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1. Lapsilisän ja korotetun yksinhuoltajakorotuksen neAokustannusvertailu lasten koroteAuun
toimeentulotuen perusosaan ja kahteen muuhun julkishallinnossa käyteAyyn lasten kustannustasoon
Kun verrataan lapsilisää ja korote4ua yksinhuoltajakorotusta yhden ja kahden vanhemman perheen
lapsista johtuviin kustannuksiin toimeentulotuen korotetulla perusosalla, yksityishenkilön
velkajärjestelyssä hyväksytyllä ja elatusavun laskennassa käytetyllä lasten kustannustasolla.
Huomataan, e4ä omavastuu kuluista lapsilisiin verra4una kasvaa kaikilla kolmella kustannustasolla.
Esimerkiksi yhden vanhemman perheissä ne4okulut kasvavat yhdestä viiteen lapseen muutosten
jälkeenkin n. 400€-700€/kk ja kahden vanhemman perheissä 700€-900€/kk. Normaalimpiin
kulutustasoihin verra4aessa vanhempien omaan käy4öön jäävät ne4otulot vähenevät enemmän.

Lähteet:

h4ps://ﬁnlex.ﬁ/ﬁ/laki/ajantasa/2001/20010322

h4ps://stm.ﬁ/-/kuntainfo-elatusapujen-ja-elatustukien-maarat-nousevat-1.1.2022!
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2. Lasten tulojen huomioonoAaminen toimeentulotukilaskelmassa, vaikka lain mukaan lapsella ei ole
elatusvelvollisuuAa vanhempiinsa, moHvoi lapsia huonosH hankkimaan työkokemusta
Lainaus Lapsiasiavaltuutetun lausunnosta: ”Mie>nnössä esitetään sosiaaliturvakomitealle
selvite4äväksi periaa4eellista kysymystä lapsen tulojen ja vanhempien elatusvelvollisuuden sekä
toimeentulotuen viimesijaisuuden välisestä suhteesta. Esimerkiksi kotona asuvan nuoren kannalta
on kohtuutonta, mikäli hänen palkkatulonsa otetaan perheen toimeentulotukilaskelmassa tulona
huomioon esimerkiksi silloin, kun hän työskentelee osa-aikaises> tavoi4eenaan kerätä säästöjä
opintoja ja itsenäistymistä varten. Näissä >lanteissa nuoren tulojen huomioiminen voi merkitä sitä,
e4ei perheelle synny oikeu4a toimeentulotukeen. Nykymallissa syntyykin >lanteita, joissa nuori
joutuu tosiasiallises> käy4ämään kesätyörahansa, opintoetuutensa tai saamansa lahjat perheensä
elä4ämiseen, johon hänellä ei kuitenkaan ole lain mukaan velvollisuu4a. Näitä kysymyksiä on
eri4äin tärkeää tarkastella ja selvi4ää tarkemmin.”
h4ps://lapsiasia.ﬁ/-/laps_lausunto_stm_toimeentulotuki-tyoryhma
(VN/11505/2020)
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3. Syntyvät lapsimäärät ovat laskemassa uudelleen ennätysalhaiselle tasolle
Tilastokeskuksen väestö>laston elokuun 2022 ennakko>etojen mukaan tammi–elokuun aikana
syntyi 30 306 lasta eli 3 088 lasta vähemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2021 ja 179 lasta
vähemmän kuin ennätysalhaisena vuonna 2019.
Lähde: h4ps://www.stat.ﬁ/julkaisu/cktjr7xrs0yy90c537z0arris
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4. Valmistautuminen työelämään siirtää lasten hankintaa opiskeluun, talouteen ja asumiseen
liiAyvien haasteiden kauAa
Alhaisen syntyvyyden keskeinen syy on perheellistymisessä havai4u siirtymä: työelämään
valmistautuminen opiskelemalla ja varhaisaikuisuuteen lii4yvien taloudellisten ja sosiaalisten
asemien tavoi4elu siirtää ja estää lasten hankintaa. Perheellistymisen siirtymässä suomalaisten
perhekeskeisyys väistyy opiskeluun, talouteen ja asumiseen lii4yvien haasteiden edessä.
Lähde: h4ps://journal.ﬁ/tyoelamantutkimus/ar>cle/view/87001
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5. Perhekohtainen lapsiluvun kasvu johtaa pienituloisuuteen
”Aikaisemmissa selvityksissä on tuotu ilmi, e4ä suurissa perheissä toimeentuloon lii4yvät ongelmat
ovat poten>aalisempia kuin muissa lapsiperheissä. Tätä käy ilmi myös kuviosta 4, jossa on kuva4u
lasten sijoi4umista tulojakaumaan perheen lasten lukumäärän mukaan. Perheet, joihin kuuluu neljä
alle 18-vuo>asta lasta tai enemmän, sijoi4uvat selväs> herkemmin tulojakauman alkuun
(=pienituloisimpiin) verra4una niihin talouksiin, joissa lapsiluku on pienempi kuin neljä.”
Lähde: h4ps://www.stat.ﬁ/>etotrendit/ar>kkelit/2021/lapsia-elaa-tulojakauman-kaikissa-luokissakoyhyysriski-suurin-nuorissa-ja-isoissa-perheissa/
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6. ErityisesH suurperheet köyhtyvät hintojen noustessa
”Sekä yhden huoltajan e4ä kahden huoltajan talouksissa minimibudjeUköyhyy4ä kokevien osuus
kasvaa lasten määrän lisääntyessä. Perä> 56 prosenUa yhden aikuisen ja vähintään neljän lapsen
ko>talouksista on minimibudjeUköyhiä (näitä ko>talouksia on kuitenkin vähän Suomessa).”
”Hintojen nousu lisäisi minimibudjeUköyhyy4ä kaikissa perhetyypeissä.”

Lähde: h4ps://itla.ﬁ/erityises>-suurperheet-koyhtyvat-hintojen-noustessa/
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7. Lapsiluvun kasvuun tarvitaan Hlaa
Velallisten asuntokun>en keskimääräiset velat olivat koko tarkastelujaksolla 2002–2020 sitä
suuremmat mitä enemmän asuntokunnassa oli lapsia.
Lähde: h4ps://www.stat.ﬁ/>etotrendit/ar>kkelit/2022/lapsiperheilla-on-muita-enemman-velkoja/
Herää kysymys, ovatko hinnat jo niin korkeita lapsiperheiden asuinalueilla, e4ei rahoitusta >lojen
kasva4amiseen lasten tarpeisiin enää voi saada.
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8. Lapsitoiveiden toteutumisen tukeminen on yhteiskunnalle tuoAava investoinH
Lapsitoiveiden toteu4amisen tukeminen rahallises>, palveluina tai mm. verovähennyksinä
ajatellaan yleensä kustannuksena. Vastapainoksi on hyvä ajatella myös yhteiskunnan saamia
tuo4oja, jo4a lasten saaminen ja kasva4aminen tulee otetuksi huomioon tuo4avana työnä siinä
missä muukin työ.
Lasten tulevan työn tuo4avuu4a näkee arvioitavan keskimääräisillä bru4opalkoilla ja niistä
maksetuilla veroilla, mu4a tätä ns. työn ostohintaa paremmin työn arvoa kuvaa työn laskutushinta.
Sen arvoistahan työn on vähintään oltava, jo4a siitä laskutushinta makse4aisiin. Seuraavassa
perheen lasten työiässä tuo4aman työtuoton suuruusluokkaa on pyri4y arvioimaan tavalla, joka on
lähellä keskimäärin 35 työssäolovuoden laskutushintaa. Tätä varten yhden vuoden bkt on jae4u
työllisten määrällä ja näin saatu bkt/työllinen on summa4u 35 vuodelle 1% vuotuisella kasvulla.
Tuloksena saadaan lapsen tulevan 35 työssäolovuoden keskimääräiseksi bkt-tuo4oarvioksi reilu 4
miljoonaa euroa, josta kertyy vajaa 2 miljoonaa euroa veroja bkt-veroasteella.
Kuvio havainnollistaa, e4ä perhekohtainen lapsiluvun kasvu lisää yhteiskunnan tuo4oja selväs>
enemmän kuin kustannuksia. Toivotun lapsiluvun saannin tukeminen on yhteiskunnalle kanna4ava
investoin> lapsiluvusta riippuma4a.
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