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AVAU KSET

Sosiaaliturvan riittävyyttä tulee mitata 
läpinäkyvästi ja huolellisesti
JUSSI TERVOLA & EEVA NYKÄNEN

Oikeus riittävään sosiaaliturvaan on kansainväli
sissä ihmisoikeussopimuksissa tunnustettu ihmis
oikeus. Se turvataan esimerkiksi Euroopan neu
vostossa laaditussa uudistetussa Euroopan sosiaali
sessa peruskirjassa, joka sitoo Suomea. 

Mutta miten määritellä ihmisoikeusvelvoittei
den edellyttämän taloudellisen turvan taso kan
sainvälisesti, kun eri maiden elintaso ja toisaalta 
tukijärjestelmien painopisteet vaihtelevat suures
ti? Jotkin maat panostavat ilmaisiin palveluihin ja 
kohtuuhintaiseen asumiseen, toiset taas enemmän 
rahaetuuksiin, ja jossain turvan taso jää taloudelli
sista realiteeteista johtuen hyvin matalaksi. 

Sosiaalisen peruskirjan toimeenpanoa valvo
va Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea 
(ESOK) otti vuonna 2004 käytännöksi määri
tellä sopimuksen edellyttämän riittävän etuusta
son niin sanotuilla pienituloisuusrajoilla (at-risk-
of-poverty threshold) (Mikkola 2010). Näitä rajoja 
käytetään laajasti EU:ssa ja Suomessa pienituloi
suuden eli tuloköyhyyden mittaamiseen.

Pienituloisuusrajat asetetaan suhteessa väestön 
keskimääräiseen nettotuloon, eli ne ovat luonteel
taan suhteellisia. Suomessa käytetään yleisimmin 
rajaa, joka on 60 prosenttia väestön mediaanitu
losta. ESOK on päätynyt käyttämään riittävyy
den mittaamisessa rajana 40–50 prosenttia me
diaanitulosta. Jos etuuden nettotaso asettuu 40 
prosentin rajan alapuolelle (Suomessa 850 €/kk 
v. 2020), ei sitä missään tilanteessa voida ESOK:n 
tulkinnan mukaan pitää riittävänä. Jos etuuden ta
so sijoittuu välille 40–50 prosenttia, voidaan etuus 
katsoa riittäväksi, jos se täydentävien etuuksien 

kanssa ylittää 50 prosentin rajan (Suomessa 1 060 
€/kk v. 2020). Tätä mittaria käyttäen ESOK tote
si vuonna 2015 antamassaan päätöksessä Suomen 
perus ja vähimmäisturvaetuuksien tason olevan 
liian alhainen ja että Suomi ei siis täyttänyt perus
kirjasta seuraavia velvoitteitaan (ESOK 2015; ks. 
myös Tervola ym. 2019). 

Mittarin tasosta, tai sosiaalisten ihmisoikeuksien 
toteutumisesta, kertoo jotain se, että EUmaissa 
joka yhdeksäs henkilö (11 %) eli vuonna 2020 
tuloilla, jotka olivat ESOK:n käyttämän maittain 
määritellyn 50 prosentin rajan alla. Suomessa tä
mä joukko oli noin 5 prosenttia väestöstä, mikä 
on EU:n toiseksi pienin määrä. (Eurostat 2022.)

Kuinka hyvin ESOK:n käyttämä mittari 
kuvaa riittävän vähimmäistoimeentulon tai 
sosiaaliturvan tasoa, on kiistanalainen kysymys. 
Nostamme seuraavassa esiin joitain mittarin – ja 
yleisemminkin riittävyyden mittaamisen – ongel
makohtia. 

Raja on syytä asettaa perustellusti

On selvää, että riittävän sosiaaliturvan raja on ase
tettava johonkin kohtaan, mutta raja tulisi kye
tä perustelemaan. Se, miksi ESOK on päättänyt 
asettaa ihmisoikeuksien toteutumisen rajan juu
ri 50 prosentin tasolle, on epäselvää, sillä linjausta 
ei ole perusteltu. Tämä on ongelmallista, sillä kyse 
on varsin merkityksellisestä seikasta – sen arvioi
misesta, onko valtio rikkonut sitä sitovia ihmisoi
keusvelvoitteita. 
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Vähimmäisturvan riittävyyttä on vaikea 
mitata yhdellä tulorajalla

Suomen tilannetta tarkastellessaan ESOK on käyt
tänyt suhteellista pienituloisuusastetta myös toi
meentulotuen riittävyyden arvioimiseen. Päätyes
sään antamaan Suomelle moitteita toimeentulo
tuen riittämättömyydestä, komitea otti huomioon 
vain toimeentulotuen perusosan, mutta ei mui
na perusmenoina korvattavia asumis ja terveys
menoja. Käytännössä kuitenkin lähes kaikki toi
meentulotuen saajat saavat toimeentulotukea pe
rusosan lisäksi myös asumismenoihinsa. Korvat
tavien asumismenojen enimmäismäärä on monis
sa kaupungeissa jopa suurempi kuin yksinasuvan 
perusosa (Kela 2022). Se, että komitea ei ottanut 
asumismenojen korvausta huomioon arvioinnis
saan, selittynee sillä, että asia jäi konkretisoimatta 
Suomen vastineessa ESOK:lle. 

Yleisesti ottaen vähimmäisturvan tason riittä
vyyden mittaamisesta tekee hankalan se, että vä
himmäisturvan taso riippuu myös henkilöiden 
menoista, ennen kaikkea asumisen menoista. Si
ten vähimmäisturvan riittävyyden mittaaminen 
yhdellä tuloihin perustuvalla rajalla on epätarkkaa.

Olisivatko kulutuskoriin perustuvat mitta-
rit sopivampia mittaamaan sosiaaliturvan 
riittävyyttä kuin suhteelliset tulorajat? 

Pienituloisuusraja vaihtelee taloussuhdanteiden 
mukana. Laman aikana raja ja siten myös mittaria 
soveltaen riittäväksi arvioidun sosiaaliturvan taso 
alenee, ja vastaavasti yleisen tulotason noustessa 
raja nousee. Tosiasiallinen elintaso pienituloisuus
rajan tuntumassa vaihtelee eri maissa paljonkin. 

Voidaankin kysyä, olisiko perustellumpaa käyt
tää tiettyyn kulutustasoon sidottua rajaa, esimer
kiksi kohtuullisen vähimmäiskulutuksen viite
budjettia (Lehtinen 2021). Viitebudjetit kuvaa
vat suhteellisia mittareita paremmin yhteiskun
nalliseen osallistumiseen tarvittavaa vähimmäistä 
rahamäärää. Niiden ongelma on toisaalta se, että 
ne ovat muodostamistavaltaan monimutkaisia ei
kä niitä ole toistaiseksi muodostettu monessakaan 
maassa (ks. Goedemé 2020). 

Voitaisiinko sosiaaliturvan saatavuutta  
ja alikäyttöäkin mitata? 

Se, miltä etuudet näyttävät lakitekstissä, ei kerro 
koko kuvaa turvan riittävyydestä. Korkeakaan so
siaaliturva ei vähennä köyhyyttä, jos se ei ole väes
tön saavutettavissa tai jos väestö ei käytä sitä. Toi
meentulotuen ja vastaavien vähimmäisetuuksien 
alikäytön laajuudesta on jonkin verran tutkittua 
tietoa eri maista. Tutkimustiedon perusteella voi
daan todeta, että yleisesti ottaen etuuksien alikäyt
tö on melko yleistä, mutta alikäytön taso vaihte
lee paljon maittain (Eurofound 2015; Tervola ym. 
2021). Tutkimustieto myös osoittaa, että alikäyt
tö voi johtua monesta seikasta, kuten etuuksia ja 
niiden saamisedellytyksiä koskevan tiedon puut
teesta, etuuksien hakemiseen liittyvästä raskaasta 
byrokratiasta tai hakemiseen liittyvästä stigmasta 
(esim. Currie 2015).

 
Eri maiden järjestelmien rakenteet eroavat 
toisistaan paljonkin

Sosiaaliturvan riittävyyteen vaikuttaa etuusta
sojen lisäksi myös järjestelmän rakenne ja katta
vuus. Suomessa sosiaaliturvajärjestelmä koostuu 
kolmesta tasosta: vähimmäis, perus ja ansiotur
vasta. Vähimmäisturvaa edustaa toimeentulotu
ki, perusturvaa muun muassa työmarkkinatuki ja 
vähimmäismääräiset sairaus ja vanhempainpäi
värahat ja ansioturvaa ansiosidonnaiset etuudet. 
Monissa muissa maissa järjestelmä on kaksipor
tainen koostuen lähinnä vähimmäisturvan lisäksi 
toisesta portaasta, joka on yleensä ansiosidonnai
nen. Esimerkiksi pitkäaikaistyöttömät ovat monis
sa maissa perusturvan sijasta pääosin vähimmäis
turvan varassa (Immervoll 2009). Perusturva eroaa 
vähimmäisturvasta yleensä esimerkiksi siinä, et
tä puolison tulot tai kotitalouden varallisuus eivät 
vaikuta perusturvan tasoon, kun taas vähimmäis
turva on usein perusturvaa harkinnanvaraisempi. 
Etuuden saajan näkökulmasta on siis usein edulli
sempaa, että hänen toimeentulonsa turvataan pe
rusturvaetuudella eikä vähimmäisturvaetuudella. 
Järjestelmiä arvioitaessa onkin tärkeä kiinnittää 
huomiota sosiaaliturvan kokonaisuuteen.

Sosiaaliturvan järjestämistapojen kirjo tuottaa 
paljon haasteita turvan riittävyyden, laajuuden ja 
saatavuuden mittaamiselle. Arviointikriteerien ke
hittämistyötä tulisi jatkaa yhteistyössä eri tieteena
lojen kanssa mahdollisimman avoimesti.
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