
EAPN-Fin 
2021

KÖYHYYSVAHTI
SUOMEN KÖYHYYSRAPORTTI 2021



KÖYHYYSVAHTI
SUOMEN KÖYHYYSRAPORTTI 2021

Suomen köyhyyden vastainen verkosto EAPN-Fin
Toimittaneet: Anna Järvinen ja Erja Saarinen

Kannen kuva: Jaana Saikkonen
Taitto: Vitale Ay / Taina Leino

www.eapn.fi

Lämmin kiitos kaikille, jotka ovat osallistuneet raportin tekemiseen ja päivittämiseen.

Sisällys
1 Köyhyys ei ole poistunut Suomesta ........................................................................ 3

2 Miten köyhyyttä mitataan ja kuvataan? .................................................................. 5

3 Miten köyhyys on kehittynyt? ................................................................................. 8

4 Keitä köyhyys koskee ja mitkä ovat heidän tilanteensa keskeiset haasteet? ........11

5 Köyhyyden syitä ....................................................................................................22

6 Koronavirusepidemian vaikutukset köyhyyteen ja eriarvoisuuteen .....................25

7 Mitä Suomi ja EU tekevät köyhyyden vähentämiseksi? ........................................30

8 EAPN-Finin suositukset: miten köyhyyttä tulisi vähentää? ...................................33

 Viitteet .................................................................................................................. 36

http://www.eapn.fi/


KÖYHYYS eI ole poISTunuT SuomeSTA 3

1
Köyhyys ei ole poistunut 

Suomesta
Tässä Suomen köyhyyden vastaisen verkoston EAPN-Finin raportissa käydään läpi tuo-
reimpia suomalaista köyhyyttä koskevia tilastotietoja ja esitetään verkoston näkemyksiä 
köyhyyden vähentämiseksi. EAPN-Fin on osa Euroopan laajuista EAPN-kansalaisjärjestö-
verkostoa, The European Anti-Poverty Networkia. Verkosto on avoin kaikille köyhyyttä 
ja syrjäytymistä vastaan toimiville järjestöille, ryhmille ja ihmisille. Sen tavoitteena on 
lisätä köyhyyttä kokeneiden ihmisten osallisuutta, kohentaa köyhyydessä elävien ase-
maa, edistää sosiaalisia oikeuksia, perusturvaa, hyvinvointia ja itsenäistä suoriutumista. 

Suomi pärjää köyhyystarkasteluissa melko hyvin verrattuna muihin maihin, mutta kui-
tenkin maailman onnellisimmaksi arvioidusta maasta löytyy ihmisiä, jotka joutuvat tais-
telemaan selviytymisestään. Pienituloisten sekä köyhyys- tai syrjäytymisriskissä elävien 
määrää ei ole viime vuosina saatu vähenemään. Viimeisimmät luvut ovat vuodelta 2019 
ja niissä oli nousua edellisvuoteen verrattuna. Koronapandemia synkistänee lukuja vuo-
delta 2020.

Pääministeri Sipilän hallituskaudella 2015–19 pienituloisten toimeentuloa vaikeuttivat 
perusturvaetuuksien leikkaukset. Työllisyyden kasvu taas helpotti monien tilannetta.

Vuoden 2019 eduskuntavaalien jälkeen köyhyyden torjuminen palasi hallituspolitiik-
kaan: Antti Rinteen hallitusohjelman 2019 mukaan köyhyys- ja syrjäytymisriskiin aiotaan 
puuttua useilla tavoilla. Loppuvuoden 2019 pääministerivaihdoksen jälkeen myös Sanna 
Marinin hallitus on sitoutunut toteuttamaan samaa hallitusohjelmaa, jossa esimerkiksi 
luvataan korottaa perusturvaa. (Viite 1.) Perusturvaan tehtiinkin tasokorotuksia hallitus-
kauden alussa ja koronakriisin aikana sosiaaliturvaan on tehty väliaikaisia laajennuksia.

Askeleet ovat olleet oikeansuuntaisia ja köyhyyden kasvua on koronakriisin aikana pys-
tytty hillitsemään väliaikaisin sosiaaliturvan laajennuksin ja uusin etuuksin. Köyhyyttä ei 
näissä oloissa ole kuitenkaan saatu vähenemään.

Raportin lainaukset ovat köyhyyttä kokeneiden kertomuksia elämästään. Heitä tulee kuulla 
yhteiskunnassa ja heidän näkemyksensä pitää vaikuttaa poliittisiin päätöksiin. Yhteiskunnan 
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tasavertaisuuden kannalta olisi tärkeää saada nykyajan köyhyyttä omakohtaisesti koke-
neita niin päättäjiksi, tutkijoiksi kuin asiantuntijoiksi.

lopulta se köyhyys. Rahat loppuvat. Jollekin rahan loppuminen merkitsee sitä, ettei voi tänä 
vuonna hankkia uutta autoa, tai tehdä kuin yhden ulkomaanmatkan. Joillekin se tarkoittaa 
sitä, ettei ole rahaa ostaa ruokaa. Ihan oikeasti. Kelan sivuilta yrität löytää tietoa, täytät 
hakemuksia, teet selvityksiä, odotat. laina, jonka työssä ollessa olisi helposti voinut 
suorittaa, erääntyy. pitää valita, ostaako ruokaa vai maksaako vuokran. 

lopulta vuokra on kaksi kuukautta myöhässä. Sosiaalitoimisto ilmoittaa, ettei voi auttaa, 
koska häätöä ei ole vielä tullut. Seurakunta, varakas sellainen, tarjoaa 15 euron ruoka
kuponkia, puolen vuoden päästä saisi toisenkin. Asiakastieto ilmoittaa, että olet menettänyt 
luottotietosi. ulosottomies soittaa. lapsen ainoat talvikengät ovat hajalla ja liian pienet. 
Sukulaisten avustuksella saan halvemman vuokraasunnon, muutoin edessä olisi ollut 
asunnottomuus. (Viite 2.)
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2
miten köyhyyttä mitataan  

ja kuvataan?
Köyhyyden määrittelemiseksi on käytössä erilaisia käsitteitä ja mittareita, joilla on 
omat hyvät ja heikot puolensa. Kokonaiskuvaa köyhyydestä on suositeltavaa hahmotella 
useammanlaisin kuvaus- ja mittaustavoin.

Huonoosaisuus verrattuna muun väestön elintasoon

Köyhyys tai pienituloisuusraja

Suomessa köyhyys on pääosin suhteellista, jolla tarkoitetaan huono-osaisuutta verrattu-
na muun väestön elintasoon. Suhteellinen köyhyys määritellään yleisesti köyhyys riski-
käsitteellä, englanniksi at Risk of Poverty. Köyhyys- tai pienituloisuusraja on 60 prosent-
tia kotitalouksien käytettävissä olevasta mediaanitulosta. Kotitalous on köyhä, jos sen 
nettotulot ovat alle 60 prosenttia väestön keskimääräisestä tulotasosta. Pienituloisuu-
den raja oli 2019 yhden hengen taloudelle noin 1 280 euroa kuukaudessa. (Viite 3.)

Pienituloisten osuutta koko väestöstä kutsutaan pienituloisuusasteeksi. EU:n tilastolaitos 
Eurostat käyttää rajana 60 prosenttia, OECD asettaa rajaksi 50 prosenttia keskitulosta.

Köyhyys tai syrjäytymisriski pienituloisuuden,  
aineellisen puutteen tai vajaatyöllisyyden vuoksi

EU käyttää köyhyysriskin lisäksi useasta osatekijästä koostuvaa, köyhyys- tai syrjäytymis-
riskiä kuvaavaa AROPE-indikaattoria, englanniksi At Risk of Poverty or Social Exclusion. 
Henkilö tai kotitalous määrittyy köyhyys- tai syrjäytymisriskissä eläväksi, jos se täyttää yh-
den tai useamman seuraavista kriteereistä: kokee pienituloisuutta, vajaatyöllisyyttä tai vaka-
vaa aineellista puutetta. Vakavasta aineellisesta puutteesta puhutaan, kun ihmiseltä puut-
tuu vähintään neljä senkaltaisesta yhdeksästä asiasta kuin kyky suoriutua yllättävistä me-
noista, pyykinpesukone, puhelin, kodin pitäminen riittävän lämpimänä ja hyvä ravitsemus.
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AROPE-indikaattorilla seurattiin EU:n Eurooppa 2020 -strategian köyhyyden vähentämis-
tavoitteen saavuttamista (viite 4). Tavoitetta ei saavutettu Suomessa eikä EU:ssa.

minimibudjettiköyhyysmittari – elämistä tuloilla,  
jotka eivät riitä välttämättömään kulutukseen

Köyhyyden kuvaajiksi on luotu tarve-, viite- tai minimibudjettiin perustuvia mittareita. 
Ne tavoittavat myös köyhyyden absoluuttista ulottuvuutta – sitä, etteivät ravinnon, vaa-
tetuksen tai asumisen vähimmäisedellytykset täyty. Minimibudjetit ovat kotitalouksille 
laadittuja kulutus- tai hyödykekoreja, jotka koostuvat jokaiselle välttämättömiksi katso-
tuista tavaroista ja palveluista.

Minimibudjettiköyhyysmittari kertoo, kuinka suuri osa väestöstä elää kotitalouksissa, 
joiden tulot eivät riitä kohtuulliseen vähimmäiskulutukseen. Toisin kuin pienituloisuus-
rajassa, minimibudjettia laskettaessa huomioidaan asumiskustannukset. Lisäksi minimi-
budjettiin perustuva köyhyysraja vaihtelee iän ja elämänvaiheen mukaan, sillä se ottaa 
huomioon myös kotitalouksien erilaiset tilantarpeet ja niiden vaikutuksen asumiskustan-
nuksiin. (Viite 5.)

Viitebudjetteihin perustuvalla minimibudjettiköyhyysmittarilla on myös rajoitteensa. 
Viite budjetit esimerkiksi kuvaavat tilannetta terveillä ihmisillä, eivätkä huomioi suurem-
pia sairastamisesta aiheutuvia kuluja.

Köyhyys on myös ihmisten kokemuksia

Köyhyys ei ole vain materiaalista puutetta, eivätkä rahasummat ja tilastot tarjoa siitä 
täyttä kuvaa. Lisäksi tarvitaan tietoa ihmisten kokemuksista. Mielenkiintoisempaa voi 
toisinaan olla se, miten ihmiset määrittelevät itsensä kuin se, että tutkija päättää joiden-
kin kriteereiden perusteella, kuka on köyhä. Aina suuressakaan niukkuudessa elävä ei 
pidä itseään köyhänä. (Viite 6.)

Kokemustietoa köyhyydestä on viime vuosina kerätty ja analysoitu useissa yhteyksissä.

THL:n kansallisessa terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus FinSotessa (viite 7) kysytään 
vastaajilta muun muassa pelosta, että ruoka loppuu kesken ennen kuin saa rahaa ostaa 
lisää ruokaa.

Tutkija Eeva-Maria Grekulan 2019 tekemässä raportissa ”Kertomuksia nykyajan köyhyy-
destä: syitä ja ratkaisuehdotuksia” äänensä saavat kuuluviin sadat 2010-luvulla köyhyyt-
tä kokeneet. (Viite 8.)
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Köyhyyskokemuksia koottiin 2006 Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -kirjoituskilpailulla 
(Viite 9.), jonka seuranta-aineisto kerättiin 2012 (Viite 10). Kilpailu uusittiin 2019. Siihen 
osallistui 99 kirjoittajaa. (Viite 11.)

Ilman tietoa köyhyyskokemuksista ilmiöstä piirtyisi kylmä kuva ja monta siihen liittyvää 
seikkaa jäisi pimentoon. 

Ihminen ei voi ymmärtää asioita, joita ei ole itse kokenut. Siksi hän antaa hyviä neuvoja, 
kuten “syö lanttua ja naurista”, “osta kirpputoreilta”, “tee se itse”. Jos ihminen ei ole koskaan 
sairastunut vakavasti, ei hän voi tietää, mitä se tarkoittaa, sillä “kaikillahanmeillä on 
rajoitteemme”. Jos ei ole itse kokenut köyhyyttä, on niin helppoa kertoa siitä mielipiteensä. 
mutta kun elää sitä elämää, päivästä ja vuodesta toiseen, on sanaton. miten kuvailla sitä 
väsymystä, toivottomuutta, paikoilleen juuttumista, masennusta, kaatumista ja jälleen ylös 
kompuroimista. Tiedän, että kaikki eivät jaksa tätä arkea. miten moni perhetragedia onkaan 
saanut alkunsa näistä arkipäiväisistä köyhyyskokemuksista. minä olen päättänyt jaksaa. 
lepään vain hetken silloin, kun en enää jaksa. Ja jatkan taas. (Viite 2.)

Kun työttömyys pitkittyi, koitti aika, kun ainoat tulonlähteeni olivat Kelan työmarkkinatuki, 
asumistuki ja toimeentulotuki. Tästä se riemu vasta repesi! Hakemusta hakemuksen perään 
kuukausittain.  Kesti pari kuukautta, että kaikki alkoi rullata ajallaan. Kävin leipäjonossa aina 
kun sain jostakin nipistettyä bussirahat… Valtava häpeä ja nöyryytys. 

Toimeentulotukihakemuksessa on AInA todistettava kaikki kirjallisesti. Sanaasi ei luoteta, 
asioita ei voi ”selittää”. on vain se paperilla oleva totuus. Harkinnanvaraa ei käytetä, vaikka 
käsittääkseni se olisi päätöstä tehtäessä mahdollista. Inhimillisyys, ihmisyys ja henkilön 
kunnioittaminen on tuntematonta Kelan käsittelijöille. olet muuttunut rehellisestä 
kansalaisesta epäilyttäväksi ja epärehelliseksi. Se kalvaa itsetuntoa ja loukkaa ihmisarvoa. 
Hain edullisempaa vuokraasuntoa omaaloitteisesti ja myöhemmin Kelan määräyksestä. 
niitäkin hakemuksia oli 9 eri paikkaan. Tuntui, että en muuta enää teekään kuin haen tukia, 
asuntoa ja töitä. Henkisesti se oli todella uuvuttavaa, turhauttavaa ja raskasta. mistään 
suunnasta ei tullut vihreää valoa. Kela vaati hakemukset joka kuukausi. Tein kaiken kiltisti 
kuten määrättiin.
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3
miten köyhyys on kehittynyt?

SOSTEn selvityksen simulointilaskelmat osoittavat, että tuloerot ja köyhyys kasvoivat 
vuosien 2016 ja 2019 välisenä aikana. Vuosina 2015–19 tulonsiirtojen leikkaukset kos-
kettivat erityisesti alempia tuloluokkia, kun taas verohelpotukset suosivat ylempiä tulo-
luokkia. (Viite 12.)

pienituloisuusaste vakaa viime vuodet, noin 12 prosenttia

Suhteellinen köyhyys oli 2000-luvulla korkeimmillaan 2008 ja 2010, jolloin pienituloisia 
henkilöitä oli noin 728 000. Pienituloisuuden kasvu pysähtyi 2010 jälkeen ja pienitulois-
ten määrä kääntyi hienoiseen laskuun. Vuodesta 2012 se on ollut alle 700 000. 

Pienituloisuuden raja oli 2019 yhden hengen taloudelle noin 1 280 euroa kuukaudessa ja 
pienituloisia oli 669 000 eli 12,3 prosenttia väestöstä. Tämä on lähes 30 000 enemmän 
kuin edellisenä vuonna. Pienituloisten osuus on suurin Pohjois-Karjalassa, missä se oli 
18,8 prosenttia väestöstä vuonna 2019. Pienituloisuusaste on pysytellyt viime vuodet 
suunnilleen samana, noin 12 prosentissa. (Viite 13.) 

Toimeentulo-ongelmia kokevia kotitalouksia oli 2020 hieman edellisvuotta enemmän. 
7,3 prosentilla kotitalouksista oli vaikeuksia tai suuria vaikeuksia saada rahat riittämään 
menoihinsa. Edellisvuonna osuus oli 6,7 prosenttia. Toimeentulo-ongelmia kokevien 
koti talouksien osuus on ollut alle 8 prosenttia koko 2010-luvun lukuun ottamatta vuotta 
2011. (Viite 13.)

Minimibudjettiköyhyyttä on seurattu vuodesta 2012. Tuolloin sitä koki hieman alle 10 
prosenttia väestöstä. Minimibudjettiin perustuva köyhyysaste oli 7,8 prosenttia 2016, 
mikä tarkoittaa noin 418 500 henkilöä. (Viite 5.)

Köyhyys tai syrjäytymisriskissä olevien määrä kasvoi

Vuonna 2019 köyhyys- tai syrjäytymisriskissä oli noin 873 000 henkilöä eli 16 prosenttia 
väestöstä.  Määrä kasvoi edeltävästä vuodesta noin 17 000 henkilöllä. Muutos johtui 

https://www.soste.fi/wp-content/uploads/2020/01/SOSTE-selvitys-perusturvan-kehitys-2010-2020-Pertti-Honkanen-2.pdf
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ennen kaikkea pienituloisuuden kasvusta. Suurin joukko köyhyys- tai syrjäytymisriskissä 
olevista on ainoastaan pienituloisia. Heitä oli noin 425 000 henkilöä eli 7,8 prosenttia 
koko väestöstä. (Viite 13.)

Naisten köyhyys- tai syrjäytymisriski pieneni ja miesten kasvoi 2019. Naisista 15,9 prosent-
tia eli 438 000 henkilöä ja miehistä 16,2 prosenttia eli 435 000 henkilöä oli köyhyys- tai 
syrjäytymisriskissä 2019. Vielä edellisvuonna riski kosketti naisia hieman miehiä yleisemmin. 

2019 pienituloisissa kotitalouksissa oli 669 000 henkilöä, edellisvuonna 640 000, vajaa-
työllisissä 376 000, edellisvuonna 370 000, ja vakavaa aineellista puutetta kokevissa koti-
talouksissa 139 000, edellisvuonna 133 000. (Viite 13.)

Kokonaan perusturvan varassa olevien määrä väheni hieman

Kokonaan perusturvan varassa eläviä ihmisiä oli 2019 noin 235 000 henkeä, 4,4 prosent-
tia suomalaisista. Määrä väheni hieman edellisvuodesta. Perusturvan varassa olevien 
tulotaso on puolet koko väestön tulotasosta. Erityisesti pitkäaikaisesti perusturvan va-
rassa olevien määrä on kasvanut 2010-luvulla. Vuonna 2019 heitä oli 98 500, kun 2010 
luku oli 61 097. (Viite 3.)

Tulottomien kotitalouksien määrä kaksinkertaistunut

Tulottomien kotitalouksien määrä on kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa. Vuoden 
2020 marraskuussa niitä oli noin 37 000. Tulottomilla kotitalouksilla ei ole muita tuloja 
kuin perustoimeentulotuki ja sen lisäksi mahdollisesti asumistuki, lapsilisä, elatusapu tai 
-tuki. (Viite 14.)

Suomalaista köyhyyttä kuvaavia lukuja, suluissa kehitystrendi: 

• 2019 köyhyys- tai syrjäytymisriskissä noin 873 000 henkilöä (+)
• 2019 pienituloisissa kotitalouksissa noin 669 000 henkilöä (+)
• 2019 pienituloisissa kotitalouksissa 121 000 lasta (+)
• 2020 toimeentulotukea sai vuoden aikana 464 234 henkilöä (+), 8,4, prosenttia 

väestöstä. Heistä pitkäaikaisesti tukea sai 27,5 prosenttia.
• 7/2019 työttömiä työnhakijoita 268 900 (–), joista pitkäaikaistyöttömiä 65 100 (–)  

7/2020 työttömiä työnhakijoita 387 500 (+), joista pitkäaikaistyöttömiä 77 700 (+). 
7/2021 työttömiä työnhakijoita 322 600 (–), joista pitkäaikaistyöttömiä 113 900 (+) 

• 2019 vakavaa aineellista puutetta koki 139 000 henkilöä (+)
• Ruoka-apuun turvautuu noin 100 000–200 000 henkilöä vuosittain. Välillisesti avun-

saajia on enemmän, sillä ruoka-avusta hyötyy moni sellainenkin, joka ei itse käy 
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ruokakassia hakemassa, kuten perheenjäsenet. Ruoka-apua hakemassa on viime 
vuosina käynyt viikoittain noin 20 000 henkilöä. Korona-aikana asiakasmäärien 
arvioidaan kaksin- tai kolminkertaistuneen (+)

• 2020 asunnottomana 4 341 yksinelävää asunnotonta (–), asunnottomia perheitä ja 
pariskuntia 201 (–)

• 2019 paperittomia arviolta 3 000–10 000
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4
Keitä köyhyys koskee  

ja mitkä ovat  
heidän tilanteidensa  
keskeiset haasteet?

Yleisesti ottaen köyhyyden taustalta löytyy esimerkiksi pitkittynyttä työttömyyttä, suku-
polvelta toiselle periytyvää huono-osaisuutta, matalaa koulutustasoa, monilapsisuutta, 
yksinhuoltajuutta tai yksin asumista, pitkäaikaissairauksia tai vammasta johtuvaa työ-
kyvyttömyyttä tai osatyökykyisyyttä sekä päihde- ja mielenterveysongelmia. Pienituloi-
sissa ovat selvästi yliedustettuina työttömät ja opiskelijat. Myös eläkeläiset ovat hieman 
yliedustettuina. (Viite 3.)

lapsiperheiden köyhyydellä pitkäkestoiset vaikutukset 

Lasten pienituloisuusaste oli 11,6 prosenttia 2019 ja pienituloisten lasten määrä 121 000. 
Jos tarkastellaan käytettävissä olevien rahatulojen sijaan kaikkia käytettävissä olevia tu-
loja mukaan lukien asuntotulo ja myyntivoitot, osuus on 14,4 prosenttia ja lasten määrä 
151 000. (Viite 3.)

Lasten pienituloisuusasteen kehitys seurailee yleensä koko väestön pienituloisuusasteen 
kehitystä. Vuonna 2019 luku nousi edellisvuoden 10,5 prosentista. Lasten pienituloisuus 
on ollut viime vuosina keskimäärin hieman yli 10 prosenttia. 

Lasten kokema pienituloisuus on kytköksissä kotitalouden työikäisten aikuisten mää-
rään: Lapsiperheistä kahden aikuisen talouksissa tulotaso on parempi ja pienituloisuus 
vähäisempää kuin yhden vanhemman talouksissa, joissa mediaanitulo on yhden hengen 
talouksien ohella väestöryhmien heikoin. (Viite 15.)

Yhden huoltajan talouksien pienituloisuusaste oli vuoden 2019 tilastossa 21,1 pro-
senttia, kun se kahden vanhemman perheillä oli 9,9 prosenttia. Jos tarkastellaan kaikkia 
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käytössä olevia tuloja, ero on vielä suurempi: yhden vanhemman perheet 32,4 pro-
senttia ja kahden vanhemman perheet 8,1 prosenttia. (Viite 3.)

Lapsiperheiden köyhyydellä on pitkäkestoisia vaikutuksia, sillä hyvinvoinnin perusta 
rakentuu lapsuudessa. Koko ikäluokkaa seuranneet tutkimukset, Kohortti 1987 ja 1997, 
ovat osoittaneet, että perhetausta vaikuttaa sekä lapsen terveyteen että koulumenes-
tykseen. Merkittäviä kuormittavia tekijöitä ovat perheolosuhteiden muutokset, kuten 
avioero, pitkäaikainen toimeentulotuen saanti, vanhemman psykiatrinen diagnoosi 
sekä vanhempien matala koulutus. Erityisen vahva yhteys lasten heikomman tervey-
den ja perhetaustan välillä oli niissä perheissä, joissa kuormittavia tekijöitä oli useita. 
(Viite 16.)

Vanhemman vankeus vaikuttaa sekä perheen toimeentuloon että psyykkiseen jaksami-
seen. Vankeus koskettaa vuosittain arviolta 8 000 lasta.

Eriarvoistumiskehitystä ei ole saatu pysäytettyä ja koronapandemia on lisännyt sitä enti-
sestään.

eniten minua harmittaa ulkopuolelle jääminen, sekä oma että varsinkin lasten. Köyhyys on 
vaikuttanut lasten kaverisuhteisiin. Kun muut perheet matkustelevat pari kertaa vuodessa 
ulkomaille ja kun kaverit viettävät suureellisia synttäreitä niin se vaikuttaa minun lasteni 
itsetuntoon. lasten ja koulukavereiden kokemuksissa ei ole yhteistä kosketuspintaalaa.  
on helpompaa jäädä pois synttäreiltä ja keskusteluista. (Viite 17.)

nuorten aikuisten köyhyys on yleistä

Neljäsosa 18–24-vuotiaista kuuluu pienituloiseen kotitalouteen. Nuoret aikuiset ovat 
tyypillisesti opiskelijoita tai työuransa alussa, myös työttömiä. Opiskelijoista 2019 pieni-
tuloisia oli 30,3 prosenttia. Tuloihin ei lasketa nostettua opintolainaa. (Viite 14.)

Vuonna 2019 15–24-vuotiaita nuoria, jotka eivät olleet työssä, koulutuksessa eivätkä 
asevelvollisuutta suorittamassa, oli 48 000, kahdeksan prosenttia 15–24-vuotiaista. Heis-
tä 37 000, oli 20–24-vuotiaita. Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten määrä 
ikäryhmässä laski 3 000:lla eli 5 prosentilla vuodesta 2018. (Viite 18.)

Lapsina kodin ulkopuolelle sijoitetuista nuorista 38 prosenttia oli nuorena aikuisena sel-
laisella polulla, jolla ensin opiskellaan ja sitten siirrytään työelämään. Muista nuorista 
aikuisista tällä polulla oli 76 prosenttia. Sijoitettuna olleista pojat olivat yleisemmin po-
lulla, jolla vuorottelevat toimeentulotuki- ja työttömyysjaksot. Sijoitettuna olleet tytöt 
puolestaan olivat todennäköisemmin jo 20-vuotiaina polulla, jolla lasten saaminen ja 
hoitaminen ovat pääasiallista toimintaa. (Viite 19.)
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epäsäännöllisten ja epävarmojen työsuhteiden lisääntyminen  
kasvattaa työssäkäyvien köyhyysriskiä

2010-luvun aikana Suomessa työssäkäyvien köyhyysriski on ollut EU-maiden matalin: 
3,8 prosenttia 2012 ja 2,7 prosenttia 2017. Monissa muissa EU-maissa työssäkäyvien 
köyhyys on lisääntynyt. (Viite 20.) 

Samoin kuin muissa EU-maissa, Suomessa palkkatyököyhyyttä kokevat todennäköisim-
min EU:n ulkopuolelta tulleet maahanmuuttajat, itsenäiset ammatinharjoittajat ja vajaa-
työlliset kotitaloudet, etenkin yksinhuoltajaäidit. Maahanmuuttajien heikko tilanne joh-
tuu osaltaan siitä, että he työskentelevät usein itsenäisinä ammatinharjoittajina tai 
matalapalkkaisilla palvelualoilla, joilla köyhyysriski on korkein. (Viite 20.)

Työssäkäyvien köyhyyden taustalla on epäsäännöllisiä ja epävarmoja työsuhteita, kuten 
pätkä- ja vuokratyösuhteita ja itsensä työllistämistä.

Alityöllisten määrä on ollut kasvussa viimeiset kymmenen vuotta (viite21). Alityöllisiä oli 
2020 noin 178 000, yli 40 000 enemmän kuin edellisvuonna. Alityöllinen haluaisi tehdä 
työtä enemmän, mutta joutuu tekemään osa-aikatyötä tai lyhyempää työviikkoa, tai 
hänellä ei ole työtä lomautuksen tai asiakkaiden vähyyden vuoksi. Alityöllisistä naisia oli 
62 prosenttia. (Viite 22.)

Köyhyys työssäkäynnistä huolimatta koskee erityisesti lapsiperheitä. Pienituloisuusrajan 
alapuolella olevista lapsiperheistä lähes puolessa oli töissä käyvä huoltaja. Korkein köyhyys-
riski on niissä lapsiperheissä, joissa on vain yksi palkansaaja.

Pätkä- ja osa-aikatöiden yleistyminen voi kasvattaa eläkeläisköyhyyttä, kun työeläkettä ei 
kerry riittävästi.

olemme puolisoni kanssa selviytyneet aina kohtuullisesti. olen kehittänyt taidon tehdä 
halpaa ruokaa, harrastan sienestämistä ja kierrätän tavaraa sosiaalisen median roskalava
ryhmissä. Käyn kirjastossa viikoittain ja elän muutenkin mallikelpoisen köyhän elämää. 
Tiedättehän, sellaista, jossa ei ole mitään ylimääräistä, josta köyhä saisi haaveilla. Ainakin 
verkossa lynkkausjoukko on liikkeellä aina, jos pienituloinen ilmaisee halunsa esimerkiksi 
kauneudenhoitoon. Siinäkin mielessä olen onnekas; minulla ei ole juuri kauneutta, jota 
hoitaa. (Viite 23.)

Työttömien köyhyysriski kasvaa työttömyyden pitkittyessä

Työttömyys johtaa tulojen vähenemiseen ja erityisesti työttömyyden pitkittyessä köyhyys-
riski kasvaa. Vuonna 2019 työttömistä 44 prosenttia oli pienituloisia. (Viite 14.)
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Työttömyyden seurauksena kotitalouksien käytettävissä olevat tulot pienenevät keski-
määrin 23 prosenttia, noin 570 euroa kuukaudessa henkeä kohden. Tulonmenetykset ovat 
suhteellisesti suurimpia nuorilla. Eniten eli 29 prosenttia tulot pienenevät 21–30-vuotiai-
den ikäryhmässä, jossa on paljon yksinasuvia ja työttömyyden perusturvan varassa elä-
viä.  Tässä ikäryhmässä myös tulojen euromääräinen muutos on suurin, 620 euroa kuu-
kaudessa. (Viite 24.)

Pitkäaikaistyöttömyys käy sitä todennäköisemmäksi, mitä enemmän työttömällä on ikää. 
60–64-vuotiaista työttömistä puolet oli pitkäaikaistyöttömiä, 55–59-vuotiaista lähes kol-
mannes. Pitkäaikaistyöttömyys oli melkein kaikissa ikäryhmissä miehillä yleisempää kuin 
naisilla.

Työttömyys ei johda vain tulojen vähentymiseen. Työn kautta saa usein muitakin resurs-
seja sekä sosiaalisia suhteita. Työssäkäyvillä voi esimerkiksi olla ilmainen työterveyshuol-
to, kun taas julkisessa terveydenhoidossa peritään usein palvelumaksuja.

Tetoimistosta ollaan yhteydessä, nyt pitäisi olla aktiivinen. Ilmoittaudun työelämä
valmennus kurssille, vaikka epäilen sen hyödyllisyyttä, jonkin verran kun kokemusta sieltä 
työelämästä kuitenkin on jo kertynyt. Kursseja pitävä yritys ei vastaa, olen uudelleen 
yhteydessä, ei vastausta. laitan vielä kolmannenkin sähköpostin asiasta. Tetoimisto vaati 
selvitystä, miksi en ole täyttänyt aktiivisuusehtoani. laitan selvityksen, saan hylkäävän 
päätöksen, jonka mukaan olen kieltäytynyt sovitusta kurssista. menetän kuukauden 
työttömyyskorvauksen ja puolet Kelan toimeentulotuesta. laitan valituksen, todisteina 
sähköpostiyhteydenottoni työelämän konsultteihin, kahden kuukauden päästä hylkäävä 
päätös perutaan. Saan taas kirjeen Tetoimistosta, en ole saapunut sovittuun tapaamiseen. 
Soitan sinne ihmeissäni, en ole saanut mitään tietoa mistään palavereista. Kirje on 
kuulemma postitettu yli kuukausi sitten. Selitän, että olen juuri muuttanut, ehkä kirje on 
mennyt vanhaan asuntoon, muuttoilmoituksen olen kyllä tehnyt. muuttopostipalvelu olisi 
maksanut 34 euroa, siihen minulla ei ollut varaa. menetän kuukauden työttömyys
korvauksen. Ilmoittaudun jälleen työelämävalmennukseen, käyn viikon kurssin, olen siis 
aktiivinen, en kylläkään viisaampi. (Viite 2.)

eläkeiässä köyhyys koskettaa etenkin yksinasuvia ja yli 75vuotiaita naisia

Eläkeläisten pienituloisuusaste on laskenut vuodesta 2010, jolloin se oli 19,3 prosenttia, 
vuoteen 2019, jolloin se oli 15,1 prosenttia. Pienituloisiin eläkeläistalouksiin kuului 215 000 
henkilöä eli joka kolmas pienituloinen oli eläkeläinen vuonna 2019. Eläkeläisten pienituloi-
suuden vähenemistä selittää se, että 2010-luvulla eläköityneillä on aiempia polvia suurem-
mat työeläkkeet. Yli 75-vuotiaista pienituloisia oli 19,6 prosenttia vuonna 2019. (Viite 3.)

Usein eläkeikäiset pienituloiset elävät aivan pienituloisuusrajan tuntumassa, eli heidän tu-
lonsa ovat enemmän kuin 50 mutta vähemmän kuin 60 prosenttia mediaanitulosta (viite 3).
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On tavallisempaa, että naisilla on katkonaisemmat työurat ja pienemmät palkat, mikä 
kerryttää vähemmän eläkettä. Ikääntyneillä naisilla pienituloisuus on miehiä yleisem-
pää: 75-vuotta täyttäneiden naisten pienituloisuusaste 2019 oli 21 prosenttia ja miesten 
17 prosenttia. 65-74-vuotiaissa vastaavat luvut ovat 12,1, ja 8 prosenttia. (Viite 13.)

Eläkeikäisten maksuhäiriömerkinnät ovat lisääntyneet: 2020 lopussa maksuhäiriömerkin-
tä oli 5,1 prosentilla, edellisvuonna 4,8 prosentilla 65-69-vuotiaista ja yli 70-vuotiaista 
2,3 prosentilla, 2 prosentilla 2019. (Viite 25.)

Eläkeläisten toimeentuloa arvioitaessa tulisi ottaa huomioon lisääntynyt palvelujentarve. 
Kun toimintakyky iän myötä heikkenee, selviämiseen vaikuttaa ratkaisevasti se, miten 
tarvittavaa apua on tarjolla ja mitä se maksaa. Sairastamisen kulujen ihmisille aiheutta-
mat ongelmat koskevat monia eläkeläisiä.

Kun isäntä asuu hoivakodissa ja minä täällä kotona, niin on kahdesta paikkaa asumiskulut.  
ei meidän pienillä eläkkeillä mitenkään makseta tätä kaikkea.

Sairastaminen ja palveluihin pääsemisen eriarvoisuus kasvattavat ikääntyneiden köyhyyt-
tä. Terveysmenot köyhdyttävät erityisesti yli 75-vuotiaita sekä työkyvyttömyyseläkeläi-
siä, sillä heillä riski sairastua on suurin. (Viite 26.) Eläkeikäisistä heikoimmassa taloudelli-
sessa tilanteessa ovat työkyvyttömyyseläkkeeltä vanhuseläkkeelle siirtyneet (Viite 27).

Julkisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on suuria alueellisia eroja ja maksun suu-
ruus voi vaikuttaa hoitoon hakeutumiseen. Eniten vaihtelua on säännöllisen kotihoidon 
maksuissa, mikä kohdistuu juuri vanhusväestöön.

Kotihoidosta voidaan veloittaa 2,5–22 prosenttia asiakkaan suojaosan ylittävästä tulosta. 
Tämä tarkoittaa keskituloisella eläkeläisellä 27–238 € suuruista maksua. Näin suuren 
vaihtelun vuoksi voidaan puhua alueellisesta epätasa-arvosta.  Asiakasmaksut ovat suu-
rimmat alueilla, joissa eläketaso on matalin sekä miehillä että naisilla. (Viite 26.)

etenkin yksinhuoltajat ja vanhat naiset kokevat köyhyyttä

Naisia köyhdyttävät miehiä alempi palkkataso, suurempi hoivavastuu ja se, että naiset 
ovat miehiä useammin pätkä- tai osa-aikatöissä. Koska pienituloisuus on kotitalous-
kohtainen mittari, sukupuolierot luvuissa syntyvät valtaosin yksinasuvien henkilöiden 
välisistä eroista.

Miehistä oli 2019 pienituloisia 12,4 prosenttia, naisista 12,2. Edellisvuonna luvut olivat vie-
lä toisin päin prosenttiyksikön verran. Naisten köyhyys on miehiä yleisempää vanhemmissa 
ikäluokissa (katso kohta eläkeikäisten köyhyydestä). Myös yksinhuoltajien köyhyys kosket-
taa nimenomaan naisia. Perusturvaetuuksien saajissa on enemmän naisia. (Viite 28.)
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Yksinasuvat pienituloisia muita useammin

Yksinasuvia oli 1,25 miljoonaa vuonna 2020 (viite 29).

Yhden hengen kotitalouksista pienituloisia oli 27,5 prosenttia 2019 (viite 3). Yli kaksi kol-
mesta perustoimeentulotukea saavasta kotitaloudesta on yhden hengen kotitalouksia. 
Nämä kotitaloudet muodostuvat pääasiassa yksin asuvista henkilöistä. (Viite 30.) 

Yksinasuvilla muita useammin olevia toimeentulo-ongelmia selittää osin se, että heissä 
on muita enemmän työttömiä, opiskelijoita ja työkyvyttömyyden tai muun syyn vuoksi 
poissa työelämästä olevia.

Työttömyys pienentää erityisesti yksinasuvien tuloja. Työttömäksi joutuminen pienentää 
heidän tulojaan keskimäärin 41 prosenttia eli noin 900 euroa kuukaudessa. Muut koti-
taloudet menettävät tuloistaan 17–25 prosenttia eli 400–600 euroa kuukaudessa. (Viite 
23.)

Myös työllisillä yksin asuvilla on enemmän toimeentulo-ongelmia kuin ei-yksinasuvilla 
työssäkäyvillä. 20–64-vuotiaista yksinasuvista 22 prosentilla menojen kattaminen tuloil-
la oli hankalaa tai erittäin hankalaa, ei-yksinasuvista 11 prosentilla. (Viite 31.)

Tulojen eriarvoisuudelle ei näyttäisi 35–40-vuotiaita koskevan tutkimuksen mukaan ole-
van niinkään merkitystä sillä, kenen kanssa pariudutaan vaan sillä, mennäänkö pari-
suhteeseen ylipäätään ja pysytäänkö siinä. Jaetun jääkaapin edut ovat tulojen näkö-
kulmasta selvät, mutta se, kenen kanssa se jaetaan, ei juuri merkitse tältä kantilta. Tutki-
jat arvioivat, että väestötasolla yhteys voisi olla suurempi kuin tarkastellulla ikäryhmällä. 
Miehillä vahvimmin eriarvoisuuteen liittyvät oma työllisyys ja koulutus. Naisilla sinkkuus 
korostuu enemmän ja miehilläkin se on merkittävä selittävä tekijä. (Viite 32.)

Sairaus tai vamma voi heikentää taloudellista pärjäämistä monesta syystä

Terveyden eriarvoisuus on Suomessa suurta. Väestön terveys vaihtelee esimerkiksi sosio-
ekonomisen aseman, sukupuolen, siviilisäädyn, asuinalueen ja äidinkielen mukaan. Erot 
ovat korostuneita sosioekonomisten ryhmien välillä, eli kun tarkastellaan terveyden 
vaihtelua esimerkiksi koulutuksen, ammattiaseman tai tulojen mukaisesti. (Viite 33.)

Eroja terveydessä, toimintakyvyssä ja elintavoissa ei ole onnistuttu kaventamaan 2000-  
luvulla. Muutamalla mittarilla erot alimman ja ylimmän koulutusryhmän välillä näyttävät 
jopa kasvaneen vuodesta 2000 vuoteen 2017. (Viite 33.)

Eriarvoisuutta on myös pääsyssä terveyspalveluihin: Työssä käyvät pääsevät työterveys-
huollon ansiosta osaan niistä paremmin kuin työttömät tai eläkeläiset ja usein maksutta. 
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Tyydyttämättömiä lääketieteellisen hoidon tarpeita ilmoittaneiden osuus on Suomes-
sa suurempi kuin EU:ssa keskimäärin, mikä johtuu pääasiassa pitkistä odotusajoista. 
(Viite 34.)

Yli puolella työikäisistä, noin 1,9 miljoonalla suomalaisella, on jokin pitkäaikaissairaus tai 
vamma. Tästä hyvin heterogeenisestä joukosta 600 000 kokee sairauden tai vamman 
vaikuttavan työn tekemiseen tai työllistymismahdollisuuksiin. (Viite 35.)

Henkilöillä, joilla on jonkin verran tai vakavasti alentunut toimintakyky, oli 2019* kor-
keampi köyhyys- ja syrjäytymisriski kuin muilla: 22,5 prosenttia, muilla 12,5 prosenttia. 
Heillä toimeentulo lepäsi paljolti sosiaalietuuksien varassa. (Viite 36.) 

Vuonna 2020 sairauspäivärahaa sai 294 568 henkilöä. Heistä 12 prosenttia sai päivä-
rahan vähimmäismääräisenä. Esimerkiksi huhtikuussa 2018 minimipäivärahan saajista 
yli kolmannes, 37 prosenttia, sai saman kuukauden aikana myös toimeentulotukea. 
(Viite 37.)

Viime vuosina ovat yleistyneet mielenterveyden häiriöiden perusteella maksettavat 
päivärahakaudet kaikissa ikäryhmissä, mutta varsinkin nuorilla ja varhaiskeski-ikäisillä 
naisilla (viite 38). Nuoruuden mielenterveysongelmat kasvattavat toimeentulotuen saa-
misen todennäköisyyttä kaikissa tuloluokissa, mutta yhteys korostuu niillä, joilla on ma-
talatuloisempi tausta (viite 39).

Toimeentulotukea saavilla 18–34-vuotiailla on enemmän terveysongelmia kuin muilla 
ikäisillään. Eroa selittää erityisesti mielenterveys- ja päihdeongelmien yleisyys toimeen-
tulotukiasiakkailla. Mitä kauemmin nuori aikuinen on saanut toimeentulotukea, sitä 
useammin hän on käyttänyt erikoissairaanhoidon palveluita, ostanut reseptilääkkeitä ja 
kärsinyt mielenterveyden ongelmista. (Viite 40.)

Suomessa on vaikea työllistyä, jos toimintakyky on heikentynyt. Jos ei vamman tai sai-
rauden vuoksi työllisty milloinkaan, joutuu elämään koko elämänsä takuueläkkeen, 
asumistuen ja mahdollisen toimeentulotuen varassa. Tämä tarkoittaa elämänmittaista 
matkaa köyhyydessä.

Vammaisfoorumin kyselytutkimuksen mukaan vammaisten henkilöiden köyhyys voi olla 
neljä tai viisi kertaa yleisempää kuin köyhyys yhteiskunnassa keskimäärin. Noin kol-
manneksella vastaajista köyhyyden vuoksi vaarantuvat muun muassa terveydenhuolto, 
välttämättömät lääkkeet, perhe- ja ystävyyssuhteiden ylläpito ja liikkuminen kodin ulko-
puolella. Lähes viidenneksellä vaarantuu oikeuksien ajaminen, esimerkiksi kanteluiden 
ja valitusten tekeminen. (Viite 41.)

*  Tiedot esitetään tulonsaantivuoden mukaan, mutta Eurostatin sivuilta ne löytyvät 
tiedonkeruuvuoden mukaan, mikä tarkoittaa tulonsaantivuosi + yksi vuosi.
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Neljän järjestön selvitys osoittaa, että pitkäaikaissairaus on suuri taloudellinen rasite 
runsaalle kolmasosalle sairastavista. Asia ei koske vain kaikkein pienituloisimpia, vaan 
myös suhteellisen suuri osa keskituloisista kokee sairastamisen vaikuttavan talouteensa 
huomattavasti. (Viite 42.) 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja on nostettu useana vuonna merkittävästi. 
Samanaikaisesti on nostettu lääkkeiden ja terveydenhuollon matkakustannusten oma-
vastuuosuuksia. 

Järjestöjen selvityksen mukaan suurin taloudellinen rasite ovat lääkekustannukset. Osa 
pienituloisista lääkkeen käyttäjistä joutuu turvautumaan lainoihin ja pikavippeihin, jotka 
syventävät talouden ahdinkoa. Moni sairastunut on joutunut pyytämään toista, halvem-
paa lääkettä, siirtämään lääkkeen hankkimista tai tinkimään muista välttämättömistä 
menoista, kuten ruoasta. Joka kymmenes vastaaja oli jättänyt lääkärin suositteleman 
lääkkeen hankkimatta sen hinnan vuoksi. (Viite 42.)

Katri Aaltosen tutkimus osoittaa, että joka kymmenes suomalainen on jättänyt rahan 
puutteen takia lääkkeen ostamatta. Joka viides on joutunut taloudellisten syiden vuoksi 
tinkimään lääkkeistä tai lääkärikäynneistä. Ongelmat kasautuvat henkilöille, jotka sairas-
tavat paljon, mutta tienaavat vähän. (Viite 43.)

perheen pitkäaikaisista sairauksista johtuen, sekä lapsen että vanhemman, olemme 
joutuneet köyhyysrajan alapuolelle.  Aiemmin meillä oli hyvä toimeentulo. ennen 
sairastumista en tiennyt, että Suomessa voi jäädä näin yksin ja elää köyhyydessä sairauden 
takia. (Viite 44.)

omaishoitajuus voi vaikeuttaa toimeentuloa

Suomessa arvioidaan olevan noin 350 000 omaishoitotilannetta, joista 60 000 on sitovia 
ja vaativia. Omaishoitosopimuksia oli 2019 noin 48 700. Sopimushoitajista 70 prosenttia 
on naisia. Omaishoitotilanne mielletään usein ikäihmisten hoitamiseksi, vaikka monet 
hoidettavat läheiset ovat lapsia tai työikäisiä. Tyypillinen omaishoitaja on itse eläkkeellä, 
mutta on myös työelämässä olevia omaishoitajia. (Viite 45.)

Omaishoitotilanne voi kehittyä hitaasti, kun toimintakyky heikkenee tai syntyä äkisti esi-
merkiksi sairastumisen vuoksi. Elämänmuutos voi ylittää perheen taloudellisen kanto-
kyvyn ja syrjäyttää samalla omaishoitajan työelämästä. Haavoittuvassa asemassa ovat 
erityisesti ne perheet, jotka ovat jo valmiiksi taloudellisesti heikossa asemassa. Pohjois-
maisten tutkimusten mukaan juuri pienituloiset ryhtyvät keskimääräistä useammin 
omaishoitajiksi. 
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Omaishoitotilanteessa on taloudellisia riskejä useasta syystä: Ansiotulo voi laskea ja se 
pienentää myös ansiosidonnaisia etuuksia. Omaishoito tuottaa lisäkustannuksia esi-
merkiksi hoivatarvikkeista ja asunnon muutostöistä. Hoivatilanteen sitovuus ja vaativuus 
voivat lisätä hoitajan palvelutarvetta. 

Työikäisenä alkanut omaishoito voi vaikuttaa urakehitykseen ja eläkekertymään.

Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen sosiaalipalvelu, eikä siihen ole subjektiivis-
ta oikeutta. Tuki asettaa ihmisiä samankaltaisista tilanteista riippumatta eriarvoiseen 
asemaan. Tähän vaikuttavat esimerkiksi asuinpaikka ja kunnan omaishoitoon varaamat 
määrärahat. Usein tuki ei riitä peittämään läheisen hoidon kustannuksia eikä menetetty-
jä ansiotuloja, jos työelämässä oleva omaishoitaja joutuu vähentämään merkittävästi 
ansiotyössä käyntiään.

Omaishoitajat ovat ylivelkaantumisen ja köyhyysrajan alittavien riskiryhmää.  Omaishoidon 
tuen piirissä olevat työikäiset turvautuvat toimeentulotukeen useammin kuin muut vas-
taavassa ikäryhmässä olevat. Esimerkiksi alle 28-vuotiaista omaishoitajista 21 prosenttia 
joutui turvautumaan toimeentulotukeen, 11 prosenttia heistä jatkuvasti. Tämä koskee 
etenkin lasten omaishoitajia, yksinhuoltajia ja/tai jos perheessä on työttömyyttä.

Työttömyystilanteessa omaishoitajan on vaikea saada työttömyysturvaa, koska heidän 
katsotaan usein työllistyvän omassa toimessaan. Myös pienituloiset eläkeläiset, jotka 
ovat omaishoitajia, ovat ylivelkaantumisen riskiryhmässä.  Omaishoidosta maksettava 
palkkio on pieni ja sen verollisuus koetaan epäoikeudenmukaiseksi. Omaishoitajien ase-
maa heikentää myös se, että hoitopalkkio katsotaan usein tuloksi haettaessa muita tu-
kia, kuten perustoimeentulotukea, työmarkkinatukea tai sairauspäivärahaa.

Kelan omaishoitajakyselyssä yhdeksän prosenttia vastanneista ilmoitti, ettei tule tuloil-
laan toimeen ja joutuu tinkimään kaikesta kulutuksesta. Kaksi kolmannesta joutui tinki-
mään menoistaan ainakin jossain määrin. (Viite 46.) 

Työikäisen omaishoitajan tilanne on hyvin usein taloudellinen katastrofi. lapsen 
onnettomuuden jälkeen on myytävä talo, auto ja koko omaisuus saamatta siltikään kunnolla 
apua. Asunnottomaksi tässä vielä joutuu entinen hyväpalkkainen viranhaltija. (Viite 43.)

ulkomaalaistaustaisten köyhyys on muuta väestöä yleisempää

Ulkomaalaistaustaisella tarkoitetaan henkilöä, jonka molemmat tai ainoa tiedossa oleva 
vanhempi on syntynyt ulkomailla. Näin ulkomaalaistaustaiseksi luetaan myös Suomessa 
syntyneitä henkilöitä. Suomalaistaustaiseksi määrittyy, jos jompikumpi vanhemmista on 
syntynyt Suomessa.  
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Vuoden 2020 lopussa Suomessa asui 440 031 ulkomaalaistaustaista henkilöä, mikä on 
8 prosenttia väestöstä. Kaikista ulkomaalaistaustaisista puolet asui pääkaupunkiseudulla. 
(Viite 47.)

Ulkomaalaistaustaisten asuntokuntien pienituloisuus on koko väestöön verrattuna suu-
rempaa. Ulkomailla syntyneiden ulkomaalaistaustaisten henkilöiden asuntokunnista pie-
nituloisia oli 37,6 prosenttia vuonna 2018, kun koko väestön asuntokunnista luku on 
17,5.  Pienituloisia asuntokuntia on suhteessa enemmän kuin pienituloisia henkilöitä, 
koska pienituloisuus on yleisempää yhden hengen asuntokunnissa. (Viite 48.)

Helsingissä ulkomaalaistaustaiset lapset ja nuoret elävät huomattavasti muita useammin 
pienituloisessa perheessä. Pienituloisuusrajan alapuolella eli 2018 joka kolmas alle 18- 
vuotias ulkomaalaistaustainen helsinkiläinen, kun syntyperältään suomalaisista lapsista 
vastaava osuus oli seitsemän prosenttia. Taustamaasta riippumatta pienituloisuusaste 
on korkeampi ensimmäisen sukupolven ulkomaalaistaustaisilla eli itse Suomeen muutta-
neilla lapsilla verrattuna toiseen sukupolveen eli Suomessa syntyneisiin ulkomaalais-
taustaisiin. (Viite 49.) 

Ulkomaalaistaustaisista henkilöistä on vaikea sanoa mitään yleistä, sillä he eivät ole yh-
tenäinen ryhmä. Voidaan kuitenkin todeta, että rasismi ja syrjintä vaikeuttavat heidän 
kouluttautumistaan ja työllistymistään.

Maahanmuuttajien lapset ovat matalammin koulutettuja kuin valtaväestön lapset. Tämä 
ei johdu kunnianhimon puutteesta, vaan siitä, että erityisesti ulkonäöltään selvästi valta-
väestöstä poikkeavat nuoret kokivat erilaisia rasismin ja syrjinnän muotoja. Tämä on vai-
kuttanut heidän tulevaisuudenuskoonsa. (Viite 50.)

Ulkomaalaistaustaisten työllisyysaste vaihtelee eri menetelmillä tehtyjen arvioiden mu-
kaan. Joka tapauksessa heidän on vaikeampi työllistyä kuin suomalaistaustaisten ja he 
voivat olla vaarassa joutua hyväksikäytetyiksi esimerkiksi alipalkattuna työvoimana. 
(Viite 51.)

Paperiton oleskelee Suomessa ilman täyttä laillista oleskeluoikeutta ja viranomaisten vi-
rallista hyväksyntää. Hänellä ei ole vakuutusturvaa sairauden tai sairaanhoidon varalle, 
eikä kattavaa pääsyä julkiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

Kiristynyt ulkomaalaislainsäädäntö ja sen tulkinta ovat kasvattaneet paperittomien jouk-
koa. Heitä arvioidaan olevan 3 000–10 000. Uutena ilmiönä on kasvanut lapsiperheiden 
määrä. (Viite 52.)

Paperittomien sulkeminen ulos palveluista ja yhteiskunnasta ei poista heitä maasta, vaan 
ajaa heidät laillisiin ja laittomiin verkostoihin. Erityisen toivoton tilanne on ihmisillä, 
jotka viipyvät maassa paperittomina vuodesta toiseen.
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Asunnottomuus väheni edelleen, pitkäaikaisasunnottomuus lisääntyi

Asunnottomuus on Suomessa vähenemässä. Vuoden 2020 lopussa oli 4 341 yksinelävää 
asunnotonta. Tämä oli 259 vähemmän kuin edellisvuonna. Asunnottomia perheitä ja 
pariskuntia oli 201, 63 vähemmän kuin 2019. (Viite 53.)

Pitkäaikaisesti asunnottomien määrä nousi 1 054:ään, kun se oli edeltävänä vuonna alle 
tuhat. Henkilö katsotaan pitkäaikaisesti asunnottomaksi, kun asunnottomuutta on jatku-
nut yli vuoden tai henkilö on kolmen vuoden aikana toistuvasti asunnoton. Ajallinen kesto 
on kuitenkin toissijaista, sillä pitkäaikaisasunnottomaksi katsotaan kaiken kaikkiaan hen-
kilö, jolla on jokin sosiaalinen tai terveydellinen ongelma, joka olennaisesti hankaloittaa 
asumista. Tällainen voi olla velka-, mielenterveys- tai päihdeongelma tai rikostausta.

Asunnottomia oli lähes sadassa kunnassa, mutta eniten suurissa kaupungeissa, suhteel-
lisesti eniten Helsingissä. Asunnottomuus lisääntyi Lahdessa ja Kuopiossa 2020, mutta 
väheni muissa suurissa kaupungeissa.

Asunnottomuus on vähenemään päin, mutta naisten osuus asunnottomista on 2000- 
luvulla kasvanut 17 prosentista noin 25 prosenttiin. 2020 asunnottomia naisia oli 1 065, 
125 vähemmän kuin 2019. Maahanmuuttajataustaisia asunnottomia oli 963, 133 vähem-
män kuin edellisvuonna. Maahanmuuttajien osuus asunnottomista oli 22 prosenttia. 
(Viite 53.)

Vapautuvat vangit ovat ainoa ryhmä, jonka asunnottomuus ei ole vähentynyt. Vuonna 
2020 asunnottomana vapautui Rikosseuraamuslaitoksen tilaston mukaan 627 vankia eli 
17,5 prosenttia vapautuneista 5 700 vangista. Koska huomattavalta osalta tieto puuttuu, 
arvio asunnottomana vapautuvien määrästä on kolmannes.
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5
Köyhyyden syitä

omalla kohdalla työttömyys ja avioero ja näistä seurannut ulosottokierre. Yleisesti asumisen 
kalleus, korkea energiaverotus ja kiinteistövero, sähkönsiirron jatkuva kallistuminen, 
työttömyys. Valtaosalle ihmisistä maksetaan niin pientä palkkaa, ettei sillä elä. Toimeentulo
tuen perusosa on satoja euroja liian pieni.

Työttömyys

Työttömyys on yleisin köyhyyteen johtava tekijä. Se johtaa tulojen vähentymiseen ja eri-
tyisesti työttömyyden pitkittyessä köyhyysriski kasvaa. Työttömien tilannetta käsitellään 
tarkemmin sivulla 13.

Riittämätön perusturva

Perusturvan riittävyyden arviointiraportin (Viite 28) mukaan työttömän, kotihoidon tuen 
saajan ja vähimmäismääräisten sairaus- ja vanhempainpäivärahan saajan tulotasot eivät 
kata kohtuullista minimikulutusta. Opiskelijan sosiaaliturva kattaa sen vain opintolainan 
kanssa. Vain takuueläkkeellä olevien tulot riittävät laskettuun vähimmäiskulutukseen. 

Työttömän perusturvan taso heikentyi edellisellä hallituskaudella erityisesti indeksi-
leikkausten ja aktiivimallista johtuneiden etuuksien alentamisen vuoksi. Kun edellisen 
hallituskauden alussa työttömän perusturva kattoi 74 prosenttia kohtuullisesta minimi-
kulutuksesta, vuonna 2019 se kattoi enää 62 prosenttia ja aktiivimallin leikkausten kans-
sa 58 prosenttia. Toimeentulotuen rooli työttömän perusturvan paikkaajana on kasvanut 
huomattavasti 2015–19. (Viite 28.)

Hallitus teki 2020 alusta pieniä korotuksia perusturvaan ja purki aktiivimallin velvoitteet. 
Korotukset eivät kuitenkaan kompensoi kaikkia aiemmin tehtyjä heikennyksiä. Esi-
merkiksi työttömän perusturva jäi matalammalle tasolle kuin millä se olisi ilman tehtyjä 
indeksileikkauksia ja -jäädytyksiä.
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Perusturvan riittämätön taso on myös lapsiperheiden toimeentulovaikeuksien keskeinen 
syy. Köyhissä lapsiperheissä tulonsiirtojen osuus käytettävissä olevista tuloista on suuri, 
joten perhe-etuuksiin tehdyt leikkaukset ja indeksien jäädytykset näkyvät suoraan per-
heiden toimeentulossa. 

Riittämätön perusturva johtaa toimeentulotuen pitkäaikaiseen käyttöön sekä muun muas-
sa ruoka-apuun turvautumiseen. 

elän työkyvyttömyyseläkkeellä ja takuueläkkeellä. lisäksi saan asumistukea. perusturvan 
tämänhetkinen taso on liian pieni, en tule toimeen ilman vanhempieni apua. Kaikki (oma) 
raha menee vuokraan ja lääkkeisiin. Huoli pärjäämisestä on valtava; se että en voi tietää 
huomisesta – mitä sitten teen, kun vanhempani kuolevat eivätkä enää voi auttaa? olen 
melkein 40vuotias ja täysin riippuvainen vanhemmistani. Tulevaisuus on toivoton.

elämisen kalleus, maksuhäiriöt ja velkaantuminen

Asumisen kalleus on yksi keskeinen toimeentulovaikeuksien syy. 

Kansainvälisesti vertailtuna Suomessa asumismenot ovat keskimäärin kohtuullisia, mutta 
etenkin vuokralla asuvat ja pienituloiset maksavat asumisestaan suhteessa muita enem-
män. Sekä yksityisillä vuokramarkkinoilla että sosiaalisissa vuokra-asunnoissa asuvat ku-
luttavat asumiseensa selvästi suuremman osuuden tuloistaan kuin omistusasunnossa 
asuvat. (Viite 54.)

Palkkatasoon verrattuna korkeat asumiskustannukset etenkin suurissa kaupungeissa 
heikentävät työssäkäyvien lapsiperheiden toimeentuloa. Ne ovat ongelma myös yksin-
asuvilla, sillä asumiskustannukset henkeä kohden ovat heillä selvästi suurempia kuin 
muilla.

Kotitalouden asumiskustannukset vaikuttavat vahvasti perusturvan riittävyyteen. Perus-
turva riittää parhaiten pienissä kunnissa ja huonommin pääkaupunkiseudulla, jossa 
vuokrat ovat korkeimmat. Vuokra-asunnossa asuvien tilanne on heikompi kuin velatto-
massa omistusasunnossa elävien. (Viite 28.)

Asumistuen taso ei ole seurannut kasvaneita asumismenoja. Keskimäärin yleinen asumis-
tuki korvaa noin puolet todellisesta vuokrasta. (Viite 55.) 

Osalla ihmisistä on vaikeuksia tyydyttää perustarpeitaan energiakustannusten vuoksi. 
Monilla on vaikeuksia suoriutua energialaskuista ja jotkut asuvat liian kylmissä asunnoissa 
pienentääkseen sähkölaskuja. Ympäristöministeriö arvioi 2015, että Suomessa on 60 000–
100 000 energiaköyhyyden riskiryhmiin kuuluvaa omistusasunnossa asuvaa kotitaloutta. 
(Viite 56.) Energiaköyhiä on arvioitu olevan kaksi prosenttia väestöstä (Viite 57).
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Finsote-tutkimuksen mukaan vuonna 2020 suomalaisista 18,3 prosenttia kertoo joutu-
neensa tinkimään ruuasta, lääkkeistä tai lääkärikäynneistä rahan puutteen vuoksi. Hieman 
yli 10 prosenttia on pelännyt ruoan loppuvan ennen kuin saa rahaa ostaakseen lisää. 
(Viite 7.) 

Myös ruoka-avun asiakasmäärät ja järjestöille sekä seurakunnille tulleet avunpyynnöt 
ovat tärkeitä signaaleja köyhyyden kokonaiskuvasta. Ruokajonoissa käyvien ihmisten ja 
kirkon diakoniatyölle tulevien avunpyyntöjen määrät ovat olleet kasvussa, ja ne ovat 
moninkertaistuneet koronaepidemian vuoksi. (Viite 58.)

Maksuhäiriöisten lukumäärä kasvoi vuosien 2009–2019 aikana 305 000 henkilöstä 
387 000 henkilöön (viite 59). Vuoden 2020 lopussa 392 200 henkilöllä oli maksuhäiriö-
merkintä (viite 60). 

Naisten ylivelkaantuneisuus on suhteellisesti lisääntynyt ja miesten vähentynyt. Nuorten 
alle 25-vuotiaiden ylivelkaantuminen on vähentynyt, joskin heillä euromääräisten ulos-
ottovelkojen kasvu velallista kohden on lisääntynyt. Kolmas muutos on ylivelkaantumi-
sen lisääntyminen vähintään 65 vuotta täyttäneiden ikäryhmissä ja niissä enemmän nai-
silla kuin miehillä. (Viite 59.)

Ulosottolaitoksen mukaan 2020 julkisista palveluista määrätyistä sosiaali- ja terveyden-
huollon asiakasmaksuista lähes 664 000 päätyi ulosottoon. Luku on kasvanut joka vuosi. 
Kasvua vuodesta 2019 oli 45 prosenttia. (Viite 61.) 
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6
Koronavirusepidemian 

vaikutukset köyhyyteen ja 
eriarvoisuuteen

Koronavirusepidemia on vaikuttanut pahimmin jo ennestään haavoittuvassa asemassa 
oleviin, kuten heikossa työmarkkinatilanteessa, määräaikaisissa ja epätyypillisissä työ-
suhteissa oleviin, vähemmistöihin kuuluviin, kuten vammaisiin ihmisiin ja ulkomaalais-
taustaisiin sekä päihde- ja mielenterveyskuntoutujiin. (Viite 62.)

Eniten koronaepidemia on heikentänyt opiskelijoiden, työttömien ja yrittäjien tyytyväi-
syyttä elämään, onnellisuutta, taloudellista tilannetta ja tulevaisuuden näkymiä. Eläke-
läisillä ja työtätekevillä hyvinvointia heikentävät vaikutukset ovat olleet vähäisempiä. Eri 
ammattialojen vertailussa pienimmin vaurioin ovat selvinneet etätyömahdollisuuksien 
ansiosta asiantuntijaryhmässä työskentelevät. Työntekijäammateissa tilannetta ovat huo-
nontaneet irtisanomiset ja lomautukset. (Viite 63.) 

Työttömyys on lisääntynyt 

Koronaepidemia on lisännyt merkittävästi työttömyyttä. Heinäkuussa 2020 työttömiä 
oli 387 500, mikä on 118 500 enemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä eli 
yhden jaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli 77 700, 12 600 
enemmän kuin vuotta aiemmin. (Viite 64.) Heinäkuussa 2021 työttömiä työnhakijoita oli 
322 600, pitkäaikaistyöttömiä 113 900 (viite 65). 

Koronakriisin aiheuttama työttömyys ja lomautukset ovat vaikuttaneet eniten yksin asu-
vien, naisten, nuorten ja matalasti koulutettujen palkansaajien tuloihin (viite 24).

Työllisyyden kehitys on ydinkysymys väestön toimeentulolle ja hyvinvoinnille. Pandemias-
ta toipumisessa tärkeää on se, parantaako talouden elpyminen työmarkkinoilla heikoim-
min kiinni olevien ja pandemian ankarimmin koettelemien väestöryhmien työllisyyttä, ja 
miten muutoin heidän toimeentulonsa kyetään turvaamaan. Tällaisia ryhmiä ovat nuo-
ret, vähän koulutetut ja ulkomaalaistaustaiset henkilöt. (Viite 66.)
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Yhä useampi on tarvinnut taloudellista tukea ja palveluita

Lomautukset ja työttömyys ovat lisänneet taloudellisia ongelmia ja aiheuttaneet ihmisil-
le huolta sekä oman että läheisten toimeentulon riittävyydestä epidemian alusta saakka. 
Noin vajaa neljännes kokee taloudellisen tilanteensa heikentyneen epidemian vuoksi. 
On viitteitä, että epidemia on heikentänyt eniten niiden taloustilannetta, joilla oli talous-
ongelmia jo ennen epidemiaa. Koska vaikutukset kohdistuvat eri tavoin eri väestöryhmiin, 
toimeentulon erot ja niiden seuraukset uhkaavat kärjistyä. (Viite 66.)

Epidemia on lisännyt tuntuvasti sosiaalipalvelujen ja etuuksien tarpeita (viite 66). 

Järjestelmä on vastannut etuuksia koskeviin tarpeisiin kohtuullisen hyvin, mutta palvelu-
tarpeisiin heikommin. Vaikeassa sosiaalisessa tilanteessa olevilla työikäisillä ovat näky-
neet mielenterveyden ja talouden ongelmat sekä elämänhallinnan vaikeudet. (Viite 67.)

Konkreettista apua, kuten ruoka-apua ja asumista turvaavaa tukea, on kyetty tarjoamaan 
varsin hyvin. Työttömien ja toimeentulotuen asiakkaiden etuuksissa otettiin käyttöön 
väliaikaisia joustoja. (Viite 67.)

Sosiaalipalveluissa henkilökohtainen asiointi vaikeutui, kun palveluja suljettiin tai muu-
tettiin etä- ja digiyhteydellä toimiviksi. Asiakkaiden aktiivinen tavoittelu ei ole juuri li-
sääntynyt epidemian aikana, vaikka juuri henkilökohtaista vuorovaikutusta tarvittaisiin 
kriisinomaisissa olosuhteissa. Erityisesti vaikeassa sosiaalisessa tilanteessa olevien, ku-
ten mielenterveys- ja päihdekuntoutujien, asunnottomien ja toimintakyvyltään heikko-
jen, on ollut vaikea saada palveluita ja asioida niissä. (Viite 67.)

Koronakriisi on lisännyt erityisesti työttömyysturvaa saavien määrää ja työttömyysturva-
menoja. Sairausvakuutuksen päivärahamenoissa, asumistuessa ja toimeentulotuessa 
muutokset ovat olleet vähäisempiä. Verrattuna edellisvuoteen, 2020 työttömyysturvan 
ansiopäivärahan saajien määrä ja ansiopäivärahamenot kasvoivat yli 50 prosenttia. Suh-
teellisesti vielä enemmän on kasvanut peruspäivärahaa saavien määrä. Työttömäksi on 
joutunut suuri joukko henkilöitä, jotka täyttävät työssäoloehdon, mutta eivät ole työttö-
myyskassan jäseniä. Työmarkkinatuessa kasvu on ollut vaatimattomampaa. (Viite 68.)

Perustoimeentulotuen saajien määrä ehti 2019 laskea edellisvuodesta kolmella prosen-
tilla, mutta koronakriisi lisäsi tuen tarvetta. Perustoimeentulotuen saajien määrä kasvoi 
2020 kuitenkin odotettua vähemmän, 5 prosentilla. Ensisijaiset etuudet turvasivat ihmis-
ten toimeentuloa, ja suurempi viimesijaisen tuen tarve saattaa näkyä vasta viiveellä. 
(Viite 30.)

2020 täydentävää toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien määrä väheni 2,4 prosent-
tia ja ehkäisevän toimeentulotuen 2,3 prosenttia. Ehkäisevää toimeentulotukea saanei-
den kotitalouksien määrä väheni toista vuotta peräkkäin. (Viite 69.)
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Ruoka-apuun turvautuu noin 100 000–200 000 henkilöä vuosittain. Korona-aikana asiakas-
määrien arvioidaan kaksin- tai kolminkertaistuneen. (Viite 58.)

Maksuhäiriöitä on yhä useammalla, mutta 2020 määrä ei kasvanut niin paljon kuin odo-
tettiin (Viite 70).

Koko pandemiaan ei voi ns. varautua, koska ei ole varaa ostaa ruokaa varastoon,  
eikä käsidesiä tms.

pahinta se, ettei riskiryhmäläiselle invalidille oo ruokaapua missää enää, sitäkää vähää kun 
ennen koronaa. niin, ja kuvioon kuuluu sit tietty ne ruokarajotteet kans. mutta jonottamaan 
ei auta lähtee, eikä niitä kukaan tuo kotiin.

Kriisi osuu kovemmin naisiin kuin miehiin

Kriisi on sukupuolittanut sosiaalisia riskejä: terveysriskit ja talouden isku osuvat naisvaltai-
sille palvelu- ja hoitoaloille. Naiset myös kantavat hoivavastuuta läheisistään miehiä enem-
män, esimerkiksi yksinhuoltajista valtaosa on naisia.

Naiset ovat yksi ryhmistä, joiden tuloihin koronakriisin aiheuttama työttömyys ja lomau-
tukset ovat vaikuttaneet eniten (viite 24). Työttömyys on lisääntynyt naisilla enemmän kuin 
miehillä. Erityisen paljon heikentyi nuorten naisten työllisyystilanne: 15–24-vuotiailla nai-
silla työllisyysaste oli 2020 pienentynyt 4,5 ja miehillä 1,9 prosenttia edellisvuoteen verrattu-
na. Kriisi onkin iskenyt pahiten nuorten naisten toimeentuloon. Tämä näkyy perus toimeen-
tulotukea saavien määrässä. Vuonna 2020 eniten kasvoi 18–24-vuotiaiden toimeentulo-
tukea saavien naisten määrä. Se oli 10 prosenttia korkeampi kuin vuonna 2019. (Viite 71.) 

Kriisin aikana hoivavastuu on siirtynyt enemmän kotitalouksille, kun oppilaat ovat olleet 
pitkiä aikoja etäopetuksessa ja kriisin alussa myös päivähoitoa rajoitettiin. Tämä on vai-
keuttanut naisten työnteon mahdollisuuksia. (Viite 71.)

Haavoittuvassa asemassa olevat lapsiperheet lujilla

Koronakriisi on lisännyt lapsiperheiden toimeentulovaikeuksia työttömyyden kasvun 
vuoksi. Perheisiin vaikuttaa myös se, että nuorten ja opiskelijoiden ansaintamahdollisuu-
det ovat vaikeutuneet. Toimeentulovaikeudet kuormittavat sekä lapsia, nuoria että van-
hempia ja lisäävät palvelujen tarvetta. (Viite 72.)

Koronakriisin aikana lähes 60 000 lasta eli köyhyysrajan alapuolella olevissa kotitalouk-
sissa viitebudjetilla mitattuna. Näissä perheissä tulot eivät riitä välttämättömiin asumis-
menoihin, kulutukseen ja muihin menoihin. (Viite 73.)

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/140922/URN_ISBN_978-952-343-339-7.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Lapsiperheköyhyys on vaarassa kasvaa, koska kriisi on johtanut taka-askeliin niin perhei-
den toimeentulossa kuin palveluissa. Lasten ja nuorten hyvinvointi on aikuisväestöä enem-
män riippuvainen julkisista palveluista.

Ennen kokematon muutostilanne koettelee perheiden jaksamista ilman toimeentulo-
vaikeuksiakin. Muun muassa perhe- ja lähisuhdeväkivalta on lisääntynyt. Lisäksi kriisi on 
monin tavoin heikentänyt perheiden turvaverkkoa, muun muassa varhaiskasvatus- ja 
harrastuskatkoksin, etäkoulunkäynnillä ja julkisten ja järjestöjen palveluiden heikennyk-
sillä. (Viite 72.)

Kielteiset vaikutukset kohdistuvat erityisesti niihin lapsiin, nuoriin ja perheisiin, jotka 
ovat jo ennestään heikommassa asemassa. Pitkittynyt epidemia on esimerkiksi kuormit-
tanut entisestään lastensuojelun asiakasperheitä ja niiden on ollut entistä haastavam-
paa saada tarvitsemiaan palveluja. 

Matalatuloisten perheiden lapsilla ja nuorilla on ollut muita suurempi huoli perheen 
toimeentulosta ja heidän oma henkinen hyvinvointinsa on huonontunut enemmän. Lap-
sen ääni -kyselyyn vastanneista lapsista ja nuorista 21 prosenttia oli huolissaan perheen-
sä toimeentulosta pandemian vuoksi. Perheensä taloudellisen tilanteen koki heikenty-
neen vähintään jonkin verran 25 prosenttia kaikista vastaajista. Luku oli matalatuloisten 
perheiden lapsilla 47 ja hyvätuloisten perheiden lapsilla 11 prosenttia.  (Viite 74.)

Vaikutukset kasaantuvat lasten, nuorten ja perheiden arjessa: siihen voi vaikuttaa saman-
aikaisesti useampi haavoittuvuutta aiheuttava tekijä, jolloin kriisin vaikutukset voivat 
kertaantua. (Viite 72.) 

osa jäänyt sivuun digitaalisista palveluista

Köyhyyttä kokevilla ihmisillä ei välttämättä ole tietoteknisiä laitteita tai yhteyksiä eikä 
kaikkien osaaminen riitä sähköisten palveluiden käyttöön. Heidän on ollut entistä vai-
keampaa hoitaa asioitaan ja esimerkiksi hakea tietoa ja etuuksia, kun palveluita on siir-
retty yhä enemmän verkkoon.

Sosiaalityöntekijöillä on ollut pitkittyneen pandemian takia suuri huoli muun muassa 
asiakkaiden mielenterveydestä, asumisen turvaamisesta ja elämänhallinnasta. Näissä 
asioissa tarvitaan kasvokkaista, paneutuvaa ja usein pitkään jatkuvaa työskentelyä, mut-
ta silti sosiaalityössä lisättiin edelliskevääseen verrattuna eniten etä- ja digityöskentelyä, 
esimerkiksi puhelinasiointia ja videoyhteyksiä. Ne eivät useinkaan toimi haavoittuvassa 
tilanteessa olevilla – joista taas oltiin eniten huolissaan. (Viite 67.)

Yhteiskunta alkoi elää digitaalisesti etänä. Koneongelmat ja osaamisen puute yhdistyivät 
digiköyhyydeksi. Vanhat tietokoneet eivät tukeneet ohjelmia, tietotaito rajoittui some
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osaamiseen ja puheluihin. Ihmiset eristettiin, toisten auttaminen kävi vaivoin tai ei 
ollenkaan. (Viite 75.)

Jo yritykset päästä lääkäriin ovat olleet koronakeväänä 2021 työläitä. Takaisinsoittopyynnön 
jättäminen oli vaikeaa. oli jos jotakin neuvoa, tiedotusta ja ohjetta, yli 4 minuuttia. meni 
reilu viikko, että hoksasin kuunnella koko rimpsun loppuun. Terveyskeskuksen sivuilla ei ollut 
mitään tietoa, vain koronaa ja 112 ohjeistus, jos on rintakipua tms. kiireellistä.

Aika järjestyi vajaassa viikossa, kun sain ihmisen kiinni, mutta uutta käyntiä en saanut 
varattua, koska en enää ollut ”kiireellinen”. piti asioida maisan (julkisen terveydenhuollon 
sovellus) kautta sähköpostilla. maisaan tunnuksen luominen ja kirjautuminen sekä viestittely 
ja liitteiden lähettäminen oli ihan perusjuttuja, kun taitoa on jo monista muista palveluista. 
mutta JoS en osaisi asioida verkossa olisin ollut pulassa. Ajattelin esim. äitiäni, jolla ei taitoja 
ole ja joka on muutenkin turhan kohtelias sekä varovainen puheissaan, kun asioi. ei kehtaa 
kysyä tai tarkentaa vaikka ei ymmärtäisikään.

Asunnottomien ja paperittomien tilanne on vaikeutunut

Koronavirus on vaikeuttanut myös asunnottomien ja paperittomien tilannetta, kun pai-
kat, jotka normaalisti tarjoavat suojaa, kuten kirjastot, päiväkeskukset ja asuntolat, ovat 
olleet välillä kiinni tai liian täynnä. On ollut vaikeampi saada yösijaa tuttavilta virus-
tartunnan pelossa. 
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mitä Suomi ja eu tekevät 

köyhyyden vähentämiseksi?
Suomi ei saavuttanut sitoumustaan vähentää köyhyys- tai syrjäytymisriskissä elävien ihmis-
ten määrää 150 000:lla vuoteen 2020 mennessä osana EU:n Eurooppa 2020 -strategiaa 
(viite 4). Suomella on vielä kymmenen vuotta aikaa puolittaa köyhyys vuoteen 2030 men-
nessä sitoumuksensa mukaan osana YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden ja Agenda-
2030-toimintaohjelman kansallista toimeenpanoa (Viite 76).

Hallitus teki 2020 alusta pieniä korotuksia perusturvaan ja purki työttömien aktiivimallin 
velvoitteet. Korotukset eivät kuitenkaan kompensoi kaikkia aiemmin tehtyjä heiken-
nyksiä. 

Hallitus on luvannut turvata jokaiselle lapselle ja nuorelle yhden harrastuksen ja nopeut-
taa perusterveydenhuollossa hoitoon pääsyä. Ihmisten peruspalveluiden parantamiseen 
pyrkivä sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus on aloitettu.

Asiakasmaksulakia on uudistettu ja joitain uusia palveluita on tehty maksuttomiksi. Laki 
ei kuitenkaan edelleenkään suojaa pienituloisia ja paljon sairastavia kohtuuttomilta mak-
suilta.

Oppivelvollisuusikä nousi 18 vuoteen elokuussa 2021, ja samalla toisen asteen opinnot 
muuttuvat maksuttomiksi. Tämä helpottaa välittömästi köyhien lapsiperheiden tilannet-
ta, mutta sen odotetaan myös vähentävän köyhyys- ja syrjäytymisriskiä pidemmällä aika-
välillä, sillä koulutuksella on köyhyydeltä suojaavaa vaikutusta. 

Työllisyyspalveluihin lisätään resursseja, mutta vielä on epäselvää, millaiseksi uusi työlli-
syyspalvelumalli muotoutuu ja kuinka se vaikuttaa pienituloisten asemaan. Toimeentulo-
tukilakia pyritään uudistamaan erityisesti haavoittuvimmassa asemassa olevien aseman 
parantamiseksi (viite 77).

Koronan kielteisiä seurauksia on yritetty lieventää monin tavoin hallituksen päätöksillä: 
Yrityksiä on tuettu ja tuotu yrittäjiä työttömyysturvan piiriin. Toimeentulotuen myöntämis-
käytäntöjä helpotettiin väliaikaisesti ja toimeentulotuessa oli käytössä epidemia korvaus. 
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Koronan hoito on sairastuneelle maksutonta. Opintotuen maksaminen jatkuu, vaikka 
opinnot eivät olisi korona-aikana edistyneet vaaditusti. Lasta kotiin hoitamaan jäänyt 
vanhempi ja karanteeniin joutunut saavat rahallista korvausta. Kunnat ovat jakaneet vä-
hävaraisille ilmaisia kasvomaskeja. Kulutusluottojen korkokatto on voimassa syyskuun 
2021 loppuun. Sillä halutaan estää epidemian vuoksi maksuvaikeuksiin joutuneiden hy-
väksikäyttö. 

euroopan komission toimintakaudella 2019–2024 Euroopan vihreän kehityksen ohjel-
ma on yksi keskeinen painopiste (viite 78).  Se sisältää muun muassa toimia, joilla pyri-
tään vähentämään päästöjä, luomaan työpaikkoja ja kasvua sekä lisäämään terveyttä ja 
hyvin vointia. Samalla luvataan varmistaa, että siirtymä luo mahdollisuuksia kaikille: 
haavoittuvassa asemassa olevia kansalaisia tuetaan torjumalla epätasa-arvoa ja energia-
köyhyyttä ja eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä lujitetaan. (Viite 79.)

Komissio on koordinoinut EU:n yhteisiä toimia koronaviruspandemian torjumiseksi ja pyr-
kinyt vahvistamaan EU:n terveydenhuoltosektoria ja lievittämään epidemian sosio ekonomisia 
vaikutuksia. 

EU:n elpymisvälineellä, Next Generation EU, pyritään vauhdittamaan ihmisten, talouden 
ja yhteiskunnan toipumista koronakriisistä. Väline sisältää 750 miljardin euron rahoituk-
sen jäsenmaille. Se jakaantuu seitsemään ohjelmaan, joista elpymis- ja palautumistuki-
väline, RRF Recovery and Resilience Facility on suurin. (Viite 80.)

Jäsenmaat ovat laatineet kansalliset suunnitelmansa rahojen käytöstä. Suomen elpymis- 
ja palautumissuunnitelma muun muassa lupaa vähentää päästöjä vauhdittamalla in-
vestointeja sekä tutkimus- ja kehitystoimintaa, nopeuttaa kestävää talouskasvua, luoda 
mahdollisuuksia talouskasvulle pitkällä aikavälillä, nopeuttaa hoitoonpääsyä ja tukea 
työllisyyttä edistäviä uudistuksia. (Viite 81.)

Sosiaalisten oikeuksien pilarilla kansalaisille vahvempia oikeuksia?

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission allekirjoittaman Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarin tavoitteena on vahvistaa sosiaalialan säännöstöä ja taata kansalaisille 
entistä vahvemmat oikeudet. Pilariin kuuluu 20 periaatetta, jotka koskevat muun muassa 
yhtäläisiä mahdollisuuksia, oikeudenmukaisia työoloja ja sosiaalista suojelua. (Viite 82.)

Sosiaalisen suojelun alla määritellään oikeuksia, kuten vähimmäistoimeentulo, terveyden-
hoito, sosiaalinen asuntotuotanto ja peruspalvelujen saatavuus. Vähimmäistoimeen-
tulon osalta todetaan, että jokaisella, jolla ei ole riittäviä varoja, on oikeus riittäviin vä-
himmäistoimeentuloetuuksiin, joilla varmistetaan ihmisarvoinen elämä kaikissa elämän-
vaiheissa.
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Maaliskuussa 2021 julkaistun Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin toimintasuunni-
telman on tarkoitus muuttaa pilarin periaatteet konkreettisiksi toimiksi (viite 83). Jäsen-
maat sitoutuivat suunnitelmaan sosiaalialan huippukokouksessa Portossa 7.5.2021 
(viite 84).

Toimintasuunnitelmassa esitetään EU:lle yleistavoitteita vuoteen 2030 mennessä. Yksi 
niistä on vähentää köyhyys- tai syrjäytymisvaarassa olevien määrää 15 miljoonalla vuo-
teen 2030 mennessä. Näistä 5 miljoonan tulee olla lapsia. Kunkin jäsenmaan tulee aset-
taa oma kansallinen köyhyyden vähentämisen tavoitteensa. 

Toimintasuunnitelma sisältää useita EU:n toimia, joihin komissio on sitoutunut toimi-
kautensa aikana, vuoden 2024 loppuun (viite 85). Siinä luvataan esimerkiksi toteuttaa 
lasten oikeuksia koskeva strategia ja eurooppalainen lapsitakuu (viite 86), perustaa asun-
nottomuuden torjunnan eurooppalainen foorumi sekä antaa 2022 neuvoston päätelmät 
vähimmäistoimeentulosta. 
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EAPN-Finin suositukset:  

miten köyhyyttä  
tulisi vähentää?

Toimintaohjelma köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämiseksi – huomio koronakriisin 
vaikutusten lieventämiseen etenkin haavoittuvassa asemassa oleville
Köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämiseksi tulee laatia kokonaisvaltainen strategia ja 
toimintaohjelma, jossa huomioidaan koronakriisin vaikutusten lieventäminen huono- 
osaisten näkökulmasta. Köyhyyden vähentämiseksi tarvitaan määrätietoista yhteiskun-
tapolitiikkaa: työllisyyden parantamista ja pitkäaikaistyöttömyyden vähentämistä, perus-
turvan tason nostamista, kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon lisäämistä, toimivia 
sosiaali- ja terveyspalveluja, joissa huomioidaan haavoittuvimmat ryhmät, ja tasa-arvoista 
koulutusta. Koronakriisin seurauksia köyhyyttä kokeville ja muille haavoittuvassa asemassa 
oleville ihmisille on vaikea ennustaa: heidän tilannettaan tulee siksi erityisesti seura-
ta. Suomen on asetettava kansalliset köyhyyden vähentämisen tavoitteet osana Euroo-
pan sosiaalisten oikeuksien pilarin toimeenpanoa.  

perusturva kohtuullisen minimin takaavalle tasolle 
Perusturvan on riitettävä kohtuulliseen toimeentuloon. Sen tason korottamista on jat-
kettava asteittain kohti viitebudjettien määrittelemää kohtuullisen minimin tasoa, samalla 
vähentäen toimeentulotuen tarvetta. Tällä ehkäistään ongelmien kasautumista, syvene-
mistä ja kroonistumista. Sosiaaliturvaa on selkeytettävä ja joustavoitettava niin, että se 
huomioi paremmin muuttuvan työelämän, vähentää byrokratialoukkuja, tukee ihmisten 
työllistymistä ja mahdollistaa osatyökykyisten työllistymisen.

Sosiaali ja terveyspalvelujen uudistus, joka kaventaa terveys ja hyvinvointieroja 
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamista koskevat lait hyväksyttiin kesäkuussa 2021. 
Perusterveydenhuolto, sosiaalipalvelut ja erikoissairaanhoito siirtyvät hyvinvointialuei-
den järjestettäviksi.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa on uudistettava niin, että kaikille taataan tarvittava ja laa-
dukas hoito tulotasosta riippumatta. Hyvin toimivat sote-palvelut tukevat yksilön selviy-
tymistä, työkyvyn ylläpitämistä ja parantavat mahdollisuutta työllistyä. Huono-osaisten 
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erityisryhmien palvelut on turvattava, perustason palveluja vahvistettava sekä panostet-
tava hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Erityistä huomiota on kiinnitettävä mielen-
terveys- ja päihdepalveluiden kehittämiseen. Koronakriisi on koetellut laajasti väestön 
mielenterveyttä, ja palvelut ovat olleet riittämättömiä jo ennen sitä. 

lapsiperheille riittävä toimeentulo ja palvelut
Lasten ja nuorten hyvinvointiin, peruspalveluihin ja etuuksiin panostaminen on nyt tär-
keää, jotta koronapandemian vuoksi uhkaava lapsiperheköyhyyden paheneminen ja eri-
arvoistumiskehitys estetään.  

Lapsiperheiden köyhyyttä voidaan vähentää korjaamalla perusturvan ja perhe-etuuksien 
tasoa, pitämällä palvelumaksut kohtuullisina, alentamalla asumiskustannuksia ja tuke-
malla vanhempien koulutus- ja työllistymismahdollisuuksia.  Lapsiperheköyhyyden tor-
jumisessa tarvitaan sekä kattavia universaaleja palveluja että kohdennettuja toimia. 
Lapsi lisät on sidottava indeksiin, vähimmäismääräisten päivärahojen tasoja on korotetta-
va ja nostettava etuuksien lapsikorotuksia.

Köyhyyden vaikutuksia voidaan lieventää muun muassa vahvistamalla perusopetuksen 
laatua ja oppilashuollon voimavaroja kaikilla koulutusasteilla. Köyhyyden vaikutuksia 
lievennetään myös takaamalla harrastusmahdollisuus kaikille lapsille ja varmistamalla 
lapsi perhepalvelujen saatavuus. Esimerkiksi vahvistamalla lapsiperheiden kotipalvelua 
voidaan tukea perheitä matalalla kynnyksellä. Kaikkiin lapsiperheitä tukeviin toimiin tar-
vitaan lisäpanostuksia koronan aiheuttamien vaurioiden takia.

Työttömille asiakaslähtöisiä palveluita ja lisäyksiä työllisyysmäärärahoihin
Kaikille tulee turvata yhdenvertaiset ja asiakaslähtöiset työvoimapalvelut. Aktiiviseen 
työvoimapolitiikkaan tulee satsata ja työllisyysmäärärahoja kasvattaa merkittävästi. 
Palkkatukimäärärahat on nostettava riittävälle tasolle. Työllisyyspoliittisen avustuksen 
määrärahaa on korotettava. Järjestöjen rooli työllistämistä edistävien palveluiden tuot-
tajina ja työllistäjinä on turvattava, sillä järjestöt tukevat vaikeimmin työllistyviä ja autta-
vat heitä työllistymispolun alkuun. 

Koulutuksen saatavuutta eri elämänvaiheissa tulisi helpottaa laajentamalla työttömien 
mahdollisuutta kouluttautua työttömyystuella.

Vammaisille ja pitkäaikaissairaille ihmisille mahdollisuus osallistua työelämään
Suomalaisessa palvelujärjestelmässä on ollut yleistä myöntää työkyvyttömyyseläke vam-
maisuuden perusteella sen sijaan, että mahdollisuuksia osallistua työelämään ja varsin-
kin palkkatyöhön olisi tarkasteltu paremmin. Turvataan pitkäaikaisesti sairaille ja vam-
maisille henkilöille rajoitteistaan huolimatta, mutta ne huomioiden, yhdenvertainen mah-
dollisuus valita ammattinsa, saada työtä ja olla osallisena yhteiskunnassa.
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Sairastamisen kustannuksia potilaalle on alennettava
Sairastamisen kustannukset eivät saa heikentää hoidon saantia. Lääkekorvausten tulee 
olla riittävät ja asiakasmaksujen kohtuulliset. Osan sosiaali- ja terveyspalveluista tulee 
olla kokonaan maksuttomia.  Kuntien tulee toteuttaa asiakasmaksulakia ja kohtuul-
listaa asiakasmaksut tai jättää ne perimättä, jos ne vaarantavat asiakkaan toimeen-
tulon. Asiakkaille ja työntekijöille on aktiivisesti tiedotettava tästä mahdollisuudesta.

Asiakasmaksulain uudistamista pitää jatkaa. Palvelu-, matka- ja lääkemaksukatot tulee 
yhdistää yhdeksi maksukatoksi, joka saa olla korkeintaan takuueläkkeen suuruinen. Eril-
liset maksukatot kuitenkin säilyisivät ja niitä seurattaisiin jatkossakin. Maksukattojärjes-
telmää tulee kehittää siten, että edunsaaja saisi hänelle kuuluvan etuuden automaatti-
sesti. Alkuvuoden maksusumaa tulisi keventää, sillä nykyisellään kattojen täyttymistä 
seurataan kalenterivuosittain. 

omaishoitajien toimeentuloa on kohennettava
Omaishoitajien toimeentuloa on yhdenmukaistettava ja kohennettava huomioiden eten-
kin työikäiset omaishoitajat. Eriarvoistavista kuntapohjaisista järjestelmistä tulisi luopua. 
Osana sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamista koko maahan on saatava yhtenäiset 
kriteerit omaishoidon tuen myöntämiseen.

lisää tukea kohtuuhintaiselle vuokraasuntotuotannolle
Tukea kohtuuhintaiselle vuokra-asuntotuotannolle tarvitaan pääkaupunkiseudun lisäksi 
maakuntakeskuksissa. Lisäksi on turvattava kohtuullinen asumistuen taso.

Talous ja velkaneuvontaa sekä sosiaalista luototusta on lisättävä

digitaalista eriarvoistumista torjuttava
Julkisten ja muiden palveluiden digitalisaatio voi voimistaa sosiaalista ja terveyden eri-
arvoisuutta. Digipalveluista hyötyvät vähiten taloudellisesti, sosiaalisesti ja terveydeltään 
heikommassa asemassa olevat. Tarjolla tulee aina olla myös muita asiointi-, neuvonta- ja 
tiedonsaantikanavia.

Julkisen vallan on tehtävä kaikkensa, jotta mahdollisimman moni pystyisi käyttämään 
digipalveluita: täytyy kehittää käyttäjäystävällisiä palveluita, järjestää laitteita, opas-
tusta, kädestä pitäen tukea, mutta myös puolesta asioinnin mahdollisuuksia, sillä kaikki 
eivät eri syistä millään taivu digipalveluiden käyttäjiksi. 

Kaikilla ei ole verkkoyhteyksiin ja laitteisiin varaan. Esimerkiksi harkinnanvaraista täyden-
tävää ja ehkäisevää toimeentulotukea on syytä käyttää digitaalisen osallisuuden mahdol-
listamiseksi.
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