgetts i 
form av moderskapsförpackning.

Statistik över barnavårdsstödet

Som statistiska enheter för hemvårdsstödet och privatvårdsstödet används 
i publikationen utbetalda stöd, stödtagare (familjer) samt barn, för vilka 
stöd betalats.

Statistiken över utbetalda stöd gäller de belopp som utbetalats under 
året. 

Det totala antalet familjer som fått stöd under året utgörs av det totala 
antalet familjer som har fått hemvårdsstöd, privatvårdsstöd eller partiell 
vårdpenning under år 2005. 

I den statistik över hemvårdsstöden och privatvårdsstöden där antalet 
familjer och/eller antalet barn har statistikförts vid årets slut, bestäms sta-
tistikföringstidpunkten enligt den tid stödet hänför sig till. Detta innebär att 
familjerna har varit stödtagare den sista dagen av statistikåret. 
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Mottagare (familjer) av partiell vårdpenning och utbetald partiell vård-
penning har inte statistikförts separat. Barn, för vilka partiell vårdpenning 
har betalats, statistikförs vid årets slut enligt den tid stödet hänför sig till 
(Tabell 12).

4.2 Faktorer som beskriver mottagarna av familjeförmåner

Ålder

I den här publikationen finns statistik efter ålder då det gäller mottagare av 
föräldradagpenningar och barn för vilka barnavårdsstöd har betalats. Ål-
dern avser förmånstagarens ålder eller barnets ålder vid statistikårets slut.

I åldersstatistiken har utöver fördelningen även angetts medianåldern 
för att åskådliggöra åldersstrukturen. Medianåldern delar materialet i rela-
tion till åldern i två lika stora delar.

Region

Förmånstagarens boendekommun är boendekommunen vid årets slut. Bar-
nets boendekommun bestäms enligt förälderns eller vårdnadshavarens bo-
endekommun. Indelningen landskapsvis grundar sig på boendekommunen. 

För att underlätta regionala jämförelser har vissa statistikuppgifter 
ställts i relation till regionens invånarantal. I fråga om föräldradagpenning-
ar har den kvinnliga befolkningen i åldern 16–44 år använts som nämnare. 

Barn för vilka barnavårdsstöd har betalats vid årets slut har i den regio-
nala statistiken ställts i relation till barn i motsvarande ålder.

Befolkningsuppgifterna grundar sig på FPAs databas, som innehåller 
data för varje enskild försäkrad. Statistikföringstidpunkten är årets slut.

Yrke och yrkesställning

Uppgift om yrke för mottagare av föräldradagpenning registreras vid dag-
penningsperiodens början då det gäller kvinnor som hör till sjukförsäkring-
ens konstanta bassampel och alla män som söker föräldradagpenning.

FPAs yrkesklassificering. FPAs nuvarande yrkesklassificering togs i bruk 
i början av år 1988. Klassificeringen baserar sig på den nordiska yrkesklas-
sificeringen, som bearbetats något vid FPA för att motsvara socialförsäk-
ringens behov. Klassificeringen har således kompletterats med vissa grup-
per som ingår i gruppen icke-verksamma. 

I denna årsöversikt används en klassificering som baserar sig på en 
kombination av yrkesställning och yrke. Uppgift om yrke uppges med en 
kod, där de två första tecknen anger yrke och det tredje tecknet yrkesställ-
ning.

Yrkesbegreppet. Som yrke för den som söker föräldradagpenning anges 
det yrke som den sökande senast har utövat. En sökande som under de fem 
åren före förmånsansökan inte har varit yrkesverksam antecknas som icke-
yrkesverksam. Med utövande av yrke avses minst tre timmars deltidsarbete 
och arbete som varar minst fyra månader per år.
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2. Vanhempainpäivärahapäivät vuonna 2005: maakunta ja päivärahansaajan ikä

Maakunta	 Kaikki	 Ikäryhmä	 	 	 Kaikki	 Ikäryhmä	
	
	 	 	 –24	 25–34	 35–	 	 	 –24	 25–34	 35–	
	
	
	 Äidille korvattuja päiviä, kpl   Isälle korvattuja päiviä, kpl
	
Koko maa	 		14	887	329	 			2	310	948	 			9	077	657	 			3	498	724	 		863	764	 				49	259	 			484	829	 			329	676	
	
Uusimaa		 			4	190	779	 					489	837	 			2	540	842	 			1	160	100	 		244	892	 					9	294	 			134	085	 			101	513	
Itä-Uusimaa		 					260	930	 						27	365	 					162	288	 						71	277	 			16	934	 							696	 					9	206	 					7	032	
Varsinais-Suomi		 			1	212	256	 					166	578	 					776	213	 					269	465	 			71	258	 					4	479	 				40	938	 				25	841	
Satakunta		 					590	407	 					109	600	 					364	750	 					116	057	 			30	684	 					2	533	 				17	064	 				11	087	
Kanta-Häme		 					448	694	 						65	809	 					279	451	 					103	434	 			26	497	 					1	255	 				14	103	 				11	139	
Pirkanmaa		 			1	365	009	 					202	657	 					855	496	 					306	856	 			80	022	 					3	933	 				45	240	 				30	849	
Päijät-Häme		 					514	796	 						91	830	 					311	952	 					111	014	 			27	738	 					1	710	 				16	533	 					9	495	
Kymenlaakso		 					439	163	 						68	885	 					281	210	 						89	068	 			26	358	 					1	468	 				14	601	 				10	289	
Etelä-Karjala		 					303	509	 						49	313	 					187	379	 						66	817	 			16	589	 					1	036	 					9	347	 					6	206	
Etelä-Savo		 					339	185	 						57	422	 					205	754	 						76	009	 			18	975	 					1	074	 				10	200	 					7	701	
Pohjois-Savo		 					646	506	 					128	147	 					378	602	 					139	757	 			37	991	 					2	778	 				22	036	 				13	177	
Pohjois-Karjala		 					387	956	 						80	295	 					220	229	 						87	432	 			22	394	 					1	845	 				11	692	 					8	857	
Keski-Suomi		 					741	646	 					120	017	 					465	121	 					156	508	 			43	474	 					2	996	 				24	790	 				15	688	
Etelä-Pohjanmaa		 					539	444	 						88	299	 					326	514	 					124	631	 			29	625	 					1	687	 				16	746	 				11	192	
Pohjanmaa		 					491	170	 						71	678	 					314	956	 					104	536	 			31	867	 					1	670	 				18	794	 				11	403	
Keski-Pohjanmaa		 					222	145	 						39	593	 					138	691	 						43	861	 			13	292	 							926	 					7	492	 					4	874	
Pohjois-Pohjanmaa		 			1	422	618	 					289	445	 					836	008	 					297	165	 			83	429	 					6	792	 				49	418	 				27	219	
Kainuu		 					195	888	 						48	740	 					105	643	 						41	505	 			10	440	 							857	 					5	676	 					3	907	
Lappi		 					457	910	 					104	721	 					257	615	 						95	574	 			22	776	 					1	976	 				12	405	 					8	395	
Ahvenanmaa		 						64	233	 							7	899	 						36	873	 						19	461	 				6	090	 							194	 					3	179	 					2	717	

Huom.	 Ulkomailla	asuvat	eivät	sisälly	maakunnittaiseen	erittelyyn.

1. Vanhempainpäivärahat vuonna 2005: maksetut päivärahat, keskimääräinen päiväkorvaus ja keski- 
 määräiset työtulot vanhempainpäivärahansaajan iän mukaan

Ikäryhmä	 Vanhempainpäivä-	 Vanhempainpäivä-	 Vanhempainpäivärahan		 Vanhempainpäivärahan	
	 rahat	 	 rahapäivät	 	 saajat	 	 	 saajat,	joilla	työtuloa2	
	
	 1	000	e	 %	 Kpl	 %	 Lkm	 Osuus	 Keskim.	 Lkm	 %	 Keski-	
	 	 	 	 	 	 vast.	 päivä-	 	 	 määräinen	
	 	 	 	 	 	 ikäi-	 korvaus,	 	 	 työtulo,	
	 	 	 	 	 	 sistä1	 euroa/pv	 	 	 euroa/v	
	 	 	 	 	 	 				%	
	
	
	 Äidit
	
Kaikki	 592	823	 100,0	 14	887	329	 100,0	 	99	067	 	10,4	 	39,8	 	75	564	 100,0	 	19	996	
	
				–19		 		3	488	 		0,6	 			214	081	 		1,4	 		1	481	 		1,2	 	16,3	 				367	 		0,5	 		4	236	
20–24		 	50	692	 		8,6	 	2	096	867	 	14,1	 	13	567	 		8,3	 	24,2	 		8	261	 	10,9	 	11	042	
25–29		 162	504	 	27,4	 	4	414	218	 	29,7	 	29	256	 	18,1	 	36,8	 	22	366	 	29,6	 	17	627	
30–34		 210	406	 	35,5	 	4	663	439	 	31,3	 	31	014	 	20,6	 	45,1	 	25	372	 	33,6	 	22	107	
35–39		 127	798	 	21,6	 	2	687	194	 	18,1	 	18	138	 	10,6	 	47,6	 	14	786	 	19,6	 	24	055	
40–		 	37	935	 		6,4	 			811	530	 		5,5	 		5	611	 		3,0	 	46,7	 		4	412	 		5,8	 	24	342	

	 Isät
	
Kaikki	 	51	234	 100,0	 			863	764	 100,0	 	47	554	 		2,7	 	59,3	 	45	792	 100,0	 	28	465	
	
				–19		 					18	 		0,0	 							781	 		0,1	 					49	 		0,0	 	23,1	 					20	 		0,0	 		9	742	
20–24		 		1	882	 		3,7	 				48	478	 		5,6	 		2	877	 		1,7	 	38,8	 		2	465	 		5,4	 	18	120	
25–29		 	10	117	 	19,7	 			191	694	 	22,2	 	11	082	 		6,5	 	52,8	 	10	616	 	23,2	 	24	146	
30–34		 	18	116	 	35,4	 			293	135	 	33,9	 	16	149	 	10,2	 	61,8	 	15	766	 	34,4	 	29	326	
35–39		 	13	545	 	26,4	 			210	474	 	24,4	 	11	299	 		6,4	 	64,4	 	11	045	 	24,1	 	31	619	
40–		 		7	556	 	14,7	 			119	202	 	13,8	 		6	098	 		0,7	 	63,4	 		5	880	 	12,8	 	32	428	

1	16–44-vuotiaat	naiset.	
	 16–64-vuotiaat	miehet.	
2	Lukumääriin	eivät	sisälly	ne	vanhempainpäivärahan	saajat,	joilta	puuttui	työtulotieto	(yht.	11	697	äitiä	ja	1	460	isää).
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3. Vanhempainpäivärahan saajat vuonna 2005: maakunta ja päivärahansaajan ikä

Maakunta	 Yhteensä	 Ikäryhmä	 	 	 	 	 Medi-	
	 	 	 	 	 	 	 aani-	
	 	 			–24	 25–29	 30–34	 35–39	 40–	 ikä	
	
	
	 Äidit, lkm	

Kaikki äidit	 99	067	 	15	048	 	29	256	 	31	014	 	18	138	 		5	611	 30	
	
Uusimaa		 28	035	 		3	216	 		7	272	 		9	655	 		6	050	 		1	842	 31	
Itä-Uusimaa		 	1	771	 				195	 				450	 				640	 				374	 				112	 31	
Varsinais-Suomi		 	8	049	 		1	101	 		2	487	 		2	637	 		1	414	 				410	 30	
Satakunta		 	3	937	 				715	 		1	305	 		1	129	 				616	 				172	 29	
Kanta-Häme		 	2	992	 				431	 				968	 				899	 				528	 				166	 30	
Pirkanmaa		 	9	009	 		1	309	 		2	732	 		2	933	 		1	586	 				449	 30	
Päijät-Häme		 	3	416	 				595	 		1	032	 		1	033	 				577	 				179	 30	
Kymenlaakso		 	2	930	 				442	 				940	 				911	 				490	 				147	 30	
Etelä-Karjala		 	2	056	 				323	 				612	 				659	 				358	 				104	 30	
Etelä-Savo		 	2	271	 				377	 				693	 				673	 				395	 				133	 30	
Pohjois-Savo		 	4	267	 				819	 		1	308	 		1	179	 				729	 				232	 30	
Pohjois-Karjala		 	2	633	 				532	 				797	 				704	 				437	 				163	 29	
Keski-Suomi		 	4	933	 				780	 		1	587	 		1	497	 				822	 				247	 30	
Etelä-Pohjanmaa		 	3	599	 				602	 		1	127	 		1	032	 				635	 				203	 30	
Pohjanmaa		 	3	308	 				463	 		1	046	 		1	074	 				575	 				150	 30	
Keski-Pohjanmaa		 	1	458	 				267	 				464	 				434	 				220	 					73	 29	
Pohjois-Pohjanmaa		 	9	289	 		1	820	 		2	975	 		2	515	 		1	432	 				547	 29	
Kainuu		 	1	301	 				324	 				364	 				336	 				208	 					69	 29	
Lappi		 	3	005	 				665	 				909	 				789	 				486	 				156	 29	
Ahvenanmaa		 			446	 					50	 				105	 				154	 				105	 					32	 32	

	 	 	 Isät, lkm	

Kaikki isät	 47	554	 		2	926	 	11	082	 	16	149	 	11	299	 		6	098	 32	
	
Uusimaa		 13	034	 				530	 		2	602	 		4	731	 		3	350	 		1	821	 33	
Itä-Uusimaa		 			893	 					37	 				174	 				330	 				248	 				104	 33	
Varsinais-Suomi		 	3	893	 				238	 				831	 		1	420	 				922	 				482	 33	
Satakunta		 	1	792	 				131	 				470	 				575	 				415	 				201	 32	
Kanta-Häme		 	1	499	 					93	 				370	 				461	 				377	 				198	 33	
Pirkanmaa		 	4	475	 				255	 		1	107	 		1	502	 		1	069	 				542	 32	
Päijät-Häme		 	1	596	 				110	 				401	 				548	 				326	 				211	 32	
Kymenlaakso		 	1	410	 					82	 				348	 				441	 				345	 				194	 33	
Etelä-Karjala		 			954	 					56	 				208	 				333	 				237	 				120	 33	
Etelä-Savo		 	1	068	 					69	 				237	 				339	 				267	 				156	 33	
Pohjois-Savo		 	2	051	 				150	 				536	 				650	 				441	 				274	 32	
Pohjois-Karjala		 	1	208	 				105	 				287	 				364	 				277	 				175	 32	
Keski-Suomi		 	2	430	 				173	 				581	 				837	 				539	 				300	 32	
Etelä-Pohjanmaa		 	1	800	 				110	 				461	 				571	 				449	 				209	 32	
Pohjanmaa		 	1	850	 				101	 				473	 				645	 				405	 				226	 32	
Keski-Pohjanmaa		 			771	 					51	 				191	 				255	 				196	 					78	 32	
Pohjois-Pohjanmaa		 	4	643	 				443	 		1	283	 		1	453	 				959	 				505	 31	
Kainuu		 			572	 					58	 				138	 				177	 				122	 					77	 32	
Lappi		 	1	249	 				117	 				313	 				394	 				253	 				172	 32	
Ahvenanmaa		 			249	 					13	 					45	 					86	 					65	 					40	 33	
	
Vanhempainrahaa 
saaneet isät	 	5	953	 				124	 				911	 		2	198	 		1	702	 		1	018	 34	
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4. Vuonna 2005 päättyneet vanhempainpäivärahakaudet ja isät: maakunta

Maakunta1	 	 Päättyneitä	 Isiä,	joille	on	maksettu	jotain	vanhempainpäiväraha-	
	 	 vanhempain-	 etuutta	kauden	aikana	
	 	 päivärahakausia	
	
	 	 Lkm	 Lkm	 Osuus	päät-	 Vanhem-	 Näistä	myös	
	 	 	 	 tyneistä	 pain-	 bonusisyys-	
	 	 	 	 vanhempain-	 rahaa	 rahaa	
	 	 	 	 päiväraha-	 saaneita	 saaneita2	
	 	 	 	 kausista,%
	
	
Koko maa	 57	710	 40	274	 69,8	 	5	464	 	4	533	
	
Uusimaa		 16	149	 11	024	 68,3	 	1	780	 	1	507	
Itä-Uusimaa		 	1	092	 			803	 73,5	 			120	 			106	
Varsinais-Suomi		 	4	711	 	3	298	 70,0	 			473	 			401	
Satakunta		 	2	313	 	1	549	 67,0	 			140	 			113	
Kanta-Häme		 	1	774	 	1	310	 73,8	 			133	 			113	
Pirkanmaa		 	5	248	 	3	729	 71,1	 			549	 			479	
Päijät-Häme		 	2	003	 	1	398	 69,8	 			146	 			123	
Kymenlaakso		 	1	704	 	1	207	 70,8	 			147	 			113	
Etelä-Karjala		 	1	172	 			801	 68,3	 				96	 				77	
Etelä-Savo		 	1	306	 			908	 69,5	 			100	 				76	
Pohjois-Savo		 	2	495	 	1	758	 70,5	 			238	 			196	
Pohjois-Karjala		 	1	491	 			958	 64,3	 			115	 				92	
Keski-Suomi		 	2	866	 	2	067	 72,1	 			287	 			237	
Etelä-Pohjanmaa		 	2	138	 	1	587	 74,2	 			132	 			109	
Pohjanmaa		 	1	914	 	1	468	 76,7	 			209	 			162	
Keski-Pohjanmaa		 			854	 			641	 75,1	 				55	 				41	
Pohjois-Pohjanmaa		 	5	439	 	3	905	 71,8	 			511	 			405	
Kainuu		 			707	 			446	 63,1	 				50	 				42	
Lappi		 	1	793	 	1	122	 62,6	 			117	 				83	
Ahvenanmaa		 			268	 			201	 75,0	 				58	 				53	

Huom.	 Tilastoon	on	poimittu	tiedot	tilastointijakson,	sitä	edeltävän	vuoden	ja	seuraavan	vuosineljän-
	 	 neksen	maksuista.
1	Maakunta	on	äidin	vuoden	lopun	asuinkunnasta.	
2	Isä	on	ollut	vanhempainrahalla	vanhempainpäivärahakauden	12	viimeistä	arkipäivää,	jota	on
	 seurannut	12	päivän	isyysrahakausi	(bonusvapaa).

5. Äitiysavustus vuonna 2005: maakunta

Maakunta	 Yhteensä	 Äitiysavustuksen	 Äitiysavustukset1	
	 	 saajat	(perheet)	
	
	 1	000	e	 Saajat	 Adoptio-	 Yhteensä	 Pakkauksena	 Rahana	
	 	 yhteensä	 tuki	 lkm	 	 %	 	 %
	
	
Koko maa	 10	994	 56	930	 			278	 58	640	 68,5	 31,5	
	
Uusimaa		 	3	155	 16	142	 				92	 16	621	 67,1	 32,9	
Itä-Uusimaa		 			173	 			971	 					1	 	1	002	 68,2	 31,8	
Varsinais-Suomi		 			895	 	4	610	 				20	 	4	760	 71,4	 28,6	
Satakunta		 			434	 	2	272	 					9	 	2	322	 73,2	 26,8	
Kanta-Häme		 			320	 	1	726	 					5	 	1	775	 68,9	 31,1	
Pirkanmaa		 	1	056	 	5	228	 				36	 	5	424	 68,0	 32,0	
Päijät-Häme		 			379	 	1	955	 				10	 	2	026	 68,3	 31,7	
Kymenlaakso		 			346	 	1	696	 				14	 	1	727	 71,6	 28,4	
Etelä-Karjala		 			216	 	1	200	 					2	 	1	230	 71,1	 28,9	
Etelä-Savo		 			256	 	1	307	 					8	 	1	334	 68,2	 31,8	
Pohjois-Savo		 			449	 	2	427	 					6	 	2	513	 69,2	 30,8	
Pohjois-Karjala		 			305	 	1	581	 					7	 	1	629	 71,0	 29,0	
Keski-Suomi		 			555	 	2	973	 					9	 	3	075	 67,7	 32,3	
Etelä-Pohjanmaa		 			377	 	1	988	 					7	 	2	045	 70,6	 29,4	
Pohjanmaa		 			462	 	1	935	 				31	 	2	004	 71,8	 28,2	
Keski-Pohjanmaa		 			162	 			847	 					4	 			865	 68,0	 32,0	
Pohjois-Pohjanmaa		 			976	 	5	414	 				13	 	5	551	 63,0	 37,0	
Kainuu		 			150	 			792	 					3	 			810	 75,3	 24,7	
Lappi		 			304	 	1	709	 					1	 	1	764	 71,9	 28,1	

Huom.	 Äitiysavustuksen	toimeenpano	Ahvenanmaalla	ei	kuulu	Kelan	tehtäviin.
1	Ilman	adoptiotukea.	
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6. Äidille maksetut vanhempainpäivärahat vuonna 2005: ammatti ja ammattiasema

Ammattiasema	 Vanhempain-		 Äitien	 	 Maksetut	vanhem-	 Keski-	 15–64-v	
Ammatti	 päivärahaa	 	 päivärahapäivät	 painpäivärahat	 	 määr.	 naispuoli-	
	 saaneet	äidit	 	 	 	 	 	 päivä-	 nen	työl-	
	 	 	 	 	 	 	 korvaus,	 linen	työ-	
	 Lkm	 %	 1	000	kpl	 %	 1	000	euroa	 %	 euroa/pv	 voima1,%	

	
Yhteensä	 99	067	 	 14	887,3	 	 	592	822,9	 	 39,8	
	
A	m	m	a	t	i	s	s	a			t	o	i	m	i	n	e	e	t		 77	755	 			100,0	 11	686,2	 			100,0	 	515	271,3	 			100,0	 44,1	 100,0	
	
	 Itsenäinen yrittäjä tai ammatin-	
	 harjoittaja, yrittäjäperheen jäsen	 	4	359	 					5,6	 			628,2	 					5,4	 		23	749,1	 					4,6	 37,8	 8,1	
	
	 0.	 Tekninen,	tieteellinen,	lainopillinen	
	 	 	humanistinen	ja	taiteellinen	työ		 			711	 					0,9	 			100,0	 					0,9	 			3	846,2	 					0,7	 38,5	 0,8	
	 1.	 Terveydenhuolto,	sosiaalialan	työ		 			621	 					0,8	 				99,0	 					0,8	 			4	180,4	 					0,8	 42,2	 1,1	
	 2.	 Hallinto-	ja	toimistotyö		 			318	 					0,4	 				40,0	 					0,3	 			1	709,4	 					0,3	 42,8	 1,2	
	 3.	 Kaupallinen	työ		 			363	 					0,5	 				51,6	 					0,4	 			2	398,4	 					0,5	 46,5	 1,2	
	 4.	 Maa-	ja	metsätaloustyö,	kalastus		 	1	060	 					1,4	 			149,3	 					1,3	 			4	910,1	 					1,0	 32,9	 1,9		
	 	 Maanviljelijät	ja	maatalouden	
	 	 emännät		 			908	 					1,2	 			125,9	 					1,1	 			4	215,6	 					0,8	 33,5	 1,5	
	 	 Muut		 			151	 					0,2	 				23,4	 					0,2	 					694,5	 					0,1	 29,7	 0,4	
	 5.	 Kuljetus-	ja	liikennetyö		 				30	 					0,0	 					2,5	 					0,0	 						79,8	 					0,0	 32,4	 0,1	
	 6/7/8	 Teollinen	työ,	koneenhoito,	
	 	 	 kaivos-	ja	louhintatyö	sekä	
	 	 	 rakennustyö		 			242	 					0,3	 				30,3	 					0,3	 			1	019,4	 					0,2	 33,6	 0,4	
	 9.	 Palvelutyö	ym.		 	1	014	 					1,3	 			155,6	 					1,3	 			5	605,5	 					1,1	 36,0	 1,4	
	
	  Palkansaajat	 72	306	 				93,0	 10	885,5	 				93,1	 	486	677,6	 				94,5	 44,7	 91,9	
	
	 0.	 Tekninen,	tieteellinen,	lainopillinen	
	 	 humanistinen	ja	taiteellinen	työ		 16	877	 				21,7	 	2	517,0	 				21,5	 	129	160,4	 				25,1	 51,3	 15,3	
	
	 	 00	Tekniikan	alaan	kuuluva	työ		 	4	011	 					5,2	 			614,8	 					5,3	 		32	951,9	 					6,4	 53,6	 1,6	
	 	 01	Kem.	ja	fys.	alaan	kuuluva	työ		 	1	060	 					1,4	 			157,3	 					1,3	 			7	888,4	 					1,5	 50,1	 1,0	
	 	 02	Biologian	alaan	kuuluva	työ		 			651	 					0,8	 				84,3	 					0,7	 			4	060,2	 					0,8	 48,2	 0,4	
	 	 03	Opetusalaan	kuuluva	työ		 	7	614	 					9,8	 	1	121,6	 					9,6	 		56	323,1	 				10,9	 50,2	 8,3	
	 	 04	Uskonnon	alaan	kuuluva	työ		 			227	 					0,3	 				45,9	 					0,4	 			1	989,9	 					0,4	 43,3	 0,4	
	 	 05	Lainopillinen	työ		 			484	 					0,6	 				61,8	 					0,5	 			4	167,7	 					0,8	 67,4	 0,3	
	 	 06	Toimittajan	työ	ja	joukko-	
	 	 	 viestintä		 			772	 					1,0	 			124,7	 					1,1	 			7	496,8	 					1,5	 60,1	 0,9	
	 	 07	Taide-	ja	viihdealan	työ		 	1	014	 					1,3	 			151,1	 					1,3	 			6	834,0	 					1,3	 45,2	 0,6	
	 	 08	Kirjasto-,	arkisto-	ja	museo-	
	 	 	 alan	työ,	informaatikot		 			394	 					0,5	 				64,4	 					0,6	 			2	487,9	 					0,5	 38,6	 0,8	
	 	 09	Muu	tieteellinen,	humanistinen	
	 	 	 ja	taiteellinen	työ		 			651	 					0,8	 				91,0	 					0,8	 			4	960,5	 					1,0	 54,5	 0,9	
	
	 1.	 Terveydenhuolto,	sosiaalialan	työ		 21	327	 				27,4	 	3	206,0	 				27,4	 	141	075,3	 				27,4	 44,0	 24,4	
	
	 	 10	Terveyden-	ja	sairaanhoitotyö		 11	731	 				15,1	 	1	795,5	 				15,4	 		82	412,5	 				16,0	 45,9	 12,1	
	 	 11	Terveydenhuollon	kuntout.	työ		 	1	287	 					1,7	 			187,0	 					1,6	 			7	760,9	 					1,5	 41,5	 1,2	
	 	 12	Hammashoitoalan	työ		 			484	 					0,6	 				73,1	 					0,6	 			3	408,0	 					0,7	 46,6	 0,6	
	 	 13	Apteekkialan	työ		 			772	 					1,0	 			118,3	 					1,0	 			6	460,4	 					1,3	 54,6	 0,9	
	 	 14	Eläinlääkintähuolto,	ympäris-	
	 	 	 tön-	ja	terveydensuojelutyö		 			166	 					0,2	 				29,6	 					0,3	 			1	769,3	 					0,3	 59,7	 0,2	
	 	 15	Sosiaalialan	työ		 	3	951	 					5,1	 			594,5	 					5,1	 		23	819,3	 					4,6	 40,1	 4,4	
	 	 16	Lasten	päivähoitotyö		 	2	149	 					2,8	 			307,4	 					2,6	 		10	633,0	 					2,1	 34,6	 4,0	
	 	 17	Psykologinen	työ		 			318	 					0,4	 				40,0	 					0,3	 			2	067,8	 					0,4	 51,7	 0,2	
	 	 18	Harrastus-	ja	vapaa-aika-	
	 	 	 toiminnan	ohjaus		 			318	 					0,4	 				42,5	 					0,4	 			1	802,8	 					0,3	 42,4	 0,3	
	 	 19	Muu	terveydenhuolto,	
	 	 	 sosiaalialan	työ	ym.		 			151	 					0,2	 				18,0	 					0,2	 					941,4	 					0,2	 52,4	 0,5	
	
1	Lähde:	Työvoimatutkimus	2005,	Tilastokeskus.
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Ammattiasema	 Vanhempain-		 Äitien	 	 Maksetut	vanhem-	 Keski-	 15–64-v	
Ammatti	 päivärahaa	 	 päivärahapäivät	 painpäivärahat	 	 määr.	 naispuoli-	
	 saaneet	äidit	 	 	 	 	 	 päivä-	 nen	työl-	
	 	 	 	 	 	 	 korvaus,	 linen	työ-	
	 Lkm	 %	 1	000	kpl	 %	 1	000	euroa	 %	 euroa/pv	 voima1,%	

	 2.	 Hallinto-	ja	toimistotyö		 10	792	 				13,9	 	1	656,5	 				14,2	 		84	643,9	 				16,4	 51,1	 19,4	
	
	 	 20	Julkisen	hallinnon	johtotyö		 			696	 					0,9	 			108,9	 					0,9	 			6	076,1	 					1,2	 55,8	 1,4	
	 	 21	Liikeyrityksen	ja	järjestöjen	
	 	 	 johtotyö		 	1	181	 					1,5	 			178,6	 					1,5	 		11	750,7	 					2,3	 65,8	 1,9	
	 	 22	Henkilöstö-	ja	työvoima-	
	 	 	 asioiden	hoito		 			409	 					0,5	 				63,3	 					0,5	 			2	920,7	 					0,6	 46,2	 0,5	
	 	 23	Taloushallinnon	suunnittelu-	
	 	 	 ja	tilinpitotyö	ym.		 	1	165	 					1,5	 			186,1	 					1,6	 			9	777,0	 					1,9	 52,5	 3,0	
	 	 24	Sihteeri-	ja	toimistotyö		 	3	981	 					5,1	 			595,7	 					5,1	 		25	965,5	 					5,0	 43,6	 7,2	
	 	 25	Atk-alan	työ		 	1	377	 					1,8	 			211,8	 					1,8	 		12	522,8	 					2,4	 59,1	 2,0	
	 	 26	Pankki-	ja	vakuutusalan	työ		 	1	060	 					1,4	 			166,1	 					1,4	 			8	509,4	 					1,7	 51,2	 2,3	
	 	 27	Matkailualan	työ		 			348	 					0,4	 				59,0	 					0,5	 			2	863,1	 					0,6	 48,5	 0,3	
	 	 29	Muu	hallinto-	ja	toimistotyö		 			575	 					0,7	 				87,1	 					0,7	 			4	258,8	 					0,8	 48,9	 0,9	
	
	 3.	 Kaupallinen	työ		 	8	734	 				11,2	 	1	318,4	 				11,3	 		55	024,0	 				10,7	 41,7	 11,7	
	
	 	 30	Mainos-	ja	markkinointityö		 			908	 					1,2	 			154,6	 					1,3	 			8	952,2	 					1,7	 57,9	 1,1	
	 	 31	Kiinteistöjen,	palvelusten	ja	
	 	 	 arvopapereiden	myynti	ja	
	 	 	 välitys		 			121	 					0,2	 				15,7	 					0,1	 					949,3	 					0,2	 60,4	 0,3	
	 	 32	Ostotyö		 			257	 					0,3	 				32,7	 					0,3	 			1	681,6	 					0,3	 51,5	 0,4	
	 	 33	Kauppaedustus-	ja	konttori-	
	 	 	 myyntityö		 	1	710	 					2,2	 			257,9	 					2,2	 		13	514,8	 					2,6	 52,4	 2,5	
	 	 34	Tavaroiden	myyntityö		 	5	706	 					7,3	 			855,3	 					7,3	 		29	857,5	 					5,8	 34,9	 7,3	
	 	 39	Muu	kaupallinen	työ		 				30	 					0,0	 					2,1	 					0,0	 						68,7	 					0,0	 32,2	 0,0	
	
	 4.	 Maa-	ja	metsätaloustyö,	kalastus		 			938	 					1,2	 			148,6	 					1,3	 			4	720,0	 					0,9	 31,8	 1,3	
	 	
	 	 40	Maatilatalous	(paitsi	maan-	
	 	 	 viljely),	eläintenhoito		 			469	 					0,6	 				73,4	 					0,6	 			2	316,6	 					0,4	 31,6	 0,6	
	 	 41	Puutarha-	ja	puistotyö		 			454	 					0,6	 				72,2	 					0,6	 			2	296,6	 					0,4	 31,8	 0,6	
	 	 49	Muu	maa-	ja	metsätaloustyö		 				15	 					0,0	 					3,1	 					0,0	 					106,8	 					0,0	 34,4	 0,0	
	
	 5.	 Kuljetus-	ja	liikennetyö		 			711	 					0,9	 			101,6	 					0,9	 			4	822,8	 					0,9	 47,5	 1,8	
	
	 	 50	Meripäällystötyö		 				15	 					0,0	 					0,8	 					0,0	 						61,3	 					0,0	 73,7	 0,0	
	 	 54	Tieliikennetyö		 				61	 					0,1	 					8,7	 					0,1	 					380,0	 					0,1	 43,6	 0,2	
	 	 55	Liikenteen	johto-	ja	liikenne-	
	 	 	 palvelutyö		 			288	 					0,4	 				39,1	 					0,3	 			2	144,3	 					0,4	 54,8	 0,2	
	 	 56	Posti-	ja	tietoliikennetyö		 			136	 					0,2	 				23,2	 					0,2	 			1	202,4	 					0,2	 51,9	 0,6	
	 	 57	Postinkantajan	ym.	työ		 			212	 					0,3	 				29,8	 					0,3	 			1	034,7	 					0,2	 34,8	 0,7	
	
	 6/7/8	 Teollinen	työ,	koneenhoito,	
	 	 	 kaivos-	ja	louhintatyö	sekä	
	 	 	 rakennustyö		 	4	798	 					6,2	 			720,9	 					6,2	 		26	645,6	 					5,2	 37,0	 5,9	
	 	 61	Öljynporaustyö,	turpeennosto		 				15	 					0,0	 					2,4	 					0,0	 						35,1	 					0,0	 14,7	 0,0	
	 	 62	Talonrakennustyö	ym.		 				30	 					0,0	 					4,9	 					0,0	 					151,6	 					0,0	 31,2	 0,1	
	 	 63	Maa-	ja	vesirakennustyö		 				15	 					0,0	 					2,3	 					0,0	 						63,3	 					0,0	 27,0	 0,0	
	 	 70	Tekstiilityö		 			121	 					0,2	 				15,6	 					0,1	 					536,7	 					0,1	 34,4	 0,1	
	 	 71	Ompelutyö		 			923	 					1,2	 			131,5	 					1,1	 			3	441,5	 					0,7	 26,2	 0,4	
	 	 72	Jalkine-	ja	nahkatyö		 				30	 					0,0	 					8,7	 					0,1	 					511,5	 					0,1	 59,1	 0,1	
	 	 73	Teräs-	metallitehdas-,	takomo-	
	 	 	 ja	valimotyö		 				45	 					0,1	 					6,3	 					0,1	 					189,5	 					0,0	 30,2	 0,0	
	 	 74	Hienomekaaninen	työ		 				45	 					0,1	 					5,5	 					0,0	 					200,9	 					0,0	 36,7	 0,2	
	 	 75	Konepaja-	ja	rak.metallityö		 			742	 					1,0	 			112,9	 					1,0	 			4	739,6	 					0,9	 42,0	 0,6	
	 	 76	Sähkötyö		 			318	 					0,4	 				53,1	 					0,5	 			1	972,8	 					0,4	 37,1	 0,6	
	 	 77	Puutyö		 			197	 					0,3	 				30,9	 					0,3	 					986,5	 					0,2	 32,0	 0,3	
	 	 78	Maalaustyö		 			121	 					0,2	 				22,4	 					0,2	 					652,5	 					0,1	 29,2	 0,1	
	 	 79	Radio-,	tv-,	elokuva-	ja	
	 	 	 videotekninen	työ		 				15	 					0,0	 					0,1	 					0,0	 							6,3	 					0,0	 52,3	 0,0	
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Ammattiasema	 Vanhempain-		 Äitien	 	 Maksetut	vanhem-	 Keski-	 15–64-v	
Ammatti	 päivärahaa	 	 päivärahapäivät	 painpäivärahat	 	 määr.	 naispuoli-	
	 saaneet	äidit	 	 	 	 	 	 päivä-	 nen	työl-	
	 	 	 	 	 	 	 korvaus,	 linen	työ-	
	 Lkm	 %	 1	000	kpl	 %	 1	000	euroa	 %	 euroa/pv	 voima1,%	

	 	 80	Graafinen	työ		 			197	 					0,3	 				29,8	 					0,3	 			1	059,6	 					0,2	 35,5	 0,4	
	 	 81	Lasi-,	keraaminen	ja	tiilityö		 				30	 					0,0	 					2,1	 					0,0	 					103,9	 					0,0	 49,8	 0,1	
	 	 82	Elintarviketeollisuustyö		 	1	075	 					1,4	 			159,8	 					1,4	 			6	198,3	 					1,2	 38,8	 0,8	
	 	 83	Kemian	prosessityö		 				45	 					0,1	 					8,3	 					0,1	 					300,2	 					0,1	 36,3	 0,1	
	 	 84	Massa-	ja	paperityö		 			136	 					0,2	 				19,9	 					0,2	 					958,3	 					0,2	 48,3	 0,2	
	 	 85	Kumi-	ja	muovituotetyö		 				45	 					0,1	 					8,2	 					0,1	 					407,9	 					0,1	 49,7	 0,2	
	 	 86	Muu	teollinen	työ		 				76	 					0,1	 				10,0	 					0,1	 					336,7	 					0,1	 33,8	 0,1	
	 	 87	Kiinteiden	koneiden	käyttö	
	 	 	 energiatuotannossa	ja	
	 	 	 vesihuollossa		 				30	 					0,0	 					4,8	 					0,0	 					171,5	 					0,0	 35,9	 0,0	
	 	 88	Pakkaus-,	varastointi-	ja	
	 	 	 ahtaustyö		 			530	 					0,7	 				80,0	 					0,7	 			3	553,5	 					0,7	 44,4	 1,4	
	 	 89	Sekatyö		 				15	 					0,0	 					1,7	 					0,0	 						67,9	 					0,0	 39,8	 0,0	
	
	 9.	 Palvelutyö	ym.		 	8	128	 				10,5	 	1	216,5	 				10,4	 		40	585,6	 					7,9	 33,4	 12,0	
	
	 	 90	Vartiointi-	ja	suojelutyö		 			363	 					0,5	 				49,8	 					0,4	 			2	505,6	 					0,5	 50,4	 0,2	
	 	 91	Majoitusliike-	ja	suurtaloustyö		 	3	557	 					4,6	 			527,8	 					4,5	 		17	168,2	 					3,3	 32,5	 4,0	
	 	 92	Tarjoilutyö		 	1	256	 					1,6	 			198,3	 					1,7	 			7	645,9	 					1,5	 38,6	 1,9	
	 	 93	Kotitaloustyö		 				76	 					0,1	 				12,9	 					0,1	 					269,2	 					0,1	 20,9	 0,1	
	 	 94	Kiinteistönhoito-	ja	siivoustyö		 	1	423	 					1,8	 			226,0	 					1,9	 			6	769,9	 					1,3	 30,0	 4,8	
	 	 95	Hygienia-	ja	kauneudenhoitotyö		 			893	 					1,1	 			131,7	 					1,1	 			3	623,7	 					0,7	 27,5	 0,3	
	 	 96	Pesula-	ja	silitystyö		 				61	 					0,1	 					8,0	 					0,1	 					240,1	 					0,0	 30,2	 0,2	
	 	 97	Ammattimainen	urheilu-	ja	
	 	 	 liikuntatyö		 			136	 					0,2	 				20,9	 					0,2	 					802,0	 					0,2	 38,3	 0,2	
	 	 98	Sotilastyö		 				15	 					0,0	 					2,0	 					0,0	 					120,4	 					0,0	 61,3	 0,0	
	 	 99	Muu	palvelutyö		 			348	 					0,4	 				39,3	 					0,3	 			1	440,7	 					0,3	 36,7	 0,3	
	
	
	  Muut ammatissa toimineet	 	1	090	 					1,4	 			172,5	 					1,5	 			4	844,6	 					0,9	 28,1	 0,1	
	
	
A	m	m	a	t	i	s	s	a			t	o	i	m	i	m	a	t	t	o	m	a	t		 12	548	 	 	1	873,9	 	 		36	428,1	 	 19,4	 	
	
	 Perheenemännät		 	2	800	 	 			412,9	 	 			7	393,0	 	 17,9	 	
	 Muut	 	 	9	748	 	 	1	461,0	 	 		29	035,1	 	 19,9	 	
	
	
A	m	m	a	t	t	i	a			e	i			v	o	i	d	a	
l	u	o	k	i	t	e	l	l	a			t	a	i			t	i	e	t	o	
p	u	u	t	t	u	u		 	8	764	 	 	1	327,2	 	 		41	123,5	 	 31,0	 	
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7. Vuonna 2005 alkaneet äitien vanhempainpäivärahakaudet: äidin ikä, ammatti ja ammattiasema

Ammattiasema	 Alka-	 Äidin	ikäryhmä	 	 	 	 	 Medi-	
Ammatti	 neita	 	 	 	 	 	 	 aani-	
	 kausia	 		–19	 20–24	 25–29	 30–34	 35–39	 40–	 ikä1	

	
Yhteensä	 57	011	 	1	117	 	8	631	 17	686	 17	509	 	9	480	 	2	588	 				30	
	
A	m	m	a	t	i	s	s	a			t	o	i	m	i	n	e	e	t		 43	985	 			269	 	4	666	 13	281	 15	494	 	8	091	 	2	184	 				30	
	
	 Itsenäinen yrittäjä tai ammatin-	
	 harjoittaja, yrittäjäperheen jäsen2	 	2	572	 				30	 			179	 			583	 			972	 			613	 			194	 				32	
	
	 0.	 Tekninen,	tieteellinen,	lainopillinen	
	 	 	humanistinen	ja	taiteellinen	työ		 			479	 				15	 				45	 			120	 			179	 				90	 				30	 				32	
	 1.	 Terveydenhuolto,	sosiaalialan	työ		 			329	 				15	 					-	 				75	 			165	 				45	 				30	 				32	
	 2.	 Hallinto-	ja	toimistotyö		 			135	 					-	 					-	 				15	 				30	 				60	 				30	 				36	
	 3.	 Kaupallinen	työ		 			165	 					-	 				15	 				30	 				75	 				45	 					-	 				33	
	 4.	 Maa-	ja	metsätaloustyö,	kalastus		 			673	 					-	 				30	 				90	 			254	 			239	 				60	 				33	
	 	 Maanviljelijät	ja	maatalouden	
	 	 emännät		 			553	 					-	 				15	 				75	 			239	 			179	 				45	 				33	
	 	 Muut		 			120	 					-	 				15	 				15	 				15	 				60	 				15	 				37	
	 5.	 Kuljetus-	ja	liikennetyö		 				15	 					-	 					-	 					-	 					-	 					-	 				15	 				41	
	 6/7/8	 Teollinen	työ,	koneenhoito,	
	 	 	 kaivos-	ja	louhintatyö	sekä	
	 	 	 rakennustyö		 			120	 					-	 					-	 				45	 				30	 				45	 					-	 				32	
	 9.	 Palvelutyö	ym.		 			658	 					-	 				90	 			209	 			239	 				90	 				30	 				31	
	
	  Palkansaajat	 40	889	 			224	 	4	352	 12	578	 14	357	 	7	403	 	1	974	 				30	
	
	 0.	 Tekninen,	tieteellinen,	lainopillinen	
	 	 	humanistinen	ja	taiteellinen	työ		 	9	542	 				30	 			508	 	2	273	 	4	023	 	2	034	 			673	 				31	
	 1.	 Terveydenhuolto,	sosiaalialan	työ		 11	920	 				30	 	1	032	 	4	143	 	4	053	 	2	079	 			583	 				30	
	 2.	 Hallinto-	ja	toimistotyö		 	5	982	 					-	 			254	 	1	765	 	2	228	 	1	376	 			359	 				31	
	 3.	 Kaupallinen	työ		 	5	100	 				30	 			703	 	1	660	 	1	855	 			718	 			135	 				30	
	 4.	 Maa-	ja	metsätaloustyö,	kalastus		 			553	 				15	 			105	 			194	 			120	 			105	 				15	 				29	
	 5.	 Kuljetus-	ja	liikennetyö		 			434	 				15	 			105	 			135	 			105	 				60	 				15	 				29	
	 6/7/8	 Teollinen	työ,	koneenhoito,	
	 	 	 kaivos-	ja	louhintatyö	sekä	
	 	 	 rakennustyö		 	2	617	 				45	 			523	 			808	 			643	 			494	 			105	 				29	
	 9.	 Palvelutyö	ym.		 	4	741	 				60	 	1	122	 	1	600	 	1	331	 			538	 				90	 				28	
	
	
	  Muut ammatissa toimineet	 			523	 				15	 			135	 			120	 			165	 				75	 				15	 				29	
	
	
A	m	m	a	t	i	s	s	a			t	o	i	m	i	m	a	t	t	o	m	a	t		 	7	149	 			598	 	2	617	 	1	884	 	1	376	 			538	 			135	 				25	
	
	 Perheenemännät		 	1	496	 					-	 			479	 			374	 			404	 			194	 				45	 				28	
	 Muut	 	 	5	653	 			598	 	2	139	 	1	511	 			972	 			344	 				90	 				25	
	
	
A	m	m	a	t	t	i	a			e	i			v	o	i	d	a	
l	u	o	k	i	t	e	l	l	a			t	a	i			t	i	e	t	o	
p	u	u	t	t	u	u		 	5	878	 			239	 	1	421	 	1	705	 	1	481	 			793	 			239	 				29	

1	Laskettu	vanhempainpäivärahakausista.	
2	Vuonna	2005	yrittäjäperheen	jäsenillä	alkoi	75	vanhempainpäivärahakautta.	Lukuun	eivät	sisälly	maatalouden	emäntien
	 vanhempainpäivärahakaudet.
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8. Vanhempainpäivärahaa saaneet äidit vuonna 2005: työtulot, ammatti ja ammattiasema

Ammattiasema	 Äidit	 Äidit	työtulon	mukaan,	euroa/v	
Ammatti	 yhteen-	
	 sä1	 Ei	työ-	 1–	 10	001–	 20	001–	 25	001–	 30	001–	 35	001–	
	 	 tuloja	 	10	000	 			20	000	 			25	000	 			30	000	 			35	000	

	
Yhteensä	 99	067	 11	806	 11	408	 29	890	 16	401	 	8	209	 	4	119	 	5	537	
	
A	m	m	a	t	i	s	s	a			t	o	i	m	i	n	e	e	t		 77	755	 	3	466	 	5	706	 26	746	 16	953	 	8	174	 	4	223	 	4	874	
	
	 Itsenäinen yrittäjä tai ammatin-	
	 harjoittaja, yrittäjäperheen jäsen	 	4	359	 			333	 			651	 	1	726	 			621	 			333	 			166	 			257	
	
	 0.	 Tekninen,	tieteellinen,	lainopillinen	
	 	 	humanistinen	ja	taiteellinen	työ		 			711	 			106	 			136	 			136	 				76	 				61	 				76	 				61	
	 1.	 Terveydenhuolto,	sosiaalialan	työ		 			621	 				45	 				76	 			257	 			106	 				45	 					-	 				76	
	 2.	 Hallinto-	ja	toimistotyö		 			318	 					-	 				61	 			106	 				30	 				30	 				30	 				30	
	 3.	 Kaupallinen	työ		 			363	 				15	 				30	 			121	 				61	 				45	 				30	 				45	
	 4.	 Maa-	ja	metsätaloustyö,	kalastus		 	1	060	 				30	 			121	 			651	 			136	 				61	 				15	 					0	
	 	 Maanviljelijät	ja	maatalouden	
	 	 emännät		 			908	 				30	 				91	 			590	 			121	 				45	 				15	 					0	
	 	 Muut		 			151	 					-	 				30	 				61	 				15	 				15	 					-	 					-	
	 5.	 Kuljetus-	ja	liikennetyö		 				30	 					-	 				15	 				15	 					-	 					-	 					-	 					-	
	 6/7/8	 Teollinen	työ,	koneenhoito,	
	 	 	 kaivos-	ja	louhintatyö	sekä	
	 	 	 rakennustyö		 			242	 				45	 				45	 				61	 				30	 				30	 					-	 				15	
	 9.	 Palvelutyö	ym.		 	1	014	 				91	 			166	 			378	 			182	 				61	 				15	 				30	
	
	  Palkansaajat	 72	306	 	2	952	 	4	889	 24	869	 16	226	 	7	795	 	4	057	 	4	617	
	
	 0.	 Tekninen,	tieteellinen,	lainopillinen	
	 	 	humanistinen	ja	taiteellinen	työ		 16	877	 			560	 			908	 	3	466	 	3	678	 	3	391	 	1	968	 	1	816	
	 1.	 Terveydenhuolto,	sosiaalialan	työ		 21	327	 			772	 	1	287	 	7	962	 	6	463	 	1	604	 			469	 			954	
	 2.	 Hallinto-	ja	toimistotyö		 10	792	 			182	 			409	 	3	133	 	2	800	 	1	483	 			848	 	1	211	
	 3.	 Kaupallinen	työ		 	8	734	 			242	 			621	 	4	435	 	1	332	 			575	 			363	 			515	
	 4.	 Maa-	ja	metsätaloustyö,	kalastus		 			938	 			121	 			106	 			363	 				76	 				30	 				30	 				15	
	 5.	 Kuljetus-	ja	liikennetyö		 			711	 					-	 				61	 			257	 			227	 				76	 				45	 				30	
	 6/7/8	 Teollinen	työ,	koneenhoito,	
	 	 	 kaivos-	ja	louhintatyö	sekä	
	 	 	 rakennustyö		 	4	798	 			394	 			378	 	1	892	 			802	 			257	 			197	 				30	
	 9.	 Palvelutyö	ym.		 	8	128	 			681	 	1	120	 	3	360	 			848	 			378	 			136	 				45	
	
	
	  Muut ammatissa toimineet	 	1	090	 			182	 			166	 			151	 			106	 				45	 					-	 					-	
	
	
A	m	m	a	t	i	s	s	a			t	o	i	m	i	m	a	t	t	o	m	a	t		 12	548	 	5	298	 	3	920	 	1	226	 			166	 				30	 				30	 				30	
	
	 Perheenemännät		 	2	800	 	1	786	 			484	 			151	 				30	 					-	 				15	 					-	
	 Muut	 	 	9	748	 	3	512	 	3	436	 	1	075	 			136	 				30	 				15	 				30	
	
	
A	m	m	a	t	t	i	a			e	i			v	o	i	d	a	
l	u	o	k	i	t	e	l	l	a			t	a	i			t	i	e	t	o	
p	u	u	t	t	u	u		 	8	764	 	2	286	 	1	408	 	1	483	 			817	 			454	 			242	 			348	

1	Yhteissummaan	sisältyvät	ne	vanhempainpäivärahaa	saaneet	äidit,	joilta	puuttui	työtulotieto	(yht.	11	697).
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9. Vanhempainpäivärahaa saaneet isät vuonna 2005: ammatti ja ammattiasema

Ammattiasema	 Isät	 	 Maksetut	 Keski-	 15–64-v	
Ammatti	 	 	 	 päivärahat	 määräinen	 miespuoli-	
	 	 	 	 	 päivä-	 nen	työl-	
	 	 	 	 	 korvaus,	 linen	työ-	
	 	 Lkm	 %	 1	000	euroa	 euroa/pv	 voima1,%	

	
Yhteensä	 47	554	 	 		51	233,8	 59,3	
	
A	m	m	a	t	i	s	s	a			t	o	i	m	i	n	e	e	t		 43	397	 			100,0	 		47	326,6	 60,4	 100,0	
	
	 Itsenäinen yrittäjä tai ammatin-	
	 harjoittaja, yrittäjäperheen jäsen	 	3	166	 					7,3	 			3	056,6	 48,4	 15,8	
	
	 0.	 Tekninen,	tieteellinen,	lainopillinen	
	 	 	humanistinen	ja	taiteellinen	työ		 			498	 					1,1	 					588,5	 54,7	 1,6	
	 1.	 Terveydenhuolto,	sosiaalialan	työ		 			137	 					0,3	 					149,0	 58,0	 0,5	
	 2.	 Hallinto-	ja	toimistotyö		 			360	 					0,8	 					379,3	 49,1	 2,7	
	 3.	 Kaupallinen	työ		 			197	 					0,5	 					182,8	 48,0	 1,7	
	 4.	 Maa-	ja	metsätaloustyö,	kalastus		 	1	039	 					2,4	 					991,5	 46,7	 4,2	
	 	 Maanviljelijät	ja	maatalouden	
	 	 emännät		 			867	 					2,0	 					839,1	 47,1	 3,3	
	 	 Muut		 			172	 					0,4	 					152,4	 44,8	 0,9	
	 5.	 Kuljetus-	ja	liikennetyö		 			211	 					0,5	 					183,2	 47,9	 1,4	
	 6/7/8	 Teollinen	työ,	koneenhoito,	
	 	 	 kaivos-	ja	louhintatyö	sekä	
	 	 	 rakennustyö		 			606	 					1,4	 					482,1	 43,9	 	
	 9.	 Palvelutyö	ym.		 			118	 					0,3	 					100,3	 44,0	 0,6	
	
	  Palkansaajat	 40	137	 				92,5	 		44	149,8	 61,4	 84,2	
	
	 0.	 Tekninen,	tieteellinen,	lainopillinen	
	 	 humanistinen	ja	taiteellinen	työ		 10	123	 				23,3	 		12	563,5	 67,5	 15,7	
	
	 	 00	Tekniikan	alaan	kuuluva	työ		 	6	808	 				15,7	 			8	666,5	 69,6	 9,1	
	 	 01	Kem.	ja	fys.	alaan	kuuluva	työ		 			298	 					0,7	 					341,4	 61,3	 0,5	
	 	 02	Biologian	alaan	kuuluva	työ		 			210	 					0,5	 					236,8	 56,8	 0,3	
	 	 03	Opetusalaan	kuuluva	työ		 	1	613	 					3,7	 			1	790,5	 64,2	 3,4	
	 	 04	Uskonnon	alaan	kuuluva	työ		 			115	 					0,3	 					137,0	 58,7	 0,3	
	 	 05	Lainopillinen	työ		 			204	 					0,5	 					302,0	 79,0	 0,3	
	 	 06	Toimittajan	työ	ja	joukko-	
	 	 	 viestintä		 			203	 					0,5	 					311,9	 68,8	 0,5	
	 	 07	Taide-	ja	viihdealan	työ		 			345	 					0,8	 					389,9	 54,5	 0,6	
	 	 08	Kirjasto-,	arkisto-	ja	museo-	
	 	 	 alan	työ,	informaatikot		 				68	 					0,2	 						70,4	 53,4	 0,3	
	 	 09	Muu	tieteellinen,	humanistinen	
	 	 	 ja	taiteellinen	työ		 			259	 					0,6	 					317,1	 66,4	 0,5	
	
	 1.	 Terveydenhuolto,	sosiaalialan	työ		 	1	801	 					4,2	 			2	377,8	 66,2	 3,0	
	
	 	 10	Terveyden-	ja	sairaanhoitotyö		 	1	044	 					2,4	 			1	564,7	 72,7	 1,5	
	 	 11	Terveydenhuollon	kuntout.	työ		 			154	 					0,4	 					134,3	 48,0	 0,2	
	 	 12	Hammashoitoalan	työ		 				41	 					0,1	 						69,1	 77,9	 0,1	
	 	 13	Apteekkialan	työ		 				44	 					0,1	 						67,8	 71,9	 0,0	
	 	 14	Eläinlääkintähuolto,	ympäris-	
	 	 	 tön-	ja	terveydensuojelutyö		 				43	 					0,1	 					100,8	 84,4	 0,2	
	 	 15	Sosiaalialan	työ		 			265	 					0,6	 					261,5	 52,4	 0,6	
	 	 16	Lasten	päivähoitotyö		 				26	 					0,1	 						21,9	 42,3	 0,1	
	 	 17	Psykologinen	työ		 				33	 					0,1	 						36,0	 65,6	 0,0	
	 	 18	Harrastus-	ja	vapaa-aika-	
	 	 	 toiminnan	ohjaus		 			114	 					0,3	 						84,4	 46,6	 0,2	
	 	 19	Muu	terveydenhuolto,	
	 	 	 sosiaalialan	työ	ym.		 				37	 					0,1	 						37,3	 54,6	 0,1		
	
1	Lähde:	Työvoimatutkimus	2005,	Tilastokeskus.
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	 2.	 Hallinto-	ja	toimistotyö		 	5	164	 				11,9	 			6	830,9	 70,5	 12,1	
	
	 	 20	Julkisen	hallinnon	johtotyö		 			301	 					0,7	 					409,6	 70,3	 0,9	
	 	 21	Liikeyrityksen	ja	järjestöjen	
	 	 	 johtotyö		 	1	214	 					2,8	 			1	760,8	 81,0	 4,0	
	 	 22	Henkilöstö-	ja	työvoima-	
	 	 	 asioiden	hoito		 			181	 					0,4	 					185,0	 58,8	 0,1	
	 	 23	Taloushallinnon	suunnittelu-	
	 	 	 ja	tilinpitotyö	ym.		 			211	 					0,5	 					244,6	 68,4	 0,5	
	 	 24	Sihteeri-	ja	toimistotyö		 			272	 					0,6	 					281,7	 53,5	 0,5	
	 	 25	Atk-alan	työ		 	2	398	 					5,5	 			3	331,1	 70,3	 4,5	
	 	 26	Pankki-	ja	vakuutusalan	työ		 			195	 					0,4	 					211,8	 65,9	 0,4	
	 	 27	Matkailualan	työ		 					8	 					0,0	 							6,1	 55,2	 0,0	
	 	 29	Muu	hallinto-	ja	toimistotyö		 			384	 					0,9	 					400,3	 60,2	 1,1	
	
	 3.	 Kaupallinen	työ		 	3	263	 					7,5	 			3	398,1	 63,1	 8,0	
	
	 	 30	Mainos-	ja	markkinointityö		 			256	 					0,6	 					325,2	 74,1	 0,7	
	 	 31	Kiinteistöjen,	palvelusten	ja	
	 	 	 arvopapereiden	myynti	ja	
	 	 	 välitys		 			163	 					0,4	 					163,9	 61,9	 0,2	
	 	 32	Ostotyö		 			130	 					0,3	 					146,3	 68,9	 0,4	
	 	 33	Kauppaedustus-	ja	konttori-	
	 	 	 myyntityö		 	1	303	 					3,0	 			1	572,8	 71,3	 3,7	
	 	 34	Tavaroiden	myyntityö		 	1	407	 					3,2	 			1	187,2	 52,5	 3,1	
	 	 39	Muu	kaupallinen	työ		 					4	 					0,0	 							2,7	 47,9	 0,0	
	
	 4.	 Maa-	ja	metsätaloustyö,	kalastus		 			534	 					1,2	 					439,1	 48,7	 2,1	
	
	 	 40	Maatilatalous	(paitsi	maan-	
	 	 	 viljely),	eläintenhoito		 			207	 					0,5	 					181,2	 47,0	 0,7	
	 	 41	Puutarha-	ja	puistotyö		 				67	 					0,2	 						55,3	 47,0	 0,5	
	 	 42	Riistanhoito	ja	metsästys		 					9	 					0,0	 							8,0	 54,5	 0,0	
	 	 43.	Kalastus		 				20	 					0,0	 						22,5	 54,6	 0,0	
	 	 44	Metsätyö		 			229	 					0,5	 					171,3	 50,3	 0,9	
	 	 49	Muu	maa-	ja	metsätaloustyö		 					2	 					0,0	 							0,9	 27,4	 0,0	
	
	 5.	 Kuljetus-	ja	liikennetyö		 	2	708	 					6,2	 			2	674,2	 54,4	 6,8	
	
	 	 50	Meripäällystötyö		 				65	 					0,1	 					100,6	 75,0	 0,3	
	 	 51	Kansi-	ja	konemiehistön	työ		 				53	 					0,1	 						74,7	 58,9	 0,1	
	 	 52	Lentokuljetustyö		 			100	 					0,2	 					162,9	 91,5	 0,1	
	 	 53	Veturin-	ja	moottorivaunun	
	 	 	 kuljetustyö		 				25	 					0,1	 						31,5	 58,1	 0,1	
	 	 54	Tieliikennetyö		 	1	932	 					4,5	 			1	782,9	 51,7	 4,3	
	 	 55	Liikenteen	johto-	ja	liikenne-	
	 	 	 palvelutyö		 			270	 					0,6	 					284,6	 61,5	 0,7	
	 	 56	Posti-	ja	tietoliikennetyö		 				50	 					0,1	 						43,9	 59,7	 0,1	
	 	 57	Postinkantajan	ym.	työ		 			202	 					0,5	 					177,9	 43,8	 1,1	
	 	 59	Muu	kuljetus-	ja	liikennetyö		 				11	 					0,0	 						15,1	 48,6	 0,0	
	
	 6/7/8	 Teollinen	työ,	koneenhoito,	
	 	 	 kaivos-	ja	louhintatyö	sekä	
	 	 	 rakennustyö		 13	550	 				31,2	 		12	746,9	 54,9	 30,0	
	 	 60	Kaivos-	ja	louhintatyö		 				91	 					0,2	 						97,7	 61,1	 0,3	
	 	 61	Öljynporaustyö,	turpeennosto		 				25	 					0,1	 						28,4	 50,7	 0,0	
	 	 62	Talonrakennustyö	ym.		 	1	681	 					3,9	 			1	427,3	 49,2	 4,8	
	 	 63	Maa-	ja	vesirakennustyö		 				72	 					0,2	 						61,3	 54,2	 0,3	
	 	 64	Työkoneiden	käyttö		 			511	 					1,2	 					485,0	 54,4	 1,4	
	 	 70	Tekstiilityö		 				35	 					0,1	 						29,2	 56,2	 0,0	
	 	 71	Ompelutyö		 				45	 					0,1	 						35,5	 49,3	 0,1	
	 	 72	Jalkine-	ja	nahkatyö		 				39	 					0,1	 						37,5	 49,5	 0,0	
	 	 73	Teräs-	metallitehdas-,	takomo-	
	 	 	 ja	valimotyö		 			311	 					0,7	 					338,8	 63,6	 0,5	
	 	 74	Hienomekaaninen	työ		 			126	 					0,3	 					128,1	 53,0	 0,1	
	 	 75	Konepaja-	ja	rak.metallityö		 	4	796	 				11,1	 			4	371,0	 54,5	 9,2	

Ammattiasema	 Isät	 	 Maksetut	 Keski-	 15–64-v	
Ammatti	 	 	 	 päivärahat	 määräinen	 miespuoli-	
	 	 	 	 	 päivä-	 nen	työl-	
	 	 	 	 	 korvaus,	 linen	työ-	
	 	 Lkm	 %	 1	000	euroa	 euroa/pv	 voima1,%	
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	 	 76	Sähkötyö		 	1	406	 					3,2	 			1	379,4	 56,5	 3,3	
	 	 77	Puutyö		 	1	021	 					2,4	 					855,3	 49,1	 1,8	
	 	 78	Maalaustyö		 			305	 					0,7	 					253,6	 49,6	 0,8	
	 	 79	Radio-,	tv-,	elokuva-	ja	
	 	 	 videotekninen	työ		 				40	 					0,1	 						45,3	 53,3	 0,1	
	 	 80	Graafinen	työ		 			198	 					0,5	 					213,6	 58,3	 0,7	
	 	 81	Lasi-,	keraaminen	ja	tiilityö		 			109	 					0,3	 						95,9	 56,8	 0,1	
	 	 82	Elintarviketeollisuustyö		 			413	 					1,0	 					387,9	 57,6	 0,7	
	 	 83	Kemian	prosessityö		 			222	 					0,5	 					233,5	 65,9	 0,4	
	 	 84	Massa-	ja	paperityö		 			620	 					1,4	 					767,6	 72,7	 1,0	
	 	 85	Kumi-	ja	muovituotetyö		 			199	 					0,5	 					224,2	 58,3	 0,5	
	 	 86	Muu	teollinen	työ		 			156	 					0,4	 					136,0	 53,6	 0,4	
	 	 87	Kiinteiden	koneiden	käyttö	
	 	 	 energiatuotannossa	ja	
	 	 	 vesihuollossa		 			119	 					0,3	 					118,1	 60,8	 0,5	
	 	 88	Pakkaus-,	varastointi-	ja	
	 	 	 ahtaustyö		 			969	 					2,2	 					947,5	 54,2	 2,8	
	 	 89	Sekatyö		 				41	 					0,1	 						49,2	 40,9	 0,1	
	
	 9.	 Palvelutyö	ym.		 	2	994	 					6,9	 			3	119,3	 56,1	 6,4	
	
	 	 90	Vartiointi-	ja	suojelutyö		 	1	167	 					2,7	 			1	257,1	 59,2	 1,7	
	 	 91	Majoitusliike-	ja	suurtaloustyö		 			453	 					1,0	 					357,0	 44,8	 0,9	
	 	 92	Tarjoilutyö		 			126	 					0,3	 					129,9	 49,2	 0,4	
	 	 93	Kotitaloustyö		 					3	 					0,0	 							3,1	 64,0	 0,0	
	 	 94	Kiinteistönhoito-	ja	siivoustyö		 			431	 					1,0	 					359,1	 47,4	 2,3	
	 	 95	Hygienia-	ja	kauneudenhoitotyö		 				15	 					0,0	 							7,4	 31,0	 0,0	
	 	 96	Pesula-	ja	silitystyö3		 					9	 					0,0	 						16,4	 58,7	 0,0	
	 	 97	Ammattimainen	urheilu-	ja	
	 	 	 liikuntatyö		 				59	 					0,1	 						48,3	 48,3	 0,2	
	 	 98	Sotilastyö		 			646	 					1,5	 					863,1	 65,6	 0,7	
	 	 99	Muu	palvelutyö		 				85	 					0,2	 						77,8	 54,3	 0,2	
	
	
	  Muut ammatissa toimineet	 				94	 					0,2	 					120,1	 56,2	 0,1	
	
	
A	m	m	a	t	i	s	s	a			t	o	i	m	i	m	a	t	t	o	m	a	t		 	1	166	 	 					782,9	 33,1	
	 Muut	 	 	1	166	 	 					782,9	 33,1	
	
	
A	m	m	a	t	t	i	a			e	i			v	o	i	d	a	
l	u	o	k	i	t	e	l	l	a			t	a	i			t	i	e	t	o	
p	u	u	t	t	u	u		 	2	991	 	 			3	124,3	 55,7	

Ammattiasema	 Isät	 	 Maksetut	 Keski-	 15–64-v	
Ammatti	 	 	 	 päivärahat	 määräinen	 miespuoli-	
	 	 	 	 	 päivä-	 nen	työl-	
	 	 	 	 	 korvaus,	 linen	työ-	
	 	 Lkm	 %	 1	000	euroa	 euroa/pv	 voima1,%	



56	 VANHEMPAINPÄIVÄRAHA	JA	ÄITIYSAVUSTUS

1	 Niiden	henkilöiden	korvaukset,	joiden	asuinkunta	on	ulkomailla	tai	muun	syyn	vuoksi	tuntematon,
	 sisältyvät	vain	koko	maan	yhteissummaan.

10. Vanhempainpäivärahat vuonna 2005: maakunta ja kunta1

Maakunta	 Saajat	 	 Vanhempainpäivärahapäivät	 	 Korvaukset	
Kunta	 	 	 	 	 	 1	000	euroa	
	 Äidit	 Isät	 1	000	kpl	 Kpl/100	 Isien	
	 	 	 	 16–44	v.	 osuus,	
	 	 	 	 naisp.	väestö	 			%	

	
Koko maa	 	99	067	 	47	554	 15	751,1	 1	647	 	5,5	 644	057	
	
Uusimaa          			 	28	035	 	13	034	 	4	435,7	 1	560	 	5,5	 208	217	
	
Espoo		 		5	748	 		2	667	 			905,5	 1	832	 	5,6	 	46	819	
Hanko		 				143	 					73	 				22,0	 1	472	 	5,2	 				914	
Helsinki		 		9	785	 		3	983	 	1	527,6	 1	202	 	5,3	 	71	165	
Hyvinkää		 				858	 				425	 			138,2	 1	730	 	5,3	 		5	872	
Inkoo		 				108	 					50	 				17,7	 2	085	 	5,8	 				783	
	
Järvenpää		 				822	 				449	 			133,3	 1	747	 	6,1	 		6	075	
Karjaa		 				165	 					77	 				25,8	 1	696	 	4,4	 		1	044	
Karjalohja		 					15	 						6	 					2,1	 1	077	 	7,0	 					98	
Karkkila		 				174	 					99	 				28,4	 2	032	 	5,3	 		1	087	
Kauniainen		 				127	 					63	 				20,0	 1	358	 	6,4	 		1	167	
	
Kerava		 				658	 				353	 			105,8	 1	751	 	5,8	 		4	617	
Kirkkonummi		 				945	 				468	 			147,6	 2	278	 	5,8	 		7	302	
Lohja		 				711	 				389	 			112,2	 1	716	 	5,9	 		5	007	
Mäntsälä		 				422	 				235	 				67,6	 2	155	 	5,7	 		2	669	
Nummi-Pusula		 					96	 					53	 				16,5	 1	799	 	7,1	 				672	
	
Nurmijärvi		 				944	 				515	 			153,4	 2	204	 	6,3	 		7	328	
Pohja		 					81	 					47	 				14,3	 2	029	 	6,3	 				598	
Pornainen		 				144	 					73	 				22,3	 2	656	 	6,2	 				860	
Sammatti		 					29	 					14	 					4,9	 2	422	 	4,4	 				178	
Siuntio		 				136	 					69	 				23,3	 2	454	 	5,4	 		1	068	
	
Tammisaari		 				238	 				121	 				37,2	 1	565	 	5,0	 		1	619	
Tuusula		 				787	 				420	 			128,5	 1	997	 	5,7	 		5	951	
Vantaa		 		4	339	 		2	088	 			692,2	 1	776	 	5,4	 	31	271	
Vihti		 				560	 				297	 				89,4	 1	868	 	6,7	 		4	051	
	
Itä-Uusimaa      			 		1	771	 				893	 			277,9	 1	725	 	6,1	 	12	315	
	
Askola		 					91	 					50	 				14,1	 1	842	 	6,1	 				561	
Lapinjärvi		 					50	 					25	 					7,8	 1	934	 	5,0	 				292	
Liljendal		 					23	 					11	 					3,8	 1	684	 	4,3	 				157	
Loviisa		 					91	 					46	 				14,8	 1	406	 	7,2	 				547	
Myrskylä		 					37	 					20	 					6,9	 2	374	 	6,9	 				257	
	
Pernaja		 					75	 					38	 				12,4	 1	976	 	6,2	 				564	
Porvoo		 				947	 				460	 			147,7	 1	699	 	5,9	 		6	515	
Pukkila		 					29	 					13	 					4,1	 1	250	 	4,5	 				140	
Ruotsinpyhtää		 					52	 					26	 					7,4	 1	857	 	5,5	 				272	
Sipoo		 				376	 				204	 				58,8	 1	774	 	6,7	 		3	010	
	
Varsinais-Suomi  			 		8	049	 		3	893	 	1	283,5	 1	516	 	5,6	 	53	017	
	
Alastaro		 					36	 					11	 					5,7	 1	423	 	4,7	 				203	
Askainen		 						7	 						4	 					1,1	 		869	 	6,4	 					37	
Aura		 					95	 					56	 				15,0	 2	252	 	7,6	 				619	
Dragsfjärd		 					42	 					25	 					7,0	 1	678	 	7,1	 				251	
Halikko		 				213	 					90	 				31,7	 1	799	 	5,1	 		1	383	
	
Houtskari		 					10	 						6	 					1,3	 1	462	 	7,7	 					48	
Iniö		 						1	 						2	 					0,2	 		832	 12,0	 						4	
Kaarina		 				505	 				274	 				82,4	 2	033	 	6,1	 		4	052	
Kemiö		 					47	 					24	 					7,1	 1	448	 	5,1	 				284	
Kiikala		 					31	 					14	 					4,8	 2	059	 	5,0	 				163	
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Kisko		 					23	 					12	 					3,8	 1	591	 	6,3	 				167	
Korppoo		 						9	 						4	 					1,5	 1	401	 	6,2	 					58	
Koski	Tl		 					25	 						7	 					3,4	 1	023	 	2,8	 				156	
Kustavi		 						9	 						2	 					1,0	 		977	 	2,2	 					36	
Kuusjoki		 					32	 					15	 					5,3	 2	076	 	6,0	 				177	
	
Laitila		 				151	 					76	 				24,3	 1	765	 	4,9	 				889	
Lemu		 					43	 					29	 					7,1	 2	474	 	8,1	 				309	
Lieto		 				297	 				161	 				49,9	 1	821	 	6,0	 		2	398	
Loimaa		 				204	 					93	 				32,6	 1	585	 	5,4	 		1	247	
Marttila		 					26	 					12	 					4,3	 1	429	 	6,6	 				156	
	
Masku		 				139	 					74	 				23,1	 2	079	 	4,8	 		1	017	
Mellilä		 						9	 						4	 					1,4	 		846	 	6,1	 					57	
Merimasku		 					30	 					13	 					4,2	 1	614	 	5,5	 				181	
Mietoinen		 					27	 					13	 					4,4	 1	608	 	5,1	 				175	
Muurla		 					27	 					17	 					4,6	 1	893	 	6,8	 				243	
	
Mynämäki		 				105	 					57	 				16,2	 1	657	 	5,4	 				585	
Naantali		 				253	 				124	 				39,8	 1	599	 	5,3	 		1	742	
Nauvo		 					16	 						2	 					2,4	 1	105	 	1,5	 				129	
Nousiainen		 					98	 					57	 				16,9	 2	220	 	6,5	 				707	
Oripää		 					36	 					15	 					5,7	 2	958	 	3,9	 				210	
	
Paimio		 				178	 				104	 				29,5	 1	742	 	6,6	 		1	281	
Parainen		 				190	 				108	 				30,7	 1	555	 	6,5	 		1	343	
Perniö		 					94	 					51	 				14,7	 1	678	 	6,2	 				610	
Pertteli		 					90	 					42	 				13,9	 2	066	 	5,4	 				594	
Piikkiö		 				168	 					79	 				25,2	 2	059	 	5,4	 		1	121	
	
Pyhäranta		 					35	 					21	 					6,3	 1	944	 	7,9	 				263	
Pöytyä		 				117	 					65	 				20,1	 2	054	 	5,3	 				676	
Raisio		 				416	 				211	 				65,7	 1	528	 	5,3	 		2	715	
Rusko		 					83	 					47	 				12,6	 1	969	 	6,5	 				591	
Rymättylä		 					40	 					22	 					6,8	 2	390	 	4,7	 				276	
	
Salo		 				474	 				242	 				74,9	 1	590	 	6,0	 		3	239	
Sauvo		 					51	 					23	 					7,1	 1	624	 	7,8	 				304	
Somero		 				150	 					69	 				23,1	 1	693	 	5,9	 				901	
Suomusjärvi		 					16	 						6	 					2,2	 1	219	 	5,5	 					80	
Särkisalo		 						7	 						3	 					1,3	 1	278	 	3,1	 					47	
	
Taivassalo		 					21	 					12	 					3,1	 1	517	 	8,6	 				125	
Tarvasjoki		 					47	 					28	 					7,4	 2	342	 	5,9	 				285	
Turku		 		2	924	 		1	278	 			467,1	 1	228	 	5,1	 	18	429	
Uusikaupunki		 				274	 				134	 				43,7	 1	751	 	5,7	 		1	714	
Vahto		 					35	 					14	 					5,2	 1	529	 	5,4	 				229	
	
Vehmaa		 					34	 					20	 					5,4	 1	581	 	9,8	 				197	
Velkua		 						4	 						2	 					0,8	 2	958	 	4,6	 					23	
Västanfjärd		 					14	 						8	 					2,0	 1	822	 	5,2	 					81	
Yläne		 					41	 					11	 					6,4	 2	245	 	2,6	 				211	
	
Satakunta        			 		3	937	 		1	792	 			621,1	 1	648	 	4,9	 	23	033	
	
Eura		 				187	 					97	 				29,2	 2	032	 	5,3	 		1	098	
Eurajoki		 				112	 					62	 				18,7	 2	020	 	5,3	 				708	
Harjavalta		 				130	 					63	 				20,8	 1	802	 	4,8	 				766	
Honkajoki		 					25	 					10	 					4,0	 1	572	 	3,7	 				142	
Huittinen		 				139	 					66	 				21,0	 1	432	 	5,3	 				772	
	

Maakunta	 Saajat	 	 Vanhempainpäivärahapäivät	 	 Korvaukset	
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58	 VANHEMPAINPÄIVÄRAHA	JA	ÄITIYSAVUSTUS

Jämijärvi		 					38	 					14	 					5,2	 1	750	 	7,2	 				172	
Kankaanpää		 				214	 					93	 				32,7	 1	552	 	5,1	 		1	173	
Karvia		 					38	 					19	 					6,4	 1	871	 	4,8	 				213	
Kiikoinen		 					14	 						8	 					2,4	 1	377	 16,2	 				104	
Kiukainen		 					55	 					30	 				10,1	 2	194	 	6,8	 				375	
	
Kodisjoki		 						9	 						4	 					1,5	 1	731	 	4,1	 					58	
Kokemäki		 				136	 					53	 				20,5	 1	671	 	4,3	 				751	
Köyliö		 					49	 					25	 					8,6	 1	939	 	6,4	 				296	
Lappi		 					58	 					30	 				10,0	 1	979	 	6,0	 				342	
Lavia		 					19	 						6	 					2,8	 		978	 	2,6	 					89	
	
Luvia		 					63	 					28	 					9,6	 1	874	 	5,2	 				378	
Merikarvia		 					55	 					24	 					9,3	 2	080	 	5,2	 				289	
Nakkila		 					97	 					40	 				14,9	 1	706	 	4,5	 				586	
Noormarkku		 				112	 					61	 				18,1	 1	894	 	5,0	 				689	
Pomarkku		 					37	 					21	 					6,9	 2	137	 	4,0	 				216	
	
Pori		 		1	319	 				556	 			208,5	 1	578	 	4,3	 		7	529	
Punkalaidun		 					38	 					15	 					6,2	 1	432	 	3,3	 				235	
Rauma		 				619	 				290	 				97,3	 1	532	 	5,5	 		3	847	
Siikainen		 					21	 					10	 					3,3	 1	536	 	5,3	 				115	
Säkylä		 					82	 					44	 				14,2	 1	778	 	4,7	 				612	
	
Ulvila		 				241	 				108	 				34,6	 1	598	 	5,6	 		1	338	
Vampula		 					30	 					15	 					4,3	 1	861	 	5,7	 				140	
	
Kanta-Häme       			 		2	992	 		1	499	 			475,2	 1	674	 	5,6	 	18	970	
	
Forssa		 				280	 				145	 				44,6	 1	538	 	5,5	 		1	678	
Hattula		 				191	 				111	 				31,4	 2	003	 	5,9	 		1	353	
Hauho		 					66	 					27	 				10,2	 2	027	 	6,6	 				396	
Hausjärvi		 				178	 					95	 				29,2	 2	136	 	5,4	 		1	210	
Humppila		 					43	 					22	 					6,4	 1	635	 	7,2	 				258	
	
Hämeenlinna		 				798	 				389	 			125,7	 1	426	 	5,2	 		5	207	
Janakkala		 				271	 				121	 				40,6	 1	601	 	5,5	 		1	588	
Jokioinen		 				106	 					54	 				17,1	 1	799	 	6,8	 				680	
Kalvola		 					56	 					25	 					9,0	 1	772	 	3,8	 				324	
Lammi		 					85	 					45	 				12,3	 1	587	 	6,4	 				473	
	
Loppi		 				168	 					90	 				27,8	 2	302	 	5,8	 		1	088	
Renko		 					49	 					19	 					6,6	 1	857	 	4,0	 				253	
Riihimäki		 				522	 				256	 				85,4	 1	754	 	5,6	 		3	402	
Tammela		 				115	 					69	 				18,5	 1	863	 	6,5	 				710	
Tuulos		 					23	 					12	 					3,7	 1	684	 	5,0	 				121	
	
Ypäjä		 					41	 					19	 					6,6	 1	578	 	4,0	 				229	
	
Pirkanmaa        			 		9	009	 		4	475	 	1	445,0	 1	666	 	5,5	 	58	946	
	
Hämeenkyrö		 				216	 				115	 				33,9	 2	068	 	6,5	 		1	294	
Ikaalinen		 				117	 					59	 				17,3	 1	500	 	5,2	 				652	
Juupajoki		 					39	 					21	 					7,3	 2	424	 	9,1	 				250	
Kangasala		 				635	 				351	 			102,6	 2	168	 	6,2	 		4	498	
Kihniö		 					32	 					16	 					4,9	 1	537	 	5,4	 				156	
	
Kuhmalahti		 					15	 						9	 					2,6	 1	826	 	4,9	 				104	
Kuru		 					40	 					22	 					6,4	 1	807	 	6,7	 				218	
Kylmäkoski		 					41	 					26	 					6,4	 1	629	 	6,1	 				246	
Lempäälä		 				467	 				233	 				75,9	 2	315	 	5,3	 		3	224	
Luopioinen		 					35	 					14	 					5,8	 1	939	 	3,9	 				213	
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Längelmäki		 					14	 						5	 					2,1	 1	014	 	4,2	 					67	
Mouhijärvi		 					57	 					25	 					8,1	 1	680	 	6,8	 				296	
Mänttä		 				103	 					51	 				16,7	 1	722	 	5,4	 				619	
Nokia		 				663	 				350	 			104,5	 2	019	 	5,7	 		4	343	
Orivesi		 				152	 					72	 				24,8	 1	862	 	4,5	 				866	
	
Parkano		 				118	 					58	 				19,7	 1	897	 	4,7	 				649	
Pirkkala		 				381	 				202	 				61,4	 2	196	 	6,1	 		2	828	
Pälkäne		 					83	 					44	 				13,3	 1	966	 	5,3	 				458	
Ruovesi		 					67	 					31	 				10,6	 1	538	 	6,3	 				422	
Suodenniemi		 					13	 					11	 					3,0	 1	779	 	8,4	 				108	
	
Tampere		 		3	767	 		1	763	 			603,8	 1	368	 	5,3	 	24	912	
Toijala		 				178	 					94	 				29,1	 2	075	 	6,1	 		1	126	
Urjala		 					78	 					41	 				12,7	 1	644	 	8,1	 				443	
Valkeakoski		 				330	 				173	 				52,5	 1	586	 	5,2	 		2	117	
Vammala		 				236	 				105	 				37,6	 1	653	 	4,5	 		1	365	
	
Vesilahti		 					97	 					54	 				17,5	 2	814	 	6,2	 				728	
Viiala		 				125	 					73	 				20,2	 2	211	 	6,4	 				813	
Viljakkala		 					35	 					20	 					5,3	 1	675	 	8,7	 				187	
Vilppula		 					65	 					33	 				10,4	 1	486	 	5,6	 				428	
Virrat		 				110	 					52	 				17,2	 1	637	 	5,3	 				611	
	
Ylöjärvi		 				611	 				309	 				95,8	 2	198	 	5,8	 		4	155	
Äetsä		 					89	 					43	 				15,8	 2	219	 	5,1	 				548	
	
Päijät-Häme      			 		3	416	 		1	596	 			542,5	 1	620	 	5,1	 	20	591	
	
Artjärvi		 					20	 						9	 					3,6	 1	885	 	9,1	 				133	
Asikkala		 				117	 					60	 				19,0	 1	658	 	5,6	 				765	
Hartola		 					43	 					16	 					6,7	 1	355	 	4,4	 				216	
Heinola		 				312	 				154	 				50,4	 1	631	 	5,1	 		1	910	
Hollola		 				434	 				238	 				73,6	 2	060	 	5,9	 		2	992	
	
Hämeenkoski		 					45	 					19	 					6,7	 2	087	 	5,5	 				235	
Kärkölä		 					76	 					33	 				11,8	 1	558	 	4,5	 				440	
Lahti		 		1	711	 				745	 			269,2	 1	478	 	4,8	 	10	062	
Nastola		 				278	 				157	 				44,4	 1	828	 	5,7	 		1	721	
Orimattila		 				278	 				124	 				41,9	 1	807	 	5,0	 		1	580	
	
Padasjoki		 					47	 					19	 					6,7	 1	511	 	5,2	 				234	
Sysmä		 					55	 					22	 					8,6	 1	708	 	5,3	 				301	
	
Kymenlaakso      			 		2	930	 		1	410	 			465,5	 1	575	 	5,7	 	17	814	
	
Anjalankoski		 				254	 				127	 				40,8	 1	635	 	5,8	 		1	507	
Elimäki		 				121	 					70	 				18,8	 1	435	 	8,1	 				701	
Hamina		 				356	 				179	 				54,5	 1	566	 	6,2	 		2	105	
Iitti		 				102	 					55	 				16,4	 1	588	 	6,0	 				599	
Jaala		 					33	 					11	 					4,6	 1	900	 	3,5	 				153	
	
Kotka		 				899	 				413	 			143,5	 1	599	 	5,2	 		5	420	
Kouvola		 				422	 				187	 				66,0	 1	211	 	5,4	 		2	499	
Kuusankoski		 				331	 				159	 				53,0	 1	681	 	5,4	 		2	053	
Miehikkälä		 					30	 					14	 					4,0	 1	209	 	6,1	 				174	
Pyhtää		 					75	 					38	 				11,8	 1	570	 	5,3	 				465	
	
Valkeala		 				245	 				126	 				41,9	 2	279	 	6,0	 		1	723	
Virolahti		 					62	 					31	 				10,4	 2	049	 	7,2	 				416	
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Etelä-Karjala    			 		2	056	 				954	 			320,1	 1	477	 	5,2	 	12	224	
	
Imatra		 				432	 				203	 				66,5	 1	430	 	5,2	 		2	513	
Joutseno		 				188	 					87	 				29,7	 1	833	 	5,3	 		1	149	
Lappeenranta		 				988	 				453	 			151,8	 1	422	 	5,0	 		5	900	
Lemi		 					46	 					23	 					8,2	 1	778	 	4,4	 				292	
Luumäki		 					64	 					24	 				10,0	 1	476	 	5,1	 				387	
	
Parikkala		 					54	 					26	 					8,0	 1	084	 	7,0	 				290	
Rautjärvi		 					38	 					16	 					5,8	 1	143	 	5,5	 				180	
Ruokolahti		 					82	 					32	 				12,3	 1	601	 	5,4	 				465	
Savitaipale		 					33	 					16	 					5,2	 1	019	 	4,8	 				193	
Suomenniemi		 						7	 						2	 					1,3	 1	515	 	2,6	 					60	
	
Taipalsaari		 					97	 					58	 				16,6	 2	173	 	6,1	 				619	
Ylämaa		 					27	 					14	 					4,6	 2	250	 	4,6	 				177	
	
Etelä-Savo       			 		2	271	 		1	068	 			358,2	 1	460	 	5,3	 	13	209	
	
Enonkoski		 					26	 					12	 					4,0	 1	870	 	4,2	 				133	
Haukivuori		 					26	 					11	 					4,8	 1	796	 	6,4	 				194	
Heinävesi		 					61	 					31	 				10,0	 1	994	 	6,8	 				342	
Hirvensalmi		 					20	 					11	 					3,9	 1	349	 	4,3	 				133	
Joroinen		 					92	 					42	 				15,3	 1	879	 	6,4	 				548	
	
Juva		 				103	 					52	 				17,1	 1	666	 	5,8	 				559	
Kangasniemi		 					75	 					41	 				12,3	 1	516	 	6,2	 				447	
Kerimäki		 					66	 					32	 				10,5	 1	328	 	6,0	 				388	
Mikkeli		 				773	 				371	 			119,5	 1	453	 	4,9	 		4	634	
Mäntyharju		 					80	 					36	 				13,7	 1	513	 	4,0	 				505	
	
Pertunmaa		 					29	 					11	 					4,6	 1	811	 	4,5	 				169	
Pieksämäki		 				171	 					73	 				26,7	 1	373	 	5,1	 				910	
Pieksänmaa		 					98	 					46	 				15,6	 1	341	 	5,7	 				578	
Punkaharju		 					44	 					14	 					5,9	 1	170	 	3,7	 				196	
Puumala		 					30	 					12	 					4,8	 1	517	 	4,3	 				188	
	
Rantasalmi		 					45	 					18	 					6,7	 1	229	 	5,1	 				227	
Ristiina		 					71	 					36	 				11,4	 1	627	 	5,0	 				426	
Savonlinna		 				413	 				195	 				63,1	 1	328	 	5,6	 		2	370	
Savonranta		 						8	 						2	 					1,3	 		981	 	2,8	 					36	
Sulkava		 					40	 					22	 					7,0	 1	860	 	7,0	 				227	
	
Pohjois-Savo     			 		4	267	 		2	051	 			684,5	 1	620	 	5,6	 	25	647	
	
Iisalmi		 				393	 				187	 				64,9	 1	744	 	5,2	 		2	327	
Juankoski		 					71	 					39	 				12,0	 1	492	 	8,0	 				469	
Kaavi		 					57	 					24	 					9,5	 2	178	 	5,8	 				337	
Karttula		 					59	 					33	 					9,2	 1	678	 	6,2	 				314	
Keitele		 					37	 					21	 					5,8	 1	549	 	6,4	 				216	
	
Kiuruvesi		 				162	 					80	 				26,2	 1	920	 	7,7	 				910	
Kuopio		 		1	701	 				821	 			271,2	 1	455	 	5,6	 	10	793	
Lapinlahti		 				131	 					64	 				22,0	 1	932	 	5,0	 				721	
Leppävirta		 				150	 					85	 				23,6	 1	489	 	6,1	 				936	
Maaninka		 					64	 					27	 					9,9	 2	012	 	5,9	 				341	
	
Nilsiä		 				102	 					48	 				18,2	 2	060	 	5,7	 				717	
Pielavesi		 					79	 					43	 				12,9	 1	995	 	5,8	 				503	
Rautalampi		 					60	 					28	 					9,7	 2	149	 	6,1	 				355	
Rautavaara		 					25	 					10	 					4,1	 1	717	 	4,1	 				140	
Siilinjärvi		 				418	 				221	 				66,9	 1	863	 	6,0	 		2	524	
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Sonkajärvi		 					63	 					24	 					9,6	 1	438	 	3,6	 				312	
Suonenjoki		 				115	 					44	 				17,5	 1	565	 	4,1	 				611	
Tervo		 					13	 						4	 					1,9	 		869	 	3,5	 					59	
Tuusniemi		 					38	 					14	 					5,8	 1	596	 	3,8	 				207	
Varkaus		 				391	 				165	 				61,5	 1	664	 	4,3	 		2	119	
	
Varpaisjärvi		 					46	 					25	 					7,7	 1	913	 	5,3	 				221	
Vesanto		 					29	 						8	 					4,3	 1	432	 	2,6	 				120	
Vieremä		 					63	 					36	 				10,2	 1	807	 	7,4	 				391	
	
Pohjois-Karjala  			 		2	633	 		1	208	 			410,4	 1	492	 	5,5	 	14	678	
	
Eno		 					80	 					38	 				13,5	 1	444	 	6,1	 				389	
Ilomantsi		 					63	 					29	 					9,9	 1	272	 	5,6	 				369	
Joensuu		 				959	 				413	 			148,7	 1	253	 	5,1	 		5	498	
Juuka		 					94	 					48	 				15,1	 1	968	 	6,8	 				509	
Kesälahti		 					27	 					16	 					4,2	 1	264	 	5,8	 				140	
	
Kitee		 				121	 					60	 				18,8	 1	302	 	6,0	 				659	
Kontiolahti		 				305	 				160	 				45,7	 2	019	 	6,6	 		1	828	
Lieksa		 				134	 					61	 				20,4	 1	229	 	5,7	 				694	
Liperi		 				214	 					97	 				33,3	 1	788	 	5,0	 		1	253	
Nurmes		 				134	 					56	 				22,5	 1	881	 	4,5	 				683	
	
Outokumpu		 				106	 					46	 				17,1	 1	523	 	5,4	 				535	
Polvijärvi		 					70	 					31	 				10,3	 1	652	 	4,6	 				349	
Pyhäselkä		 				191	 					93	 				30,0	 2	355	 	5,3	 		1	120	
Rääkkylä		 					37	 					19	 					5,1	 1	555	 	6,3	 				160	
Tohmajärvi		 					69	 					30	 				11,4	 1	580	 	5,1	 				333	
	
Valtimo		 					29	 					11	 					4,3	 1	342	 	5,0	 				159	
	
Keski-Suomi      			 		4	933	 		2	430	 			785,1	 1	637	 	5,5	 	29	586	
	
Hankasalmi		 					69	 					36	 				11,2	 1	428	 	6,2	 				362	
Joutsa		 					42	 					20	 					6,3	 1	267	 	4,2	 				230	
Jyväskylä		 		1	672	 				795	 			263,7	 1	338	 	5,5	 	10	317	
Jyväskylän	mlk		 				849	 				459	 			137,1	 2	116	 	5,9	 		5	420	
Jämsä		 				219	 				104	 				35,6	 1	515	 	5,3	 		1	377	
	
Jämsänkoski		 				116	 					54	 				18,5	 1	602	 	5,8	 				660	
Kannonkoski		 					28	 					12	 					4,0	 2	278	 	4,0	 				146	
Karstula		 					75	 					35	 				11,3	 1	687	 	6,5	 				430	
Keuruu		 				151	 					73	 				24,0	 1	539	 	5,1	 				850	
Kinnula		 					30	 					15	 					4,5	 1	701	 	4,6	 				140	
	
Kivijärvi		 					21	 					11	 					4,2	 2	710	 	3,5	 				109	
Konnevesi		 					40	 					21	 					6,6	 1	625	 	5,6	 				230	
Korpilahti		 					76	 					27	 				11,3	 1	568	 	3,8	 				383	
Kuhmoinen		 					27	 						9	 					3,4	 1	180	 	2,9	 				121	
Kyyjärvi		 					22	 						7	 					3,1	 1	410	 	4,5	 					89	
	
Laukaa		 				370	 				203	 				62,6	 2	261	 	6,0	 		2	263	
Leivonmäki		 					10	 						7	 					1,8	 1	326	 	5,0	 					61	
Luhanka		 						8	 						3	 					1,2	 1	509	 	4,5	 					39	
Multia		 					29	 					13	 					5,0	 2	172	 	5,1	 				164	
Muurame		 				206	 				108	 				31,7	 2	048	 	6,3	 		1	317	
	
Petäjävesi		 					59	 					22	 					9,4	 1	820	 	3,5	 				344	
Pihtipudas		 					82	 					39	 				12,8	 1	885	 	5,2	 				399	
Pylkönmäki		 					14	 						2	 					1,9	 1	523	 	7,6	 					70	
Saarijärvi		 				152	 					70	 				23,3	 1	591	 	4,9	 				785	
Sumiainen		 					16	 					10	 					2,9	 1	801	 	6,6	 				118	
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Suolahti		 					78	 					45	 				12,4	 1	558	 	5,6	 				408	
Toivakka		 					40	 					15	 					6,0	 1	802	 	3,5	 				205	
Uurainen		 					80	 					42	 				12,9	 2	708	 	5,0	 				417	
Viitasaari		 					92	 					42	 				14,7	 1	593	 	4,9	 				527	
Äänekoski		 				260	 				131	 				41,7	 1	826	 	5,9	 		1	605	
	
Etelä-Pohjanmaa  			 		3	599	 		1	800	 			569,1	 1	801	 	5,2	 	21	038	
	
Alahärmä		 					88	 					39	 				13,5	 1	896	 	6,7	 				469	
Alajärvi		 				178	 					77	 				27,6	 1	967	 	4,5	 				863	
Alavus		 				186	 					94	 				29,1	 2	057	 	5,3	 		1	005	
Evijärvi		 					44	 					17	 					7,4	 1	717	 	4,8	 				253	
Ilmajoki		 				196	 					99	 				31,7	 1	719	 	5,2	 		1	264	
	
Isojoki		 					37	 					14	 					4,7	 1	435	 	5,3	 				213	
Jalasjärvi		 				137	 					70	 				20,6	 1	571	 	6,1	 				786	
Jurva		 					67	 					32	 				10,3	 1	655	 	4,2	 				333	
Karijoki		 					27	 					15	 					4,4	 1	893	 	5,4	 				161	
Kauhajoki		 				236	 				118	 				38,1	 1	647	 	5,3	 		1	322	
	
Kauhava		 				185	 				104	 				31,1	 2	339	 	5,1	 		1	180	
Kortesjärvi		 					33	 					17	 					4,8	 1	419	 	5,4	 				218	
Kuortane		 					56	 					30	 					9,1	 1	490	 	6,2	 				355	
Kurikka		 				194	 				101	 				30,6	 1	850	 	5,7	 		1	051	
Lappajärvi		 					38	 					20	 					6,4	 1	332	 	4,7	 				247	
	
Lapua		 				289	 				131	 				45,7	 2	029	 	5,0	 		1	766	
Lehtimäki		 					20	 						7	 					2,6	 		944	 	3,9	 					81	
Nurmo		 				338	 				192	 				53,8	 2	304	 	5,4	 		2	212	
Seinäjoki		 				749	 				365	 			114,9	 1	596	 	5,0	 		4	398	
Soini		 					34	 					20	 					6,7	 1	801	 	8,0	 				226	
	
Teuva		 					88	 					51	 				14,5	 1	708	 	5,1	 				497	
Töysä		 					72	 					25	 				11,2	 2	146	 	3,8	 				331	
Vimpeli		 					68	 					37	 				12,0	 2	503	 	4,9	 				434	
Ylihärmä		 					62	 					31	 					9,4	 2	210	 	4,9	 				334	
Ylistaro		 					90	 					53	 				15,1	 1	710	 	5,0	 				548	
	
Ähtäri		 					87	 					41	 				13,8	 1	400	 	4,8	 				491	
	
Pohjanmaa        			 		3	308	 		1	850	 			523,0	 1	761	 	6,1	 	20	666	
	
Isokyrö		 				101	 					53	 				16,2	 2	159	 	5,9	 				632	
Kaskinen		 					17	 						9	 					2,8	 1	381	 	5,6	 				137	
Korsnäs		 					19	 						9	 					3,7	 1	138	 	8,6	 				133	
Kristiinankaupunki		 					83	 					38	 				13,1	 1	291	 	4,4	 				479	
Kruunupyy		 				141	 					86	 				21,8	 2	093	 	5,9	 				785	
	
Laihia		 				158	 					84	 				24,5	 1	998	 	5,7	 		1	047	
Luoto		 				154	 					92	 				26,1	 3	580	 	5,5	 				806	
Maalahti		 					77	 					50	 				13,7	 1	646	 	7,0	 				570	
Maksamaa		 					21	 					11	 					2,4	 1	499	 11,4	 					95	
Mustasaari		 				391	 				227	 				57,8	 1	959	 	6,8	 		2	482	
	
Närpiö		 				121	 					71	 				20,3	 1	457	 	6,4	 				830	
Oravainen		 					16	 						8	 					2,8	 		910	 	5,0	 				127	
Pedersören	kunta		 				276	 				176	 				43,6	 2	449	 	6,8	 		1	517	
Pietarsaari		 				355	 				216	 				56,7	 1	711	 	6,4	 		2	286	
Uusikaarlepyy		 				117	 					70	 				19,2	 1	662	 	8,3	 				703	
	
Vaasa		 		1	108	 				572	 			174,2	 1	545	 	5,6	 		7	109	
Vähäkyrö		 					88	 					42	 				14,0	 2	026	 	4,5	 				494	
Vöyri		 					65	 					36	 				10,2	 1	850	 	5,9	 				432	
	

Maakunta	 Saajat	 	 Vanhempainpäivärahapäivät	 	 Korvaukset	
Kunta	 	 	 	 	 	 1	000	euroa	
	 Äidit	 Isät	 1	000	kpl	 Kpl/100	 Isien	
	 	 	 	 16–44	v.	 osuus,	
	 	 	 	 naisp.	väestö	 			%	



	 VANHEMPAINPÄIVÄRAHA	JA	ÄITIYSAVUSTUS	 63

Keski-Pohjanmaa  			 		1	458	 				771	 			235,4	 1	959	 	5,6	 		8	570	
	
Halsua		 					23	 					12	 					3,6	 1	970	 11,4	 				150	
Himanka		 					59	 					33	 					9,7	 2	115	 	5,2	 				369	
Kannus		 				135	 					70	 				21,4	 2	164	 	4,7	 				746	
Kaustinen		 					74	 					42	 				12,1	 1	578	 	5,9	 				461	
Kokkola		 				791	 				409	 			127,2	 1	927	 	5,6	 		4	676	
	
Kälviä		 					84	 					45	 				14,4	 2	046	 	7,4	 				545	
Lestijärvi		 					11	 						8	 					1,7	 1	221	 	6,3	 					60	
Lohtaja		 					53	 					29	 					8,7	 1	937	 	5,2	 				310	
Perho		 					87	 					42	 				14,1	 3	059	 	4,8	 				461	
Toholampi		 					78	 					48	 				12,1	 2	084	 	5,9	 				422	
	
Ullava		 					16	 						8	 					2,8	 1	874	 	5,0	 					78	
Veteli		 					47	 					25	 					7,6	 1	423	 	5,4	 				291	
	
Pohjois-Pohjanmaa			 		9	289	 		4	643	 	1	506,0	 2	150	 	5,5	 	55	258	
	
Alavieska		 					52	 					25	 					9,0	 1	966	 	4,3	 				296	
Haapajärvi		 				174	 					89	 				28,2	 2	299	 	5,9	 				926	
Haapavesi		 				171	 					95	 				29,1	 2	421	 	5,3	 				958	
Hailuoto		 					12	 						4	 					1,8	 1	582	 	2,4	 					58	
Haukipudas		 				539	 				274	 				87,6	 2	764	 	5,8	 		3	257	
	
Ii		 				195	 				106	 				31,7	 2	801	 	5,3	 		1	088	
Kalajoki		 				204	 					96	 				31,6	 2	160	 	5,1	 		1	077	
Kempele		 				483	 				236	 				77,4	 2	676	 	5,4	 		3	280	
Kestilä		 					17	 					10	 					3,2	 1	422	 	6,7	 				134	
Kiiminki		 				415	 				225	 				68,6	 2	968	 	6,5	 		2	733	
	
Kuivaniemi		 					24	 					10	 					4,3	 1	618	 	3,1	 				139	
Kuusamo		 				291	 				116	 				45,7	 1	707	 	4,2	 		1	646	
Kärsämäki		 					50	 					21	 					8,2	 1	905	 	5,8	 				268	
Liminka		 				341	 				203	 				55,1	 3	969	 	6,7	 		2	086	
Lumijoki		 					69	 					29	 					9,7	 3	454	 	5,4	 				325	
	
Merijärvi		 					36	 					14	 					5,9	 3	521	 	3,4	 				184	
Muhos		 				200	 				104	 				32,6	 2	356	 	5,3	 		1	130	
Nivala		 				286	 				158	 				47,9	 2	772	 	5,9	 		1	501	
Oulainen		 				180	 				102	 				29,7	 2	208	 	6,5	 				951	
Oulu		 		3	093	 		1	501	 			496,5	 1	691	 	5,6	 	19	677	
	
Oulunsalo		 				334	 				161	 				54,7	 3	010	 	5,2	 		2	137	
Piippola		 					22	 					10	 					3,3	 1	630	 	4,8	 				100	
Pudasjärvi		 				151	 					65	 				25,1	 2	058	 	4,3	 				778	
Pulkkila		 					22	 					11	 					2,9	 1	222	 	8,3	 					99	
Pyhäjoki		 					64	 					30	 					9,5	 1	987	 	7,0	 				305	
	
Pyhäjärvi		 					84	 					46	 				15,3	 1	929	 	5,4	 				487	
Pyhäntä		 					47	 					26	 					8,2	 3	197	 	5,3	 				258	
Raahe		 				465	 				246	 				76,5	 2	058	 	5,6	 		2	544	
Rantsila		 					43	 					18	 					7,2	 2	680	 	3,9	 				215	
Reisjärvi		 					73	 					38	 				12,0	 2	702	 	5,7	 				396	
	
Ruukki		 					98	 					45	 				16,7	 2	487	 	4,8	 				497	
Sievi		 				156	 					81	 				25,8	 3	126	 	4,9	 				758	
Siikajoki		 					34	 					19	 					5,4	 3	218	 	7,2	 				148	
Taivalkoski		 					71	 					33	 				11,4	 1	806	 	4,3	 				344	
Tyrnävä		 				201	 				109	 				33,1	 3	344	 	6,1	 		1	169	
	
Utajärvi		 					56	 					27	 					9,5	 2	139	 	6,7	 				336	
Vihanti		 					53	 					23	 					8,5	 1	946	 	4,8	 				249	
Yli-Ii		 					48	 					23	 					7,6	 2	556	 	5,0	 				238	
Ylikiiminki		 					85	 					44	 				13,5	 2	642	 	6,3	 				448	
Ylivieska		 				350	 				170	 				56,0	 2	329	 	4,6	 		2	038	
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Kainuu           			 		1	301	 				572	 			206,3	 1	582	 	5,1	 		7	385	
	
Hyrynsalmi		 					28	 					10	 					3,9	 1	047	 	3,0	 				131	
Kajaani		 				682	 				306	 			106,1	 1	651	 	5,5	 		3	938	
Kuhmo		 				117	 					48	 				18,1	 1	347	 	4,4	 				623	
Paltamo		 					65	 					35	 				11,5	 1	999	 	4,7	 				342	
Puolanka		 					30	 					14	 					4,6	 1	174	 	4,4	 				130	
	
Ristijärvi		 						8	 						-	 					0,9	 		462	 			-	 					28	
Sotkamo		 				175	 					88	 				29,3	 1	792	 	4,7	 		1	172	
Suomussalmi		 				107	 					41	 				16,6	 1	256	 	4,7	 				533	
Vaala		 					55	 					20	 					9,2	 2	046	 	6,3	 				328	
Vuolijoki		 					34	 					10	 					6,0	 1	869	 	3,8	 				161	
	
Lappi            			 		3	005	 		1	249	 			480,7	 1	569	 	4,7	 	17	165	
	
Enontekiö		 					27	 					11	 					4,6	 1	626	 	4,0	 				207	
Inari		 					98	 					40	 				15,9	 1	419	 	4,8	 				612	
Kemi		 				386	 				162	 				61,1	 1	624	 	4,5	 		2	036	
Kemijärvi		 					91	 					26	 				13,5	 1	103	 	4,0	 				527	
Keminmaa		 				171	 					73	 				25,9	 1	782	 	4,4	 				927	
	
Kittilä		 					86	 					31	 				14,4	 1	523	 	4,6	 				577	
Kolari		 					51	 					15	 					7,7	 1	313	 	5,3	 				291	
Muonio		 					39	 					13	 					6,0	 1	623	 	5,9	 				186	
Pelkosenniemi		 						6	 						3	 					0,6	 		532	 	8,2	 					26	
Pello		 					54	 					21	 					8,8	 1	582	 	4,5	 				303	
	
Posio		 					33	 					14	 					4,5	 		881	 	6,8	 				156	
Ranua		 					83	 					30	 				14,0	 2	114	 	4,5	 				467	
Rovaniemen	mlk		 				444	 				209	 				72,7	 1	960	 	5,6	 		2	739	
Rovaniemi		 				675	 				256	 			107,1	 1	390	 	4,4	 		3	788	
Salla		 					42	 					12	 					6,1	 1	153	 	2,9	 				211	
	
Savukoski		 					11	 						4	 					1,6	 1	027	 	4,3	 					52	
Simo		 					57	 					22	 					8,6	 1	747	 	5,3	 				307	
Sodankylä		 				119	 					44	 				19,5	 1	430	 	3,6	 				691	
Tervola		 					56	 					18	 					9,2	 1	850	 	3,6	 				290	
Tornio		 				413	 				227	 				69,8	 1	879	 	5,3	 		2	430	
	
Utsjoki		 					17	 						5	 					2,8	 1	448	 	2,8	 				125	
Ylitornio		 					46	 					13	 					6,4	 		918	 	4,7	 				218	
	
Ahvenanmaa       			 				446	 				249	 				70,3	 1	496	 	8,7	 		3	304	
	
Brändö		 						7	 						3	 					0,9	 1	341	 	4,9	 					38	
Eckerö		 					16	 						9	 					2,4	 1	726	 	6,4	 					96	
Finström		 					48	 					29	 					6,6	 1	570	 	7,9	 				291	
Föglö		 						7	 						6	 					1,2	 1	573	 	9,3	 					52	
Geta		 						2	 						2	 					0,3	 		494	 	7,3	 					10	
	
Hammarland		 					36	 					19	 					5,3	 2	240	 	8,5	 				237	
Jomala		 					85	 					50	 				13,1	 2	026	 	9,6	 				609	
Kumlinge		 						2	 						1	 					0,2	 		631	 	5,0	 						8	
Kökar		 						4	 						-	 					0,6	 1	402	 			-	 					37	
Lemland		 					29	 					18	 					4,3	 1	473	 	7,2	 				189	
	
Lumparland		 						8	 						4	 					1,6	 2	982	 	4,4	 					85	
Maarianhamina		 				153	 					78	 				25,2	 1	191	 	8,6	 		1	278	
Saltvik		 					28	 					14	 					4,5	 1	697	 	8,3	 				201	
Sottunga		 						-	 						-	 							-	 				-	 			-	 						-	
Sund		 					16	 					15	 					2,9	 1	732	 16,1	 				117	
	
Vårdö		 						5	 						1	 					1,0	 1	871	 12,7	 					55	
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1	Joulukuussa	2005.

11. Lapsilisät vuonna 2005: maakunta ja kunta

Maakunta	 Maksettu	 	 Lapsilisää	saaneita	 Lapsilisää	saaneita	perheitä	vuoden	lopussa	
Kunta	 	 	 lapsia	vuoden	lopussa	
	
	 Yhteensä	 Lasta	 Luku-	 Osuus	 Luku-	 %	
	 1	000	e	 kohti,	 määrä	 väes-	 määrä	
	 	 e/kk1	 	 töstä,	 	 Lasten	lukumäärä	perheissä	
	 	 	 	 				%	
	 	 	 	 	 	 Yht.	 1	 2	 3	 4-	

	
Koko maa	 1	424	449	 						115	 1	034	400	 	19,7	 		569	633	 100,0	 44,0	 38,0	 13,4	 	4,6	
	
Uusimaa          			 		369	599	 						115	 		269	812	 	19,9	 		153	744	 100,0	 45,4	 39,0	 12,1	 	3,5	
	
Espoo		 			70	465	 						114	 			52	130	 	22,5	 			29	286	 100,0	 43,1	 40,8	 12,8	 	3,4	
Hanko		 				2	432	 						114	 				1	771	 	18,0	 						990	 100,0	 44,3	 37,5	 14,8	 	3,3	
Helsinki		 		122	380	 						116	 			88	362	 	15,8	 			52	950	 100,0	 50,7	 36,2	 10,2	 	2,9	
Hyvinkää		 			12	645	 						115	 				9	169	 	20,9	 				5	184	 100,0	 44,6	 38,8	 13,0	 	3,6	
Inkoo		 				1	535	 						112	 				1	144	 	21,6	 						619	 100,0	 39,1	 42,5	 14,5	 	3,9	
	
Järvenpää		 			11	563	 						113	 				8	493	 	22,6	 				4	867	 100,0	 44,4	 40,7	 11,9	 	3,0	
Karjaa		 				2	489	 						114	 				1	804	 	20,1	 				1	009	 100,0	 43,9	 38,6	 13,6	 	4,0	
Karjalohja		 						486	 						120	 						342	 	23,2	 						154	 100,0	 35,1	 35,1	 14,3	 15,6	
Karkkila		 				2	367	 						112	 				1	739	 	19,7	 						974	 100,0	 44,7	 36,8	 14,4	 	4,2	
Kauniainen		 				2	763	 						114	 				2	021	 	23,9	 				1	025	 100,0	 33,7	 41,1	 20,9	 	4,4	
	
Kerava		 				8	978	 						114	 				6	560	 	20,8	 				3	846	 100,0	 46,7	 39,3	 11,4	 	2,5	
Kirkkonummi		 			11	804	 						113	 				8	814	 	26,3	 				4	705	 100,0	 37,7	 42,9	 15,5	 	3,9	
Lohja		 			10	978	 						114	 				8	020	 	21,9	 				4	395	 100,0	 41,1	 40,5	 14,8	 	3,6	
Mäntsälä		 				6	532	 						116	 				4	728	 	25,9	 				2	366	 100,0	 36,9	 41,7	 14,4	 	6,9	
Nummi-Pusula		 				1	786	 						113	 				1	292	 	21,5	 						661	 100,0	 37,4	 38,6	 17,2	 	6,8	
	
Nurmijärvi		 			14	067	 						114	 			10	333	 	27,6	 				5	342	 100,0	 37,1	 42,5	 15,2	 	5,3	
Pohja		 				1	336	 						113	 						983	 	20,2	 						549	 100,0	 46,3	 35,3	 13,3	 	5,1	
Pornainen		 				2	041	 						115	 				1	463	 	30,8	 						694	 100,0	 35,4	 40,1	 15,0	 	9,5	
Sammatti		 						377	 						114	 						279	 	21,4	 						146	 100,0	 37,0	 41,1	 15,8	 	6,2	
Siuntio		 				1	828	 						111	 				1	364	 	25,2	 						724	 100,0	 38,3	 43,1	 13,3	 	5,4	
	
Tammisaari		 				3	777	 						113	 				2	772	 	19,0	 				1	550	 100,0	 43,4	 39,7	 13,2	 	3,6	
Tuusula		 			12	323	 						113	 				9	082	 	26,0	 				4	879	 100,0	 38,1	 43,9	 14,2	 	3,8	
Vantaa		 			56	015	 						115	 			40	822	 	21,8	 			23	461	 100,0	 45,9	 39,3	 11,3	 	3,5	
Vihti		 				8	635	 						114	 				6	325	 	24,4	 				3	368	 100,0	 39,5	 40,8	 15,1	 	4,7	
	
Itä-Uusimaa      			 			28	104	 						113	 			20	638	 	22,2	 			11	185	 100,0	 40,5	 40,7	 14,6	 	4,2	
	
Askola		 				1	503	 						113	 				1	096	 	24,1	 						567	 100,0	 37,4	 41,3	 15,2	 	6,2	
Lapinjärvi		 						800	 						116	 						566	 	19,1	 						301	 100,0	 44,9	 32,2	 16,6	 	6,3	
Liljendal		 						414	 						112	 						298	 	20,3	 						171	 100,0	 49,1	 33,9	 11,1	 	5,8	
Loviisa		 				1	706	 						116	 				1	217	 	16,5	 						694	 100,0	 46,7	 36,5	 12,8	 	4,0	
Myrskylä		 						587	 						114	 						432	 	21,3	 						226	 100,0	 38,9	 39,4	 14,6	 	7,1	
	
Pernaja		 				1	152	 						112	 						853	 	21,8	 						446	 100,0	 36,8	 42,8	 15,2	 	5,2	
Porvoo		 			14	006	 						114	 			10	274	 	21,9	 				5	703	 100,0	 42,6	 40,2	 13,7	 	3,5	
Pukkila		 						671	 						116	 						487	 	24,1	 						232	 100,0	 31,0	 44,0	 14,7	 10,3	
Ruotsinpyhtää		 						698	 						112	 						516	 	17,7	 						276	 100,0	 39,9	 40,6	 13,8	 	5,8	
Sipoo		 				6	566	 						112	 				4	899	 	26,2	 				2	569	 100,0	 35,5	 43,8	 16,9	 	3,9	
	
Varsinais-Suomi  					116	514	 						114	 			85	278	 	18,7	 			48	058	 100,0	 44,1	 39,1	 13,2	 	3,5	
	
Alastaro		 						713	 						113	 						515	 	17,3	 						270	 100,0	 37,8	 40,4	 16,7	 	5,2	
Askainen		 						232	 						108	 						173	 	18,4	 							96	 100,0	 38,5	 44,8	 14,6	 	2,1	
Aura		 				1	214	 						114	 						882	 	23,8	 						473	 100,0	 41,9	 37,8	 14,2	 	6,1	
Dragsfjärd		 						704	 						112	 						528	 	15,7	 						288	 100,0	 38,5	 43,1	 15,6	 	2,8	
Halikko		 				2	860	 						113	 				2	106	 	21,9	 				1	146	 100,0	 41,4	 39,4	 15,3	 	3,9	
	
Houtskari		 						152	 						110	 						115	 	17,1	 							65	 100,0	 41,5	 41,5	 15,4	 	1,5	
Iniö		 							44	 						115	 							31	 	12,4	 							16	 100,0	 37,5	 50,0	 			-	 12,5	
Kaarina		 				6	819	 						112	 				5	074	 	23,1	 				2	874	 100,0	 42,4	 42,1	 13,2	 	2,4	
Kemiö		 						842	 						113	 						623	 	18,9	 						350	 100,0	 42,6	 40,6	 14,6	 	2,3	
Kiikala		 						453	 						113	 						337	 	18,4	 						174	 100,0	 39,1	 37,9	 14,9	 	8,0	
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Kisko		 						476	 						114	 						338	 	18,0	 						176	 100,0	 40,9	 33,5	 21,0	 	4,5	
Korppoo		 						207	 						114	 						147	 	16,7	 							75	 100,0	 41,3	 34,7	 14,7	 	9,3	
Koski	Tl		 						622	 						114	 						449	 	17,8	 						227	 100,0	 37,0	 35,2	 22,9	 	4,8	
Kustavi		 						168	 						112	 						134	 	14,4	 							75	 100,0	 44,0	 36,0	 18,7	 	1,3	
Kuusjoki		 						487	 						113	 						354	 	20,1	 						175	 100,0	 33,7	 41,1	 16,0	 	9,1	
	
Laitila		 				2	279	 						113	 				1	674	 	19,5	 						938	 100,0	 44,3	 38,2	 13,4	 	4,1	
Lemu		 						583	 						110	 						444	 	27,3	 						233	 100,0	 34,8	 44,6	 17,6	 	3,0	
Lieto		 				5	093	 						112	 				3	793	 	25,1	 				2	049	 100,0	 38,2	 42,9	 15,1	 	3,8	
Loimaa		 				3	336	 						114	 				2	423	 	18,5	 				1	302	 100,0	 40,8	 39,3	 14,9	 	5,0	
Marttila		 						505	 						114	 						359	 	17,4	 						187	 100,0	 41,7	 31,6	 21,9	 	4,8	
	
Masku		 				2	056	 						110	 				1	537	 	25,6	 						847	 100,0	 39,6	 42,7	 15,3	 	2,4	
Mellilä		 						341	 						116	 						245	 	20,0	 						129	 100,0	 42,6	 36,4	 12,4	 	8,5	
Merimasku		 						524	 						111	 						388	 	25,1	 						207	 100,0	 37,2	 43,0	 15,5	 	4,3	
Mietoinen		 						519	 						110	 						390	 	22,7	 						203	 100,0	 33,0	 45,8	 17,7	 	3,4	
Muurla		 						430	 						113	 						323	 	22,1	 						170	 100,0	 38,2	 41,2	 14,7	 	5,9	
	
Mynämäki		 				1	816	 						112	 				1	359	 	21,4	 						723	 100,0	 36,7	 42,5	 18,0	 	2,9	
Naantali		 				4	051	 						113	 				2	948	 	21,1	 				1	721	 100,0	 45,5	 40,4	 11,9	 	2,1	
Nauvo		 						350	 						115	 						247	 	17,3	 						137	 100,0	 43,8	 40,9	 	8,8	 	6,6	
Nousiainen		 				1	520	 						112	 				1	135	 	25,1	 						588	 100,0	 36,9	 41,5	 15,3	 	6,3	
Oripää		 						375	 						113	 						275	 	20,7	 						144	 100,0	 39,6	 38,2	 16,0	 	6,3	
	
Paimio		 				2	913	 						114	 				2	125	 	21,5	 				1	147	 100,0	 40,5	 39,8	 15,1	 	4,6	
Parainen		 				3	420	 						113	 				2	511	 	20,8	 				1	341	 100,0	 38,0	 42,1	 16,6	 	3,4	
Perniö		 				1	459	 						113	 				1	061	 	17,7	 						566	 100,0	 41,9	 35,3	 17,5	 	5,3	
Pertteli		 				1	219	 						111	 						906	 	23,3	 						487	 100,0	 39,4	 39,4	 16,8	 	4,3	
Piikkiö		 				2	218	 						113	 				1	643	 	23,4	 						878	 100,0	 39,4	 40,1	 16,2	 	4,3	
	
Pyhäranta		 						606	 						111	 						449	 	20,3	 						246	 100,0	 39,8	 40,7	 17,1	 	2,4	
Pöytyä		 				1	936	 						115	 				1	393	 	22,4	 						681	 100,0	 35,4	 38,5	 17,6	 	8,5	
Raisio		 				6	806	 						113	 				4	989	 	21,0	 				2	844	 100,0	 42,4	 43,0	 11,8	 	2,7	
Rusko		 				1	383	 						111	 				1	034	 	27,4	 						544	 100,0	 34,6	 45,0	 16,9	 	3,5	
Rymättylä		 						603	 						115	 						447	 	22,0	 						231	 100,0	 41,1	 35,9	 15,6	 	7,4	
	
Salo		 				6	283	 						114	 				4	652	 	18,5	 				2	695	 100,0	 45,0	 40,8	 11,8	 	2,4	
Sauvo		 						855	 						113	 						621	 	21,2	 						332	 100,0	 39,5	 40,4	 15,4	 	4,8	
Somero		 				2	435	 						118	 				1	770	 	18,4	 						939	 100,0	 39,5	 39,7	 16,0	 	4,8	
Suomusjärvi		 						319	 						113	 						235	 	17,9	 						126	 100,0	 41,3	 34,9	 19,8	 	4,0	
Särkisalo		 						160	 						112	 						116	 	15,7	 							64	 100,0	 50,0	 25,0	 20,3	 	4,7	
	
Taivassalo		 						406	 						111	 						299	 	17,1	 						172	 100,0	 47,1	 37,2	 11,0	 	4,7	
Tarvasjoki		 						663	 						113	 						477	 	24,3	 						239	 100,0	 33,5	 42,7	 17,2	 	6,7	
Turku		 			36	858	 						115	 			26	677	 	15,3	 			15	919	 100,0	 50,3	 36,0	 10,7	 	3,0	
Uusikaupunki		 				4	056	 						112	 				2	964	 	18,3	 				1	739	 100,0	 47,0	 39,0	 11,6	 	2,4	
Vahto		 						647	 						112	 						485	 	25,9	 						253	 100,0	 35,2	 43,9	 17,0	 	4,0	
	
Vehmaa		 						681	 						115	 						486	 	19,7	 						249	 100,0	 36,1	 39,4	 18,5	 	6,0	
Velkua		 							72	 						124	 							49	 	20,0	 							22	 100,0	 36,4	 18,2	 31,8	 13,6	
Västanfjärd		 						196	 						110	 						144	 	18,0	 							79	 100,0	 40,5	 43,0	 10,1	 	6,3	
Yläne		 						548	 						114	 						399	 	18,7	 						207	 100,0	 40,1	 36,7	 15,9	 	7,2	
	
Satakunta        			 			59	178	 						114	 			43	229	 	18,5	 			24	291	 100,0	 44,8	 38,0	 13,2	 	4,0	
	
Eura		 				2	626	 						114	 				1	906	 	20,2	 				1	008	 100,0	 41,6	 36,4	 16,0	 	6,1	
Eurajoki		 				1	656	 						111	 				1	243	 	21,3	 						662	 100,0	 37,8	 41,8	 16,5	 	3,9	
Harjavalta		 				1	868	 						113	 				1	364	 	17,8	 						785	 100,0	 48,4	 34,5	 12,5	 	4,6	
Honkajoki		 						487	 						115	 						346	 	17,2	 						181	 100,0	 40,9	 36,5	 14,9	 	7,7	
Huittinen		 				2	262	 						114	 				1	633	 	18,0	 						925	 100,0	 45,5	 38,3	 12,3	 	3,9	
	

Maakunta	 Maksettu	 	 Lapsilisää	saaneita	 Lapsilisää	saaneita	perheitä	vuoden	lopussa	
Kunta	 	 	 lapsia	vuoden	lopussa	
	
	 Yhteensä	 Lasta	 Luku-	 Osuus	 Luku-	 %	
	 1	000	e	 kohti,	 määrä	 väes-	 määrä	
	 	 e/kk1	 	 töstä,	 	 Lasten	lukumäärä	perheissä	
	 	 	 	 				%	
	 	 	 	 	 	 Yht.	 1	 2	 3	 4-	
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Jämijärvi		 						626	 						115	 						453	 	20,7	 						220	 100,0	 37,3	 35,0	 16,8	 10,9	
Kankaanpää		 				3	321	 						114	 				2	415	 	19,1	 				1	342	 100,0	 42,7	 39,6	 13,8	 	3,9	
Karvia		 						651	 						112	 						477	 	16,9	 						253	 100,0	 41,9	 37,2	 15,0	 	5,9	
Kiikoinen		 						345	 						113	 						253	 	19,6	 						131	 100,0	 37,4	 39,7	 16,8	 	6,1	
Kiukainen		 						869	 						112	 						641	 	19,1	 						344	 100,0	 42,7	 34,0	 18,9	 	4,4	
	
Kodisjoki		 						143	 						112	 						105	 	20,0	 							58	 100,0	 37,9	 46,6	 13,8	 	1,7	
Kokemäki		 				2	025	 						113	 				1	480	 	17,7	 						815	 100,0	 45,8	 34,2	 14,2	 	5,8	
Köyliö		 						786	 						114	 						572	 	19,4	 						291	 100,0	 35,7	 38,8	 19,6	 	5,8	
Lappi		 						924	 						112	 						685	 	21,0	 						357	 100,0	 37,8	 39,8	 16,8	 	5,6	
Lavia		 						476	 						114	 						333	 	15,2	 						182	 100,0	 50,0	 29,1	 13,7	 	7,1	
	
Luvia		 						935	 						113	 						683	 	20,6	 						354	 100,0	 42,1	 36,2	 14,7	 	7,1	
Merikarvia		 						880	 						114	 						640	 	17,9	 						347	 100,0	 45,0	 33,7	 14,1	 	7,2	
Nakkila		 				1	603	 						113	 				1	173	 	20,1	 						641	 100,0	 43,2	 38,5	 13,1	 	5,1	
Noormarkku		 				1	862	 						112	 				1	364	 	22,3	 						748	 100,0	 42,9	 40,0	 12,3	 	4,8	
Pomarkku		 						637	 						112	 						461	 	18,2	 						254	 100,0	 47,2	 30,7	 16,1	 	5,9	
	
Pori		 			18	522	 						115	 			13	461	 	17,7	 				7	847	 100,0	 47,3	 38,3	 11,4	 	3,0	
Punkalaidun		 						824	 						114	 						591	 	17,2	 						309	 100,0	 42,1	 34,6	 16,2	 	7,1	
Rauma		 				8	719	 						113	 				6	440	 	17,6	 				3	760	 100,0	 46,4	 39,2	 11,9	 	2,5	
Siikainen		 						421	 						115	 						305	 	16,9	 						148	 100,0	 38,5	 30,4	 20,9	 10,1	
Säkylä		 				1	246	 						114	 						915	 	18,5	 						512	 100,0	 42,2	 39,6	 16,0	 	2,1	
	
Ulvila		 				4	002	 						113	 				2	950	 	21,4	 				1	645	 100,0	 44,0	 38,5	 13,7	 	3,8	
Vampula		 						462	 						112	 						340	 	20,0	 						172	 100,0	 32,0	 42,4	 22,7	 	2,9	
	
Kanta-Häme       			 			45	864	 						114	 			33	374	 	19,8	 			18	292	 100,0	 42,6	 38,6	 14,5	 	4,3	
	
Forssa		 				4	116	 						115	 				2	962	 	16,5	 				1	739	 100,0	 49,0	 35,7	 12,3	 	3,0	
Hattula		 				2	776	 						115	 				2	043	 	21,9	 				1	087	 100,0	 39,8	 40,5	 14,9	 	4,8	
Hauho		 						988	 						113	 						730	 	18,5	 						378	 100,0	 38,6	 38,6	 17,7	 	5,0	
Hausjärvi		 				2	616	 						112	 				1	945	 	23,1	 				1	025	 100,0	 38,4	 40,5	 16,0	 	5,1	
Humppila		 						692	 						115	 						501	 	19,3	 						265	 100,0	 39,2	 40,4	 14,0	 	6,4	
	
Hämeenlinna		 			12	160	 						115	 				8	776	 	18,5	 				4	974	 100,0	 44,8	 39,1	 12,4	 	3,7	
Janakkala		 				4	716	 						115	 				3	400	 	21,4	 				1	791	 100,0	 38,6	 39,7	 16,9	 	4,8	
Jokioinen		 				1	829	 						113	 				1	351	 	23,5	 						716	 100,0	 40,8	 36,3	 17,2	 	5,7	
Kalvola		 						926	 						111	 						680	 	19,6	 						361	 100,0	 39,9	 37,4	 18,0	 	4,7	
Lammi		 				1	485	 						115	 				1	072	 	19,1	 						557	 100,0	 41,1	 36,4	 15,6	 	6,8	
	
Loppi		 				2	447	 						113	 				1	795	 	22,6	 						919	 100,0	 36,7	 39,0	 18,7	 	5,7	
Renko		 						652	 						113	 						483	 	20,6	 						257	 100,0	 39,7	 40,1	 14,8	 	5,4	
Riihimäki		 				7	405	 						114	 				5	396	 	19,9	 				3	065	 100,0	 44,9	 39,1	 12,5	 	3,5	
Tammela		 				1	921	 						113	 				1	423	 	21,9	 						734	 100,0	 37,1	 39,2	 18,3	 	5,4	
Tuulos		 						421	 						114	 						304	 	19,4	 						156	 100,0	 41,7	 32,1	 21,8	 	4,5	
	
Ypäjä		 						714	 						114	 						513	 	19,2	 						268	 100,0	 44,4	 28,4	 21,6	 	5,6	
	
Pirkanmaa        			 		120	895	 						114	 			88	620	 	19,0	 			49	662	 100,0	 44,3	 38,7	 13,2	 	3,9	
	
Hämeenkyrö		 				2	934	 						113	 				2	171	 	21,3	 				1	167	 100,0	 40,7	 40,3	 14,6	 	4,5	
Ikaalinen		 				1	843	 						113	 				1	336	 	17,7	 						730	 100,0	 44,0	 34,5	 16,6	 	4,9	
Juupajoki		 						613	 						113	 						448	 	20,2	 						233	 100,0	 41,2	 35,6	 15,5	 	7,7	
Kangasala		 				8	309	 						112	 				6	180	 	23,1	 				3	364	 100,0	 40,1	 40,4	 16,4	 	3,0	
Kihniö		 						564	 						113	 						416	 	17,7	 						208	 100,0	 41,8	 29,3	 19,7	 	9,1	
	
Kuhmalahti		 						300	 						117	 						220	 	19,7	 						107	 100,0	 43,0	 28,0	 15,9	 13,1	
Kuru		 						734	 						118	 						524	 	19,0	 						254	 100,0	 32,3	 41,3	 18,5	 	7,9	
Kylmäkoski		 						732	 						114	 						535	 	20,3	 						283	 100,0	 41,7	 37,8	 13,1	 	7,4	
Lempäälä		 				6	187	 						113	 				4	565	 	25,1	 				2	412	 100,0	 39,7	 41,4	 13,6	 	5,3	
Luopioinen		 						603	 						118	 						429	 	17,9	 						231	 100,0	 42,9	 35,1	 16,5	 	5,6	
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Längelmäki		 						373	 						114	 						267	 	15,9	 						142	 100,0	 41,5	 35,9	 16,2	 	6,3	
Mouhijärvi		 						905	 						111	 						661	 	21,9	 						353	 100,0	 41,4	 35,4	 18,4	 	4,8	
Mänttä		 				1	472	 						114	 				1	087	 	16,6	 						625	 100,0	 45,0	 39,4	 12,8	 	2,9	
Nokia		 				8	521	 						113	 				6	334	 	21,7	 				3	571	 100,0	 44,2	 39,3	 13,0	 	3,6	
Orivesi		 				2	381	 						115	 				1	720	 	19,3	 						924	 100,0	 41,2	 39,0	 15,2	 	4,7	
	
Parkano		 				1	798	 						114	 				1	296	 	17,7	 						667	 100,0	 42,1	 33,6	 17,8	 	6,4	
Pirkkala		 				5	002	 						112	 				3	717	 	25,0	 				2	014	 100,0	 39,4	 42,9	 14,2	 	3,6	
Pälkäne		 				1	332	 						114	 						971	 	21,8	 						492	 100,0	 35,2	 40,7	 18,9	 	5,3	
Ruovesi		 				1	276	 						112	 						933	 	17,3	 						507	 100,0	 41,4	 39,3	 13,8	 	5,5	
Suodenniemi		 						338	 						116	 						247	 	18,2	 						127	 100,0	 36,2	 43,3	 13,4	 	7,1	
	
Tampere		 			45	812	 						115	 			33	375	 	16,3	 			19	703	 100,0	 48,6	 37,2	 11,3	 	2,8	
Toijala		 				2	293	 						114	 				1	689	 	20,2	 						954	 100,0	 43,0	 41,6	 11,9	 	3,5	
Urjala		 				1	314	 						114	 						961	 	17,3	 						531	 100,0	 43,9	 37,1	 14,9	 	4,1	
Valkeakoski		 				4	997	 						113	 				3	680	 	18,0	 				2	096	 100,0	 45,2	 38,6	 12,7	 	3,5	
Vammala		 				4	183	 						114	 				3	017	 	19,8	 				1	580	 100,0	 39,6	 38,4	 16,1	 	5,9	
	
Vesilahti		 				1	383	 						113	 				1	023	 	26,7	 						494	 100,0	 34,0	 37,9	 20,0	 	8,1	
Viiala		 				1	613	 						112	 				1	201	 	22,1	 						657	 100,0	 42,0	 39,3	 14,2	 	4,6	
Viljakkala		 						562	 						112	 						415	 	19,9	 						230	 100,0	 45,2	 36,1	 12,6	 	6,1	
Vilppula		 				1	289	 						112	 						932	 	17,1	 						521	 100,0	 42,4	 41,1	 12,7	 	3,8	
Virrat		 				1	815	 						112	 				1	331	 	17,0	 						731	 100,0	 42,5	 39,3	 12,9	 	5,3	
	
Ylöjärvi		 				8	094	 						113	 				5	988	 	26,0	 				3	250	 100,0	 40,2	 42,1	 13,4	 	4,3	
Äetsä		 				1	322	 						116	 						951	 	19,2	 						504	 100,0	 42,5	 37,7	 12,9	 	6,9	
	
Päijät-Häme      			 			51	971	 						115	 			37	634	 	18,9	 			20	816	 100,0	 44,4	 37,6	 13,4	 	4,6	
	
Artjärvi		 						371	 						113	 						273	 	17,7	 						143	 100,0	 37,1	 41,3	 16,1	 	5,6	
Asikkala		 				2	189	 						114	 				1	571	 	18,4	 						844	 100,0	 44,1	 34,1	 16,4	 	5,5	
Hartola		 						886	 						116	 						621	 	16,9	 						323	 100,0	 38,7	 39,0	 15,2	 	7,1	
Heinola		 				4	968	 						114	 				3	609	 	17,4	 				2	054	 100,0	 45,2	 38,5	 13,0	 	3,4	
Hollola		 				6	858	 						115	 				4	988	 	23,5	 				2	615	 100,0	 39,0	 40,7	 14,6	 	5,7	
	
Hämeenkoski		 						583	 						112	 						429	 	19,6	 						228	 100,0	 41,2	 36,8	 17,1	 	4,8	
Kärkölä		 				1	437	 						114	 				1	045	 	21,0	 						557	 100,0	 40,8	 38,1	 15,8	 	5,4	
Lahti		 			23	966	 						116	 			17	303	 	17,6	 				9	929	 100,0	 47,7	 36,4	 12,0	 	3,9	
Nastola		 				4	451	 						114	 				3	261	 	22,1	 				1	731	 100,0	 41,8	 37,3	 15,0	 	5,8	
Orimattila		 				4	327	 						114	 				3	149	 	21,6	 				1	680	 100,0	 39,9	 40,7	 14,2	 	5,1	
	
Padasjoki		 						853	 						114	 						615	 	16,9	 						324	 100,0	 42,6	 35,2	 15,4	 	6,8	
Sysmä		 				1	083	 						115	 						770	 	16,6	 						388	 100,0	 38,4	 35,6	 17,3	 	8,8	
	
Kymenlaakso      			 			45	914	 						113	 			33	505	 	18,1	 			19	060	 100,0	 45,4	 38,0	 13,1	 	3,5	
	
Anjalankoski		 				4	446	 						114	 				3	236	 	19,1	 				1	779	 100,0	 42,7	 39,1	 13,3	 	4,9	
Elimäki		 				2	437	 						114	 				1	772	 	21,2	 						950	 100,0	 41,4	 37,7	 16,4	 	4,5	
Hamina		 				5	290	 						112	 				3	902	 	17,8	 				2	228	 100,0	 44,9	 38,8	 12,9	 	3,4	
Iitti		 				1	852	 						114	 				1	336	 	18,4	 						728	 100,0	 44,0	 35,0	 16,6	 	4,4	
Jaala		 						461	 						112	 						338	 	17,6	 						179	 100,0	 42,5	 34,1	 16,8	 	6,7	
	
Kotka		 			13	186	 						114	 				9	601	 	17,5	 				5	552	 100,0	 47,0	 37,1	 13,0	 	3,0	
Kouvola		 				6	787	 						114	 				4	916	 	15,8	 				2	943	 100,0	 49,3	 37,3	 10,9	 	2,5	
Kuusankoski		 				5	180	 						113	 				3	797	 	18,8	 				2	179	 100,0	 46,4	 38,2	 12,0	 	3,4	
Miehikkälä		 						551	 						113	 						397	 	16,3	 						210	 100,0	 40,0	 38,6	 16,7	 	4,8	
Pyhtää		 				1	451	 						114	 				1	060	 	20,7	 						594	 100,0	 42,4	 40,6	 13,6	 	3,4	
	
Valkeala		 				3	461	 						114	 				2	543	 	22,3	 				1	375	 100,0	 40,7	 39,7	 15,5	 	4,1	
Virolahti		 						812	 						111	 						607	 	16,7	 						343	 100,0	 42,0	 43,4	 10,8	 	3,8	
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Etelä-Karjala    			 			32	763	 						114	 			23	882	 	17,6	 			13	700	 100,0	 46,1	 37,7	 13,0	 	3,1	
	
Imatra		 				6	873	 						114	 				5	016	 	17,0	 				2	908	 100,0	 46,4	 38,2	 12,8	 	2,6	
Joutseno		 				2	768	 						114	 				2	033	 	18,7	 				1	161	 100,0	 46,3	 37,1	 13,8	 	2,8	
Lappeenranta		 			14	495	 						115	 			10	524	 	17,8	 				6	116	 100,0	 47,4	 37,7	 11,8	 	3,1	
Lemi		 						874	 						114	 						637	 	20,6	 						347	 100,0	 43,5	 35,4	 17,3	 	3,7	
Luumäki		 				1	272	 						114	 						923	 	17,4	 						505	 100,0	 42,4	 38,6	 14,5	 	4,6	
	
Parikkala		 				1	249	 						112	 						919	 	14,8	 						529	 100,0	 46,9	 36,1	 14,4	 	2,6	
Rautjärvi		 						992	 						114	 						708	 	16,6	 						386	 100,0	 39,6	 42,2	 13,7	 	4,4	
Ruokolahti		 				1	324	 						111	 						977	 	16,6	 						565	 100,0	 46,9	 36,5	 14,0	 	2,7	
Savitaipale		 						940	 						113	 						684	 	16,6	 						360	 100,0	 39,2	 37,2	 18,6	 	5,0	
Suomenniemi		 						177	 						116	 						127	 	15,6	 							67	 100,0	 43,3	 37,3	 	9,0	 10,4	
	
Taipalsaari		 				1	523	 						114	 				1	124	 	23,0	 						627	 100,0	 43,4	 38,4	 15,2	 	3,0	
Ylämaa		 						277	 						110	 						210	 	13,9	 						129	 100,0	 51,9	 35,7	 10,1	 	2,3	
	
Etelä-Savo       			 			38	559	 						113	 			28	071	 	17,5	 			15	663	 100,0	 44,8	 37,0	 14,0	 	4,3	
	
Enonkoski		 						408	 						114	 						297	 	17,3	 						158	 100,0	 41,8	 33,5	 19,6	 	5,1	
Haukivuori		 						535	 						114	 						381	 	16,7	 						202	 100,0	 43,6	 33,2	 15,3	 	7,9	
Heinävesi		 						971	 						113	 						713	 	16,5	 						384	 100,0	 45,8	 32,0	 16,1	 	6,0	
Hirvensalmi		 						600	 						113	 						431	 	16,7	 						220	 100,0	 37,7	 37,3	 17,7	 	7,3	
Joroinen		 				1	432	 						113	 				1	045	 	18,6	 						573	 100,0	 43,5	 37,0	 14,3	 	5,2	
	
Juva		 				1	749	 						113	 				1	287	 	17,5	 						705	 100,0	 42,7	 39,4	 12,8	 	5,1	
Kangasniemi		 				1	426	 						114	 				1	026	 	16,4	 						543	 100,0	 40,7	 38,9	 14,7	 	5,7	
Kerimäki		 				1	508	 						112	 				1	104	 	18,7	 						615	 100,0	 43,3	 40,3	 12,0	 	4,4	
Mikkeli		 			11	778	 						113	 				8	623	 	18,5	 				4	907	 100,0	 46,0	 36,8	 13,6	 	3,6	
Mäntyharju		 				1	568	 						115	 				1	132	 	16,5	 						621	 100,0	 42,4	 38,5	 15,0	 	4,2	
	
Pertunmaa		 						481	 						114	 						345	 	16,4	 						184	 100,0	 42,9	 37,5	 13,0	 	6,5	
Pieksämäki		 				2	778	 						115	 				1	987	 	16,1	 				1	150	 100,0	 48,7	 34,5	 13,1	 	3,7	
Pieksänmaa		 				2	228	 						113	 				1	618	 	18,8	 						868	 100,0	 41,4	 37,2	 17,6	 	3,8	
Punkaharju		 						914	 						113	 						663	 	16,3	 						367	 100,0	 45,0	 35,7	 14,4	 	4,9	
Puumala		 						582	 						111	 						428	 	15,3	 						234	 100,0	 40,2	 39,7	 17,9	 	2,1	
	
Rantasalmi		 				1	068	 						114	 						771	 	17,7	 						410	 100,0	 42,7	 35,6	 16,1	 	5,6	
Ristiina		 				1	318	 						114	 						961	 	18,9	 						511	 100,0	 41,5	 36,2	 17,6	 	4,7	
Savonlinna		 				6	246	 						113	 				4	563	 	16,7	 				2	647	 100,0	 47,3	 37,5	 11,8	 	3,4	
Savonranta		 						237	 						112	 						172	 	14,1	 							98	 100,0	 49,0	 33,7	 11,2	 	6,1	
Sulkava		 						733	 						115	 						524	 	16,4	 						266	 100,0	 38,3	 40,2	 12,0	 	9,4	
	
Pohjois-Savo     			 			65	450	 						114	 			47	588	 	19,0	 			26	431	 100,0	 44,5	 37,9	 13,1	 	4,5	
	
Iisalmi		 				5	777	 						114	 				4	197	 	18,6	 				2	405	 100,0	 47,5	 36,7	 12,0	 	3,8	
Juankoski		 				1	403	 						114	 				1	004	 	18,0	 						544	 100,0	 44,5	 33,8	 16,4	 	5,3	
Kaavi		 						941	 						116	 						673	 	18,7	 						341	 100,0	 41,1	 35,5	 14,7	 	8,8	
Karttula		 				1	113	 						113	 						812	 	23,0	 						410	 100,0	 33,9	 43,4	 16,3	 	6,3	
Keitele		 						634	 						113	 						464	 	16,8	 						251	 100,0	 45,8	 31,5	 18,3	 	4,4	
	
Kiuruvesi		 				2	641	 						114	 				1	912	 	19,6	 				1	004	 100,0	 41,1	 37,3	 13,7	 	7,9	
Kuopio		 			23	117	 						114	 			16	899	 	18,6	 				9	750	 100,0	 46,8	 37,9	 12,0	 	3,3	
Lapinlahti		 				2	142	 						115	 				1	530	 	20,4	 						803	 100,0	 42,5	 37,4	 13,3	 	6,8	
Leppävirta		 				2	901	 						114	 				2	088	 	19,1	 				1	105	 100,0	 42,4	 38,2	 13,6	 	5,9	
Maaninka		 				1	074	 						114	 						783	 	20,8	 						395	 100,0	 37,7	 37,0	 17,7	 	7,6	
	
Nilsiä		 				1	590	 						112	 				1	172	 	17,8	 						649	 100,0	 44,4	 39,1	 11,4	 	5,1	
Pielavesi		 				1	396	 						116	 						976	 	17,8	 						470	 100,0	 39,4	 32,1	 17,7	 10,9	
Rautalampi		 						864	 						115	 						623	 	17,0	 						327	 100,0	 40,7	 35,5	 18,0	 	5,8	
Rautavaara		 						415	 						117	 						291	 	13,9	 						155	 100,0	 46,5	 34,2	 	9,0	 10,3	
Siilinjärvi		 				6	867	 						113	 				5	042	 	24,9	 				2	731	 100,0	 40,7	 41,8	 13,0	 	4,5	
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Sonkajärvi		 				1	179	 						112	 						864	 	17,5	 						478	 100,0	 43,1	 37,4	 16,1	 	3,3	
Suonenjoki		 				1	969	 						115	 				1	404	 	18,1	 						758	 100,0	 41,0	 39,6	 14,9	 	4,5	
Tervo		 						404	 						112	 						290	 	15,8	 						163	 100,0	 44,8	 36,8	 14,1	 	4,3	
Tuusniemi		 						624	 						112	 						468	 	15,6	 						271	 100,0	 49,1	 33,2	 14,0	 	3,7	
Varkaus		 				5	960	 						114	 				4	324	 	18,0	 				2	472	 100,0	 45,6	 38,6	 12,4	 	3,4	
	
Varpaisjärvi		 						762	 						115	 						547	 	17,8	 						284	 100,0	 42,3	 37,7	 13,4	 	6,7	
Vesanto		 						551	 						113	 						403	 	15,6	 						231	 100,0	 48,5	 33,3	 14,3	 	3,9	
Vieremä		 				1	125	 						113	 						822	 	20,0	 						434	 100,0	 40,1	 36,9	 18,4	 	4,6	
	
Pohjois-Karjala  			 			43	708	 						115	 			31	524	 	18,7	 			17	261	 100,0	 44,3	 37,0	 13,6	 	5,0	
	
Eno		 				1	674	 						116	 				1	205	 	17,8	 						644	 100,0	 45,0	 33,4	 16,3	 	5,3	
Ilomantsi		 				1	329	 						112	 						975	 	15,2	 						555	 100,0	 46,3	 37,3	 12,4	 	4,0	
Joensuu		 			14	161	 						115	 			10	179	 	17,6	 				5	915	 100,0	 47,2	 38,0	 11,8	 	3,1	
Juuka		 				1	434	 						114	 				1	053	 	17,4	 						561	 100,0	 41,5	 37,4	 14,8	 	6,2	
Kesälahti		 						674	 						114	 						481	 	18,1	 						257	 100,0	 43,6	 34,2	 14,8	 	7,4	
	
Kitee		 				2	419	 						113	 				1	759	 	18,0	 						984	 100,0	 45,2	 36,8	 13,7	 	4,3	
Kontiolahti		 				4	430	 						114	 				3	264	 	25,6	 				1	672	 100,0	 36,5	 41,4	 16,1	 	5,9	
Lieksa		 				3	003	 						114	 				2	139	 	15,6	 				1	205	 100,0	 47,6	 34,4	 12,8	 	5,1	
Liperi		 				3	672	 						114	 				2	675	 	22,8	 				1	408	 100,0	 40,3	 39,6	 13,8	 	6,3	
Nurmes		 				2	253	 						118	 				1	586	 	17,3	 						839	 100,0	 46,1	 32,5	 13,8	 	7,5	
	
Outokumpu		 				1	842	 						116	 				1	313	 	16,9	 						725	 100,0	 48,6	 33,1	 12,7	 	5,7	
Polvijärvi		 				1	296	 						113	 						937	 	18,7	 						498	 100,0	 42,6	 33,7	 18,1	 	5,6	
Pyhäselkä		 				2	963	 						117	 				2	104	 	27,5	 						993	 100,0	 37,7	 36,7	 16,3	 	9,4	
Rääkkylä		 						633	 						113	 						461	 	16,2	 						251	 100,0	 44,2	 35,5	 15,1	 	5,2	
Tohmajärvi		 				1	334	 						114	 						970	 	17,8	 						523	 100,0	 43,4	 36,7	 14,1	 	5,7	
	
Valtimo		 						589	 						115	 						423	 	15,8	 						231	 100,0	 48,1	 31,6	 13,9	 	6,5	
	
Keski-Suomi      			 			72	586	 						115	 			52	530	 	19,6	 			28	386	 100,0	 43,6	 37,1	 13,8	 	5,4	
	
Hankasalmi		 				1	414	 						116	 				1	010	 	18,1	 						520	 100,0	 39,0	 38,3	 14,8	 	7,9	
Joutsa		 						873	 						113	 						630	 	15,6	 						358	 100,0	 48,0	 33,2	 14,0	 	4,7	
Jyväskylä		 			19	293	 						115	 			14	094	 	16,7	 				8	300	 100,0	 49,1	 36,4	 11,3	 	3,2	
Jyväskylän	mlk		 			11	453	 						113	 				8	401	 	24,2	 				4	531	 100,0	 42,2	 38,6	 14,1	 	5,1	
Jämsä		 				3	987	 						114	 				2	892	 	19,1	 				1	545	 100,0	 40,9	 38,7	 15,3	 	5,0	
	
Jämsänkoski		 				2	064	 						114	 				1	480	 	19,8	 						796	 100,0	 41,1	 38,3	 16,1	 	4,5	
Kannonkoski		 						411	 						117	 						292	 	18,0	 						138	 100,0	 38,4	 39,1	 10,1	 12,3	
Karstula		 				1	200	 						114	 						871	 	18,1	 						456	 100,0	 41,2	 35,3	 17,1	 	6,4	
Keuruu		 				2	810	 						115	 				2	024	 	18,1	 				1	086	 100,0	 42,0	 37,3	 15,6	 	5,2	
Kinnula		 						604	 						122	 						403	 	20,9	 						171	 100,0	 40,4	 28,1	 12,3	 19,3	
	
Kivijärvi		 						459	 						124	 						302	 	21,3	 						122	 100,0	 36,9	 32,8	 12,3	 18,0	
Konnevesi		 						812	 						115	 						575	 	18,5	 						297	 100,0	 41,8	 36,0	 12,8	 	9,4	
Korpilahti		 				1	437	 						114	 				1	032	 	20,6	 						553	 100,0	 41,8	 38,0	 13,9	 	6,3	
Kuhmoinen		 						520	 						114	 						375	 	13,4	 						205	 100,0	 43,4	 38,0	 14,1	 	4,4	
Kyyjärvi		 						443	 						118	 						308	 	18,7	 						147	 100,0	 40,1	 34,7	 15,6	 	9,5	
	
Laukaa		 				5	989	 						116	 				4	290	 	24,9	 				2	116	 100,0	 38,8	 37,7	 15,4	 	8,2	
Leivonmäki		 						238	 						113	 						170	 	14,7	 							93	 100,0	 46,2	 32,3	 16,1	 	5,4	
Luhanka		 						153	 						112	 						114	 	13,0	 							62	 100,0	 50,0	 27,4	 14,5	 	8,1	
Multia		 						524	 						113	 						380	 	18,8	 						190	 100,0	 39,5	 31,1	 22,1	 	7,4	
Muurame		 				3	212	 						115	 				2	330	 	26,9	 				1	183	 100,0	 36,9	 41,7	 15,0	 	6,4	
	
Petäjävesi		 				1	070	 						117	 						763	 	20,6	 						392	 100,0	 40,3	 36,0	 17,1	 	6,6	
Pihtipudas		 				1	400	 						118	 						986	 	20,0	 						467	 100,0	 36,0	 36,4	 18,4	 	9,2	
Pylkönmäki		 						235	 						115	 						167	 	16,6	 							78	 100,0	 35,9	 33,3	 20,5	 10,3	
Saarijärvi		 				2	697	 						115	 				1	931	 	19,2	 				1	042	 100,0	 46,5	 32,6	 15,0	 	5,9	
Sumiainen		 						341	 						112	 						248	 	19,0	 						123	 100,0	 34,1	 42,3	 16,3	 	7,3	
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Suolahti		 				1	320	 						114	 						962	 	17,9	 						543	 100,0	 45,9	 37,9	 11,0	 	5,2	
Toivakka		 						614	 						112	 						455	 	19,3	 						249	 100,0	 44,6	 32,9	 20,1	 	2,4	
Uurainen		 				1	085	 						119	 						776	 	24,7	 						355	 100,0	 37,2	 33,2	 18,0	 11,5	
Viitasaari		 				1	901	 						114	 				1	361	 	18,2	 						725	 100,0	 40,7	 39,4	 15,0	 	4,8	
Äänekoski		 				4	023	 						115	 				2	908	 	21,3	 				1	543	 100,0	 43,0	 36,9	 13,4	 	6,7	
	
Etelä-Pohjanmaa  						54	670	 						114	 			39	771	 	20,5	 			20	740	 100,0	 40,9	 36,3	 16,4	 	6,4	
	
Alahärmä		 				1	432	 						115	 				1	022	 	21,2	 						492	 100,0	 35,6	 37,4	 17,3	 	9,8	
Alajärvi		 				3	015	 						118	 				2	090	 	23,3	 						933	 100,0	 38,6	 31,7	 15,9	 13,8	
Alavus		 				2	747	 						116	 				1	973	 	20,5	 						953	 100,0	 38,2	 35,7	 16,1	 10,1	
Evijärvi		 						812	 						114	 						587	 	20,1	 						283	 100,0	 35,7	 37,1	 17,0	 10,2	
Ilmajoki		 				3	470	 						114	 				2	513	 	21,9	 				1	282	 100,0	 37,9	 36,9	 18,6	 	6,6	
	
Isojoki		 						660	 						113	 						479	 	18,8	 						246	 100,0	 39,0	 34,6	 21,1	 	5,3	
Jalasjärvi		 				2	301	 						114	 				1	674	 	19,4	 						893	 100,0	 43,4	 33,5	 16,9	 	6,2	
Jurva		 				1	007	 						113	 						742	 	16,5	 						396	 100,0	 46,0	 30,1	 17,2	 	6,8	
Karijoki		 						415	 						113	 						308	 	18,4	 						162	 100,0	 43,2	 32,1	 17,9	 	6,8	
Kauhajoki		 				4	093	 						114	 				2	967	 	20,5	 				1	538	 100,0	 37,3	 40,4	 16,5	 	5,8	
	
Kauhava		 				2	223	 						113	 				1	648	 	20,5	 						856	 100,0	 40,7	 34,8	 18,5	 	6,1	
Kortesjärvi		 						693	 						113	 						505	 	21,1	 						250	 100,0	 34,8	 38,4	 19,2	 	7,6	
Kuortane		 				1	045	 						113	 						753	 	18,0	 						388	 100,0	 39,7	 35,1	 19,6	 	5,7	
Kurikka		 				2	967	 						113	 				2	170	 	20,6	 				1	175	 100,0	 42,8	 36,3	 15,6	 	5,4	
Lappajärvi		 						904	 						115	 						638	 	17,4	 						319	 100,0	 42,0	 32,3	 17,2	 	8,5	
	
Lapua		 				4	025	 						113	 				2	948	 	20,9	 				1	526	 100,0	 39,3	 37,0	 17,6	 	6,2	
Lehtimäki		 						486	 						114	 						344	 	17,8	 						184	 100,0	 42,4	 37,5	 12,5	 	7,6	
Nurmo		 				4	163	 						113	 				3	095	 	25,9	 				1	658	 100,0	 41,0	 38,3	 16,3	 	4,4	
Seinäjoki		 				9	564	 						113	 				7	060	 	19,4	 				4	024	 100,0	 45,6	 37,2	 13,9	 	3,2	
Soini		 						802	 						116	 						567	 	21,7	 						269	 100,0	 36,8	 35,3	 16,4	 11,5	
	
Teuva		 				1	608	 						114	 				1	165	 	18,7	 						609	 100,0	 41,9	 35,0	 16,1	 	7,1	
Töysä		 				1	033	 						117	 						733	 	22,7	 						341	 100,0	 34,9	 32,8	 20,2	 12,0	
Vimpeli		 						942	 						115	 						693	 	20,3	 						344	 100,0	 38,4	 36,6	 16,6	 	8,4	
Ylihärmä		 						877	 						115	 						642	 	21,2	 						316	 100,0	 35,8	 34,8	 21,8	 	7,6	
Ylistaro		 				1	553	 						113	 				1	141	 	20,4	 						606	 100,0	 41,4	 36,8	 16,0	 	5,8	
	
Ähtäri		 				1	833	 						114	 				1	314	 	19,1	 						697	 100,0	 42,5	 35,7	 15,1	 	6,7	
	
Pohjanmaa        			 			48	394	 						114	 			35	478	 	20,4	 			18	909	 100,0	 41,5	 38,4	 14,8	 	5,3	
	
Isokyrö		 				1	401	 						113	 				1	023	 	20,3	 						533	 100,0	 42,0	 33,8	 17,1	 	7,1	
Kaskinen		 						298	 						109	 						230	 	15,5	 						135	 100,0	 46,7	 37,0	 15,6	 	0,7	
Korsnäs		 						514	 						111	 						381	 	17,3	 						211	 100,0	 44,1	 36,0	 15,2	 	4,7	
Kristiinankaupunki		 				1	751	 						111	 				1	299	 	16,9	 						722	 100,0	 40,6	 42,2	 14,4	 	2,8	
Kruunupyy		 				1	996	 						112	 				1	482	 	21,8	 						763	 100,0	 36,3	 39,3	 19,7	 	4,7	
	
Laihia		 				2	115	 						112	 				1	572	 	20,8	 						858	 100,0	 41,1	 39,2	 15,9	 	3,8	
Luoto		 				2	283	 						123	 				1	549	 	35,3	 						537	 100,0	 24,2	 29,6	 18,4	 27,7	
Maalahti		 				1	319	 						110	 						981	 	17,7	 						576	 100,0	 44,8	 41,8	 12,0	 	1,4	
Maksamaa		 						275	 						111	 						206	 	19,8	 						108	 100,0	 34,3	 45,4	 15,7	 	4,6	
Mustasaari		 				5	096	 						111	 				3	854	 	22,2	 				2	148	 100,0	 41,3	 40,7	 15,8	 	2,2	
	
Närpiö		 				2	102	 						109	 				1	573	 	16,6	 						901	 100,0	 42,3	 43,2	 12,3	 	2,2	
Oravainen		 						595	 						114	 						433	 	19,7	 						230	 100,0	 42,2	 37,8	 13,5	 	6,5	
Pedersören	kunta		 				4	223	 						117	 				3	005	 	28,5	 				1	311	 100,0	 33,4	 35,5	 16,6	 14,6	
Pietarsaari		 				5	518	 						115	 				3	992	 	20,4	 				2	075	 100,0	 40,3	 37,5	 15,9	 	6,3	
Uusikaarlepyy		 				2	006	 						112	 				1	484	 	20,1	 						786	 100,0	 41,1	 37,0	 16,4	 	5,5	
	
Vaasa		 			14	474	 						114	 			10	621	 	18,5	 				6	073	 100,0	 45,7	 38,2	 12,7	 	3,4	
Vähäkyrö		 				1	458	 						114	 				1	074	 	23,1	 						568	 100,0	 41,9	 37,3	 14,8	 	6,0	
Vöyri		 						970	 						115	 						719	 	20,5	 						374	 100,0	 36,4	 41,4	 16,8	 	5,3	
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Keski-Pohjanmaa  						21	480	 						115	 			15	521	 	22,0	 				7	869	 100,0	 40,6	 36,0	 15,8	 	7,6	
	
Halsua		 						415	 						113	 						303	 	21,0	 						150	 100,0	 38,0	 34,7	 20,0	 	7,3	
Himanka		 						893	 						113	 						658	 	21,3	 						347	 100,0	 42,9	 32,6	 17,0	 	7,5	
Kannus		 				2	010	 						116	 				1	440	 	24,2	 						665	 100,0	 35,3	 35,9	 18,6	 10,1	
Kaustinen		 				1	276	 						113	 						921	 	21,2	 						477	 100,0	 40,3	 36,1	 17,0	 	6,7	
Kokkola		 			10	537	 						115	 				7	663	 	21,1	 				4	049	 100,0	 42,0	 37,9	 13,9	 	6,2	
	
Kälviä		 				1	455	 						113	 				1	061	 	23,6	 						536	 100,0	 37,9	 36,4	 20,3	 	5,4	
Lestijärvi		 						294	 						116	 						204	 	21,4	 						103	 100,0	 44,7	 30,1	 17,5	 	7,8	
Lohtaja		 						914	 						111	 						664	 	23,1	 						353	 100,0	 41,1	 35,1	 19,3	 	4,5	
Perho		 				1	223	 						123	 						833	 	27,4	 						319	 100,0	 35,4	 25,7	 15,4	 23,5	
Toholampi		 				1	183	 						117	 						842	 	23,0	 						392	 100,0	 40,3	 31,1	 16,3	 12,2	
	
Ullava		 						344	 						115	 						245	 	24,6	 						109	 100,0	 35,8	 32,1	 18,3	 13,8	
Veteli		 						938	 						112	 						687	 	19,1	 						369	 100,0	 42,8	 35,5	 16,0	 	5,7	
	
Pohjois-Pohjanmaa					125	458							118	 			89	184	 	23,6	 			43	227	 100,0	 40,5	 35,2	 14,7	 	9,6	
	
Alavieska		 				1	029	 						118	 						723	 	25,3	 						320	 100,0	 38,1	 29,4	 16,9	 15,6	
Haapajärvi		 				2	934	 						123	 				1	983	 	25,1	 						820	 100,0	 35,9	 30,7	 15,9	 17,6	
Haapavesi		 				2	863	 						122	 				1	949	 	25,4	 						826	 100,0	 39,3	 29,4	 15,9	 15,4	
Hailuoto		 						198	 						126	 						137	 	14,3	 							67	 100,0	 43,3	 29,9	 16,4	 10,4	
Haukipudas		 				7	063	 						117	 				5	082	 	29,2	 				2	413	 100,0	 36,5	 38,2	 15,3	 10,0	
	
Ii		 				2	681	 						118	 				1	889	 	27,5	 						858	 100,0	 36,5	 34,1	 16,9	 12,5	
Kalajoki		 				3	007	 						117	 				2	133	 	23,2	 						994	 100,0	 39,1	 31,1	 17,9	 11,9	
Kempele		 				5	784	 						116	 				4	195	 	29,0	 				2	109	 100,0	 38,9	 40,1	 13,5	 	7,5	
Kestilä		 						516	 						118	 						353	 	21,2	 						161	 100,0	 37,3	 32,3	 19,9	 10,6	
Kiiminki		 				5	296	 						117	 				3	814	 	31,5	 				1	787	 100,0	 35,0	 39,6	 15,6	 	9,8	
	
Kuivaniemi		 						646	 						119	 						450	 	22,5	 						209	 100,0	 38,3	 34,0	 15,3	 12,4	
Kuusamo		 				5	236	 						115	 				3	751	 	21,9	 				1	927	 100,0	 42,7	 36,0	 13,8	 	7,6	
Kärsämäki		 				1	023	 						121	 						705	 	23,3	 						309	 100,0	 39,5	 29,8	 15,9	 14,9	
Liminka		 				3	806	 						121	 				2	687	 	35,9	 				1	088	 100,0	 30,9	 35,7	 17,6	 15,9	
Lumijoki		 						822	 						121	 						577	 	31,1	 						238	 100,0	 33,2	 37,8	 12,2	 16,8	
	
Merijärvi		 						541	 						126	 						361	 	28,4	 						134	 100,0	 34,3	 27,6	 15,7	 22,4	
Muhos		 				3	122	 						117	 				2	224	 	27,0	 				1	037	 100,0	 36,6	 35,8	 17,1	 10,5	
Nivala		 				4	088	 						122	 				2	805	 	25,7	 				1	176	 100,0	 37,5	 29,1	 16,8	 16,6	
Oulainen		 				2	746	 						118	 				1	930	 	23,8	 						902	 100,0	 38,4	 35,0	 15,5	 11,1	
Oulu		 			34	121	 						115	 			24	964	 	19,3	 			13	933	 100,0	 46,2	 36,7	 12,6	 	4,6	
	
Oulunsalo		 				4	344	 						118	 				3	074	 	33,0	 				1	381	 100,0	 35,5	 37,2	 15,4	 11,9	
Piippola		 						396	 						117	 						276	 	20,7	 						133	 100,0	 47,4	 25,6	 14,3	 12,8	
Pudasjärvi		 				3	068	 						122	 				2	070	 	22,1	 						871	 100,0	 35,1	 33,0	 14,7	 17,2	
Pulkkila		 						405	 						114	 						294	 	18,0	 						148	 100,0	 37,2	 40,5	 15,5	 	6,8	
Pyhäjoki		 				1	059	 						116	 						751	 	21,6	 						365	 100,0	 40,8	 33,4	 17,0	 	8,8	
	
Pyhäjärvi		 				1	575	 						115	 				1	139	 	18,2	 						592	 100,0	 42,7	 31,8	 19,1	 	6,4	
Pyhäntä		 						751	 						123	 						511	 	27,9	 						204	 100,0	 35,8	 30,4	 15,7	 18,1	
Raahe		 				6	855	 						117	 				4	890	 	21,8	 				2	424	 100,0	 42,0	 35,3	 14,4	 	8,3	
Rantsila		 						656	 						122	 						454	 	22,1	 						200	 100,0	 43,0	 27,5	 14,0	 15,5	
Reisjärvi		 				1	076	 						117	 						753	 	24,2	 						335	 100,0	 34,0	 36,4	 17,6	 11,9	
	
Ruukki		 				1	628	 						121	 				1	123	 	25,1	 						493	 100,0	 39,1	 30,8	 14,4	 15,6	
Sievi		 				2	407	 						124	 				1	615	 	31,1	 						606	 100,0	 33,0	 25,7	 18,5	 22,8	
Siikajoki		 						541	 						123	 						359	 	27,1	 						143	 100,0	 37,8	 31,5	 11,9	 18,9	
Taivalkoski		 				1	626	 						121	 				1	111	 	23,5	 						474	 100,0	 35,4	 30,6	 19,8	 14,1	
Tyrnävä		 				2	864	 						124	 				1	946	 	33,9	 						736	 100,0	 32,9	 30,0	 16,2	 20,9	
	

Maakunta	 Maksettu	 	 Lapsilisää	saaneita	 Lapsilisää	saaneita	perheitä	vuoden	lopussa	
Kunta	 	 	 lapsia	vuoden	lopussa	
	
	 Yhteensä	 Lasta	 Luku-	 Osuus	 Luku-	 %	
	 1	000	e	 kohti,	 määrä	 väes-	 määrä	
	 	 e/kk1	 	 töstä,	 	 Lasten	lukumäärä	perheissä	
	 	 	 	 				%	
	 	 	 	 	 	 Yht.	 1	 2	 3	 4-	
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Utajärvi		 				1	040	 						119	 						724	 	22,5	 						339	 100,0	 39,2	 32,7	 17,7	 10,3	
Vihanti		 				1	046	 						118	 						724	 	21,7	 						326	 100,0	 36,8	 31,0	 18,1	 14,1	
Yli-Ii		 						978	 						126	 						650	 	28,5	 						226	 100,0	 27,9	 29,6	 18,1	 24,3	
Ylikiiminki		 				1	218	 						118	 						873	 	26,1	 						398	 100,0	 34,4	 37,2	 15,3	 13,1	
Ylivieska		 				4	401	 						117	 				3	135	 	23,2	 				1	525	 100,0	 40,9	 34,9	 14,6	 	9,7	
	
Kainuu           			 			22	024	 						114	 			15	975	 	18,7	 				8	823	 100,0	 45,6	 35,6	 13,7	 	5,1	
	
Hyrynsalmi		 						755	 						114	 						539	 	17,4	 						288	 100,0	 44,1	 35,8	 12,8	 	7,3	
Kajaani		 				9	749	 						114	 				7	095	 	19,9	 				4	040	 100,0	 48,1	 35,4	 12,3	 	4,2	
Kuhmo		 				2	408	 						114	 				1	724	 	16,8	 						944	 100,0	 44,7	 34,2	 15,9	 	5,2	
Paltamo		 				1	075	 						114	 						783	 	18,7	 						419	 100,0	 43,2	 35,3	 15,8	 	5,7	
Puolanka		 						786	 						115	 						558	 	16,4	 						305	 100,0	 46,6	 30,8	 17,4	 	5,2	
	
Ristijärvi		 						317	 						111	 						228	 	14,0	 						129	 100,0	 48,1	 33,3	 14,7	 	3,9	
Sotkamo		 				2	824	 						112	 				2	089	 	19,5	 				1	156	 100,0	 43,8	 38,1	 13,1	 	5,0	
Suomussalmi		 				2	279	 						113	 				1	655	 	16,4	 						923	 100,0	 44,7	 37,2	 13,4	 	4,7	
Vaala		 				1	043	 						118	 						731	 	19,7	 						348	 100,0	 38,2	 33,6	 18,4	 	9,8	
Vuolijoki		 						789	 						116	 						573	 	21,7	 						271	 100,0	 35,1	 36,9	 17,0	 11,1	
	
Lappi            			 			50	252	 						115	 			36	075	 	19,4	 			19	668	 100,0	 45,0	 36,3	 13,3	 	5,4	
	
Enontekiö		 						480	 						113	 						347	 	17,3	 						198	 100,0	 45,5	 35,9	 16,7	 	2,0	
Inari		 				1	765	 						113	 				1	282	 	18,2	 						743	 100,0	 47,0	 38,2	 11,4	 	3,4	
Kemi		 				5	369	 						115	 				3	886	 	17,0	 				2	267	 100,0	 49,6	 35,6	 10,7	 	4,0	
Kemijärvi		 				2	021	 						114	 				1	438	 	15,5	 						818	 100,0	 46,9	 35,3	 13,9	 	3,8	
Keminmaa		 				2	815	 						114	 				2	031	 	22,8	 				1	062	 100,0	 40,1	 38,0	 15,9	 	5,9	
	
Kittilä		 				1	529	 						114	 				1	108	 	19,0	 						618	 100,0	 43,9	 37,9	 14,4	 	3,9	
Kolari		 						933	 						114	 						678	 	17,7	 						378	 100,0	 44,2	 39,7	 12,4	 	3,7	
Muonio		 						627	 						114	 						463	 	19,1	 						229	 100,0	 38,9	 32,3	 18,8	 10,0	
Pelkosenniemi		 						204	 						114	 						149	 	13,4	 							93	 100,0	 57,0	 32,3	 	4,3	 	6,5	
Pello		 				1	032	 						112	 						751	 	16,8	 						403	 100,0	 42,7	 34,7	 17,1	 	5,5	
	
Posio		 						992	 						115	 						696	 	16,4	 						340	 100,0	 39,7	 33,2	 18,5	 	8,5	
Ranua		 				1	906	 						126	 				1	243	 	26,3	 						469	 100,0	 33,7	 30,3	 15,8	 20,3	
Rovaniemen	mlk		 				7	537	 						115	 				5	434	 	24,5	 				2	847	 100,0	 40,6	 39,0	 14,0	 	6,4	
Rovaniemi		 				8	951	 						116	 				6	446	 	18,1	 				3	821	 100,0	 50,2	 35,8	 11,0	 	3,1	
Salla		 						900	 						113	 						653	 	14,3	 						381	 100,0	 47,8	 36,5	 12,9	 	2,9	
	
Savukoski		 						286	 						115	 						204	 	15,6	 						109	 100,0	 51,4	 30,3	 	7,3	 11,0	
Simo		 				1	034	 						116	 						737	 	20,4	 						373	 100,0	 41,3	 34,6	 15,3	 	8,8	
Sodankylä		 				2	439	 						114	 				1	764	 	19,2	 						992	 100,0	 45,3	 36,2	 14,6	 	3,9	
Tervola		 				1	121	 						119	 						774	 	21,1	 						359	 100,0	 39,6	 32,3	 15,6	 12,5	
Tornio		 				6	733	 						115	 				4	865	 	21,8	 				2	574	 100,0	 43,0	 36,7	 14,3	 	6,0	
	
Utsjoki		 						259	 						115	 						190	 	14,0	 						115	 100,0	 53,0	 32,2	 12,2	 	2,6	
Ylitornio		 				1	320	 						115	 						936	 	18,0	 						479	 100,0	 41,5	 34,4	 15,0	 	9,0	
	
Ahvenanmaa       			 				8	114	 						126	 				5	319	 	19,9	 				3	065	 100,0	 44,7	 40,3	 12,5	 	2,6	
	
Brändö		 						139	 						124	 							98	 	19,0	 							57	 100,0	 45,6	 36,8	 17,5	 			-	
Eckerö		 						277	 						131	 						177	 	19,3	 						101	 100,0	 46,5	 33,7	 17,8	 	2,0	
Finström		 						828	 						127	 						544	 	22,2	 						312	 100,0	 45,5	 39,4	 11,9	 	3,2	
Föglö		 						162	 						125	 						108	 	18,3	 							61	 100,0	 41,0	 42,6	 14,8	 	1,6	
Geta		 						118	 						121	 							77	 	17,4	 							47	 100,0	 42,6	 53,2	 	2,1	 	2,1	
	
Hammarland		 						423	 						123	 						288	 	20,8	 						175	 100,0	 49,7	 38,3	 	9,7	 	2,3	
Jomala		 				1	306	 						125	 						872	 	24,1	 						498	 100,0	 41,8	 42,8	 14,1	 	1,4	
Kumlinge		 							84	 						126	 							56	 	15,8	 							28	 100,0	 39,3	 28,6	 25,0	 	7,1	
Kökar		 							89	 						125	 							59	 	19,6	 							31	 100,0	 41,9	 32,3	 19,4	 	6,5	
Lemland		 						664	 						127	 						425	 	25,1	 						230	 100,0	 38,7	 43,5	 13,5	 	4,3	
	

Maakunta	 Maksettu	 	 Lapsilisää	saaneita	 Lapsilisää	saaneita	perheitä	vuoden	lopussa	
Kunta	 	 	 lapsia	vuoden	lopussa	
	
	 Yhteensä	 Lasta	 Luku-	 Osuus	 Luku-	 %	
	 1	000	e	 kohti,	 määrä	 väes-	 määrä	
	 	 e/kk1	 	 töstä,	 	 Lasten	lukumäärä	perheissä	
	 	 	 	 				%	
	 	 	 	 	 	 Yht.	 1	 2	 3	 4-	
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Lumparland		 						122	 						125	 							80	 	20,6	 							46	 100,0	 47,8	 34,8	 13,0	 	4,3	
Maarianhamina		 				2	886	 						127	 				1	873	 	17,4	 				1	109	 100,0	 48,2	 37,7	 11,5	 	2,6	
Saltvik		 						533	 						126	 						347	 	20,2	 						194	 100,0	 39,2	 47,4	 10,3	 	3,1	
Sottunga		 							30	 						127	 							19	 	15,1	 								9	 100,0	 22,2	 44,4	 33,3	 			-	
Sund		 						335	 						126	 						216	 	21,0	 						120	 100,0	 39,2	 45,0	 14,2	 	1,7	
	
Vårdö		 						121	 						127	 							80	 	18,7	 							47	 100,0	 42,6	 48,9	 	4,3	 	4,3	

Maakunta	 Maksettu	 	 Lapsilisää	saaneita	 Lapsilisää	saaneita	perheitä	vuoden	lopussa	
Kunta	 	 	 lapsia	vuoden	lopussa	
	
	 Yhteensä	 Lasta	 Luku-	 Osuus	 Luku-	 %	
	 1	000	e	 kohti,	 määrä	 väes-	 määrä	
	 	 e/kk1	 	 töstä,	 	 Lasten	lukumäärä	perheissä	
	 	 	 	 				%	
	 	 	 	 	 	 Yht.	 1	 2	 3	 4-	
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LAKISÄÄTEINEN PIENTEN LASTEN HOIDON TUKI
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12. Lakisääteinen pienten lasten hoidon tuki: lapset, joista maksettiin tukea 31.12.2005, tukimuodon, iän1 ja 
 maakunnan mukaan

Maakunta	 Kaikki	 Ikä	 	 	 	 	 	 	 Kaikki	 Ikä	
	
	 	 	 0	 1	 2	 3–4	 5–6	 7–8	 	 04	 1	 2	 3–6	 7–8	
	

Yhteensä	
	 Lapsia joista maksettiin tukea (lkm)    Lapsia 100 vastaavanikäistä kohti
 
Koko maa	 129	055	 		10	777	 		38	973	 		28	420	 		24	973	 		18	065	 			7	847	 	27	 	77	 	67	 	50	 	19	 	7	
	
Uusimaa											 	36	735	 			3	213	 		11	712	 			7	936	 			6	595	 			4	640	 			2	639	 	29	 	82	 	72	 	50	 	18	 	9	
Itä-Uusimaa							 		2	280	 					188	 					702	 					508	 					400	 					283	 					199	 	24	 	77	 	65	 	46	 	15	 	8	
Varsinais-Suomi			 		9	975	 					838	 			3	096	 			2	211	 			1	856	 			1	284	 					690	 	25	 	74	 	65	 	48	 	17	 	7	
Satakunta									 		5	274	 					422	 			1	537	 			1	246	 			1	025	 					778	 					266	 	28	 	75	 	67	 	56	 	20	 	6	
Kanta-Häme								 		4	124	 					328	 			1	221	 					901	 					839	 					600	 					235	 	27	 	81	 	68	 	50	 	20	 	6	
Pirkanmaa									 	10	980	 					998	 			3	501	 			2	399	 			2	046	 			1	432	 					604	 	27	 	77	 	66	 	47	 	18	 	6	
Päijät-Häme							 		4	576	 					394	 			1	331	 					968	 					920	 					674	 					289	 	27	 	81	 	67	 	50	 	20	 	7	
Kymenlaakso							 		3	819	 					322	 			1	221	 					870	 					690	 					473	 					243	 	26	 	81	 	69	 	51	 	16	 	6	
Etelä-Karjala					 		2	594	 					233	 					785	 					600	 					490	 					327	 					159	 	25	 	78	 	67	 	51	 	16	 	6	
Etelä-Savo								 		3	077	 					216	 					870	 					723	 					642	 					440	 					186	 	26	 	73	 	64	 	52	 	19	 	6	
Pohjois-Savo						 		5	507	 					442	 			1	629	 			1	207	 			1	105	 					810	 					314	 	26	 	72	 	64	 	50	 	19	 	6	
Pohjois-Karjala			 		3	130	 					258	 					924	 					731	 					621	 					414	 					182	 	23	 	72	 	61	 	47	 	16	 	5	
Keski-Suomi							 		6	984	 					499	 			2	026	 			1	547	 			1	458	 			1	094	 					360	 	29	 	72	 	69	 	53	 	22	 	6	
Etelä-Pohjanmaa			 		4	862	 					386	 			1	412	 			1	111	 					937	 					750	 					266	 	27	 	78	 	66	 	53	 	19	 	6	
Pohjanmaa									 		4	166	 					347	 			1	254	 					933	 					736	 					512	 					384	 	26	 	74	 	66	 	48	 	16	 10	
Keski-Pohjanmaa			 		2	165	 					190	 					595	 					516	 					453	 					326	 						85	 	31	 	88	 	73	 	58	 	23	 	5	
Pohjois-Pohjanmaa	 	13	756	 			1	049	 			3	604	 			2	862	 			3	213	 			2	530	 					498	 	33	 	76	 	67	 	54	 	28	 	5	
Kainuu												 		1	531	 					137	 					456	 					360	 					297	 					206	 						75	 	23	 	71	 	62	 	45	 	16	 	4	
Lappi													 		3	392	 					314	 			1	054	 					755	 					624	 					474	 					171	 	22	 	69	 	59	 	42	 	15	 	4	

Kotihoidon tuki2	

Koko maa	 103	313	 		10	643	 		36	302	 		24	586	 		18	837	 		12	888	 	 	29	 	76	 	63	 	43	 	14	
	
Uusimaa											 	27	220	 			3	175	 		10	789	 			6	481	 			4	280	 			2	484	 	 	28	 	81	 	66	 	40	 	11	
Itä-Uusimaa							 		1	700	 					185	 					629	 					404	 					281	 					201	 	 	24	 	76	 	58	 	37	 	11	
Varsinais-Suomi			 		7	440	 					820	 			2	774	 			1	793	 			1	198	 					850	 	 	25	 	72	 	58	 	39	 	11	
Satakunta									 		4	464	 					421	 			1	476	 			1	149	 					810	 					604	 	 	31	 	75	 	65	 	51	 	15	
Kanta-Häme								 		3	282	 					326	 			1	130	 					792	 					597	 					436	 	 	29	 	80	 	63	 	44	 	14	
Pirkanmaa									 		8	764	 					980	 			3	237	 			2	027	 			1	506	 			1	010	 	 	28	 	76	 	61	 	40	 	13	
Päijät-Häme							 		3	660	 					388	 			1	241	 					843	 					695	 					489	 	 	29	 	80	 	63	 	44	 	15	
Kymenlaakso							 		3	284	 					320	 			1	171	 					799	 					598	 					392	 	 	30	 	81	 	67	 	47	 	14	
Etelä-Karjala					 		2	116	 					233	 					729	 					527	 					387	 					239	 	 	28	 	78	 	62	 	45	 	12	
Etelä-Savo								 		2	449	 					208	 					804	 					622	 					479	 					336	 	 	28	 	70	 	60	 	45	 	14	
Pohjois-Savo						 		4	570	 					434	 			1	524	 			1	099	 					909	 					604	 	 	29	 	71	 	60	 	46	 	15	
Pohjois-Karjala			 		2	741	 					257	 					899	 					679	 					558	 					345	 	 	27	 	71	 	60	 	44	 	14	
Keski-Suomi							 		5	758	 					494	 			1	939	 			1	394	 			1	135	 					795	 	 	32	 	71	 	66	 	47	 	17	
Etelä-Pohjanmaa			 		4	398	 					385	 			1	362	 			1	052	 					893	 					704	 	 	33	 	78	 	64	 	50	 	18	
Pohjanmaa									 		3	492	 					345	 			1	191	 					811	 					676	 					465	 	 	29	 	74	 	63	 	42	 	15	
Keski-Pohjanmaa			 		2	007	 					189	 					581	 					496	 					429	 					310	 	 	38	 	88	 	71	 	56	 	22	
Pohjois-Pohjanmaa	 	11	428	 			1	031	 			3	328	 			2	519	 			2	536	 			2	005	 	 	35	 	74	 	62	 	48	 	22	
Kainuu												 		1	403	 					137	 					440	 					347	 					283	 					195	 	 	28	 	71	 	59	 	44	 	15	
Lappi													 		3	012	 					312	 			1	015	 					716	 					561	 					407	 	 	26	 	69	 	57	 	40	 	13	

Huom.	 Pienten	lasten	hoidon	tuen	maksaminen	Ahvenanmaalla	ei	kuulu	Kelan	tehtäviin.
1	Ikä	vuoden	lopuissa.	
2	Yhteissummaan	sisältyvät	lapset,	joiden	ikä	oli	7	vuotta,	kotihoidon	tuki	57	lasta	ja	yksityisen	hoidon	tuki	17	lasta.	
3	9kk	-	8v	
4	9kk	-	11kk	
5	9kk	-	6v	

3

5
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Maakunta	 Kaikki	 Ikä	
	
	 	 	 0	 1	 2	 3–4	 5–6	 7–8	
	

Yksityisen hoidon tuki2	
	
	 Lapsia joista maksettiin tukea (lkm)
 
Koko maa	 	15	368	 					108	 			1	603	 			2	353	 			6	135	 			5	152	
	
Uusimaa											 		5	893	 						34	 					543	 					837	 			2	317	 			2	153	
Itä-Uusimaa							 				284	 							2	 						33	 						48	 					119	 						82	
Varsinais-Suomi			 		1	644	 						16	 					217	 					319	 					658	 					432	
Satakunta									 				490	 							1	 						37	 						63	 					215	 					174	
Kanta-Häme								 				548	 							1	 						67	 						76	 					241	 					163	
Pirkanmaa									 		1	409	 						15	 					171	 					261	 					541	 					421	
Päijät-Häme							 				578	 							4	 						72	 						91	 					225	 					185	
Kymenlaakso							 				224	 							2	 						23	 						27	 						92	 						80	
Etelä-Karjala					 				281	 							0	 						39	 						52	 					103	 						87	
Etelä-Savo								 				391	 							6	 						46	 						73	 					162	 					103	
Pohjois-Savo						 				536	 							7	 						65	 						64	 					196	 					204	
Pohjois-Karjala			 				153	 							0	 							4	 						19	 						63	 						66	
Keski-Suomi							 				773	 							3	 						54	 						94	 					323	 					297	
Etelä-Pohjanmaa			 				110	 							0	 							8	 						13	 						44	 						45	
Pohjanmaa									 				115	 							0	 							2	 							9	 						58	 						46	
Keski-Pohjanmaa			 					47	 							1	 							2	 							6	 						24	 						14	
Pohjois-Pohjanmaa	 		1	687	 						16	 					199	 					272	 					677	 					523	
Kainuu												 					32	 							0	 							3	 							5	 						14	 						10	
Lappi													 				171	 							0	 						18	 						24	 						63	 						66	

Osittainen hoitoraha6

Koko maa	 	10	824	 						36	 			1	268	 			1	712	 							5	 						28	 			7	775	
	
Uusimaa											 		3	777	 							7	 					452	 					692	 							1	 							5	 			2	620	
Itä-Uusimaa							 				305	 							1	 						44	 						61	 							0	 							0	 					199	
Varsinais-Suomi			 				942	 							3	 					127	 					127	 							0	 							2	 					683	
Satakunta									 				340	 							0	 						31	 						47	 							0	 							0	 					262	
Kanta-Häme								 				317	 							1	 						30	 						50	 							1	 							1	 					234	
Pirkanmaa									 				850	 							5	 					116	 					127	 							0	 							2	 					600	
Päijät-Häme							 				346	 							2	 						22	 						38	 							0	 							0	 					284	
Kymenlaakso							 				321	 							0	 						31	 						50	 							0	 							1	 					239	
Etelä-Karjala					 				202	 							0	 						19	 						24	 							0	 							1	 					158	
Etelä-Savo								 				247	 							2	 						24	 						34	 							1	 							1	 					185	
Pohjois-Savo						 				417	 							3	 						48	 						50	 							0	 							2	 					314	
Pohjois-Karjala			 				241	 							1	 						24	 						35	 							0	 							3	 					178	
Keski-Suomi							 				465	 							3	 						37	 						66	 							0	 							2	 					357	
Etelä-Pohjanmaa			 				363	 							2	 						47	 						49	 							0	 							1	 					264	
Pohjanmaa									 				585	 							2	 						74	 					126	 							2	 							1	 					380	
Keski-Pohjanmaa			 				118	 							0	 						15	 						17	 							0	 							2	 						84	
Pohjois-Pohjanmaa	 				679	 							2	 						91	 						95	 							0	 							2	 					489	
Kainuu												 					96	 							0	 						13	 							8	 							0	 							1	 						74	
Lappi													 				212	 							2	 						23	 						16	 							0	 							1	 					170	

2	Yhteissummaan	sisältyvät	lapset,	joiden	ikä	oli	7	vuotta,	kotihoidon	tuki	57	lasta	ja
	 yksityisen	hoidon	tuki	17	lasta.
6	Lapset,	joiden	ikä	oli	9	vuotta	(yhteensä	129	lasta),	sisältyvät	ikäryhmään	7–8-vuotiaat.
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13. Lakisääteisen pienten lasten hoidon tuen saajat vuonna 2005: tuen laji, maakunta ja kunta

Maakunta	 Tukea	saaneita	perheitä	vuoden	aikana	 Tukea	saavat	perheet	31.12.	 	 Lapsia,	joista	maksettiin	tukea	31.12.	
Kunta	
	 Yh-	 Koti-	 Yksit.	 Ositt.	 Yh-	 Koti-	 Yksit.	 Ositt.	 Lkm	 Osuus-	 Alle	3-	 Osuus-	
	 teensä	 hoidon	 hoidon	 hoito-	 teensä	 hoidon	 hoidon	 hoito-	 	 %	 vuoti-	 %	
	 	 tuki	 tuki	 raha	 	 tuki	 tuki	 raha	 	 vast.	 aita,	 vast.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ikäi-	 lkm	 ikäi-	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 sistä	 	 sistä	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (9kk-8v)	 	 (9kk-2v)	

	
Koko maa	 	143	825	 	115	328	 		18	359	 		18	839	 		89	850	 		67	844	 	11	850	 	10	824	 129	055	 	27,3	 	78	170	 	60,7	
	
Uusimaa          			 		43	599	 		33	300	 			7	017	 			6	564	 		27	396	 		19	227	 		4	633	 		3	777	 	36	735	 	28,6	 	22	861	 	63,0	
	
Espoo		 			9	280	 			6	649	 			2	208	 			1	400	 			6	022	 			3	822	 		1	469	 				795	 		8	044	 	31,3	 		4	809	 	64,5	
Hanko		 					208	 					167	 							2	 						52	 					120	 						86	 						1	 					34	 				153	 	19,6	 				103	 	54,2	
Helsinki		 		14	489	 		11	669	 			1	553	 			2	052	 			8	812	 			6	670	 		1	003	 		1	185	 	11	056	 	26,1	 		7	577	 	61,5	
Hyvinkää		 			1	399	 			1	012	 					289	 					220	 					904	 					591	 				203	 				128	 		1	268	 	30,3	 				705	 	64,6	
Inkoo		 					143	 					119	 						13	 						25	 						86	 						68	 						5	 					13	 				110	 	21,6	 					74	 	59,2	
	
Järvenpää		 			1	221	 					952	 					123	 					211	 					754	 					551	 					75	 				130	 		1	049	 	27,3	 				643	 	59,2	
Karjaa		 					229	 					183	 						27	 						35	 					152	 					113	 					15	 					26	 				191	 	23,8	 				127	 	59,1	
Karjalohja		 						45	 						29	 						13	 							3	 						27	 						15	 					11	 						1	 					42	 	30,0	 					16	 	64,0	
Karkkila		 					261	 					234	 						14	 						24	 					159	 					140	 						6	 					15	 				221	 	28,4	 				147	 	68,1	
Kauniainen		 					232	 					164	 						28	 						58	 					139	 						91	 					16	 					32	 				172	 	20,8	 				113	 	58,5	
	
Kerava		 					821	 					705	 						12	 					124	 					480	 					411	 						1	 					68	 				657	 	22,7	 				453	 	55,5	
Kirkkonummi		 			1	677	 			1	063	 					564	 					248	 			1	151	 					652	 				384	 				134	 		1	668	 	37,5	 				859	 	67,6	
Lohja		 			1	194	 					835	 					331	 					162	 					813	 					500	 				226	 					94	 		1	160	 	31,4	 				645	 	66,9	
Mäntsälä		 					791	 					522	 					303	 						93	 					554	 					299	 				219	 					48	 				868	 	38,6	 				418	 	72,2	
Nummi-Pusula		 					138	 					116	 						10	 						17	 						90	 						74	 						5	 					11	 				141	 	25,9	 					84	 	64,6	
	
Nurmijärvi		 			1	556	 			1	168	 					245	 					271	 					994	 					692	 				158	 				149	 		1	471	 	29,4	 				833	 	63,1	
Pohja		 					125	 						98	 						24	 						13	 						82	 						61	 					12	 						9	 				116	 	26,3	 					67	 	65,0	
Pornainen		 					214	 					171	 						46	 						16	 					155	 					113	 					33	 					11	 				269	 	37,8	 				131	 	66,5	
Sammatti		 						41	 						35	 							8	 							3	 						28	 						24	 						2	 						2	 					44	 	32,8	 					27	 	71,1	
Siuntio		 					227	 					150	 						54	 						47	 					143	 						86	 					29	 					30	 				206	 	31,4	 				112	 	61,2	
	
Tammisaari		 					340	 					239	 						32	 					101	 					205	 					125	 					20	 					65	 				239	 	20,6	 				149	 	53,6	
Tuusula		 			1	530	 			1	003	 					433	 					243	 			1	029	 					591	 				315	 				145	 		1	496	 	34,7	 				762	 	67,7	
Vantaa		 			6	401	 			5	287	 					415	 			1	008	 			3	838	 			3	045	 				242	 				569	 		5	115	 	26,3	 		3	491	 	62,1	
Vihti		 			1	037	 					730	 					270	 					138	 					659	 					407	 				183	 					83	 				979	 	32,6	 				516	 	67,3	
	
Itä-Uusimaa      			 			2	715	 			2	052	 					319	 					526	 			1	662	 			1	154	 				213	 				305	 		2	280	 	24,5	 		1	398	 	57,6	
	
Askola		 					172	 					129	 						30	 						30	 					110	 						80	 					21	 					11	 				170	 	32,4	 					98	 	64,9	
Lapinjärvi		 						78	 						71	 							3	 							6	 						47	 						43	 						1	 						3	 					66	 	25,7	 					46	 	65,7	
Liljendal		 						34	 						27	 							2	 							5	 						26	 						18	 						2	 						6	 					29	 	21,6	 					19	 	55,9	
Loviisa		 					172	 					109	 						43	 						27	 					124	 						74	 					35	 					16	 				161	 	29,5	 					98	 	70,5	
Myrskylä		 						55	 						50	 							1	 							4	 						37	 						34	 						1	 						2	 					56	 	32,6	 					37	 	72,5	
	
Pernaja		 						98	 						80	 							7	 						18	 						57	 						44	 						5	 						9	 					79	 	20,7	 					51	 	52,6	
Porvoo		 			1	354	 			1	055	 					137	 					266	 					811	 					583	 					91	 				140	 		1	120	 	24,4	 				712	 	56,2	
Pukkila		 						47	 						40	 							4	 							3	 						22	 						21	 						1	 						0	 					35	 	17,1	 					23	 	56,1	
Ruotsinpyhtää		 						56	 						50	 							4	 							2	 						32	 						27	 						4	 						1	 					42	 	19,5	 					30	 	58,8	
Sipoo		 					649	 					441	 						88	 					165	 					396	 					230	 					52	 				117	 				522	 	22,8	 				284	 	54,2	
	
Varsinais-Suomi  			 		11	786	 			9	013	 			1	994	 			1	587	 			7	330	 			5	141	 		1	319	 				942	 		9	975	 	25,2	 		6	145	 	58,4	
	
Alastaro		 						66	 						59	 							1	 							9	 						45	 						37	 						1	 						7	 					68	 	30,2	 					41	 	67,2	
Askainen		 						18	 						15	 							0	 							4	 							7	 							4	 						0	 						3	 					10	 	14,3	 						5	 	31,3	
Aura		 					103	 						89	 							8	 						15	 						62	 						52	 						1	 						9	 					97	 	24,0	 					60	 	60,0	
Dragsfjärd		 						62	 						49	 							0	 						17	 						33	 						24	 						0	 						9	 					43	 	20,6	 					33	 	62,3	
Halikko		 					256	 					218	 						22	 						23	 					156	 					129	 					12	 					16	 				231	 	22,9	 				137	 	56,4	
	
Houtskari		 						21	 						14	 							9	 							2	 						19	 							9	 						8	 						3	 					26	 	42,6	 					11	 	73,3	
Iniö		 							1	 							1	 							0	 							0	 							1	 							1	 						0	 						0	 						1	 		7,1	 						1	 100,0	
Kaarina		 					699	 					473	 					173	 					119	 					440	 					264	 				110	 					72	 				597	 	24,5	 				341	 	52,5	
Kemiö		 						67	 						57	 							1	 							9	 						34	 						27	 						0	 						7	 					51	 	20,2	 					29	 	50,9	
Kiikala		 						54	 						50	 							3	 							4	 						37	 						36	 						1	 						1	 					55	 	34,0	 					34	 	68,0	
	
Huom.	 Pienten	lasten	hoidon	tuen	maksaminen	Ahvenanmaalla	ei	kuulu	Kelan	tehtäviin.
	 Taulukon	luvut	eivät	sisällä	kunnallisia	lisiä.
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Maakunta	 Tukea	saaneita	perheitä	vuoden	aikana	 Tukea	saavat	perheet	31.12.	 	 Lapsia,	joista	maksettiin	tukea	31.12.	
Kunta	
	 Yh-	 Koti-	 Yksit.	 Ositt.	 Yh-	 Koti-	 Yksit.	 Ositt.	 Lkm	 Osuus-	 Alle	3-	 Osuus-	
	 teensä	 hoidon	 hoidon	 hoito-	 teensä	 hoidon	 hoidon	 hoito-	 	 %	 vuoti-	 %	
	 	 tuki	 tuki	 raha	 	 tuki	 tuki	 raha	 	 vast.	 aita,	 vast.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ikäi-	 lkm	 ikäi-	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 sistä	 	 sistä	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (9kk-8v)	 	 (9kk-2v)	

Kisko		 						50	 						44	 							1	 							5	 						34	 						31	 						0	 						3	 					54	 	33,5	 					34	 	79,1	
Korppoo		 						22	 						12	 							9	 							6	 						15	 							5	 						8	 						3	 					23	 	38,3	 						9	 	69,2	
Koski	Tl		 						54	 						47	 							1	 							8	 						30	 						26	 						0	 						5	 					45	 	22,7	 					29	 	65,9	
Kustavi		 							8	 							8	 							1	 							0	 							5	 							5	 						0	 						0	 						7	 	12,1	 						5	 	45,5	
Kuusjoki		 						41	 						38	 							1	 							4	 						24	 						21	 						0	 						3	 					41	 	25,6	 					24	 	60,0	
	
Laitila		 					208	 					188	 						12	 						17	 					126	 					108	 						8	 					12	 				191	 	24,8	 				113	 	57,9	
Lemu		 						50	 						39	 							3	 							9	 						27	 						23	 						0	 						4	 					40	 	18,4	 					24	 	48,0	
Lieto		 					606	 					390	 					203	 						86	 					408	 					204	 				150	 					57	 				558	 	31,6	 				292	 	65,6	
Loimaa		 					293	 					242	 							7	 						55	 					175	 					139	 						5	 					31	 				251	 	22,7	 				156	 	55,5	
Marttila		 						51	 						40	 							7	 							7	 						29	 						24	 						2	 						3	 					41	 	25,0	 					27	 	65,9	
	
Masku		 					209	 					144	 						45	 						40	 					122	 						72	 					30	 					23	 				168	 	23,3	 					89	 	50,9	
Mellilä		 						28	 						27	 							0	 							1	 						17	 						16	 						0	 						1	 					22	 	20,0	 					16	 	61,5	
Merimasku		 						49	 						37	 							3	 							9	 						27	 						20	 						2	 						5	 					33	 	18,8	 					23	 	57,5	
Mietoinen		 						43	 						36	 							2	 							7	 						31	 						22	 						2	 						7	 					47	 	28,5	 					22	 	55,0	
Muurla		 						40	 						33	 							5	 							3	 						23	 						17	 						3	 						3	 					32	 	22,5	 					19	 	52,8	
	
Mynämäki		 					172	 					150	 							8	 						24	 						95	 						77	 						4	 					17	 				138	 	23,0	 					85	 	59,9	
Naantali		 					340	 					285	 						20	 						58	 					202	 					162	 						7	 					36	 				269	 	20,6	 				177	 	51,2	
Nauvo		 						35	 						20	 						10	 							6	 						20	 						14	 						4	 						2	 					24	 	24,0	 					15	 	83,3	
Nousiainen		 					124	 					108	 							6	 						12	 						81	 						71	 						3	 						7	 				124	 	23,9	 					79	 	57,7	
Oripää		 						40	 						38	 							1	 							3	 						22	 						21	 						0	 						1	 					32	 	20,5	 					27	 	54,0	
	
Paimio		 					285	 					214	 						54	 						39	 					171	 					123	 					29	 					19	 				261	 	27,0	 				147	 	58,8	
Parainen		 					296	 					205	 						39	 						82	 					204	 					122	 					25	 					60	 				262	 	22,4	 				156	 	54,2	
Perniö		 					121	 					106	 							7	 						11	 						82	 						73	 						4	 						5	 				131	 	28,5	 					74	 	63,8	
Pertteli		 					148	 					124	 							9	 						18	 						92	 						77	 						6	 					11	 				153	 	31,4	 					87	 	63,0	
Piikkiö		 					259	 					174	 						61	 						46	 					159	 					103	 					30	 					27	 				209	 	26,1	 				119	 	55,1	
	
Pyhäranta		 						58	 						54	 							2	 							3	 						31	 						27	 						1	 						3	 					50	 	22,9	 					28	 	56,0	
Pöytyä		 					171	 					147	 						10	 						22	 					106	 						90	 						6	 					10	 				160	 	25,9	 					90	 	58,1	
Raisio		 					698	 					487	 					159	 					105	 					439	 					282	 				105	 					58	 				607	 	26,9	 				354	 	63,0	
Rusko		 					141	 					102	 						18	 						32	 						77	 						54	 						8	 					15	 				106	 	20,1	 					66	 	53,7	
Rymättylä		 						52	 						45	 							4	 							3	 						27	 						25	 						1	 						1	 					35	 	18,7	 					24	 	52,2	
	
Salo		 					669	 					563	 						78	 						67	 					415	 					327	 					48	 					44	 				582	 	26,3	 				361	 	62,7	
Sauvo		 						72	 						58	 							3	 						12	 						39	 						31	 						1	 						7	 					62	 	23,0	 					37	 	52,9	
Somero		 					238	 					211	 						15	 						24	 					139	 					118	 					12	 					11	 				195	 	25,2	 				130	 	59,9	
Suomusjärvi		 						25	 						21	 							0	 							5	 						13	 						11	 						0	 						2	 					21	 	20,4	 					11	 	57,9	
Särkisalo		 							9	 							8	 							1	 							0	 							4	 							4	 						0	 						0	 						6	 	11,1	 						5	 	41,7	
	
Taivassalo		 						28	 						25	 							1	 							2	 						21	 						19	 						0	 						2	 					32	 	33,0	 					21	 	72,4	
Tarvasjoki		 						68	 						60	 							2	 							7	 						40	 						33	 						1	 						6	 					65	 	27,3	 					40	 	60,6	
Turku		 			4	085	 			3	007	 					909	 					477	 			2	562	 			1	685	 				638	 				266	 		3	214	 	25,5	 		2	122	 	58,4	
Uusikaupunki		 					361	 					286	 						45	 						49	 					238	 					173	 					35	 					32	 				320	 	25,2	 				204	 	56,5	
Vahto		 						52	 						38	 						14	 							4	 						35	 						28	 						7	 						0	 					55	 	24,2	 					32	 	60,4	
	
Vehmaa		 						56	 						51	 							0	 							5	 						32	 						28	 						0	 						4	 					46	 	22,1	 					27	 	57,4	
Velkua		 							6	 							6	 							0	 							0	 							6	 							6	 						0	 						0	 					11	 	52,4	 						6	 	85,7	
Västanfjärd		 						22	 						21	 							0	 							6	 						14	 						10	 						0	 						4	 					16	 	24,2	 					13	 	65,0	
Yläne		 						56	 						49	 							1	 							6	 						37	 						31	 						1	 						5	 					57	 	32,4	 					34	 	60,7	
	
Satakunta        			 			5	711	 			4	780	 					620	 					604	 			3	643	 			2	935	 				398	 				340	 		5	274	 	27,6	 		3	205	 	63,0	
	
Eura		 					233	 					202	 						23	 						26	 					155	 					128	 					13	 					16	 				235	 	27,1	 				143	 	58,8	
Eurajoki		 					137	 					126	 							2	 						16	 						77	 						71	 						0	 						8	 				128	 	24,0	 					76	 	54,3	
Harjavalta		 					168	 					152	 							4	 						16	 					104	 						93	 						4	 						7	 				150	 	24,0	 					99	 	61,5	
Honkajoki		 						39	 						29	 							4	 							6	 						22	 						18	 						0	 						4	 					32	 	25,4	 					18	 	62,1	
Huittinen		 					242	 					197	 						29	 						29	 					154	 					129	 					14	 					11	 				227	 	31,5	 				143	 	71,9	
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Maakunta	 Tukea	saaneita	perheitä	vuoden	aikana	 Tukea	saavat	perheet	31.12.	 	 Lapsia,	joista	maksettiin	tukea	31.12.	
Kunta	
	 Yh-	 Koti-	 Yksit.	 Ositt.	 Yh-	 Koti-	 Yksit.	 Ositt.	 Lkm	 Osuus-	 Alle	3-	 Osuus-	
	 teensä	 hoidon	 hoidon	 hoito-	 teensä	 hoidon	 hoidon	 hoito-	 	 %	 vuoti-	 %	
	 	 tuki	 tuki	 raha	 	 tuki	 tuki	 raha	 	 vast.	 aita,	 vast.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ikäi-	 lkm	 ikäi-	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 sistä	 	 sistä	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (9kk-8v)	 	 (9kk-2v)	

Jämijärvi		 						70	 						56	 						16	 							7	 						51	 						38	 					10	 						3	 					87	 	42,6	 					43	 	82,7	
Kankaanpää		 					318	 					274	 						30	 						29	 					213	 					182	 					17	 					15	 				314	 	29,5	 				187	 	68,2	
Karvia		 						50	 						49	 							1	 							1	 						31	 						30	 						1	 						0	 					53	 	25,5	 					29	 	61,7	
Kiikoinen		 						23	 						21	 							0	 							2	 						15	 						13	 						0	 						2	 					18	 	15,9	 					15	 	57,7	
Kiukainen		 						70	 						61	 							6	 							8	 						45	 						38	 						3	 						4	 					67	 	25,2	 					42	 	53,2	
	
Kodisjoki		 						13	 						10	 							2	 							2	 							9	 							6	 						2	 						1	 					10	 	19,6	 						6	 	75,0	
Kokemäki		 					172	 					156	 							3	 						16	 						99	 						87	 						2	 					11	 				149	 	24,3	 				100	 	61,7	
Köyliö		 						64	 						59	 							0	 							6	 						41	 						36	 						0	 						5	 					58	 	24,4	 					37	 	64,9	
Lappi		 						97	 						78	 						14	 							7	 						63	 						50	 						8	 						5	 					92	 	28,6	 					52	 	61,9	
Lavia		 						34	 						29	 							0	 							5	 						18	 						17	 						0	 						1	 					28	 	22,2	 					19	 	61,3	
	
Luvia		 						95	 						89	 							2	 							4	 						62	 						60	 						1	 						1	 					91	 	27,6	 					57	 	64,0	
Merikarvia		 						86	 						79	 							4	 							7	 						60	 						55	 						1	 						5	 				102	 	40,5	 					60	 	84,5	
Nakkila		 					144	 					123	 						12	 						18	 						94	 						75	 						8	 					12	 				147	 	28,8	 					84	 	65,6	
Noormarkku		 					180	 					154	 						12	 						21	 					110	 						88	 						7	 					17	 				166	 	27,3	 					99	 	60,4	
Pomarkku		 						49	 						44	 							2	 							4	 						38	 						34	 						2	 						2	 					64	 	28,4	 					36	 	70,6	
	
Pori		 			1	882	 			1	569	 					197	 					207	 			1	218	 					968	 				142	 				119	 		1	705	 	28,3	 		1	043	 	63,3	
Punkalaidun		 						65	 						56	 							1	 							8	 						39	 						32	 						1	 						6	 					55	 	23,4	 					32	 	58,2	
Rauma		 					925	 					708	 					208	 						84	 					573	 					406	 				127	 					45	 				767	 	26,7	 				476	 	60,1	
Siikainen		 						36	 						36	 							1	 							1	 						20	 						20	 						0	 						1	 					38	 	28,8	 					21	 	77,8	
Säkylä		 						96	 						81	 							4	 						17	 						73	 						57	 						4	 					14	 				112	 	28,6	 					64	 	64,6	
	
Ulvila		 					383	 					308	 						43	 						51	 					229	 					178	 					31	 					21	 				335	 	25,6	 				197	 	58,8	
Vampula		 						40	 						34	 							0	 							6	 						30	 						26	 						0	 						4	 					44	 	29,9	 					27	 	77,1	
	
Kanta-Häme       			 			4	507	 			3	575	 					650	 					579	 			2	820	 			2	117	 				419	 				317	 		4	124	 	27,0	 		2	450	 	60,8	
	
Forssa		 					379	 					326	 						16	 						49	 					229	 					194	 						9	 					26	 				314	 	23,8	 				210	 	55,7	
Hattula		 					264	 					217	 						18	 						34	 					153	 					131	 						6	 					16	 				234	 	24,5	 				144	 	58,3	
Hauho		 						76	 						68	 							4	 							6	 						51	 						48	 						1	 						2	 					80	 	26,0	 					51	 	63,8	
Hausjärvi		 					371	 					216	 					180	 						35	 					270	 					115	 				139	 					24	 				383	 	41,5	 				182	 	73,1	
Humppila		 						69	 						53	 							2	 						17	 						38	 						28	 						2	 						9	 					58	 	22,9	 					31	 	50,0	
	
Hämeenlinna		 			1	117	 					881	 					137	 					163	 					680	 					527	 					66	 					92	 				959	 	24,1	 				589	 	56,1	
Janakkala		 					487	 					373	 						90	 						66	 					316	 					219	 					64	 					41	 				450	 	28,1	 				256	 	64,2	
Jokioinen		 					172	 					139	 							8	 						34	 						98	 						78	 						7	 					13	 				157	 	25,3	 					90	 	61,2	
Kalvola		 						73	 						64	 							4	 						10	 						46	 						37	 						3	 						6	 					72	 	24,8	 					46	 	59,0	
Lammi		 					132	 					100	 						20	 						23	 						90	 						62	 					14	 					16	 				133	 	27,9	 					68	 	56,7	
	
Loppi		 					235	 					192	 						25	 						33	 					148	 					117	 					16	 					16	 				232	 	28,1	 				140	 	64,2	
Renko		 						69	 						59	 							2	 						10	 						45	 						39	 						2	 						4	 					73	 	33,2	 					46	 	64,8	
Riihimäki		 					794	 					663	 					106	 						70	 					490	 					391	 					66	 					38	 				715	 	28,6	 				446	 	63,8	
Tammela		 					155	 					127	 						23	 						20	 						87	 						62	 					16	 					11	 				135	 	22,2	 					77	 	55,0	
Tuulos		 						46	 						41	 							6	 							1	 						33	 						29	 						4	 						1	 					57	 	36,5	 					28	 	73,7	
	
Ypäjä		 						68	 						56	 							9	 							8	 						46	 						40	 						4	 						2	 					72	 	32,1	 					46	 	79,3	
	
Pirkanmaa        			 		12	435	 			9	957	 			1	707	 			1	503	 			7	785	 			5	914	 		1	077	 				850	 	10	980	 	26,5	 		6	898	 	59,4	
	
Hämeenkyrö		 					299	 					265	 						13	 						27	 					194	 					169	 						5	 					20	 				288	 	28,6	 				181	 	64,4	
Ikaalinen		 					156	 					125	 						18	 						24	 					105	 						79	 					14	 					14	 				144	 	26,7	 					90	 	65,2	
Juupajoki		 						56	 						53	 							1	 							4	 						34	 						33	 						0	 						1	 					55	 	27,6	 					37	 	62,7	
Kangasala		 					971	 					747	 					197	 					105	 					639	 					457	 				134	 					54	 				947	 	32,4	 				551	 	65,5	
Kihniö		 						48	 						45	 							1	 							3	 						28	 						26	 						0	 						2	 					40	 	23,8	 					27	 	62,8	
	
Kuhmalahti		 						27	 						25	 							1	 							2	 						15	 						14	 						0	 						1	 					28	 	33,3	 					15	 	71,4	
Kuru		 						62	 						57	 							1	 							4	 						35	 						33	 						0	 						2	 					64	 	26,9	 					33	 	70,2	
Kylmäkoski		 						67	 						56	 							8	 							5	 						45	 						37	 						6	 						2	 					71	 	30,6	 					39	 	69,6	
Lempäälä		 					631	 					512	 						89	 						77	 					382	 					287	 					50	 					47	 				597	 	27,0	 				347	 	57,1	
Luopioinen		 						49	 						40	 							5	 							6	 						34	 						27	 						3	 						4	 					57	 	27,8	 					32	 	59,3	
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Maakunta	 Tukea	saaneita	perheitä	vuoden	aikana	 Tukea	saavat	perheet	31.12.	 	 Lapsia,	joista	maksettiin	tukea	31.12.	
Kunta	
	 Yh-	 Koti-	 Yksit.	 Ositt.	 Yh-	 Koti-	 Yksit.	 Ositt.	 Lkm	 Osuus-	 Alle	3-	 Osuus-	
	 teensä	 hoidon	 hoidon	 hoito-	 teensä	 hoidon	 hoidon	 hoito-	 	 %	 vuoti-	 %	
	 	 tuki	 tuki	 raha	 	 tuki	 tuki	 raha	 	 vast.	 aita,	 vast.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ikäi-	 lkm	 ikäi-	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 sistä	 	 sistä	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (9kk-8v)	 	 (9kk-2v)	

Längelmäki		 						30	 						26	 							1	 							4	 						17	 						16	 						0	 						1	 					28	 	25,0	 					17	 	63,0	
Mouhijärvi		 						76	 						75	 							0	 							4	 						46	 						44	 						0	 						2	 					64	 	21,3	 					45	 	58,4	
Mänttä		 					122	 					108	 							2	 						12	 						72	 						64	 						1	 						7	 				104	 	21,1	 					69	 	53,9	
Nokia		 					855	 					685	 					106	 					112	 					518	 					395	 					61	 					65	 				754	 	24,8	 				463	 	55,7	
Orivesi		 					190	 					161	 							8	 						24	 					112	 						94	 						5	 					13	 				170	 	22,5	 				104	 	57,8	
	
Parkano		 					165	 					149	 						10	 							9	 					110	 					102	 						1	 						7	 				166	 	28,9	 				105	 	64,4	
Pirkkala		 					553	 					431	 						84	 						78	 					344	 					258	 					49	 					42	 				520	 	28,5	 				302	 	57,9	
Pälkäne		 					113	 						86	 							8	 						26	 						72	 						51	 						6	 					16	 				107	 	26,2	 					63	 	61,2	
Ruovesi		 					122	 					107	 							1	 						20	 						67	 						56	 						1	 					10	 					89	 	21,2	 					59	 	57,3	
Suodenniemi		 						31	 						27	 							1	 							4	 						17	 						15	 						0	 						2	 					30	 	28,0	 					15	 	75,0	
	
Tampere		 			5	030	 			3	846	 					944	 					604	 			3	225	 			2	278	 				629	 				348	 		4	169	 	26,7	 		2	741	 	58,6	
Toijala		 					216	 					192	 						10	 						21	 					137	 					120	 						6	 					11	 				199	 	24,3	 				124	 	57,7	
Urjala		 						96	 						87	 							1	 							8	 						53	 						47	 						0	 						6	 					76	 	18,9	 					49	 	54,4	
Valkeakoski		 					521	 					410	 						47	 						82	 					318	 					261	 					18	 					41	 				451	 	26,0	 				283	 	62,1	
Vammala		 					416	 					328	 						50	 						55	 					233	 					183	 					25	 					26	 				360	 	26,2	 				218	 	60,2	
	
Vesilahti		 					132	 					105	 						16	 						14	 						75	 						60	 						9	 						6	 				126	 	25,1	 					72	 	59,0	
Viiala		 					162	 					151	 							2	 						10	 						96	 						90	 						1	 						5	 				141	 	24,2	 					92	 	54,8	
Viljakkala		 						62	 						55	 							2	 							7	 						36	 						32	 						1	 						3	 					51	 	27,7	 					32	 	68,1	
Vilppula		 						94	 						76	 							9	 						14	 						60	 						46	 						9	 						6	 					88	 	20,7	 					52	 	56,5	
Virrat		 					144	 					136	 							0	 						12	 						94	 						86	 						0	 						8	 				136	 	24,6	 					97	 	64,7	
	
Ylöjärvi		 					829	 					690	 						68	 					119	 					507	 					394	 					43	 					73	 				763	 	25,9	 				476	 	57,7	
Äetsä		 					110	 					101	 							3	 							7	 						65	 						60	 						0	 						5	 					97	 	23,6	 					68	 	59,6	
	
Päijät-Häme      			 			4	917	 			3	904	 					680	 					613	 			3	160	 			2	373	 				456	 				346	 		4	576	 	27,4	 		2	693	 	61,2	
	
Artjärvi		 						30	 						26	 							0	 							4	 						23	 						20	 						0	 						3	 					36	 	34,3	 					25	 	73,5	
Asikkala		 					176	 					136	 							6	 						36	 					108	 						87	 						3	 					18	 				167	 	25,8	 					94	 	60,3	
Hartola		 						51	 						45	 							0	 							9	 						35	 						30	 						0	 						5	 					48	 	19,4	 					31	 	62,0	
Heinola		 					435	 					370	 						22	 						58	 					261	 					217	 					12	 					33	 				378	 	24,0	 				235	 	54,9	
Hollola		 					615	 					485	 						63	 						92	 					399	 					308	 					42	 					51	 				624	 	28,1	 				346	 	59,0	
	
Hämeenkoski		 						51	 						40	 							5	 							8	 						31	 						26	 						2	 						3	 					45	 	26,3	 					26	 	65,0	
Kärkölä		 					112	 						99	 							1	 						12	 						70	 						62	 						2	 						6	 				108	 	25,3	 					64	 	58,2	
Lahti		 			2	459	 			1	882	 					467	 					288	 			1	595	 			1	116	 				324	 				164	 		2	214	 	28,0	 		1	318	 	61,7	
Nastola		 					390	 					316	 						53	 						43	 					244	 					188	 					30	 					26	 				375	 	26,5	 				208	 	58,6	
Orimattila		 					425	 					362	 						40	 						43	 					278	 					227	 					28	 					24	 				415	 	29,5	 				251	 	68,6	
	
Padasjoki		 						63	 						53	 							3	 							8	 						41	 						36	 						1	 						4	 					59	 	24,1	 					35	 	57,4	
Sysmä		 					110	 						90	 						20	 						12	 						75	 						56	 					12	 						9	 				107	 	31,6	 					60	 	75,9	
	
Kymenlaakso      			 			4	282	 			3	640	 					281	 					534	 			2	687	 			2	208	 				172	 				321	 		3	819	 	25,7	 		2	413	 	62,7	
	
Anjalankoski		 					433	 					343	 						87	 						35	 					296	 					216	 					60	 					23	 				401	 	28,9	 				246	 	68,7	
Elimäki		 					217	 					179	 						16	 						32	 					138	 					114	 						9	 					17	 				199	 	25,0	 				117	 	63,6	
Hamina		 					522	 					443	 						28	 						71	 					314	 					255	 					16	 					43	 				462	 	26,2	 				276	 	61,7	
Iitti		 					166	 					144	 						14	 						11	 					106	 						91	 						8	 						7	 				156	 	27,6	 					93	 	63,3	
Jaala		 						44	 						39	 							0	 							7	 						28	 						23	 						0	 						5	 					40	 	28,0	 					25	 	61,0	
	
Kotka		 			1	229	 			1	080	 						43	 					144	 					769	 					672	 					21	 					79	 		1	091	 	24,9	 				717	 	63,0	
Kouvola		 					611	 					506	 						38	 						92	 					369	 					293	 					21	 					56	 				496	 	23,8	 				320	 	60,8	
Kuusankoski		 					488	 					419	 						25	 						59	 					292	 					241	 					15	 					36	 				435	 	26,0	 				273	 	59,3	
Miehikkälä		 						56	 						47	 							0	 						10	 						30	 						26	 						1	 						3	 					43	 	25,1	 					27	 	58,7	
Pyhtää		 					107	 						86	 						10	 						17	 						62	 						44	 						7	 					12	 					80	 	17,3	 					54	 	56,3	
	
Valkeala		 					329	 					282	 						20	 						43	 					226	 					186	 					14	 					28	 				335	 	29,3	 				209	 	66,3	
Virolahti		 						80	 						72	 							0	 						13	 						57	 						47	 						0	 					12	 					81	 	31,6	 					56	 	62,2	
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Etelä-Karjala    			 			3	086	 			2	500	 					366	 					369	 			1	858	 			1	445	 				221	 				202	 		2	594	 	25,0	 		1	618	 	61,1	
	
Imatra		 					567	 					503	 						16	 						57	 					317	 					283	 						3	 					31	 				431	 	20,2	 				296	 	52,3	
Joutseno		 					230	 					192	 							5	 						40	 					138	 					111	 						4	 					23	 				199	 	22,3	 				125	 	54,8	
Lappeenranta		 			1	593	 			1	215	 					309	 					186	 					991	 					707	 				193	 				100	 		1	363	 	28,9	 				828	 	67,0	
Lemi		 						91	 						78	 							8	 						10	 						53	 						43	 						4	 						6	 					75	 	24,8	 					53	 	70,7	
Luumäki		 					113	 						88	 						21	 						10	 						71	 						56	 					13	 						3	 				111	 	28,2	 					62	 	70,5	
	
Parikkala		 						76	 						63	 							2	 						13	 						45	 						37	 						0	 						8	 					63	 	18,5	 					40	 	60,6	
Rautjärvi		 						63	 						53	 							2	 							8	 						31	 						25	 						2	 						4	 					47	 	15,9	 					25	 	41,7	
Ruokolahti		 					119	 						99	 							0	 						20	 						68	 						57	 						0	 					11	 					95	 	23,3	 					60	 	56,1	
Savitaipale		 						61	 						54	 							0	 							7	 						35	 						31	 						0	 						4	 					56	 	20,9	 					31	 	52,5	
Suomenniemi		 						14	 						14	 							0	 							0	 							6	 							6	 						0	 						0	 					13	 	23,2	 						8	 	61,5	
	
Taipalsaari		 					125	 					110	 							2	 						15	 						79	 						69	 						1	 						9	 				113	 	23,9	 					71	 	56,3	
Ylämaa		 						34	 						31	 							1	 							3	 						24	 						20	 						1	 						3	 					28	 	30,1	 					19	 	76,0	
	
Etelä-Savo       			 			3	427	 			2	764	 					486	 					398	 			2	134	 			1	592	 				308	 				247	 		3	077	 	25,6	 		1	809	 	59,8	
	
Enonkoski		 						29	 						28	 							0	 							1	 						18	 						18	 						0	 						0	 					31	 	23,7	 					19	 	57,6	
Haukivuori		 						39	 						37	 							3	 							2	 						27	 						25	 						2	 						0	 					42	 	26,8	 					27	 	73,0	
Heinävesi		 						97	 						87	 							7	 							6	 						63	 						55	 						4	 						4	 				105	 	36,8	 					61	 	74,4	
Hirvensalmi		 						39	 						29	 							7	 							5	 						26	 						17	 						7	 						2	 					42	 	22,7	 					18	 	69,2	
Joroinen		 					120	 					106	 							7	 							8	 						72	 						67	 						4	 						2	 				109	 	24,2	 					69	 	59,5	
	
Juva		 					144	 					121	 							3	 						22	 						98	 						81	 						2	 					15	 				144	 	26,1	 					89	 	67,4	
Kangasniemi		 					118	 						97	 							8	 						19	 						69	 						49	 						5	 					15	 					98	 	25,3	 					63	 	67,7	
Kerimäki		 					101	 						89	 							5	 							9	 						61	 						52	 						3	 						6	 					91	 	19,4	 					53	 	51,0	
Mikkeli		 			1	157	 					885	 					195	 					162	 					715	 					505	 				120	 					97	 		1	002	 	26,1	 				604	 	59,4	
Mäntyharju		 					118	 					110	 							2	 							7	 						82	 						77	 						1	 						4	 				130	 	28,1	 					77	 	64,2	
	
Pertunmaa		 						37	 						33	 							0	 							5	 						25	 						22	 						0	 						4	 					37	 	26,4	 					21	 	52,5	
Pieksämäki		 					302	 					203	 					104	 						23	 					183	 					103	 					65	 					17	 				248	 	29,3	 				125	 	64,8	
Pieksänmaa		 					180	 					151	 						25	 						24	 					116	 						86	 					15	 					16	 				178	 	26,9	 					99	 	62,3	
Punkaharju		 						62	 						56	 							0	 							7	 						33	 						28	 						0	 						5	 					56	 	20,0	 					31	 	49,2	
Puumala		 						49	 						42	 							0	 						10	 						28	 						23	 						0	 						5	 					41	 	27,3	 					25	 	55,6	
	
Rantasalmi		 						77	 						74	 							0	 							5	 						43	 						41	 						0	 						2	 					66	 	21,3	 					45	 	60,8	
Ristiina		 					105	 						91	 							5	 						11	 						62	 						53	 						4	 						5	 					91	 	21,2	 					53	 	53,0	
Savonlinna		 					585	 					461	 					115	 						67	 					370	 					249	 					76	 					46	 				500	 	25,0	 				283	 	54,8	
Savonranta		 						13	 						12	 							0	 							1	 							7	 							7	 						0	 						0	 					11	 	17,2	 					10	 	66,7	
Sulkava		 						55	 						52	 							0	 							4	 						36	 						34	 						0	 						2	 					55	 	24,8	 					37	 	59,7	
	
Pohjois-Savo     			 			6	094	 			5	058	 					664	 					711	 			3	761	 			2	950	 				420	 				417	 		5	507	 	26,0	 		3	278	 	58,9	
	
Iisalmi		 					551	 					446	 						82	 						60	 					349	 					264	 					56	 					34	 				501	 	26,5	 				291	 	58,2	
Juankoski		 						99	 						96	 							0	 							5	 						65	 						62	 						0	 						3	 				102	 	25,6	 					63	 	64,9	
Kaavi		 						82	 						77	 							0	 							7	 						52	 						47	 						0	 						5	 					80	 	27,4	 					50	 	63,3	
Karttula		 						97	 						78	 						16	 						11	 						71	 						51	 					12	 						8	 				117	 	32,0	 					56	 	63,6	
Keitele		 						53	 						49	 							2	 							4	 						29	 						26	 						1	 						2	 					38	 	19,5	 					24	 	51,1	
	
Kiuruvesi		 					220	 					205	 							1	 						16	 					140	 					130	 						0	 					11	 				214	 	25,9	 				134	 	62,3	
Kuopio		 			2	397	 			1	909	 					307	 					351	 			1	442	 			1	057	 				194	 				206	 		2	020	 	25,8	 		1	215	 	55,3	
Lapinlahti		 					177	 					161	 							8	 						11	 					109	 						96	 						8	 						5	 				193	 	28,4	 				101	 	59,8	
Leppävirta		 					236	 					184	 						49	 						24	 					145	 					100	 					32	 					13	 				226	 	25,5	 				121	 	63,0	
Maaninka		 						90	 						79	 							2	 						10	 						57	 						50	 						0	 						7	 					86	 	26,1	 					53	 	60,9	
	
Nilsiä		 					165	 					142	 						10	 						19	 					102	 						86	 						5	 					11	 				158	 	30,7	 					97	 	68,3	
Pielavesi		 					113	 						99	 						14	 							5	 						74	 						66	 						6	 						2	 				114	 	28,7	 					73	 	68,9	
Rautalampi		 						63	 						62	 							2	 							3	 						47	 						45	 						2	 						1	 					72	 	27,8	 					46	 	69,7	
Rautavaara		 						31	 						28	 							2	 							2	 						26	 						24	 						0	 						2	 					44	 	39,6	 					26	 	89,7	
Siilinjärvi		 					641	 					522	 						52	 						98	 					383	 					293	 					28	 					62	 				566	 	24,3	 				318	 	55,4	
	

Maakunta	 Tukea	saaneita	perheitä	vuoden	aikana	 Tukea	saavat	perheet	31.12.	 	 Lapsia,	joista	maksettiin	tukea	31.12.	
Kunta	
	 Yh-	 Koti-	 Yksit.	 Ositt.	 Yh-	 Koti-	 Yksit.	 Ositt.	 Lkm	 Osuus-	 Alle	3-	 Osuus-	
	 teensä	 hoidon	 hoidon	 hoito-	 teensä	 hoidon	 hoidon	 hoito-	 	 %	 vuoti-	 %	
	 	 tuki	 tuki	 raha	 	 tuki	 tuki	 raha	 	 vast.	 aita,	 vast.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ikäi-	 lkm	 ikäi-	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 sistä	 	 sistä	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (9kk-8v)	 	 (9kk-2v)	



86	 LAKISÄÄTEINEN	PIENTEN	LASTEN	HOIDON	TUKI

Maakunta	 Tukea	saaneita	perheitä	vuoden	aikana	 Tukea	saavat	perheet	31.12.	 	 Lapsia,	joista	maksettiin	tukea	31.12.	
Kunta	
	 Yh-	 Koti-	 Yksit.	 Ositt.	 Yh-	 Koti-	 Yksit.	 Ositt.	 Lkm	 Osuus-	 Alle	3-	 Osuus-	
	 teensä	 hoidon	 hoidon	 hoito-	 teensä	 hoidon	 hoidon	 hoito-	 	 %	 vuoti-	 %	
	 	 tuki	 tuki	 raha	 	 tuki	 tuki	 raha	 	 vast.	 aita,	 vast.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ikäi-	 lkm	 ikäi-	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 sistä	 	 sistä	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (9kk-8v)	 	 (9kk-2v)	

Sonkajärvi		 						92	 						89	 							1	 							3	 						54	 						51	 						0	 						3	 					83	 	24,6	 					55	 	68,8	
Suonenjoki		 					218	 					174	 						51	 						20	 					137	 						94	 					36	 					10	 				188	 	29,7	 				118	 	65,6	
Tervo		 						28	 						26	 							0	 							2	 						14	 						14	 						0	 						0	 					20	 	17,9	 					14	 	63,6	
Tuusniemi		 						41	 						39	 							0	 							2	 						26	 						25	 						0	 						1	 					37	 	20,6	 					27	 	58,7	
Varkaus		 					495	 					397	 						63	 						49	 					305	 					242	 					37	 					27	 				422	 	22,5	 				258	 	55,1	
	
Varpaisjärvi		 						70	 						67	 							1	 							2	 						49	 						48	 						1	 						0	 					91	 	39,6	 					54	 	79,4	
Vesanto		 						46	 						46	 							1	 							0	 						33	 						31	 						2	 						0	 					54	 	32,0	 					36	 	78,3	
Vieremä		 						89	 						83	 							0	 							7	 						52	 						48	 						0	 						4	 					81	 	23,3	 					48	 	66,7	
	
Pohjois-Karjala  			 			3	596	 			3	092	 					198	 					431	 			2	151	 			1	801	 				119	 				241	 		3	130	 	22,9	 		1	913	 	55,8	
	
Eno		 					127	 					120	 							1	 							8	 						75	 						69	 						1	 						5	 				115	 	22,3	 					70	 	58,3	
Ilomantsi		 						79	 						76	 							0	 							3	 						41	 						38	 						0	 						3	 					63	 	17,4	 					39	 	42,9	
Joensuu		 			1	269	 			1	080	 						27	 					195	 					714	 					600	 						7	 				108	 				971	 	20,9	 				624	 	50,4	
Juuka		 					124	 					109	 							6	 						13	 						81	 						69	 						4	 						8	 				115	 	27,2	 					72	 	63,7	
Kesälahti		 						53	 						51	 							2	 							5	 						34	 						33	 						1	 						1	 					52	 	25,9	 					33	 	63,5	
	
Kitee		 					188	 					160	 						18	 						16	 					110	 						89	 					10	 					11	 				155	 	21,7	 					91	 	54,8	
Kontiolahti		 					419	 					334	 						51	 						64	 					257	 					188	 					38	 					35	 				384	 	23,9	 				198	 	50,8	
Lieksa		 					190	 					177	 							2	 						14	 					116	 					107	 						1	 						8	 				176	 	21,9	 				116	 	61,7	
Liperi		 					308	 					241	 						45	 						38	 					190	 					134	 					33	 					25	 				280	 	24,5	 				154	 	54,0	
Nurmes		 					170	 					155	 							1	 						15	 					110	 					102	 						0	 						8	 				169	 	26,9	 				113	 	68,9	
	
Outokumpu		 					125	 					119	 							2	 							5	 						86	 						81	 						2	 						3	 				122	 	23,1	 					82	 	69,5	
Polvijärvi		 					100	 						85	 						10	 						10	 						59	 						52	 						2	 						5	 					91	 	24,9	 					53	 	63,1	
Pyhäselkä		 					256	 					219	 						17	 						28	 					154	 					131	 					12	 					12	 				262	 	27,0	 				152	 	60,6	
Rääkkylä		 						57	 						49	 							8	 							5	 						40	 						34	 						4	 						2	 					53	 	28,3	 					38	 	77,6	
Tohmajärvi		 						91	 						79	 							8	 							8	 						58	 						51	 						4	 						4	 					86	 	20,9	 					54	 	65,1	
	
Valtimo		 						40	 						38	 							0	 							4	 						26	 						23	 						0	 						3	 					36	 	22,4	 					24	 	68,6	
	
Keski-Suomi      			 			7	385	 			6	081	 					873	 					833	 			4	626	 			3	617	 				564	 				465	 		6	984	 	29,3	 		4	072	 	62,1	
	
Hankasalmi		 					122	 					113	 							4	 							7	 						75	 						70	 						2	 						3	 				117	 	25,8	 					81	 	70,4	
Joutsa		 						69	 						63	 							1	 						10	 						38	 						32	 						0	 						6	 					56	 	23,6	 					38	 	61,3	
Jyväskylä		 			2	452	 			1	930	 					383	 					294	 			1	559	 			1	133	 				270	 				166	 		2	145	 	32,0	 		1	273	 	61,5	
Jyväskylän	mlk		 			1	360	 			1	069	 					218	 					175	 					899	 					657	 				142	 				103	 		1	368	 	34,2	 				762	 	66,6	
Jämsä		 					316	 					268	 						17	 						39	 					170	 					147	 						9	 					14	 				270	 	21,2	 				164	 	57,3	
	
Jämsänkoski		 					158	 					133	 						14	 						14	 					104	 						85	 					10	 						9	 				159	 	24,5	 					92	 	60,5	
Kannonkoski		 						42	 						41	 							0	 							1	 						30	 						29	 						0	 						1	 					50	 	35,5	 					32	 	78,0	
Karstula		 					103	 						92	 							0	 						12	 						54	 						51	 						0	 						4	 					77	 	19,7	 					52	 	52,5	
Keuruu		 					237	 					208	 						12	 						23	 					131	 					113	 						3	 					15	 				201	 	24,0	 				119	 	55,1	
Kinnula		 						39	 						38	 							0	 							1	 						27	 						25	 						0	 						2	 					48	 	29,3	 					28	 	70,0	
	
Kivijärvi		 						27	 						25	 							1	 							3	 						17	 						15	 						1	 						1	 					39	 	40,2	 					17	 	68,0	
Konnevesi		 						62	 						58	 							0	 							5	 						50	 						46	 						0	 						4	 					82	 	33,1	 					53	 	80,3	
Korpilahti		 					121	 						94	 							8	 						22	 						69	 						57	 						0	 					12	 				107	 	24,4	 					64	 	61,5	
Kuhmoinen		 						37	 						37	 							0	 							0	 						19	 						19	 						0	 						0	 					34	 	22,1	 					18	 	62,1	
Kyyjärvi		 						34	 						30	 							1	 							4	 						18	 						15	 						0	 						3	 					30	 	25,6	 					15	 	62,5	
	
Laukaa		 					581	 					495	 						73	 						51	 					366	 					302	 					37	 					27	 				619	 	31,1	 				340	 	65,3	
Leivonmäki		 						20	 						17	 							2	 							2	 						12	 							9	 						2	 						1	 					16	 	24,2	 						9	 	60,0	
Luhanka		 						12	 						11	 							0	 							1	 							5	 							4	 						0	 						1	 						8	 	17,4	 						6	 	60,0	
Multia		 						41	 						41	 							0	 							0	 						28	 						27	 						0	 						1	 					41	 	25,5	 					27	 	60,0	
Muurame		 					339	 					231	 						91	 						52	 					220	 					130	 					61	 					33	 				338	 	31,3	 				168	 	59,6	
	
Petäjävesi		 						70	 						62	 							1	 							9	 						44	 						40	 						0	 						4	 					66	 	20,8	 					42	 	58,3	
Pihtipudas		 					113	 					110	 							1	 							5	 						66	 						64	 						0	 						2	 				120	 	27,5	 					69	 	59,5	
Pylkönmäki		 						21	 						19	 							1	 							1	 						13	 						12	 						0	 						1	 					16	 	23,2	 					12	 	60,0	
Saarijärvi		 					224	 					196	 							4	 						30	 					136	 					120	 						2	 					15	 				216	 	27,2	 				134	 	60,1	
Sumiainen		 						28	 						24	 							4	 							3	 						21	 						17	 						3	 						1	 					36	 	37,1	 					19	 	82,6	
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Maakunta	 Tukea	saaneita	perheitä	vuoden	aikana	 Tukea	saavat	perheet	31.12.	 	 Lapsia,	joista	maksettiin	tukea	31.12.	
Kunta	
	 Yh-	 Koti-	 Yksit.	 Ositt.	 Yh-	 Koti-	 Yksit.	 Ositt.	 Lkm	 Osuus-	 Alle	3-	 Osuus-	
	 teensä	 hoidon	 hoidon	 hoito-	 teensä	 hoidon	 hoidon	 hoito-	 	 %	 vuoti-	 %	
	 	 tuki	 tuki	 raha	 	 tuki	 tuki	 raha	 	 vast.	 aita,	 vast.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ikäi-	 lkm	 ikäi-	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 sistä	 	 sistä	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (9kk-8v)	 	 (9kk-2v)	

Suolahti		 					122	 					108	 							5	 						13	 						69	 						61	 						3	 						5	 				106	 	25,6	 					68	 	57,6	
Toivakka		 						63	 						55	 							4	 							6	 						37	 						33	 						2	 						2	 					55	 	28,4	 					37	 	69,8	
Uurainen		 						87	 						80	 							5	 							4	 						56	 						52	 						1	 						3	 				105	 	28,2	 					60	 	66,7	
Viitasaari		 					131	 					122	 							1	 						10	 						73	 						69	 						0	 						4	 				109	 	19,8	 					76	 	53,5	
Äänekoski		 					354	 					311	 						22	 						36	 					220	 					183	 					16	 					22	 				350	 	25,4	 				197	 	56,0	
	
Etelä-Pohjanmaa  			 			5	044	 			4	421	 					133	 					635	 			3	133	 			2	703	 					80	 				363	 		4	862	 	27,1	 		2	909	 	61,5	
	
Alahärmä		 					142	 					133	 							0	 						16	 						86	 						80	 						0	 						7	 				141	 	32,5	 					95	 	75,4	
Alajärvi		 					239	 					224	 							3	 						18	 					157	 					146	 						0	 					11	 				293	 	31,0	 				160	 	67,8	
Alavus		 					242	 					206	 							1	 						38	 					163	 					139	 						1	 					23	 				249	 	28,5	 				142	 	65,4	
Evijärvi		 						76	 						69	 							0	 							9	 						51	 						44	 						0	 						7	 					86	 	32,5	 					48	 	70,6	
Ilmajoki		 					278	 					249	 							1	 						34	 					168	 					147	 						0	 					24	 				249	 	21,3	 				149	 	57,5	
	
Isojoki		 						57	 						52	 							0	 							7	 						31	 						27	 						0	 						4	 					50	 	24,0	 					30	 	63,8	
Jalasjärvi		 					186	 					177	 							0	 						20	 					116	 					107	 						0	 					11	 				185	 	26,8	 				115	 	62,8	
Jurva		 						81	 						72	 							1	 							8	 						48	 						45	 						0	 						3	 					72	 	22,9	 					45	 	60,8	
Karijoki		 						34	 						28	 							1	 							6	 						23	 						20	 						0	 						3	 					35	 	31,5	 					23	 	74,2	
Kauhajoki		 					398	 					330	 						62	 						21	 					254	 					198	 					45	 					11	 				384	 	29,3	 				231	 	67,2	
	
Kauhava		 					225	 					208	 							0	 						22	 					153	 					141	 						0	 					12	 				253	 	33,5	 				152	 	67,6	
Kortesjärvi		 						58	 						48	 							0	 						11	 						40	 						32	 						0	 						8	 					60	 	30,8	 					35	 	72,9	
Kuortane		 						86	 						82	 							0	 							6	 						49	 						47	 						0	 						2	 					75	 	23,6	 					51	 	61,4	
Kurikka		 					271	 					233	 							7	 						33	 					177	 					156	 						3	 					18	 				265	 	28,8	 				160	 	67,2	
Lappajärvi		 						65	 						57	 							2	 						10	 						43	 						40	 						0	 						3	 					69	 	27,5	 					43	 	70,5	
	
Lapua		 					393	 					351	 							2	 						52	 					247	 					216	 						1	 					32	 				390	 	28,1	 				220	 	58,2	
Lehtimäki		 						38	 						35	 							0	 							7	 						20	 						15	 						0	 						5	 					28	 	19,6	 					17	 	60,7	
Nurmo		 					478	 					385	 						31	 						78	 					290	 					230	 					20	 					43	 				424	 	27,8	 				257	 	60,3	
Seinäjoki		 					964	 					832	 						16	 					145	 					562	 					480	 						6	 					78	 				819	 	24,3	 				503	 	53,1	
Soini		 						56	 						52	 							1	 							5	 						40	 						35	 						1	 						4	 					78	 	33,3	 					41	 	83,7	
	
Teuva		 					124	 					106	 							5	 						13	 						80	 						68	 						3	 						9	 				122	 	24,7	 					70	 	58,3	
Töysä		 						95	 						84	 							0	 						13	 						58	 						53	 						0	 						5	 					93	 	27,6	 					54	 	58,1	
Vimpeli		 						82	 						76	 							0	 							7	 						48	 						46	 						0	 						2	 					80	 	27,6	 					49	 	66,2	
Ylihärmä		 						75	 						68	 							0	 						11	 						50	 						43	 						0	 						7	 					79	 	26,6	 					50	 	65,8	
Ylistaro		 					151	 					139	 							0	 						14	 						93	 						81	 						0	 					12	 				151	 	27,9	 					87	 	55,4	
	
Ähtäri		 					150	 					125	 							0	 						31	 						86	 						67	 						0	 					19	 				132	 	24,5	 					82	 	58,6	
	
Pohjanmaa        			 			4	685	 			3	764	 					153	 			1	006	 			2	872	 			2	228	 					91	 				585	 		4	166	 	26,1	 		2	534	 	58,7	
	
Isokyrö		 					122	 					104	 							2	 						22	 						80	 						62	 						2	 					17	 				125	 	26,2	 					69	 	54,8	
Kaskinen		 						20	 						19	 							0	 							1	 						10	 						10	 						0	 						0	 					12	 	13,8	 					10	 	45,5	
Korsnäs		 						45	 						38	 							0	 						10	 						24	 						18	 						0	 						7	 					31	 	19,4	 					20	 	51,3	
Kristiinankaupunki		 					122	 					109	 							0	 						15	 						71	 						63	 						0	 						9	 					88	 	18,4	 					65	 	56,0	
Kruunupyy		 					199	 					171	 							2	 						32	 					131	 					110	 						1	 					21	 				196	 	29,5	 				115	 	67,3	
	
Laihia		 					216	 					175	 						31	 						24	 					131	 						94	 					19	 					19	 				202	 	27,8	 				109	 	57,7	
Luoto		 					217	 					189	 							4	 						39	 					155	 					133	 						1	 					25	 				307	 	42,6	 				157	 	78,1	
Maalahti		 					111	 						82	 							0	 						34	 						62	 						47	 						0	 					16	 					83	 	19,7	 					56	 	58,9	
Maksamaa		 						29	 						22	 							0	 							9	 						19	 						13	 						0	 						6	 					25	 	32,5	 					16	 	76,2	
Mustasaari		 					551	 					436	 						20	 					128	 					314	 					238	 					13	 					66	 				420	 	23,4	 				266	 	52,8	
	
Närpiö		 					197	 					137	 						24	 						49	 					120	 						81	 					14	 					29	 				158	 	24,1	 					96	 	56,8	
Oravainen		 						46	 						38	 							2	 							8	 						30	 						23	 						2	 						5	 					39	 	23,9	 					23	 	74,2	
Pedersören	kunta		 					439	 					364	 							6	 						96	 					297	 					245	 						5	 					49	 				518	 	37,5	 				264	 	71,0	
Pietarsaari		 					507	 					392	 						18	 					121	 					318	 					237	 					10	 					73	 				457	 	25,9	 				269	 	58,4	
Uusikaarlepyy		 					199	 					167	 							6	 						38	 					127	 					107	 						0	 					21	 				173	 	27,4	 				113	 	72,0	
	
Vaasa		 			1	449	 			1	139	 						35	 					335	 					856	 					642	 					22	 				199	 		1	133	 	22,9	 				757	 	53,0	
Vähäkyrö		 					116	 						97	 							3	 						23	 						61	 						52	 						2	 						7	 				102	 	20,9	 					64	 	51,6	
Vöyri		 					100	 						85	 							0	 						22	 						66	 						53	 						0	 					16	 					97	 	29,0	 					65	 	73,0	
	



88	 LAKISÄÄTEINEN	PIENTEN	LASTEN	HOIDON	TUKI

Maakunta	 Tukea	saaneita	perheitä	vuoden	aikana	 Tukea	saavat	perheet	31.12.	 	 Lapsia,	joista	maksettiin	tukea	31.12.	
Kunta	
	 Yh-	 Koti-	 Yksit.	 Ositt.	 Yh-	 Koti-	 Yksit.	 Ositt.	 Lkm	 Osuus-	 Alle	3-	 Osuus-	
	 teensä	 hoidon	 hoidon	 hoito-	 teensä	 hoidon	 hoidon	 hoito-	 	 %	 vuoti-	 %	
	 	 tuki	 tuki	 raha	 	 tuki	 tuki	 raha	 	 vast.	 aita,	 vast.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ikäi-	 lkm	 ikäi-	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 sistä	 	 sistä	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (9kk-8v)	 	 (9kk-2v)	

Keski-Pohjanmaa  						2	102	 			1	887	 						75	 					209	 			1	339	 			1	190	 					40	 				118	 		2	165	 	30,9	 		1	301	 	67,7	
	
Halsua		 						35	 						30	 							3	 							5	 						16	 						14	 						1	 						2	 					24	 	18,6	 					16	 	57,1	
Himanka		 						79	 						72	 							2	 							6	 						45	 						41	 						0	 						4	 					64	 	25,0	 					45	 	64,3	
Kannus		 					167	 					156	 							5	 						13	 					114	 					108	 						1	 						8	 				213	 	34,2	 				113	 	67,3	
Kaustinen		 					123	 					107	 							3	 						17	 						84	 						74	 						0	 					12	 				135	 	32,9	 					80	 	69,6	
Kokkola		 			1	151	 			1	013	 						49	 					125	 					740	 					641	 					33	 					69	 		1	133	 	31,1	 				699	 	69,2	
	
Kälviä		 					128	 					116	 							3	 						17	 						87	 						75	 						2	 					10	 				135	 	28,6	 					88	 	67,7	
Lestijärvi		 						21	 						21	 							0	 							0	 						12	 						12	 						0	 						0	 					20	 	25,6	 					12	 	70,6	
Lohtaja		 						90	 						83	 							3	 							5	 						49	 						45	 						2	 						2	 					75	 	26,0	 					48	 	55,8	
Perho		 					104	 					101	 							2	 							5	 						66	 						63	 						0	 						3	 				147	 	37,4	 					74	 	71,2	
Toholampi		 					101	 						92	 							4	 							8	 						67	 						61	 						1	 						5	 				125	 	33,9	 					70	 	66,7	
	
Ullava		 						27	 						25	 							0	 							2	 						16	 						16	 						0	 						0	 					32	 	39,5	 					17	 	77,3	
Veteli		 						76	 						71	 							1	 							6	 						43	 						40	 						0	 						3	 					62	 	22,9	 					39	 	57,4	
	
Pohjois-Pohjanmaa					12	487	 		10	312	 			1	810	 			1	172	 			8	135	 			6	343	 		1	171	 				679	 	13	756	 	32,6	 		7	515	 	62,4	
	
Alavieska		 						90	 						83	 							3	 							7	 						56	 						49	 						3	 						4	 					99	 	32,0	 					54	 	67,5	
Haapajärvi		 					224	 					212	 						11	 							9	 					168	 					157	 						5	 						6	 				323	 	35,6	 				173	 	72,1	
Haapavesi		 					238	 					226	 						13	 						11	 					158	 					148	 						5	 						6	 				300	 	35,5	 				157	 	70,1	
Hailuoto		 						12	 						10	 							1	 							2	 							6	 							6	 						0	 						0	 						7	 	12,5	 						6	 	54,5	
Haukipudas		 					750	 					598	 					160	 						67	 					492	 					355	 					96	 					44	 				867	 	34,0	 				462	 	63,2	
	
Ii		 					264	 					230	 						23	 						24	 					168	 					139	 					20	 						9	 				295	 	32,8	 				163	 	63,2	
Kalajoki		 					290	 					270	 							4	 						20	 					193	 					176	 						2	 					15	 				333	 	33,8	 				192	 	70,1	
Kempele		 					660	 					505	 					124	 						76	 					405	 					268	 					92	 					50	 				637	 	30,0	 				344	 	54,0	
Kestilä		 						32	 						29	 							0	 							3	 						22	 						19	 						0	 						3	 					34	 	26,2	 					17	 	70,8	
Kiiminki		 					595	 					468	 						99	 						56	 					372	 					284	 					61	 					30	 				653	 	31,8	 				326	 	57,6	
	
Kuivaniemi		 						37	 						35	 							1	 							2	 						22	 						22	 						0	 						0	 					37	 	22,8	 					24	 	60,0	
Kuusamo		 					458	 					315	 					147	 						36	 					289	 					189	 					82	 					19	 				444	 	29,7	 				227	 	62,2	
Kärsämäki		 						81	 						75	 							0	 							6	 						48	 						43	 						0	 						5	 					99	 	34,4	 					54	 	69,2	
Liminka		 					399	 					339	 						55	 						30	 					250	 					201	 					39	 					12	 				509	 	34,0	 				246	 	54,9	
Lumijoki		 						77	 						74	 							4	 							5	 						52	 						47	 						2	 						3	 				119	 	41,6	 					64	 	66,0	
	
Merijärvi		 						42	 						40	 							1	 							3	 						28	 						26	 						0	 						2	 					63	 	38,9	 					31	 	88,6	
Muhos		 					304	 					279	 							7	 						30	 					187	 					165	 						2	 					20	 				332	 	30,9	 				180	 	62,3	
Nivala		 					371	 					337	 						16	 						33	 					240	 					219	 						4	 					17	 				456	 	33,8	 				243	 	61,8	
Oulainen		 					232	 					217	 							3	 						19	 					146	 					136	 						0	 					10	 				257	 	29,3	 				150	 	66,1	
Oulu		 			3	978	 			2	997	 					833	 					471	 			2	626	 			1	817	 				561	 				275	 		3	831	 	31,5	 		2	222	 	59,1	
	
Oulunsalo		 					480	 					384	 					110	 						42	 					334	 					235	 					77	 					28	 				584	 	37,2	 				301	 	64,3	
Piippola		 						31	 						28	 							0	 							3	 						17	 						15	 						0	 						2	 					29	 	27,4	 					17	 	63,0	
Pudasjärvi		 					207	 					195	 							3	 						13	 					138	 					125	 						2	 					11	 				268	 	31,2	 				143	 	66,2	
Pulkkila		 						31	 						29	 							0	 							2	 						16	 						16	 						0	 						0	 					28	 	21,5	 					17	 	53,1	
Pyhäjoki		 						97	 						90	 							0	 							8	 						64	 						58	 						0	 						6	 				103	 	32,1	 					60	 	76,9	
	
Pyhäjärvi		 					115	 					110	 							3	 							5	 						70	 						66	 						2	 						2	 					95	 	21,5	 					67	 	64,4	
Pyhäntä		 						50	 						46	 							2	 							5	 						29	 						26	 						0	 						3	 					46	 	23,0	 					31	 	57,4	
Raahe		 					679	 					571	 						90	 						71	 					447	 					347	 					61	 					45	 				788	 	33,9	 				425	 	67,4	
Rantsila		 						58	 						58	 							0	 							1	 						43	 						42	 						0	 						1	 					84	 	40,0	 					46	 	74,2	
Reisjärvi		 						93	 						90	 							0	 							3	 						62	 						60	 						0	 						2	 				118	 	34,6	 					67	 	70,5	
	
Ruukki		 					123	 					115	 							6	 							5	 						82	 						76	 						4	 						2	 				171	 	34,1	 					90	 	69,8	
Sievi		 					200	 					186	 							7	 						10	 					146	 					141	 						3	 						2	 				305	 	39,7	 				153	 	75,4	
Siikajoki		 						43	 						41	 							2	 							2	 						31	 						31	 						0	 						0	 					78	 	46,4	 					38	 	79,2	
Taivalkoski		 					101	 						93	 							4	 							6	 						72	 						65	 						3	 						4	 				132	 	31,7	 					73	 	73,0	
Tyrnävä		 					247	 					235	 							7	 						16	 					169	 					164	 						0	 						6	 				376	 	38,4	 				178	 	66,9	
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Maakunta	 Tukea	saaneita	perheitä	vuoden	aikana	 Tukea	saavat	perheet	31.12.	 	 Lapsia,	joista	maksettiin	tukea	31.12.	
Kunta	
	 Yh-	 Koti-	 Yksit.	 Ositt.	 Yh-	 Koti-	 Yksit.	 Ositt.	 Lkm	 Osuus-	 Alle	3-	 Osuus-	
	 teensä	 hoidon	 hoidon	 hoito-	 teensä	 hoidon	 hoidon	 hoito-	 	 %	 vuoti-	 %	
	 	 tuki	 tuki	 raha	 	 tuki	 tuki	 raha	 	 vast.	 aita,	 vast.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ikäi-	 lkm	 ikäi-	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 sistä	 	 sistä	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (9kk-8v)	 	 (9kk-2v)	

Utajärvi		 						98	 						93	 							1	 							7	 						63	 						59	 						0	 						4	 				113	 	37,9	 					70	 	77,8	
Vihanti		 						69	 						66	 							0	 							4	 						46	 						44	 						0	 						3	 					89	 	31,8	 					45	 	66,2	
Yli-Ii		 						66	 						64	 							3	 							2	 						38	 						37	 						0	 						1	 					93	 	32,2	 					45	 	73,8	
Ylikiiminki		 					112	 						90	 						16	 						10	 						67	 						52	 					11	 						4	 				118	 	31,1	 					70	 	61,4	
Ylivieska		 					453	 					389	 						51	 						47	 					273	 					218	 					34	 					23	 				443	 	29,9	 				244	 	59,1	
	
Kainuu           			 			1	726	 			1	543	 						57	 					178	 			1	011	 					897	 					19	 					96	 		1	531	 	22,9	 				953	 	55,2	
	
Hyrynsalmi		 						49	 						43	 							1	 							6	 						25	 						22	 						0	 						3	 					45	 	26,2	 					24	 	57,1	
Kajaani		 					860	 					766	 						22	 					102	 					490	 					429	 						6	 					56	 				734	 	23,0	 				469	 	54,1	
Kuhmo		 					163	 					150	 							1	 						15	 						96	 						90	 						0	 						6	 				148	 	22,0	 					95	 	54,3	
Paltamo		 						94	 						88	 							0	 							9	 						63	 						57	 						0	 						6	 					96	 	30,1	 					64	 	68,8	
Puolanka		 						46	 						41	 							0	 							7	 						31	 						26	 						0	 						5	 					48	 	22,4	 					25	 	58,1	
	
Ristijärvi		 						19	 						18	 							0	 							1	 						11	 						11	 						0	 						0	 					16	 	21,6	 					11	 	61,1	
Sotkamo		 					210	 					181	 						19	 						17	 					131	 					117	 						5	 						9	 				198	 	22,6	 				125	 	56,3	
Suomussalmi		 					159	 					144	 						14	 							5	 						88	 						76	 						8	 						4	 				121	 	19,0	 					71	 	50,4	
Vaala		 						79	 						67	 							0	 						12	 						46	 						40	 						0	 						6	 					75	 	25,4	 					41	 	55,4	
Vuolijoki		 						47	 						45	 							0	 							4	 						30	 						29	 						0	 						1	 					50	 	22,0	 					28	 	52,8	
	
Lappi            			 			3	824	 			3	338	 					209	 					376	 			2	264	 			1	928	 				129	 				212	 		3	392	 	22,0	 		2	123	 	52,7	
	
Enontekiö		 						28	 						23	 							2	 							3	 						13	 							9	 						2	 						2	 					20	 	13,9	 					14	 	37,8	
Inari		 					127	 					111	 							7	 						11	 						66	 						58	 						3	 						6	 					95	 	19,0	 					63	 	51,6	
Kemi		 					431	 					395	 							5	 						37	 					255	 					235	 						0	 					21	 				359	 	20,8	 				248	 	54,7	
Kemijärvi		 					126	 					118	 							0	 							9	 						69	 						63	 						0	 						6	 				100	 	18,0	 					71	 	50,0	
Keminmaa		 					228	 					217	 							0	 						12	 					139	 					132	 						0	 						7	 				214	 	23,5	 				142	 	59,2	
	
Kittilä		 					123	 					116	 							6	 							8	 						66	 						61	 						1	 						4	 					89	 	18,7	 					62	 	45,6	
Kolari		 						54	 						50	 							0	 							4	 						32	 						29	 						0	 						3	 					42	 	18,0	 					30	 	46,2	
Muonio		 						46	 						46	 							0	 							0	 						30	 						30	 						0	 						0	 					49	 	26,1	 					34	 	68,0	
Pelkosenniemi		 							8	 							8	 							0	 							0	 							4	 							4	 						0	 						0	 						6	 	11,5	 						4	 	40,0	
Pello		 						64	 						58	 							0	 							7	 						35	 						29	 						0	 						6	 					52	 	18,9	 					33	 	49,3	
	
Posio		 						58	 						52	 							1	 							6	 						34	 						31	 						0	 						3	 					58	 	22,1	 					29	 	56,9	
Ranua		 					117	 					110	 							0	 						11	 						74	 						65	 						0	 						9	 				144	 	27,6	 					80	 	63,0	
Rovaniemen	mlk		 					565	 					461	 						21	 					101	 					322	 					260	 					11	 					51	 				494	 	20,5	 				289	 	48,1	
Rovaniemi		 					829	 					639	 					150	 						81	 					519	 					372	 				102	 					45	 				697	 	24,5	 				433	 	52,1	
Salla		 						50	 						46	 							0	 							5	 						25	 						23	 						0	 						2	 					36	 	16,1	 					24	 	42,9	
	
Savukoski		 						18	 						18	 							0	 							0	 							8	 							8	 						0	 						0	 					12	 	15,6	 						7	 	31,8	
Simo		 						81	 						77	 							0	 							5	 						54	 						51	 						0	 						3	 					94	 	28,7	 					57	 	74,0	
Sodankylä		 					153	 					137	 							5	 						15	 						95	 						83	 						3	 						9	 				130	 	17,6	 					88	 	54,7	
Tervola		 						85	 						78	 							2	 							5	 						48	 						44	 						0	 						4	 					86	 	24,5	 					50	 	57,5	
Tornio		 					527	 					494	 							3	 						37	 					310	 					290	 						1	 					20	 				514	 	23,7	 				317	 	52,9	
	
Utsjoki		 						21	 						18	 							1	 							2	 						12	 						11	 						0	 						1	 					16	 	17,8	 					10	 	43,5	
Ylitornio		 						85	 						66	 							6	 						17	 						54	 						40	 						6	 					10	 					85	 	23,8	 					38	 	52,8	
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14. Maksetut lakisääteiset pienten lasten hoidon tuet vuonna 2005: tuen laji, maakunta ja kunta

Maakunta	 Maksettu	1	000	euroa	
Kunta	
	 Lakisäätei-	 Kotihoidon	tuki		 	 	 Yksityisen	hoidon	tuki	 	 Osittainen	
	 nen	tuki	 	 	 	 	 	 	 	 hoitoraha	
	 yhteensä	
	 	 Yhteensä	 Hoitoraha	 Hoitolisä	 Yhteensä	 Hoitoraha	 Hoitolisä	 Yhteensä	

	
Koko maa	 340	006,2	 305	721,8	 237	530,0	 	68	191,7	 	25	528,2	 	23	391,6	 	2	136,6	 	8	756,2	
	
Uusimaa          			 	98	186,7	 	85	565,3	 	68	688,5	 	16	876,8	 		9	464,2	 		8	772,1	 			692,2	 	3	157,2	
	
Espoo		 	20	069,2	 	16	430,5	 	13	776,5	 		2	654,0	 		2	939,3	 		2	816,2	 			123,1	 			699,4	
Hanko		 				449,8	 				420,8	 				345,1	 					75,8	 						3,9	 						3,9	 					0,0	 				25,0	
Helsinki		 	33	419,2	 	30	311,6	 	23	599,8	 		6	711,8	 		2	120,9	 		1	823,3	 			297,6	 			986,7	
Hyvinkää		 		3	069,8	 		2	577,4	 		2	033,9	 				543,5	 				392,3	 				368,7	 				23,5	 			100,2	
Inkoo		 				325,6	 				302,4	 				249,1	 					53,4	 					11,0	 					10,8	 					0,2	 				12,1	
	
Järvenpää		 		2	615,9	 		2	394,3	 		1	949,1	 				445,2	 				126,7	 				117,7	 					9,0	 				94,8	
Karjaa		 				544,9	 				495,6	 				397,0	 					98,6	 					31,3	 					29,4	 					1,9	 				18,0	
Karjalohja		 				114,4	 					88,3	 					68,8	 					19,4	 					25,0	 					19,1	 					5,9	 					1,1	
Karkkila		 				620,5	 				593,3	 				477,7	 				115,6	 					16,2	 					15,4	 					0,8	 				11,1	
Kauniainen		 				446,1	 				374,2	 				331,1	 					43,1	 					39,9	 					35,8	 					4,1	 				31,9	
	
Kerava		 		1	789,5	 		1	724,9	 		1	359,2	 				365,7	 						5,9	 						5,9	 					0,0	 				58,6	
Kirkkonummi		 		3	704,2	 		2	804,7	 		2	385,7	 				419,0	 				773,5	 				747,4	 				26,1	 			126,0	
Lohja		 		2	823,5	 		2	256,6	 		1	799,8	 				456,9	 				489,9	 				444,7	 				45,3	 				76,9	
Mäntsälä		 		1	899,7	 		1	401,9	 		1	106,4	 				295,6	 				456,6	 				423,0	 				33,6	 				41,2	
Nummi-Pusula		 				339,4	 				323,8	 				251,9	 					71,8	 						8,4	 						9,2	 					0,9	 					7,3	
	
Nurmijärvi		 		3	460,8	 		2	994,2	 		2	537,3	 				456,9	 				344,3	 				325,3	 				19,0	 			122,2	
Pohja		 				319,1	 				283,9	 				213,4	 					70,5	 					27,7	 					25,1	 					2,6	 					7,6	
Pornainen		 				555,1	 				476,9	 				399,4	 					77,5	 					70,9	 					65,5	 					5,3	 					7,3	
Sammatti		 				103,0	 					95,7	 					68,6	 					27,1	 						6,6	 						5,7	 					0,9	 					0,8	
Siuntio		 				474,6	 				389,3	 				316,2	 					73,1	 					64,5	 					63,1	 					1,4	 				20,8	
	
Tammisaari		 				651,5	 				557,8	 				441,0	 				116,8	 					42,8	 					35,2	 					7,7	 				50,9	
Tuusula		 		3	271,8	 		2	542,5	 		2	155,8	 				386,7	 				613,3	 				580,4	 				32,9	 			115,9	
Vantaa		 	14	787,2	 	13	834,9	 	10	863,1	 		2	971,8	 				478,4	 				445,0	 				33,4	 			473,9	
Vihti		 		2	332,0	 		1	889,7	 		1	562,6	 				327,1	 				374,9	 				356,2	 				18,7	 				67,3	
	
Itä-Uusimaa      			 		5	938,8	 		5	156,0	 		4	221,8	 				934,3	 				532,7	 				481,7	 				51,0	 			250,1	
	
Askola		 				421,0	 				359,1	 				290,9	 					68,2	 					47,3	 					46,8	 					0,5	 				14,6	
Lapinjärvi		 				198,1	 				192,0	 				149,7	 					42,3	 						2,6	 						2,6	 					0,0	 					3,6	
Liljendal		 					92,0	 					85,3	 					69,0	 					16,2	 						3,3	 						3,3	 					0,0	 					3,4	
Loviisa		 				409,3	 				311,1	 				242,6	 					68,5	 					84,6	 					70,0	 				14,6	 				13,6	
Myrskylä		 				129,5	 				126,7	 					93,0	 					33,7	 						1,0	 						1,0	 					0,0	 					1,8	
	
Pernaja		 				213,5	 				188,2	 				159,2	 					29,0	 					17,0	 					14,2	 					2,8	 					8,4	
Porvoo		 		2	998,8	 		2	649,6	 		2	158,4	 				491,2	 				228,0	 				201,7	 				26,3	 			121,2	
Pukkila		 				115,1	 				109,1	 					83,5	 					25,6	 						4,9	 						4,5	 					0,4	 					1,1	
Ruotsinpyhtää		 				129,8	 				121,6	 					95,7	 					25,9	 						7,0	 						7,0	 					0,0	 					1,3	
Sipoo		 		1	231,5	 		1	013,4	 				879,8	 				133,6	 				137,0	 				130,8	 					6,3	 				81,2	
	
Varsinais-Suomi  			 	27	042,1	 	23	430,5	 	18	152,4	 		5	278,1	 		2	872,8	 		2	649,6	 			223,2	 			738,9	
	
Alastaro		 				153,9	 				147,7	 				112,0	 					35,7	 						1,6	 						1,6	 					0,0	 					4,6	
Askainen		 					34,5	 					32,7	 					29,0	 						3,8	 						0,0	 						0,0	 					0,0	 					1,8	
Aura		 				216,2	 				199,4	 				158,8	 					40,5	 						9,9	 						9,1	 					0,8	 					7,0	
Dragsfjärd		 				114,8	 				107,5	 					80,6	 					26,9	 						0,0	 						0,0	 					0,0	 					7,3	
Halikko		 				600,4	 				565,0	 				444,6	 				120,3	 					24,2	 					23,5	 					0,7	 				11,2	
	
Houtskari		 					52,2	 					41,5	 					33,8	 						7,7	 						9,5	 						9,4	 					0,1	 					1,2	
Iniö		 						3,5	 						3,5	 						0,8	 						2,7	 						0,0	 						0,0	 					0,0	 					0,0	
Kaarina		 		1	407,3	 		1	112,4	 				913,0	 				199,4	 				238,4	 				226,5	 				11,9	 				56,6	
Kemiö		 				168,2	 				157,9	 				119,1	 					38,8	 						5,0	 						2,5	 					2,5	 					5,3	
Kiikala		 				176,6	 				173,4	 				129,4	 					44,0	 						1,6	 						1,6	 					0,0	 					1,6	
	
Huom.	 Pienten	lasten	hoidon	tuen	maksaminen	Ahvenanmaalla	ei	kuulu	Kelan	tehtäviin.
	 Taulukon	luvut	eivät	sisällä	kunnallisia	lisiä.
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Maakunta	 Maksettu	1	000	euroa	
Kunta	
	 Lakisäätei-	 Kotihoidon	tuki		 	 	 Yksityisen	hoidon	tuki	 	 Osittainen	
	 nen	tuki	 	 	 	 	 	 	 	 hoitoraha	
	 yhteensä	
	 	 Yhteensä	 Hoitoraha	 Hoitolisä	 Yhteensä	 Hoitoraha	 Hoitolisä	 Yhteensä	

Kisko		 				152,3	 				148,8	 				115,9	 					32,9	 						1,2	 						1,2	 					0,0	 					2,3	
Korppoo		 					50,3	 					33,9	 					25,0	 						8,9	 					13,6	 					13,2	 					0,4	 					2,8	
Koski	Tl		 				154,0	 				149,5	 				116,6	 					32,9	 						0,8	 						0,8	 					0,0	 					3,7	
Kustavi		 					25,8	 					23,4	 					17,5	 						5,8	 						2,4	 						1,3	 					1,0	 					0,0	
Kuusjoki		 				102,4	 					99,0	 					76,1	 					22,9	 						1,1	 						1,1	 					0,0	 					2,3	
	
Laitila		 				531,8	 				504,9	 				399,7	 				105,2	 					17,0	 					16,1	 					0,9	 					9,9	
Lemu		 				105,4	 				100,5	 					83,0	 					17,5	 						1,4	 						1,5	 					0,1	 					3,5	
Lieto		 		1	304,7	 				941,4	 				770,3	 				171,1	 				322,7	 				306,6	 				16,2	 				40,5	
Loimaa		 				713,2	 				677,6	 				511,1	 				166,5	 					10,8	 					10,8	 					0,0	 				24,8	
Marttila		 				119,8	 				111,0	 					87,3	 					23,8	 						6,0	 						6,0	 					0,0	 					2,8	
	
Masku		 				390,5	 				321,0	 				264,8	 					56,1	 					52,6	 					50,7	 					1,9	 				16,9	
Mellilä		 					94,9	 					94,7	 					70,9	 					23,8	 						0,0	 						0,0	 					0,0	 					0,2	
Merimasku		 					89,5	 					80,3	 					70,1	 					10,2	 						4,9	 						4,9	 					0,0	 					4,3	
Mietoinen		 				122,6	 				115,0	 					93,2	 					21,8	 						4,6	 						4,6	 					0,0	 					3,0	
Muurla		 					84,7	 					77,0	 					65,1	 					11,9	 						6,8	 						6,4	 					0,4	 					0,8	
	
Mynämäki		 				440,6	 				420,3	 				333,1	 					87,2	 						8,3	 						7,7	 					0,6	 				12,0	
Naantali		 				781,6	 				729,7	 				576,6	 				153,1	 					25,7	 					24,0	 					1,7	 				26,1	
Nauvo		 					64,6	 					53,9	 					42,0	 					11,9	 						7,7	 						7,5	 					0,2	 					3,0	
Nousiainen		 				291,5	 				275,8	 				220,2	 					55,6	 					12,0	 						9,7	 					2,3	 					3,7	
Oripää		 					85,3	 					83,4	 					63,9	 					19,5	 						0,4	 						0,2	 					0,1	 					1,5	
	
Paimio		 				656,5	 				558,3	 				442,3	 				116,0	 					80,9	 					79,4	 					1,5	 				17,3	
Parainen		 				671,0	 				576,5	 				467,8	 				108,7	 					50,8	 					47,1	 					3,7	 				43,8	
Perniö		 				329,8	 				313,5	 				248,2	 					65,4	 					10,8	 					11,0	 					0,2	 					5,4	
Pertteli		 				377,5	 				359,2	 				290,7	 					68,5	 					10,5	 					10,2	 					0,3	 					7,8	
Piikkiö		 				530,1	 				426,1	 				349,9	 					76,2	 					83,1	 					78,3	 					4,7	 				21,0	
	
Pyhäranta		 				133,7	 				130,9	 				100,1	 					30,8	 						1,7	 						1,1	 					0,6	 					1,1	
Pöytyä		 				418,0	 				395,8	 				298,9	 					96,8	 					13,5	 					10,9	 					2,6	 					8,8	
Raisio		 		1	538,0	 		1	250,5	 		1	014,5	 				236,0	 				237,5	 				227,0	 				10,6	 				49,9	
Rusko		 				301,2	 				258,8	 				209,7	 					49,1	 					27,3	 					25,4	 					1,9	 				15,1	
Rymättylä		 				110,4	 				104,3	 					83,8	 					20,6	 						4,9	 						4,9	 					0,0	 					1,1	
	
Salo		 		1	590,9	 		1	464,4	 		1	136,3	 				328,1	 					94,8	 					90,4	 					4,4	 				31,6	
Sauvo		 				172,2	 				161,6	 				126,0	 					35,6	 						3,8	 						3,3	 					0,5	 					6,9	
Somero		 				586,1	 				554,4	 				438,3	 				116,1	 					21,6	 					18,2	 					3,5	 				10,0	
Suomusjärvi		 					64,9	 					62,5	 					49,0	 					13,5	 						0,0	 						0,0	 					0,0	 					2,5	
Särkisalo		 					21,2	 					21,1	 					16,6	 						4,6	 						0,1	 						0,1	 					0,0	 					0,0	
	
Taivassalo		 					76,9	 					74,4	 					58,4	 					15,9	 						1,0	 						1,0	 					0,0	 					1,6	
Tarvasjoki		 				151,1	 				146,5	 				115,3	 					31,2	 						2,6	 						2,6	 					0,0	 					2,0	
Turku		 		9	276,1	 		7	706,1	 		5	699,2	 		2	006,9	 		1	349,5	 		1	205,7	 			143,8	 			220,5	
Uusikaupunki		 				882,1	 				792,7	 				598,2	 				194,4	 					68,8	 					65,2	 					3,5	 				20,7	
Vahto		 				141,6	 				122,0	 				102,9	 					19,1	 					17,8	 					17,7	 					0,1	 					1,8	
	
Vehmaa		 				154,9	 				153,0	 				114,4	 					38,6	 						0,0	 						0,0	 					0,0	 					1,9	
Velkua		 					18,6	 					18,6	 					13,3	 						5,3	 						0,0	 						0,0	 					0,0	 					0,0	
Västanfjärd		 					49,6	 					46,1	 					39,8	 						6,3	 						0,0	 						0,0	 					0,0	 					3,6	
Yläne		 				156,7	 				151,5	 				115,4	 					36,1	 						1,6	 						1,6	 					0,0	 					3,5	
	
Satakunta        			 	14	446,8	 	13	350,5	 	10	346,6	 		3	003,9	 				817,5	 				750,3	 				67,2	 			278,9	
	
Eura		 				608,2	 				570,6	 				448,4	 				122,2	 					26,8	 					23,5	 					3,3	 				10,8	
Eurajoki		 				294,8	 				286,0	 				232,1	 					53,9	 						1,2	 						1,2	 					0,0	 					7,6	
Harjavalta		 				448,9	 				435,6	 				325,2	 				110,3	 						5,8	 						5,8	 					0,0	 					7,5	
Honkajoki		 					90,6	 					82,8	 					61,1	 					21,7	 						4,9	 						4,9	 					0,0	 					2,8	
Huittinen		 				626,5	 				577,7	 				454,3	 				123,4	 					36,5	 					33,7	 					2,8	 				12,2	
	
Jämijärvi		 				204,0	 				176,8	 				140,3	 					36,5	 					23,7	 					22,6	 					1,1	 					3,5	
Kankaanpää		 				846,5	 				793,2	 				591,7	 				201,5	 					41,2	 					37,8	 					3,5	 				12,0	
Karvia		 				148,4	 				146,2	 				106,9	 					39,4	 						1,6	 						1,6	 					0,0	 					0,5	
Kiikoinen		 					73,7	 					72,3	 					58,0	 					14,3	 						0,0	 						0,0	 					0,0	 					1,4	
Kiukainen		 				177,9	 				163,2	 				128,1	 					35,0	 					11,2	 						9,7	 					1,5	 					3,6	
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Kodisjoki		 					24,6	 					18,3	 					14,4	 						3,8	 						5,0	 						5,0	 					0,0	 					1,3	
Kokemäki		 				453,1	 				438,9	 				330,9	 				108,0	 						5,7	 						3,8	 					1,9	 					8,5	
Köyliö		 				172,3	 				169,6	 				132,6	 					36,9	 						0,0	 						0,0	 					0,0	 					2,8	
Lappi		 				238,3	 				215,2	 				174,0	 					41,2	 					19,0	 					19,0	 					0,0	 					4,1	
Lavia		 					89,6	 					87,7	 					65,6	 					22,1	 						0,0	 						0,0	 					0,0	 					1,9	
	
Luvia		 				262,0	 				259,4	 				207,8	 					51,6	 						1,1	 						1,1	 					0,0	 					1,5	
Merikarvia		 				225,3	 				215,5	 				166,1	 					49,4	 						5,0	 						4,7	 					0,3	 					4,8	
Nakkila		 				384,6	 				357,3	 				276,6	 					80,7	 					18,9	 					15,9	 					3,0	 					8,4	
Noormarkku		 				458,6	 				432,8	 				341,0	 					91,8	 					14,7	 					13,5	 					1,2	 				11,1	
Pomarkku		 				141,5	 				134,9	 				101,6	 					33,3	 						4,5	 						3,0	 					1,5	 					2,1	
	
Pori		 		4	832,8	 		4	478,7	 		3	433,1	 		1	045,6	 				258,8	 				229,9	 				28,9	 				95,3	
Punkalaidun		 				155,2	 				149,9	 				117,0	 					32,9	 						1,4	 						1,4	 					0,0	 					3,8	
Rauma		 		2	047,5	 		1	753,9	 		1	401,6	 				352,3	 				257,4	 				242,0	 				15,4	 				36,2	
Siikainen		 				106,5	 				105,6	 					81,2	 					24,4	 						0,6	 						0,6	 					0,0	 					0,3	
Säkylä		 				236,7	 				222,7	 				173,9	 					48,9	 						5,9	 						5,6	 					0,3	 					8,1	
	
Ulvila		 				992,1	 				902,4	 				708,0	 				194,4	 					66,3	 					63,8	 					2,5	 				23,4	
Vampula		 				106,7	 				103,4	 					75,1	 					28,3	 						0,0	 						0,0	 					0,0	 					3,2	
	
Kanta-Häme       			 	10	621,9	 		9	440,3	 		7	428,0	 		2	012,4	 				914,6	 				843,2	 				71,4	 			267,0	
	
Forssa		 				876,2	 				831,6	 				631,0	 				200,5	 					23,0	 					20,9	 					2,0	 				21,7	
Hattula		 				580,7	 				543,9	 				445,9	 					98,1	 					20,9	 					18,2	 					2,6	 				15,9	
Hauho		 				200,9	 				195,8	 				150,1	 					45,7	 						2,4	 						1,9	 					0,5	 					2,7	
Hausjärvi		 				819,8	 				517,8	 				424,7	 					93,1	 				285,5	 				257,8	 				27,7	 				16,5	
Humppila		 				158,3	 				147,3	 				111,7	 					35,6	 						2,8	 						2,8	 					0,0	 					8,2	
	
Hämeenlinna		 		2	603,3	 		2	365,4	 		1	876,1	 				489,3	 				162,4	 				154,9	 					7,5	 				75,5	
Janakkala		 		1	149,0	 				988,6	 				792,0	 				196,7	 				128,8	 				119,3	 					9,5	 				31,6	
Jokioinen		 				402,5	 				364,8	 				282,8	 					82,0	 					22,5	 					18,5	 					4,0	 				15,3	
Kalvola		 				170,9	 				158,3	 				124,2	 					34,1	 						7,7	 						7,7	 					0,0	 					4,9	
Lammi		 				307,2	 				269,2	 				216,4	 					52,8	 					25,3	 					24,9	 					0,4	 				12,7	
	
Loppi		 				546,4	 				496,6	 				389,8	 				106,8	 					36,3	 					34,1	 					2,2	 				13,4	
Renko		 				189,5	 				184,7	 				140,6	 					44,1	 						1,1	 						1,1	 					0,0	 					3,7	
Riihimäki		 		1	955,7	 		1	778,6	 		1	387,1	 				391,5	 				144,9	 				135,4	 					9,5	 				32,2	
Tammela		 				346,6	 				301,7	 				232,5	 					69,2	 					36,1	 					31,7	 					4,4	 					8,7	
Tuulos		 				138,6	 				131,1	 					99,0	 					32,1	 						7,2	 						7,0	 					0,1	 					0,4	
	
Ypäjä		 				176,2	 				164,9	 				124,2	 					40,7	 						7,8	 						6,8	 					1,1	 					3,5	
	
Pirkanmaa        			 	29	064,9	 	26	016,0	 	20	462,4	 		5	553,6	 		2	374,1	 		2	193,5	 			180,6	 			674,8	
	
Hämeenkyrö		 				807,6	 				785,7	 				611,7	 				174,0	 					10,2	 						8,2	 					2,0	 				11,6	
Ikaalinen		 				412,2	 				369,0	 				281,3	 					87,7	 					31,7	 					29,2	 					2,4	 				11,5	
Juupajoki		 				150,9	 				149,3	 				117,8	 					31,5	 						0,2	 						0,2	 					0,0	 					1,3	
Kangasala		 		2	338,4	 		2	009,0	 		1	633,0	 				376,0	 				282,2	 				274,9	 					7,2	 				47,2	
Kihniö		 				149,3	 				147,0	 				108,5	 					38,5	 						1,3	 						1,0	 					0,3	 					1,0	
	
Kuhmalahti		 					71,0	 					69,4	 					52,7	 					16,7	 						0,3	 						0,3	 					0,0	 					1,2	
Kuru		 				175,8	 				170,5	 				130,0	 					40,5	 						3,7	 						3,7	 					0,0	 					1,6	
Kylmäkoski		 				191,6	 				174,5	 				132,9	 					41,6	 					15,1	 					12,0	 					3,1	 					2,0	
Lempäälä		 		1	427,2	 		1	262,9	 		1	026,5	 				236,4	 				131,2	 				127,1	 					4,1	 				33,2	
Luopioinen		 				118,7	 				105,1	 					81,1	 					24,0	 					11,0	 					11,0	 					0,0	 					2,6	
	
Längelmäki		 					85,9	 					83,4	 					62,9	 					20,4	 						1,2	 						1,2	 					0,0	 					1,3	
Mouhijärvi		 				196,4	 				195,1	 				159,7	 					35,4	 						0,0	 						0,0	 					0,0	 					1,4	
Mänttä		 				300,3	 				293,9	 				221,3	 					72,5	 						2,8	 						2,8	 					0,0	 					3,7	
Nokia		 		1	874,7	 		1	678,0	 		1	386,2	 				291,7	 				144,8	 				139,9	 					5,0	 				51,9	
Orivesi		 				430,4	 				410,0	 				306,8	 				103,2	 						9,4	 						9,3	 					0,2	 				10,9	
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Parkano		 				434,0	 				422,2	 				308,3	 				113,9	 						8,1	 						7,9	 					0,2	 					3,7	
Pirkkala		 		1	268,9	 		1	130,2	 				941,8	 				188,4	 				105,7	 				104,5	 					1,2	 				33,0	
Pälkäne		 				267,2	 				246,3	 				187,5	 					58,8	 						8,0	 						7,9	 					0,2	 				12,9	
Ruovesi		 				311,1	 				301,7	 				239,1	 					62,7	 						1,4	 						1,4	 					0,0	 					8,0	
Suodenniemi		 					78,0	 					74,8	 					56,1	 					18,6	 						1,5	 						0,8	 					0,8	 					1,7	
	
Tampere		 	11	287,6	 		9	666,8	 		7	463,5	 		2	203,3	 		1	343,9	 		1	206,0	 			137,9	 			276,9	
Toijala		 				526,4	 				503,6	 				383,3	 				120,3	 					13,4	 					12,5	 					0,9	 					9,3	
Urjala		 				250,4	 				246,4	 				191,4	 					55,0	 						0,3	 						0,3	 					0,0	 					3,7	
Valkeakoski		 		1	213,5	 		1	129,9	 				919,6	 				210,3	 					45,2	 					43,2	 					2,0	 				38,4	
Vammala		 		1	015,4	 				912,0	 				702,2	 				209,8	 					79,4	 					74,0	 					5,4	 				24,0	
	
Vesilahti		 				268,3	 				237,4	 				198,8	 					38,6	 					24,8	 					20,4	 					4,4	 					6,1	
Viiala		 				400,5	 				396,4	 				302,0	 					94,3	 						1,3	 						1,3	 					0,0	 					2,8	
Viljakkala		 				176,5	 				171,8	 				136,5	 					35,2	 						1,7	 						1,7	 					0,0	 					3,0	
Vilppula		 				231,1	 				210,9	 				163,1	 					47,8	 					13,2	 					12,0	 					1,2	 					7,0	
Virrat		 				375,4	 				371,1	 				278,3	 					92,7	 						0,0	 						0,0	 					0,0	 					4,4	
	
Ylöjärvi		 		1	983,5	 		1	850,6	 		1	486,1	 				364,5	 					79,2	 					77,1	 					2,1	 				53,7	
Äetsä		 				247,0	 				241,2	 				192,1	 					49,1	 						1,9	 						1,7	 					0,1	 					3,9	
	
Päijät-Häme      			 	11	880,2	 	10	653,3	 		8	183,7	 		2	469,7	 				941,5	 				857,5	 				84,0	 			285,4	
	
Artjärvi		 					90,7	 					87,6	 					64,6	 					23,0	 						0,0	 						0,0	 					0,0	 					3,0	
Asikkala		 				388,8	 				365,4	 				288,3	 					77,1	 						7,1	 						6,0	 					1,0	 				16,3	
Hartola		 				137,3	 				132,8	 					94,8	 					38,1	 						0,0	 						0,0	 					0,0	 					4,5	
Heinola		 		1	013,2	 				958,9	 				730,3	 				228,6	 					29,7	 					26,5	 					3,1	 				24,6	
Hollola		 		1	478,2	 		1	335,0	 		1	062,0	 				273,0	 					97,0	 					92,0	 					5,0	 				46,3	
	
Hämeenkoski		 				117,0	 				108,2	 					81,9	 					26,3	 						5,1	 						3,9	 					1,2	 					3,8	
Kärkölä		 				304,9	 				299,4	 				245,9	 					53,5	 						1,0	 						1,0	 					0,1	 					4,4	
Lahti		 		5	832,4	 		5	056,8	 		3	827,1	 		1	229,7	 				641,1	 				583,8	 				57,3	 			134,5	
Nastola		 				934,1	 				843,6	 				666,1	 				177,5	 					70,4	 					64,9	 					5,6	 				20,1	
Orimattila		 		1	121,8	 		1	035,5	 				796,2	 				239,3	 					66,2	 					55,6	 				10,6	 				20,1	
	
Padasjoki		 				173,4	 				166,0	 				128,5	 					37,5	 						4,1	 						4,0	 					0,1	 					3,3	
Sysmä		 				288,4	 				264,0	 				198,0	 					66,0	 					19,9	 					19,9	 					0,0	 					4,5	
	
Kymenlaakso      			 	10	500,1	 		9	860,0	 		7	652,5	 		2	207,5	 				392,0	 				365,0	 				27,0	 			248,1	
	
Anjalankoski		 		1	083,3	 				944,0	 				749,9	 				194,0	 				122,6	 				119,5	 					3,1	 				16,7	
Elimäki		 				549,3	 				515,2	 				402,9	 				112,3	 					17,8	 					17,2	 					0,5	 				16,4	
Hamina		 		1	285,1	 		1	214,9	 				952,7	 				262,2	 					34,9	 					28,4	 					6,5	 				35,3	
Iitti		 				429,0	 				401,6	 				305,2	 					96,3	 					22,8	 					20,6	 					2,2	 					4,7	
Jaala		 				116,6	 				112,5	 					84,8	 					27,7	 						0,0	 						0,0	 					0,0	 					4,1	
	
Kotka		 		3	092,8	 		2	968,7	 		2	285,3	 				683,4	 					60,5	 					56,4	 					4,1	 				63,6	
Kouvola		 		1	371,0	 		1	274,6	 				978,4	 				296,2	 					54,4	 					48,4	 					6,0	 				42,0	
Kuusankoski		 		1	234,3	 		1	173,7	 				920,4	 				253,3	 					32,4	 					31,3	 					1,0	 				28,2	
Miehikkälä		 				144,1	 				141,0	 				107,0	 					33,9	 						0,0	 						0,0	 					0,0	 					3,2	
Pyhtää		 				232,3	 				206,7	 				162,9	 					43,8	 					16,5	 					13,6	 					2,9	 					9,1	
	
Valkeala		 				749,2	 				701,0	 				548,7	 				152,3	 					30,2	 					29,5	 					0,6	 				18,0	
Virolahti		 				213,0	 				206,1	 				154,4	 					51,7	 						0,0	 						0,0	 					0,0	 					6,8	
	
Etelä-Karjala    			 		7	332,1	 		6	671,9	 		5	145,7	 		1	526,2	 				488,7	 				448,2	 				40,5	 			171,6	
	
Imatra		 		1	332,0	 		1	284,6	 				975,4	 				309,2	 					16,6	 					16,6	 					0,0	 				30,9	
Joutseno		 				501,3	 				477,0	 				382,6	 					94,4	 						6,4	 						6,4	 					0,0	 				18,0	
Lappeenranta		 		3	783,0	 		3	280,8	 		2	499,1	 				781,7	 				420,8	 				382,3	 				38,5	 				81,4	
Lemi		 				202,1	 				191,5	 				152,4	 					39,1	 						7,1	 						6,5	 					0,6	 					3,5	
Luumäki		 				303,2	 				267,9	 				206,8	 					61,1	 					31,3	 					30,3	 					1,0	 					4,0	
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Parikkala		 				194,4	 				188,5	 				142,1	 					46,4	 						1,3	 						1,3	 					0,0	 					4,6	
Rautjärvi		 				166,5	 				157,6	 				126,6	 					30,9	 						4,5	 						4,2	 					0,3	 					4,4	
Ruokolahti		 				271,1	 				259,5	 				209,5	 					50,0	 						0,0	 						0,0	 					0,0	 				11,6	
Savitaipale		 				164,6	 				160,6	 				126,3	 					34,2	 						0,0	 						0,0	 					0,0	 					4,1	
Suomenniemi		 					40,0	 					40,0	 					32,2	 						7,8	 						0,0	 						0,0	 					0,0	 					0,0	
	
Taipalsaari		 				302,2	 				294,5	 				237,5	 					57,0	 						0,5	 						0,4	 					0,1	 					7,2	
Ylämaa		 					71,6	 					69,5	 					55,1	 					14,4	 						0,3	 						0,3	 					0,0	 					1,9	
	
Etelä-Savo       			 		8	366,8	 		7	543,0	 		5	639,5	 		1	903,5	 				642,7	 				592,6	 				50,1	 			181,1	
	
Enonkoski		 					80,1	 					79,6	 					55,6	 					24,0	 						0,0	 						0,0	 					0,0	 					0,5	
Haukivuori		 				123,1	 				118,8	 					91,3	 					27,5	 						2,9	 						2,9	 					0,0	 					1,4	
Heinävesi		 				249,7	 				239,4	 				194,4	 					44,9	 						8,0	 						8,0	 					0,0	 					2,3	
Hirvensalmi		 				110,3	 					90,4	 					60,4	 					30,0	 					17,5	 					14,1	 					3,4	 					2,4	
Joroinen		 				296,1	 				284,6	 				215,9	 					68,7	 						8,1	 						7,9	 					0,2	 					3,4	
	
Juva		 				350,4	 				337,7	 				247,9	 					89,8	 						3,2	 						2,9	 					0,3	 					9,5	
Kangasniemi		 				273,3	 				250,6	 				188,7	 					61,9	 					13,0	 					13,0	 					0,0	 					9,7	
Kerimäki		 				276,4	 				266,1	 				204,7	 					61,4	 						6,4	 						5,7	 					0,7	 					3,8	
Mikkeli		 		2	662,8	 		2	333,6	 		1	752,6	 				580,9	 				259,2	 				244,3	 				14,9	 				70,0	
Mäntyharju		 				346,2	 				339,7	 				251,0	 					88,7	 						2,2	 						2,2	 					0,0	 					4,3	
	
Pertunmaa		 					98,8	 					96,0	 					74,4	 					21,6	 						0,0	 						0,0	 					0,0	 					2,8	
Pieksämäki		 				672,0	 				524,8	 				376,5	 				148,4	 				134,4	 				117,1	 				17,3	 				12,8	
Pieksänmaa		 				453,4	 				406,5	 				316,8	 					89,7	 					35,9	 					34,7	 					1,2	 				11,0	
Punkaharju		 				183,4	 				180,2	 				139,1	 					41,1	 						0,0	 						0,0	 					0,0	 					3,1	
Puumala		 				118,0	 				112,1	 					86,8	 					25,2	 						0,0	 						0,0	 					0,0	 					5,9	
	
Rantasalmi		 				242,1	 				240,7	 				177,6	 					63,1	 						0,0	 						0,0	 					0,0	 					1,4	
Ristiina		 				254,3	 				240,9	 				186,7	 					54,2	 						9,3	 						9,3	 					0,0	 					4,1	
Savonlinna		 		1	386,6	 		1	212,9	 				886,6	 				326,2	 				142,6	 				130,6	 				12,0	 				31,1	
Savonranta		 					41,5	 					41,3	 					27,8	 					13,5	 						0,0	 						0,0	 					0,0	 					0,2	
Sulkava		 				148,3	 				147,1	 				104,7	 					42,4	 						0,0	 						0,0	 					0,0	 					1,3	
	
Pohjois-Savo     			 	14	738,7	 	13	518,2	 	10	134,2	 		3	384,0	 				905,3	 				806,3	 				99,0	 			315,2	
	
Iisalmi		 		1	283,5	 		1	134,4	 				822,9	 				311,5	 				119,8	 				109,1	 				10,7	 				29,3	
Juankoski		 				268,3	 				266,0	 				197,2	 					68,8	 						0,0	 						0,0	 					0,0	 					2,3	
Kaavi		 				202,4	 				199,5	 				145,7	 					53,8	 						0,0	 						0,0	 					0,0	 					3,0	
Karttula		 				252,2	 				216,6	 				169,4	 					47,1	 					31,6	 					27,5	 					4,1	 					4,0	
Keitele		 				127,1	 				121,3	 					85,1	 					36,3	 						4,8	 						3,5	 					1,3	 					0,9	
	
Kiuruvesi		 				603,9	 				597,2	 				429,8	 				167,4	 						0,5	 						0,5	 					0,0	 					6,2	
Kuopio		 		5	562,3	 		5	008,1	 		3	751,1	 		1	256,9	 				399,7	 				354,3	 				45,5	 			154,5	
Lapinlahti		 				460,1	 				443,0	 				326,2	 				116,8	 					11,8	 					10,2	 					1,6	 					5,2	
Leppävirta		 				589,8	 				498,2	 				377,1	 				121,1	 					79,5	 					71,9	 					7,5	 				12,1	
Maaninka		 				209,2	 				204,2	 				163,3	 					41,0	 						1,0	 						0,7	 					0,3	 					3,9	
	
Nilsiä		 				406,9	 				384,0	 				287,1	 					97,0	 					14,1	 					11,7	 					2,4	 					8,8	
Pielavesi		 				330,4	 				309,1	 				227,2	 					81,9	 					19,5	 					14,4	 					5,0	 					1,8	
Rautalampi		 				175,5	 				169,7	 				123,0	 					46,6	 						4,8	 						4,1	 					0,8	 					1,1	
Rautavaara		 					96,3	 					93,8	 					67,9	 					25,9	 						1,3	 						1,3	 					0,0	 					1,2	
Siilinjärvi		 		1	426,8	 		1	319,0	 		1	037,6	 				281,4	 					63,3	 					56,3	 					7,0	 				44,6	
	
Sonkajärvi		 				257,7	 				253,7	 				189,7	 					64,0	 						3,2	 						3,2	 					0,0	 					0,8	
Suonenjoki		 				546,6	 				468,1	 				349,0	 				119,2	 					70,5	 					66,3	 					4,2	 					8,0	
Tervo		 					79,6	 					78,7	 					56,0	 					22,7	 						0,0	 						0,0	 					0,0	 					0,9	
Tuusniemi		 				130,3	 				129,4	 					94,8	 					34,6	 						0,0	 						0,0	 					0,0	 					1,0	
Varkaus		 		1	150,6	 		1	051,7	 				802,2	 				249,4	 					77,0	 					68,9	 					8,1	 				22,0	
	
Varpaisjärvi		 				223,5	 				221,2	 				158,3	 					62,9	 						1,8	 						1,8	 					0,0	 					0,6	
Vesanto		 				138,6	 				137,4	 				108,2	 					29,2	 						1,1	 						0,6	 					0,5	 					0,0	
Vieremä		 				217,2	 				214,0	 				165,5	 					48,6	 						0,0	 						0,0	 					0,0	 					3,1	
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Pohjois-Karjala  			 		8	996,0	 		8	545,1	 		6	301,0	 		2	244,2	 				259,4	 				236,5	 				23,0	 			191,4	
	
Eno		 				325,9	 				318,1	 				237,8	 					80,3	 						4,3	 						4,3	 					0,0	 					3,6	
Ilomantsi		 				224,2	 				221,9	 				166,2	 					55,7	 						0,0	 						0,0	 					0,0	 					2,3	
Joensuu		 		3	048,9	 		2	941,1	 		2	114,6	 				826,4	 					18,5	 					17,5	 					1,0	 				89,3	
Juuka		 				300,0	 				284,2	 				212,0	 					72,2	 					10,4	 						9,9	 					0,5	 					5,4	
Kesälahti		 				153,6	 				150,5	 				116,7	 					33,8	 						1,4	 						1,4	 					0,0	 					1,7	
	
Kitee		 				445,5	 				419,6	 				308,4	 				111,2	 					19,9	 					18,9	 					1,0	 					6,0	
Kontiolahti		 		1	022,7	 				905,5	 				707,8	 				197,7	 					90,3	 					80,4	 					9,9	 				27,0	
Lieksa		 				537,4	 				531,9	 				391,2	 				140,7	 						0,5	 						0,5	 					0,1	 					5,1	
Liperi		 				746,8	 				667,1	 				514,4	 				152,6	 					60,7	 					53,7	 					6,9	 				19,0	
Nurmes		 				456,2	 				448,4	 				313,9	 				134,5	 						1,4	 						1,1	 					0,3	 					6,4	
	
Outokumpu		 				348,9	 				344,9	 				248,6	 					96,3	 						1,3	 						1,3	 					0,0	 					2,7	
Polvijärvi		 				257,9	 				243,1	 				173,4	 					69,7	 						9,5	 						9,3	 					0,2	 					5,2	
Pyhäselkä		 				655,6	 				624,2	 				474,7	 				149,5	 					21,9	 					21,6	 					0,3	 					9,5	
Rääkkylä		 				150,7	 				138,8	 					96,6	 					42,2	 						8,8	 						6,4	 					2,4	 					3,0	
Tohmajärvi		 				238,8	 				225,2	 				159,0	 					66,2	 					10,6	 					10,1	 					0,5	 					3,0	
	
Valtimo		 					83,2	 					80,9	 					65,7	 					15,2	 						0,0	 						0,0	 					0,0	 					2,3	
	
Keski-Suomi      			 	18	700,1	 	16	995,2	 	12	859,1	 		4	136,2	 		1	340,2	 		1	159,0	 			181,2	 			364,7	
	
Hankasalmi		 				337,2	 				327,8	 				242,0	 					85,8	 						6,8	 						4,9	 					2,0	 					2,6	
Joutsa		 				170,1	 				165,5	 				128,3	 					37,2	 						0,7	 						0,7	 					0,0	 					3,9	
Jyväskylä		 		5	960,9	 		5	180,5	 		3	828,5	 		1	352,0	 				644,1	 				524,7	 			119,4	 			136,4	
Jyväskylän	mlk		 		3	423,3	 		3	028,8	 		2	351,8	 				677,0	 				319,0	 				289,2	 				29,8	 				75,6	
Jämsä		 				759,2	 				721,3	 				578,7	 				142,6	 					21,0	 					19,8	 					1,3	 				16,8	
	
Jämsänkoski		 				422,1	 				390,9	 				308,2	 					82,7	 					23,8	 					22,1	 					1,7	 					7,4	
Kannonkoski		 				142,8	 				142,5	 				104,9	 					37,6	 						0,0	 						0,0	 					0,0	 					0,3	
Karstula		 				249,7	 				245,0	 				190,0	 					55,0	 						0,0	 						0,0	 					0,0	 					4,7	
Keuruu		 				602,1	 				576,8	 				431,2	 				145,6	 					16,8	 					14,8	 					2,0	 					8,6	
Kinnula		 				125,3	 				124,4	 					94,3	 					30,2	 						0,0	 						0,0	 					0,0	 					0,8	
	
Kivijärvi		 					78,9	 					69,1	 					48,2	 					20,9	 						9,0	 						7,3	 					1,7	 					0,9	
Konnevesi		 				207,3	 				205,4	 				160,9	 					44,5	 						0,0	 						0,0	 					0,0	 					2,0	
Korpilahti		 				298,3	 				279,4	 				210,6	 					68,8	 						9,4	 						8,9	 					0,5	 					9,5	
Kuhmoinen		 				121,6	 				121,6	 					91,6	 					30,0	 						0,0	 						0,0	 					0,0	 					0,0	
Kyyjärvi		 					72,2	 					70,2	 					56,7	 					13,5	 						0,8	 						0,8	 					0,0	 					1,2	
	
Laukaa		 		1	531,9	 		1	422,8	 		1	079,4	 				343,4	 					87,5	 					75,2	 				12,4	 				21,6	
Leivonmäki		 					45,1	 					41,0	 					32,4	 						8,6	 						3,4	 						2,8	 					0,6	 					0,7	
Luhanka		 					29,1	 					28,6	 					24,0	 						4,5	 						0,0	 						0,0	 					0,0	 					0,5	
Multia		 				110,3	 				110,3	 					84,3	 					26,1	 						0,0	 						0,0	 					0,0	 					0,0	
Muurame		 				732,4	 				572,6	 				453,5	 				119,0	 				137,2	 				131,0	 					6,2	 				22,6	
	
Petäjävesi		 				167,7	 				160,5	 				116,1	 					44,4	 						2,7	 						2,7	 					0,0	 					4,5	
Pihtipudas		 				332,3	 				330,7	 				238,3	 					92,3	 						0,1	 						0,1	 					0,0	 					1,5	
Pylkönmäki		 					59,4	 					59,0	 					45,1	 					14,0	 						0,1	 						0,1	 					0,0	 					0,3	
Saarijärvi		 				622,4	 				605,9	 				448,9	 				157,0	 						5,2	 						5,3	 					0,1	 				11,3	
Sumiainen		 					68,7	 					62,9	 					48,9	 					14,1	 						4,5	 						4,5	 					0,0	 					1,3	
	
Suolahti		 				323,1	 				312,9	 				230,0	 					82,9	 						5,8	 						5,2	 					0,6	 					4,4	
Toivakka		 				178,4	 				171,0	 				130,4	 					40,6	 						4,1	 						4,1	 					0,0	 					3,3	
Uurainen		 				247,5	 				236,2	 				172,9	 					63,3	 						8,8	 						6,9	 					1,9	 					2,5	
Viitasaari		 				332,6	 				327,6	 				242,5	 					85,1	 						0,5	 						0,5	 					0,0	 					4,5	
Äänekoski		 				948,2	 				904,2	 				686,8	 				217,4	 					28,7	 					27,3	 					1,4	 				15,2	
	

Maakunta	 Maksettu	1	000	euroa	
Kunta	
	 Lakisäätei-	 Kotihoidon	tuki		 	 	 Yksityisen	hoidon	tuki	 	 Osittainen	
	 nen	tuki	 	 	 	 	 	 	 	 hoitoraha	
	 yhteensä	
	 	 Yhteensä	 Hoitoraha	 Hoitolisä	 Yhteensä	 Hoitoraha	 Hoitolisä	 Yhteensä	



96	 LAKISÄÄTEINEN	PIENTEN	LASTEN	HOIDON	TUKI

Etelä-Pohjanmaa  			 	12	794,3	 	12	333,4	 		9	281,1	 		3	052,3	 				182,8	 				168,1	 				14,8	 			278,0	
	
Alahärmä		 				367,2	 				360,1	 				278,9	 					81,2	 						0,0	 						0,0	 					0,0	 					7,1	
Alajärvi		 				730,7	 				719,8	 				516,8	 				203,1	 						1,8	 						1,4	 					0,4	 					9,1	
Alavus		 				621,8	 				602,2	 				429,5	 				172,7	 						1,2	 						0,9	 					0,2	 				18,4	
Evijärvi		 				205,9	 				202,1	 				157,1	 					45,0	 						0,0	 						0,0	 					0,0	 					3,8	
Ilmajoki		 				655,2	 				640,6	 				493,1	 				147,5	 						0,8	 						0,8	 					0,0	 				13,8	
	
Isojoki		 				155,3	 				151,6	 				121,4	 					30,3	 						0,0	 						0,0	 					0,0	 					3,7	
Jalasjärvi		 				529,1	 				520,6	 				401,7	 				118,8	 						0,0	 						0,0	 					0,0	 					8,5	
Jurva		 				202,5	 				198,2	 				143,0	 					55,2	 						0,6	 						0,6	 					0,0	 					3,7	
Karijoki		 					92,8	 					88,3	 					66,5	 					21,8	 						1,6	 						1,6	 					0,0	 					2,9	
Kauhajoki		 		1	073,8	 				966,3	 				710,0	 				256,2	 					96,0	 					83,9	 				12,0	 				11,6	
	
Kauhava		 				554,0	 				543,6	 				420,2	 				123,4	 						0,0	 						0,0	 					0,0	 				10,5	
Kortesjärvi		 				145,1	 				139,9	 				113,6	 					26,3	 						0,0	 						0,0	 					0,0	 					5,2	
Kuortane		 				189,2	 				186,7	 				150,1	 					36,6	 						0,0	 						0,0	 					0,0	 					2,5	
Kurikka		 				717,2	 				688,8	 				514,0	 				174,9	 					12,5	 					12,3	 					0,2	 				15,9	
Lappajärvi		 				175,4	 				169,8	 				126,3	 					43,4	 						2,7	 						2,7	 					0,0	 					2,9	
	
Lapua		 				994,1	 				967,6	 				734,0	 				233,6	 						2,0	 						1,9	 					0,1	 				24,4	
Lehtimäki		 					85,1	 					81,2	 					58,5	 					22,6	 						0,0	 						0,0	 					0,0	 					3,9	
Nurmo		 		1	070,9	 		1	005,8	 				777,6	 				228,2	 					34,4	 					33,8	 					0,6	 				30,7	
Seinäjoki		 		2	299,7	 		2	221,9	 		1	672,7	 				549,2	 					19,5	 					18,7	 					0,8	 				58,2	
Soini		 				154,7	 				151,1	 				110,5	 					40,6	 						1,6	 						1,6	 					0,0	 					2,0	
	
Teuva		 				350,1	 				336,1	 				249,9	 					86,2	 						8,1	 						7,7	 					0,4	 					5,9	
Töysä		 				244,7	 				238,0	 				164,1	 					73,9	 						0,0	 						0,0	 					0,0	 					6,7	
Vimpeli		 				210,5	 				208,4	 				151,9	 					56,4	 						0,0	 						0,0	 					0,0	 					2,1	
Ylihärmä		 				181,1	 				177,2	 				135,4	 					41,8	 						0,0	 						0,0	 					0,0	 					3,8	
Ylistaro		 				405,8	 				398,8	 				312,5	 					86,3	 						0,0	 						0,0	 					0,0	 					6,9	
	
Ähtäri		 				382,8	 				368,9	 				271,7	 					97,2	 						0,0	 						0,0	 					0,0	 				13,9	
	
Pohjanmaa        			 	10	462,8	 		9	772,7	 		7	760,9	 		2	011,8	 				184,1	 				173,8	 				10,3	 			506,0	
	
Isokyrö		 				293,5	 				281,3	 				213,7	 					67,6	 						1,8	 						1,4	 					0,4	 				10,4	
Kaskinen		 					50,2	 					49,8	 					41,4	 						8,4	 						0,0	 						0,0	 					0,0	 					0,5	
Korsnäs		 					81,0	 					76,9	 					61,8	 					15,0	 						0,0	 						0,0	 					0,0	 					4,1	
Kristiinankaupunki		 				293,8	 				285,5	 				218,0	 					67,4	 						0,0	 						0,0	 					0,0	 					8,3	
Kruunupyy		 				496,1	 				476,2	 				376,8	 					99,4	 						3,9	 						2,7	 					1,2	 				16,0	
	
Laihia		 				498,1	 				445,5	 				356,2	 					89,3	 					39,7	 					39,3	 					0,4	 				12,8	
Luoto		 				549,9	 				525,7	 				418,1	 				107,6	 						3,0	 						2,9	 					0,2	 				21,2	
Maalahti		 				196,8	 				181,1	 				148,1	 					33,0	 						0,0	 						0,0	 					0,0	 				15,7	
Maksamaa		 					70,2	 					65,7	 					49,5	 					16,2	 						0,0	 						0,0	 					0,0	 					4,6	
Mustasaari		 		1	152,5	 		1	063,8	 				893,8	 				170,0	 					22,6	 					20,9	 					1,7	 				66,0	
	
Närpiö		 				417,6	 				359,3	 				282,0	 					77,3	 					29,7	 					28,6	 					1,2	 				28,6	
Oravainen		 				110,7	 				105,4	 					89,4	 					16,0	 						2,2	 						2,2	 					0,0	 					3,1	
Pedersören	kunta		 		1	164,2	 		1	104,6	 				878,0	 				226,6	 						9,9	 						9,2	 					0,7	 				49,7	
Pietarsaari		 		1	090,1	 		1	007,1	 				795,2	 				211,9	 					22,4	 					20,6	 					1,8	 				60,7	
Uusikaarlepyy		 				483,4	 				456,1	 				363,8	 					92,3	 						5,6	 						5,6	 					0,0	 				21,7	
	
Vaasa		 		3	028,9	 		2	826,9	 		2	214,4	 				612,5	 					39,5	 					36,8	 					2,7	 			162,5	
Vähäkyrö		 				261,2	 				248,2	 				190,0	 					58,2	 						3,6	 						3,6	 					0,0	 					9,3	
Vöyri		 				224,6	 				213,8	 				170,8	 					43,0	 						0,0	 						0,0	 					0,0	 				10,8	
	
Keski-Pohjanmaa  			 		5	567,0	 		5	380,1	 		4	082,9	 		1	297,2	 					93,6	 					87,0	 					6,6	 				93,3	
	
Halsua		 					86,1	 					78,3	 					59,3	 					19,0	 						5,1	 						5,1	 					0,0	 					2,7	
Himanka		 				181,3	 				175,4	 				134,4	 					40,9	 						3,2	 						2,3	 					0,9	 					2,7	
Kannus		 				462,7	 				452,6	 				342,7	 				109,9	 						4,4	 						4,4	 					0,0	 					5,7	
Kaustinen		 				329,8	 				318,5	 				241,3	 					77,2	 						2,9	 						2,7	 					0,2	 					8,4	
Kokkola		 		3	035,0	 		2	919,8	 		2	218,9	 				700,9	 					60,0	 					56,0	 					4,0	 				55,2	
	

Maakunta	 Maksettu	1	000	euroa	
Kunta	
	 Lakisäätei-	 Kotihoidon	tuki		 	 	 Yksityisen	hoidon	tuki	 	 Osittainen	
	 nen	tuki	 	 	 	 	 	 	 	 hoitoraha	
	 yhteensä	
	 	 Yhteensä	 Hoitoraha	 Hoitolisä	 Yhteensä	 Hoitoraha	 Hoitolisä	 Yhteensä	
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Kälviä		 				314,1	 				297,7	 				235,4	 					62,3	 						9,2	 						7,7	 					1,5	 					7,2	
Lestijärvi		 					65,4	 					65,4	 					47,5	 					17,9	 						0,0	 						0,0	 					0,0	 					0,0	
Lohtaja		 				226,3	 				221,7	 				165,0	 					56,8	 						2,2	 						2,2	 					0,0	 					2,4	
Perho		 				318,5	 				315,0	 				227,4	 					87,6	 						1,9	 						2,0	 					0,0	 					1,6	
Toholampi		 				288,1	 				279,1	 				212,1	 					67,0	 						4,6	 						4,6	 					0,0	 					4,4	
	
Ullava		 					68,5	 					67,8	 					56,2	 					11,6	 						0,0	 						0,0	 					0,0	 					0,7	
Veteli		 				191,1	 				188,8	 				142,8	 					46,0	 						0,1	 						0,1	 					0,0	 					2,4	
	
Pohjois-Pohjanmaa			 	30	891,6	 	27	741,5	 	20	956,5	 		6	785,0	 		2	634,5	 		2	417,4	 			217,1	 			515,6	
	
Alavieska		 				243,0	 				239,2	 				174,9	 					64,3	 						1,5	 						1,5	 					0,0	 					2,3	
Haapajärvi		 				676,9	 				653,7	 				476,0	 				177,7	 					18,7	 					17,1	 					1,6	 					4,5	
Haapavesi		 				656,4	 				630,8	 				457,7	 				173,1	 					20,3	 					17,9	 					2,4	 					5,3	
Hailuoto		 					36,4	 					31,5	 					24,2	 						7,3	 						4,0	 						4,0	 					0,0	 					0,9	
Haukipudas		 		1	792,5	 		1	546,8	 		1	213,9	 				332,9	 				214,6	 				194,1	 				20,4	 				31,2	
	
Ii		 				672,4	 				632,7	 				460,3	 				172,4	 					30,6	 					27,9	 					2,6	 					9,1	
Kalajoki		 				846,7	 				831,3	 				627,5	 				203,8	 						7,5	 						6,6	 					0,9	 					7,9	
Kempele		 		1	456,3	 		1	213,8	 				964,0	 				249,8	 				207,0	 				197,2	 					9,8	 				35,5	
Kestilä		 					82,7	 					81,9	 					60,7	 					21,2	 						0,0	 						0,0	 					0,0	 					0,8	
Kiiminki		 		1	385,2	 		1	232,2	 				990,4	 				241,8	 				131,5	 				119,7	 				11,8	 				21,5	
	
Kuivaniemi		 				121,1	 				119,9	 					86,7	 					33,3	 						0,5	 						0,3	 					0,2	 					0,7	
Kuusamo		 		1	054,3	 				867,0	 				634,8	 				232,2	 				174,6	 				164,4	 				10,2	 				12,6	
Kärsämäki		 				225,4	 				222,0	 				162,7	 					59,4	 						0,0	 						0,0	 					0,0	 					3,4	
Liminka		 				991,9	 				887,3	 				683,4	 				204,0	 					93,9	 					89,5	 					4,3	 				10,7	
Lumijoki		 				231,4	 				219,1	 				166,5	 					52,6	 					10,1	 						7,7	 					2,4	 					2,1	
	
Merijärvi		 				128,9	 				126,4	 					94,0	 					32,4	 						1,2	 						1,2	 					0,0	 					1,3	
Muhos		 				771,1	 				746,4	 				558,5	 				187,9	 						9,3	 						9,1	 					0,2	 				15,4	
Nivala		 				999,0	 				965,2	 				698,5	 				266,7	 					19,4	 					18,2	 					1,2	 				14,3	
Oulainen		 				614,8	 				606,3	 				446,9	 				159,5	 						1,8	 						1,2	 					0,6	 					6,7	
Oulu		 		8	966,5	 		7	519,8	 		5	696,3	 		1	823,4	 		1	233,3	 		1	124,5	 			108,8	 			213,4	
	
Oulunsalo		 		1	181,1	 		1	016,2	 				796,5	 				219,7	 				144,2	 				131,1	 				13,1	 				20,8	
Piippola		 					74,2	 					72,1	 					48,5	 					23,6	 						0,0	 						0,0	 					0,0	 					2,1	
Pudasjärvi		 				556,1	 				548,0	 				389,5	 				158,6	 						2,8	 						2,3	 					0,6	 					5,2	
Pulkkila		 					83,8	 					83,2	 					63,5	 					19,7	 						0,0	 						0,0	 					0,0	 					0,6	
Pyhäjoki		 				299,0	 				295,0	 				225,3	 					69,7	 						0,0	 						0,0	 					0,0	 					4,0	
	
Pyhäjärvi		 				292,3	 				285,3	 				211,4	 					73,9	 						4,3	 						3,6	 					0,7	 					2,7	
Pyhäntä		 				110,6	 				105,8	 					79,7	 					26,1	 						2,7	 						2,7	 					0,0	 					2,0	
Raahe		 		1	735,0	 		1	552,7	 		1	207,8	 				344,9	 				150,7	 				135,6	 				15,1	 				31,5	
Rantsila		 				168,2	 				167,3	 				127,6	 					39,7	 						0,0	 						0,0	 					0,0	 					0,9	
Reisjärvi		 				250,3	 				248,7	 				195,1	 					53,6	 						0,0	 						0,0	 					0,0	 					1,6	
	
Ruukki		 				361,2	 				345,0	 				250,7	 					94,3	 					14,8	 					14,6	 					0,1	 					1,4	
Sievi		 				627,5	 				614,8	 				446,6	 				168,3	 						9,8	 						9,5	 					0,3	 					2,9	
Siikajoki		 				135,0	 				131,7	 					94,9	 					36,7	 						2,9	 						2,9	 					0,0	 					0,5	
Taivalkoski		 				327,7	 				314,3	 				215,5	 					98,8	 					11,3	 					10,4	 					0,9	 					2,1	
Tyrnävä		 				695,7	 				681,6	 				527,9	 				153,7	 						7,9	 						7,6	 					0,3	 					6,1	
	
Utajärvi		 				276,5	 				271,9	 				195,7	 					76,3	 						0,6	 						0,6	 					0,0	 					4,0	
Vihanti		 				213,1	 				210,3	 				157,5	 					52,8	 						0,0	 						0,0	 					0,0	 					2,7	
Yli-Ii		 				208,4	 				202,7	 				152,0	 					50,7	 						4,3	 						3,6	 					0,8	 					1,3	
Ylikiiminki		 				281,7	 				249,0	 				175,0	 					74,0	 					29,0	 					24,8	 					4,2	 					3,6	
Ylivieska		 		1	061,4	 				972,5	 				718,1	 				254,4	 					69,1	 					65,6	 					3,5	 				19,7	
	
Kainuu           			 		4	384,5	 		4	230,7	 		3	101,6	 		1	129,1	 					81,5	 					68,9	 				12,7	 				72,2	
	
Hyrynsalmi		 				118,8	 				115,6	 					90,3	 					25,3	 						0,8	 						0,8	 					0,0	 					2,4	
Kajaani		 		2	062,6	 		1	997,6	 		1	493,1	 				504,5	 					24,6	 					20,2	 					4,5	 				40,4	
Kuhmo		 				463,3	 				455,8	 				336,2	 				119,6	 						1,1	 						0,5	 					0,5	 					6,4	
Paltamo		 				238,3	 				234,2	 				161,2	 					73,0	 						0,0	 						0,0	 					0,0	 					4,1	
Puolanka		 				135,1	 				132,5	 					88,2	 					44,2	 						0,0	 						0,0	 					0,0	 					2,6	
	

Maakunta	 Maksettu	1	000	euroa	
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Ristijärvi		 					53,7	 					53,4	 					38,7	 					14,6	 						0,0	 						0,0	 					0,0	 					0,4	
Sotkamo		 				536,6	 				494,8	 				363,5	 				131,3	 					36,0	 					29,9	 					6,2	 					5,8	
Suomussalmi		 				432,7	 				410,8	 				288,5	 				122,4	 					19,0	 					17,5	 					1,5	 					2,9	
Vaala		 				193,4	 				187,8	 				139,4	 					48,4	 						0,0	 						0,0	 					0,0	 					5,6	
Vuolijoki		 				149,8	 				148,2	 				102,3	 					45,8	 						0,0	 						0,0	 					0,0	 					1,6	
	
Lappi            			 		9	396,1	 		8	887,8	 		6	583,6	 		2	304,2	 				346,3	 				268,1	 				78,2	 			162,0	
	
Enontekiö		 					63,0	 					50,5	 					32,9	 					17,6	 					11,5	 						6,6	 					4,9	 					1,0	
Inari		 				290,2	 				281,1	 				206,2	 					75,0	 						6,6	 						6,6	 					0,0	 					2,4	
Kemi		 		1	039,3	 		1	020,7	 				742,8	 				277,9	 						4,1	 						3,0	 					1,1	 				14,5	
Kemijärvi		 				327,8	 				322,3	 				238,4	 					83,9	 						0,0	 						0,0	 					0,0	 					5,5	
Keminmaa		 				622,3	 				615,5	 				481,9	 				133,7	 						0,0	 						0,0	 					0,0	 					6,8	
	
Kittilä		 				274,5	 				263,0	 				194,2	 					68,9	 						8,6	 						5,1	 					3,5	 					2,9	
Kolari		 				155,4	 				153,8	 				107,2	 					46,6	 						0,0	 						0,0	 					0,0	 					1,5	
Muonio		 				118,8	 				118,8	 					91,8	 					27,0	 						0,0	 						0,0	 					0,0	 					0,0	
Pelkosenniemi		 					25,1	 					25,1	 					19,7	 						5,4	 						0,0	 						0,0	 					0,0	 					0,0	
Pello		 				150,0	 				144,5	 				102,6	 					41,9	 						0,0	 						0,0	 					0,0	 					5,5	
	
Posio		 				181,6	 				178,6	 				129,5	 					49,1	 						0,4	 						0,4	 					0,0	 					2,6	
Ranua		 				317,5	 				312,8	 				219,6	 					93,3	 						0,0	 						0,0	 					0,0	 					4,7	
Rovaniemen	mlk		 		1	267,7	 		1	194,8	 				870,5	 				324,4	 					28,0	 					21,5	 					6,4	 				44,9	
Rovaniemi		 		1	965,4	 		1	671,6	 		1	216,3	 				455,3	 				259,9	 				202,7	 				57,2	 				33,9	
Salla		 				133,4	 				131,4	 					97,0	 					34,4	 						0,0	 						0,0	 					0,0	 					2,0	
	
Savukoski		 					46,1	 					46,1	 					33,8	 					12,2	 						0,0	 						0,0	 					0,0	 					0,0	
Simo		 				234,4	 				231,6	 				178,6	 					53,1	 						0,0	 						0,0	 					0,0	 					2,8	
Sodankylä		 				404,2	 				388,3	 				277,7	 				110,7	 						9,9	 						6,6	 					3,3	 					6,0	
Tervola		 				229,2	 				227,3	 				174,2	 					53,1	 						0,4	 						0,4	 					0,0	 					1,6	
Tornio		 		1	297,8	 		1	278,6	 				998,1	 				280,5	 						3,4	 						3,2	 					0,3	 				15,8	
	
Utsjoki		 					48,1	 					46,9	 					32,9	 					14,0	 						0,0	 						0,0	 					0,0	 					1,2	
Ylitornio		 				204,3	 				184,3	 				137,9	 					46,4	 					13,4	 					12,0	 					1,5	 					6,6	

Maakunta	 Maksettu	1	000	euroa	
Kunta	
	 Lakisäätei-	 Kotihoidon	tuki		 	 	 Yksityisen	hoidon	tuki	 	 Osittainen	
	 nen	tuki	 	 	 	 	 	 	 	 hoitoraha	
	 yhteensä	
	 	 Yhteensä	 Hoitoraha	 Hoitolisä	 Yhteensä	 Hoitoraha	 Hoitolisä	 Yhteensä	
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