
Ikääntyneiden köyhyys on 
yleisempää, kun terveyteen 
käytettyjä menoja otetaan huomioon 
Köyhyyden mittaaminen on aina tuottanut tutkijoille päänvaivaa. Ihmisten kokemukset 
köyhyydestä voivat vaihdella merkittävästi. Jotta köyhyydestä voitaisiin puhua yhteisellä 
kielellä, on määritelty yleisiä rahamääräisiä köyhyysrajoja.  

Vauraissa yhteiskunnissa köyhyys on suhteellista, ja määritelty suhteessa yleiseen 
kulutustasoon. Esimerkiksi Euroopan neuvosto on muotoillut, että perhe on 
köyhyysriskissä, jos sen varat eivät riitä ylläpitämään yhteiskunnan ”vähimmäistä 
hyväksyttävää elämäntapaa”.  

Määritelmissä puhutaan yleisesti varoista, mutta köyhyyttä mitataan yleisesti tulojen 
kautta, koska se tieto on helpoiten mitattavissa. Pelkästään tuloihin perustuvia mittareita 
on kuitenkin kritisoitu esimerkiksi siitä, että tulojen riittävyyteen vaikuttaa monet seikat, 
kuten terveydentila. Huono terveys edellyttää usein suurempia menoja lääkkeisiin ja 
terveyspalveluihin. Lisäksi tiedetään, että pienempituloisilla on useammin huonompi 
terveys. 

Tutkimuksessa päivitetään köyhyysasteet ottamalla 
huomioon terveysmenot 

Nyt meneillään olevassa tutkimuksessa päivitämme köyhyysmittareita niin, että ne ottavat 
huomioon julkisten terveyspalvelujen kulutuksen ja niistä maksetut asiakasmaksut, niin 
kuin ne on määritelty asiakasmaksulaissa. Tutkimus on tehty simuloimalla vuosien 2010–
2018 lainsäädännöt vuoden 2016 väestön tiedoilla. Simuloinnin avulla pystytään 
erottamaan lainsäädännön vaikutus, eivätkä väestössä tapahtuneet muutokset kuten 
ikääntyminen vaikuta tuloksiin.  

Tutkimuksen alustavat tulokset on esitetty alla olevissa kuvioissa. Köyhyys näyttäytyy 
hieman yleisempänä, kun asiakasmaksut huomioidaan. Näin on erityisesti yleisesti 
käytetyimmän pienituloisuusasteen kohdalla, jossa rajana on 60 prosenttia 
mediaanitulosta. Pienituloisuus kasvaa varsinkin yli 65-vuotiaiden keskuudessa, koska he 
käyttävät eniten terveyspalveluja. 



 

Kuva1. Sosiaaliturvan, verotuksen ja asiakasmaksujen lakimuutosten simuloidut 
vaikutukset eri köyhyysasteisiin 2010–2018, asiakasmaksut eriytettynä. 

Terveydenhuollon maksut tulonjakoarvioiden sokea 
piste 

Vuosien 2010–2018 lainsäädännön muutokset sosiaaliturvaan ja verotukseen eivät ole 
juurikaan kasvattaneet köyhyysasteita, vaan jopa pienentäneet niitä hieman. 
Asiakasmaksujen lainsäädännön osalta kehitys on ollut kuitenkin päinvastainen. Vuonna 
2016 tasasuuruisia maksuja korotettiin 27,5 prosenttia, mikä näkyy selkeästi yllä 
oikeanpuoleisessa kuviossa.  

Analyysistamme tulee puuttumaan vielä merkittävä osa terveyspalvelujen kulutuksesta, 
ennen kaikkea lääkkeet ja yksityinen terveydenhuolto. Lisäksi siinä ei ole huomioitu 
maksujen muutosten mahdollisia vaikutuksia palvelujen käyttöön. Tutkimus tulee olemaan 
kuitenkin merkittävä edistysaskel köyhyysmittaukseen ja lainsäädännön vaikutusarviointiin. 
Pitkään terveydenhuollon maksujen ja korvausten muutokset ovat olleet sokea piste 
talouspolitiikan tulonjakoarvioissa. 
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