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Suomessa melkein kaikkia 
verotuksen ja sosiaalitukien 
toimia perustellaan työhön 
osallistumisen kannustien 
parantamisella. Toisin on las-

ten kotihoidontukeen liittyvässä keskus-
telussa. Esimerkiksi ulkoministeri Timo 
Soini painotti hallituksen vuoden 2017 
talousarvion esittelytilaisuudessa 1.9., 
että kotihoidontuesta ei leikata, koska 
se olisi perheiden päätöksentekoon me-
nemistä ja omaan valintaan puuttumista. 

Yksi tapa suhtautua lastenhoidon tu-
kiin on ajatella, että ne ovat pyhä asia 
eikä niistä voi keskustella. Otan tässä 
kuitenkin toisen kannan. Sopiva tukien 
laajuus ottaa huomioon niiden aiheut-
tamat hyvinvointivaikutukset ja tasapai-
nottaa näitä julkisen talouden rahoituk-
sen kanssa. Lastenhoidon tukemisessa 
vanhempien osalta keskeisiä ovat vaiku-
tukset työllisyyteen ja työuriin ja lasten 
osalta vaikutukset heidän hyvinvointinsa 
kehitykseen. Julkisen talouden tasapai-
non osalta on hyvä muistaa taloustieteen 
peukalosääntö, jonka mukaan kannattaa 
kerätä välttämättömiä verotuloja sellai-
sista lähteistä, jotka muuttavat talouden-
pitäjien käyttäytymistä mahdollisimman 
vähän. Tarkastelen seuraavassa näitä eri 
käyttäytymisvaikutuksia. 

Nykyään lasten kotihoidontukeen on 
oikeutettu toinen vanhemmista van-
hempainrahakauden jälkeen (nuorin 

lapsi 10 kk) siihen asti, kunnes nuorin 
lapsi täyttää kolme vuotta. Jos lapsi vie-
dään kodin ulkopuoliseen hoitoon, ei 
vanhemmilla ole oikeutta kotihoidontu-
keen, joten käytännössä se on voimakas 
kannustin pysytellä kotona hoitamassa 
lapsia. Julkisen päivähoidon maksut 
riippuvat tuloista ja perheen koosta niin, 
että jo alle keskituloisen perhe on ylim-
mässä päivähoitomaksuluokassa, joka 
on nuorimmaisesta lapsesta 290 euroa 
kuukaudessa ja seuraavista lapsista tätä 
vähemmän. Lasten päivähoitoa tuetaan 
voimakkaasti julkisin varoin.

Näin laaja kotihoidon tukeminen on 
kansainvälisesti erittäin harvinaista. Esi-
merkiksi muissa Pohjoismaissa vanhem-
painrahakauden jälkeen lapsen kotona 
hoitamiseen sidottuja tukia ei ole laajasti 
tarjolla. Suomessa alle kolmivuotiaiden 
lasten äitien työhön osallistuminen on-
kin huomattavasti alempi kuin muissa 
Pohjoismaissa. Tutkin (Kosonen 2014) 
tarkemmin, missä määrin kotihoidon-
tuen suuruus vaikuttaa äitien työhön 
osallistumiseen. Tulos oli, että 100 eu-
roa kuussa korkeammalla kotihoidon-
tuen tasolla alle kolmivuotiaiden lasten 
äitien työhön osallistuminen vähenisi 
kolmella prosenttiyksiköllä, eli jo sadan 
euron muutoksella työhön osallistumis-
aste nousisi esimerkiksi 30 %:sta 33 %:iin. 
Lasten kotihoidontuki vähentää merkit-
tävästi äitien työhön osallistumista. 

Periaatteessa korkeammat päivähoito-
maksut heikentävät lasten vanhempien 
työhön osallistumisen kannustimia. Tätä 
vaikutusta ei tietääkseni ole tutkittu Suo-
messa ainakaan tavalla, joka sallisi mak-
sujen vaikuttavuuden eristämisen muista 
tekijöistä. Esimerkiksi muista Pohjois-
maista tutkimusta kuitenkin löytyy, jon-
ka mukaan matalampien päivähoitomak-
sujen on havaittu lisäävän vanhempien 
työllisyyttä vain vähän. Toki työllisyyttä 
on vaikeaa nostaa madaltamalla päivä-
hoitomaksuja silloin kun se on jo var-
sin korkealla tasolla. Suomessa työhön 
osallistumisaste on vähäinen ja työhön 
osallistumisen kannustimet heikkoja eri-
tyisesti pienituloisilla (Matikka, Harju 
ja Kosonen 2016). Päivähoitomaksujen 
alentaminen juuri tälle pienituloisten 
ryhmälle voi siis olla perusteltua, koska 
se parantaa ennestään heikkoja työhön 
osallistumisen kannustimia siellä missä 
kannustimien parantamisella voi olla 
vaikutusta. 

Näyttää siis siltä, että vaikutukset van-
hempien käyttäytymiseen asettavat rajoi-
tuksen kotihoidontuen tasolle, mutta ei 
laajasti ottaen päivähoitomaksuille. Se, 
että julkinen valta kannustaa äitejä pysy-
mään pitkiä aikoja poissa työelämästä, on 
haitallista talouden ja myös sukupuolten 
tasa-arvon kannalta. Äidit töihin kannus-
tamalla ei saada merkittäviä parannuk-
sia kestävyysvajeen tilkitsemiseksi, osin 
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koska vaihtoehtona julkinen päivähoito 
on kallista ja osin koska pienten lasten 
äidit ovat suhteessa koko kansaan pieni 
ryhmä. 

Pitkät kotihoitojaksot voivat kuitenkin 
aiheuttaa muita ongelmia äideille, työ-
markkinoiden toiminnalle ja julkiselle 
taloudelle. Mahdollista on, että yrityk-
set syrjivät kaikkia naisia rekrytointipää-
töksissään, koska ne pelkäävät, että osa 
heistä jää pitkille vanhempainvapaille. 
On myös mahdollista, että äitien koti-
hoitojakson jälkeinen työura on vähem-
män nousujohteinen kuin mitä se olisi 

lyhyemmän kotihoitojakson jälkeen. 
Tätä jälkimmäistä vaikutusta tut-

kimme juuri alkaneessa Stra-
tegisen tutkimuksen neu-

voston rahoittamassa 
konsortiossa ”Taidot 

Työhön”. Vaikuttaa 
ilmeiseltä, että jon-
kinlainen työuria 
rapauttava vaiku-
tus monen vuoden 
kotihoitojaksoilla 
on, mutta on vä-
hemmän selvää, 
kuinka merkittävä 
tuo vaikutus on. 

Sanottakoon vie-
lä, että jos halutaan 

pelkästään tukea pie-
nituloisten lapsiper-

heiden toimeentuloa, 
sitä ei kannata tehdä 

kotihoidontuella, vaan 
mieluummin tuilla, jotka 

eivät ole sidottu juuri ko-
tihoitoon tai työhön osal-

listumattomuuteen. 
Toinen keskeinen ryhmä, 

johon lastenhoidon tuilla on 
vaikutusta, ovat lapset. Las-
ten hoitomuotojen vaikutusta 
lasten kehitykseen tutkimme 
niin ikään mainitussa ”Taidot 
Työhön”-konsortiossa. Tutki-
muksen tuloksia odotellessa 
näitä vaikutuksia voi arvioida 

kansainvälisen kirjallisuuden perusteel-
la, mikä kuitenkin tarjoaa epäselviä ja 
osittain ristiriitaisia tuloksia. Selvää on 
vain, että asiaan vaikuttaa perhetausta, 
päivähoidon laatu ja se, minkä ikäisinä 
lapset viedään hoitoon. Kotihoidontuen 
hyvinvointivaikutukset kokonaisuudes-
saan ovat siis epäselviä, koska sen vaiku-
tuksia lapsiin ei vielä tiedetä.

Sen sijaan päivähoitomaksujen osalta 
voi sanoa jotain lastenkin kannalta rele-
vanttia. Havaittiin, että niiden vaikutus 
vanhempien työntekoon on keskimäärin 
vähäinen. Tällöinhän voidaan harkita, 
että päivähoitomaksuilla rahoitettai-
siin palveluita. Lapsinäkökulma tulee-
kin kunnan talouden kautta. Jos aja-
tellaan kunnan taloutta suljettuna ( ja 
unohdetaan velanotto tai valtionavut), 
lisätuloilla kunta pystyy kustantamaan 
paremmat palvelut. Yksi kunnan tarjoa-
mista palveluista on lasten kunnallinen 
päivähoito. Talousahdingossa oleva kun-
ta joutuu karsimaan tarjoamiaan palve-
luita, esimerkiksi lasten päivähoidon 
laatua. Jos kunta voisi periä nykyistä 
hieman korkeampia päivähoitomaksuja, 
esimerkiksi hyvätuloisilta vanhemmilta, 
mahdollistaisi se kunnalle laadukkaam-
man päivähoidon tarjoamisen. Kansain-
välisen tutkimuksen mukaan tällä olisi 
vain pieni työllisyyttä haittaava vaikutus. 
Lapsen kannalta sillä voisi olla kuitenkin 
paljon merkitystä laadukkaan ja lapsen 
edut turvaavan varhaiskasvatuksen muo-
dossa. •
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