
 

(1) Tärkeimmät säästökohteet ja vaikutukset lapsiperheiden kannalta 

 

Säästötoimet Tavoiteltu 
säästövaikutus 
julkisiin menoihin 

Vaikutukset lapsiperheissä 

Perhe-etuuksien leikkaukset tai 
maksujen korotukset 

  

Lapsilisän leikkaus 
(ehdollinen) 

120 milj/vuosi - arvioitu leikkaus vähentää perheiden saamaa lapsilisää noin 100 euroa/vuosi/lapsi 
- vaikutukset suhteellisesti suurempia pienituloisissa lapsiperheissä 

Lapsilisän indeksikorotuksen 
jäädyttäminen 
(ml. opintotuen 
indeksikorotuksen jäädytys) 

3-85 milj/vuosi  
(2016->2019) 

- indeksikorotuksen jäädyttäminen alentaa lapsilisien reaaliarvoa 
- lapsilisien indeksikorotukset jätetty tekemättä myös 2013-2015 

Päivähoitomaksujen korotus 54 milj/vuosi - arvioitu korotus n. 16% nykyisiin päivähoidon maksuihin 
- keskituloisen perheen päivähoitomenot nousevat noin 450-500 euroa/vuosi/lapsi  
- mikäli korotus toteutetaan saman suuruisena kaikissa päivähoidon maksuluokissa, vaikutus on 
suhteessa suurempi pienituloisissa perheissä 

Esiopetukseen osallistuvien 
lasten hoitomaksu 

5-25 milj/vuosi  
(2016->2019) 

- maksu n. 120-220 euroa/vuosi/hoitoa tarvitseva lapsi 

Koululaisten iltapäivätoiminnan 
maksujen korotus 

10-20 milj/vuosi - korotus noin 70-100% nykyisiin ip-kerhojen  maksuihin 
- keskimäärin perheille lisälaskua 570-760 e/vuosi/ip-kerhossa oleva lapsi 
- mikäli perheiden tulotasoa ei oteta huomioon maksua määrättäessä, pieni- ja keskituloiset 
lapsiperheet menettävät suhteellisesti eniten 

-Vanhempainpäivärahojen ja 
lomakarttuman leikkaukset 
(ehdollinen: lomakarttuman 
poisto kokonaan) 

38 milj/vuosi 
(42 milj/v) 

- ansiosidonnaisen korvaustason leikkaus 75% -> 70%:iin leikkaa hieman vanhempainvapaalla 
olevien tuloja. Kohdistuu niihin, jotka ovat olleet työsuhteessa ennen vapaalle jäämistään 
- lomakarttuman leikkaus kohdistunee selvemmin äiteihin, jotka yleensä vanhempainvapaalla 
6+ kk 

  



Muita säästötoimia   
Päivähoidon ryhmäkoko- ja 
kelpoisuusvaatimukset 

30-60 milj/v 
(2016->2019) 

- kaikki päivähoidossa olevat lapset 

Subjektiivisen päivähoidon 
rajaus, vanhempainvapaalla 
olevat sekä työttömät 

24-54 milj/vuosi - perhevapaalla ja työttömänä olevien perheet 

Perusopetuksen ryhmäkoon 
pienentämiseen tarkoitetun 
valtionavustuksen lakkautus 

30 milj/v - perusopetuksen ryhmäkoon nosto koskettaa kaikkia perusopetuksessa olevia lapsia 
 

Toisen asteen koulutuksen 
leikkaukset 

190 milj/v - toisen asteen koulutuksen säästöt kohdistuvat niihin perheisiin, joissa on opiskelemassa 
olevia tai opiskelemaan pyrkiviä nuoria 
- oppilaitosverkon harventaminen merkitsee sitä, että entistä useammat nuoret joutuvat 
muuttamaan vanhempiensa luota opiskelupaikkakunnalle jo 16-17-vuotiaina 

Opintotuki (kk rajaus, 
indeksikorotuksesta 
luopuminen) 
(ehdollinen: tuen lisäleikkaus) 

20-70 milj/vuosi 
(2016->2019) 
(25 milj/v) 

- opintotukeen oikeuttavien kuukausien rajaaminen lisää opiskelijoiden hakeutumista töihin ja 
siten mahdollisesti pidentää opiskeluaikoja 
- mikäli opintorahaa leikataan, opiskelijoiden katettava opiskeluajan kustannuksia entistä 
enemmän opintolainalla tai vanhempiensa tuella 

KELA-korvausten leikkaukset 
hammas- ja 
yksityislääkärikäynneiltä 
(ehdollinen: laajempi leikkaus) 

40 milj/vuosi 
(60 milj/v) 

- yksityisiä palveluja käyttäneiden maksut nousevat jonkin verran 

Verotuksen kiristyminen   
Asuntolainan 
korkovähennysoikeuden leikkaus 
(2015 65%, 2016 55%, 2017 45%, 
2018 35%, 2019 25%) 
(ehdollinen: poisto kokonaan) 

150 milj/vuosi 
(100 milj/v) 

- korkovähennyksen leikkauksen vaikutus lapsiperheissä on  melko vähäinen, tosin kasvaa 
2016->2019 kun verotuksessa vähennyskelpoisen koron määrä laskee 
- keskituloinen perhe menettää vähennysoikeuden kavennuksen myötä noin 80-100 euroa 
vuodessa 
- lapsikorotus korkojen vähennyskelpoisuuden maksimimäärän korottamisessa kohdistuu vain 
harvoihin perheisiin 
- vähennysoikeuden leikkauksen aiheuttama tulojen menetys suurempi suurituloisissa 
perheissä 

Ajoneuvovero 100 milj/vuosi - ajoneuvoveron korotus lisää maksuja n. 60 euroa/vuosi auton omistavilla talouksilla 
Polttoaine- ja sähkövero 135 milj/vuosi - lämmitys- ja sähkölaskujen korotukset 



Verotuksen keventäminen   
Työtulovähennys -450 milj/vuosi - työtulovähennyksen vaikutus voi olla kohtuullinen, taso lapsiperheissä riippuu siitä mihin 

tuloryhmiin vähennys kohdistetaan 
Ehdollinen=ilmoitettu ehdollisena, mikäli yhteiskuntasopimus ei toteudu  



(2) Muutamien säästötoimenpiteiden arvioidut vaikutukset perheiden käytettävissä oleviin tuloihin muutamassa 
esimerkkiperheessä (euroa/vuosi) 

 

 Yhden huoltajan perhe 

2 lasta, 6-v. ja 16-v. 

Vuokra-asunto, auto 

Kahden huoltajan perhe 

2 lasta, 4-v. ja 7-v. 

Vuokra-asunto, ei autoa 

Kahden huoltajan perhe 

2 lasta, 4-v. ja 7-v. 

Omistusasunto, auto 

Kahden huoltajan perhe 

2 lasta, 4-v. ja 7-v. 

Omistusasunto, auto 

Pariskuntaperhe 

Ei lapsia 

Omistusasunto, auto 

 Bruttotulot: 1800 e/kk Bruttotulot: 3500 e/kk Bruttotulot: 6400 e/kk Bruttotulot: 8800 e/kk Bruttotulot: 6400 e/kk 

Säästötoimet Euroa Euroa Euroa Euroa Euroa 

Lapsilisän leikkaus -190 e -190 e -190 e -190 e 0 e 

Indeksikorotuksen jäädyttäminen --   Lapsilisän reaalinen arvo laskee -- 0 e 

Päivähoitomaksujen korotus 0 e -209 e -495 e -495 e 0 e 
Esiopetukseen osallistuvien lasten 
hoitomaksu -120 e 0 e 0 e 0 e 0 e 

Koululaisten iltapäivätoiminnan 
maksujen korotus 0 e -760 e -760 e -760 e 0 e 

Verotuksen kiristyminen      
Asuntolainan korkovähennyksen 
leikkaus 0 e 0 e -85 e -204 e -60 e 

Ajoneuvovero -60 e  0 e -60 e -60 e -60 e 

YHTEISVAIKUTUS, euroa/vuosi -370 e -1159 e -1590 e -1709 e -120 e 
Laskelmassa verotus kuten 2015, ei huomioitu mahdollisia muita muutoksia (palkankorotuksia, indeksikorotuksia, verotaulukoiden muutoksia ym.) 
Perheiden tilanteet eivät ole keskenään yhdenmukaisia (mm. asunnon koko ja omistussuhde, asuntolainan määrä, lasten ikä, auton omistaminen). 


