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Tiivistelmä 

Perusturvan riittävyyden IV arviointiryhmä. Perusturvan riittävyyden arviointiraportti 2019–2023. Tervey-

den ja hyvinvoinnin laitos (THL). Raportti 3/2023. 85 sivua. Helsinki 2023. ISBN 978-952-408-037-8 

(verkkojulkaisu) 

Kansaneläkeindeksistä annetun lain mukaan perusturvan riittävyys on arvioitava joka neljäs vuosi. Sosiaali- 

ja terveysministeriön toimeksiannosta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kutsui koolle toukokuussa 2022 pe-

rusturvan riittävyyden IV arviointiryhmän toteuttamaan järjestyksessä neljännen perusturvan riittävyyden 

arvioinnin. 

Perusturvalla viitataan yleensä perustoimeentulon turvaan, jota henkilö saa työttömänä, sairaana, työky-

vyttömänä, vanhuuden aikana, vanhempainvapaalla ollessaan sekä huoltajan menetyksen yhteydessä. Vä-

himmäisturvalla sen sijaan viitataan välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon silloin, kun itse ei ky-

kene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa. Käytännössä tätä taataan erityisesti toimeentu-

lotuella. 

Se, mikä katsotaan riittäväksi perusturvan tasoksi, on pitkälti poliittinen arvovalinta. Riittävyyttä voidaan 

arvioida eri näkökulmista ja erilaisin menetelmin. Olemme käyttäneet suuntaa antavina mittatikkuina erityi-

sesti viitebudjetteja, jotka pyrkivät kuvaamaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää kulutustasoa. Työttömän, 

sairaan ja vanhempainvapaan perusturva ei riitä kattamaan viitebudjettien menoja, mutta eläkeläisen perus-

turva sen sijaan kattaa. Opiskelijan sosiaaliturva riittää kattamaan viitebudjetit vain opintolainan kanssa. 

Suomen perus- ja vähimmäisturvan taso on kansainvälisesti tarkasteltuna kärki- tai keskitasoa riippuen 

perhemuodosta ja elämäntilanteesta. On myös hyvä huomioida, että vähimmäisturvasta erilliset perusturva-

etuudet ovat suomalaiselle sosiaaliturvalle tyypillinen rakenne, jota ei löydy mistään muusta maasta yhtä 

laajasti.  

Pääministeri Antti Rinteen ja pääministeri Sanna Marinin hallituskausilla 2019–2023 perusturvan taso on 

kasvanut suhteessa yleiseen hinta- sekä ansiotasoon. Hallitus toteutti lakisääteiset indeksitarkistukset sekä 

korotti perusturvan tasoa vuonna 2020 ja lapsiperheiden osalta väliaikaisesti myös vuonna 2023. Hintojen 

nousu nosti myös asumistukien tasoa: vuokrataso on kasvanut melko maltillisesti, mutta asumistukien katto-

vuokria on nostettu yleisen hintatason kehityksen mukaisesti, mikä on kasvattanut asumistukien tasoa mo-

nella.  

Suuri osa perusturvan saajista on oikeutettu myös toimeentulotukeen. Niillä perusturvan saajilla, jotka 

saavat toimeentulotukea, perusturvan tason kasvu ei heijastu kokonaistulotasoon, koska perusturvan koro-

tukset pienentävät toimeentulotuen määrää täysimääräisesti. Toisaalta lapsiperheiden ja erityisesti yksinhuol-

tajien toimeentulotuen tasoa korotettiin hallituskauden aikana. 

Pienituloiset etuudensaajat ovat hyötyneet tavallista enemmän yleiseen hintakehitykseen sidotuista indek-

sikorotuksista, koska hintojennousu on kohdistunut hyödykkeisiin, jotka muodostavat pienemmän osan pie-

nituloisten kulutuksesta kuin keskimäärin. Näitä ovat erityisesti asumisen energia ja liikenteen polttoaineet.  

Arviointi keskittyy kuvaamaan perusturvaa saavien kotitalouksien keskimääräistä tilannetta huomioiden 

jonkin verran vaihtelua perhemuodon, asuinalueen ja elämäntilanteen mukaan. Asumisoletukset perustuvat 

kerrostaloasuntoihin, joiden vuokrataso on kohtuullinen. Analyysi ei siis kuvaa kattavasti energian hinnan-

nousun vaikutuksia toimeentuloon erilaisissa asumismuodoissa. 

 

Avainsanat: sosiaaliturva, perusturva, vähimmäisturva, sosiaalivakuutus, toimeentulotuki 
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Sammandrag 

Expertgrupp IV för grundtrygghetens utvärdering. Perusturvan riittävyyden arviointiraportti 2019–2023 

[Utvärderingsrapport om grundtrygghetens tillräcklighet 2019–2023]. Institutet för hälsa och välfärd 

(THL). Rapport 3/2023. 85 sidor. Helsingfors 2023. ISBN 978-952-408-037-8 (nätpublikation)  

Enligt lagen om folkpensionsindex ska grundtrygghetens tillräcklighet utvärderas vart fjärde år. På uppdrag 

av social- och hälsovårdsministeriet sammankallade Institutet för hälsa och välfärd i maj 2022 expertgrupp 

IV för grundtrygghetens utvärdering. Uppgiften var att genomföra den fjärde utvärderingen av grundtrygg-

hetens tillräcklighet.  

Med grundtrygghet avses i allmänhet tryggande av grundläggande försörjning för en person som är ar-

betslös, sjuk, arbetsoförmögen, under ålderdomen, på föräldraledighet samt i situation med förlust av vård-

nadshavare. Med minimitrygghet avses däremot en oundgänglig försörjning och omsorg när personen själv 

inte kan skaffa den trygghet som behövs för ett människovärdigt liv. I praktiken garanteras detta särskilt med 

utkomststöd. 

Vad som anses vara en tillräcklig grundtrygghetsnivå är i stor utsträckning ett politiskt värdeval. Tillräck-

ligheten kan bedömas ur olika synvinklar och med olika metoder. Som en riktgivande måttstock har vi i 

synnerhet använt referensbudgeten som strävar efter att beskriva den konsumtionsnivå som ett människovär-

digt liv förutsätter. Enligt beräkningar räcker grundtryggheten för arbetslösa, sjuka och föräldralediga inte 

till för att täcka utgifterna i referensbudgeten. Men däremot grundtryggheten för pensionärer räcker till. Den 

studerandes sociala trygghet räcker till för att täcka referensbudgeten endast med studielån. 

Finlands grundtrygghet och minimitrygghet ligger internationellt sett på topp- eller medelnivå beroende 

på familjeformen och livssituationen. Det är också bra att beakta att grundtrygghetsförmåner, som är separata 

från minimitryggheten, är en typisk struktur för den finländska sociala tryggheten och som inte finns i lika 

stor utsträckning i något annat land.  

Under statsminister Antti Rinnes och statsminister Sanna Marins regeringsperioder 2019–2023 har nivån 

på grundtryggheten ökat i förhållande till den allmänna pris- och inkomstnivån. Regeringen genomförde de 

lagstadgade indexjusteringarna och höjde nivån på grundtryggheten 2020 och för barnens del tillfälligt även 

2023. Prisökningen höjde också nivån på bostadsbidragen. Hyresnivån har ökat ganska måttligt, men takni-

vån för bostadsbidragen har höjts enligt utvecklingen av Konsumentprisindexet, vilket har ökat nivån på 

bostadsbidragen för många.  

En stor del av de som får grundtrygghet har också rätt till utkomststöd. Hos de som får grundtrygghet och 

utkomststöd påverkar ökningen av grundtrygghetsnivån inte i den totala inkomstnivån, eftersom höjningarna 

av grundtryggheten totalt sett minskar beloppet på utkomststödet. Å andra sidan har nivån på utkomststödet 

till barnfamiljer och i synnerhet till ensamförsörjare höjts under regeringsperioden. 

Förmånstagare med låga inkomster har fått större nyttan än vanligt av indexhöjningar bundna till den 

allmänna prisutvecklingen, eftersom prisökningen har gällt sådant som utgör en mindre del av låginkomstta-

garnas konsumtion än i genomsnitt. Detta är i synnerhet energi för hemmet och bränsle.  

Utvärderingen fokuserar på att beskriva den genomsnittliga situationen i hushåll som får grundtrygghet, 

med beaktande av vissa variationer enligt familjeform, bostadsområde och livssituation. Antagandet om bo-

ende grundar sig på höghusbostäder med en rimlig hyresnivå. Den genomförda analysen beskriver alltså inte 

på ett heltäckande sätt de olika ekonomiska problem som de ökade energipriserna har orsakat i olika boen-

deformer. 

 

Nyckelord: socialskydd, grundtrygghet, minimitrygghet, socialförsäkring, utkomststöd 
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Abstract 

Fourth evaluation group on the adequacy of basic social security. Perusturvan riittävyyden arviointiraportti 

2019–2023 [Evaluation report on the adequacy of basic social security 2019–2023]. Finnish institute for 

health and welfare (THL). Report 3/2023. 85 pages. Helsinki, Finland 2023. ISBN 978-952-408-037-8  

According to the Act on the national pension index, the adequacy of basic social security must be assessed 

every four years. The Finnish Institute for Health and Welfare was commissioned by the Ministry of Social 

Affairs and Health to convene an assessment group in May 2022 to carry out the fourth assessment of the 

adequacy of Finland’s basic social security. 

Basic social security refers to the minimum level benefits that a person receives when unemployed, ill or 

disabled, during old age and parental leave as well as in connection with the loss of a guardian. Minimum 

social security level refers to the minimum subsistence level in a situation where a person is unable to earn 

the income required for a decent life. Social assistance is the prime instrument used to guarantee minimum 

income in such situations. 

The adequate level of social security is to a large extent a political value judgement. Adequacy can be 

assessed from different perspectives and on the basis of different methods. As a rough indicator, we have 

primarily used reference budgets describing the consumption level required for a decent life. The basic social 

security of the unemployed, ill and persons on a parental leave is inadequate to cover the consumption of 

reference budgets but the pensioners’ basic social security is high enough to cover them. The social security 

of students is only enough to cover the reference budget expenses when supplemented with student loans. 

In international comparisons, the level of basic and minimum social security in Finland is either very high 

or at least above average, depending on the family type and the life situation of the recipient. It should also 

be noted that basic social security benefits are not found in any other country as extensively as in Finland.  

During the terms of the Governments of Prime Minister Antti Rinne and Sanna Marin (2019–2023), the 

level of basic social security has increased in relation to general price and earnings levels. The Government 

carried out the statutory index adjustments and raised the level of basic social security in 2020 (for children, 

the same increases were also introduced in 2023 on a temporary basis). Rising prices have also boosted 

housing allowances; rents have increased at a fairly moderate rate but the maximum rents used as a basis for 

housing allowances have been raised in accordance with general price trends, which has increased the rates 

of housing allowances.  

A large proportion of basic social security recipients are also eligible for social assistance. In the case of 

basic social security recipients receiving social assistance, a higher level of basic security does not mean 

higher overall income because when basic social security benefits are increased, social assistance is reduced 

by the same amount. At the same time, however, the level of social assistance for families with children and 

especially the social assistance for single parents has been raised during the current government term. 

Low-income benefit recipients in particular have benefited from index increases linked to general price trends 

as price increases have mostly affected commodities that account for a smaller than average share of con-

sumption among low-income individuals. Housing energy and transport fuels are the most important of these 

commodities.  

The focus in the assessment is on the average situation of households receiving basic social security ben-

efits, taking into account some variation arising from family type, residential area and life situation. The 

assumption is that the recipients live in apartments with reasonable rental levels. Thus, the analysis does not 

comprehensively describe the economic distress caused by the rising energy prices in different types of hous-

ing. 

 

Keywords: social security, basic social security, minimum subsistence, social insurance, social assistance  
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1 Toimeksianto 

1 Toimeksianto 

Edellinen sosiaaliturvauudistusta valmisteleva komitea eli Sata-komitea esitti loppuraportissaan (STM 

2009), että perusturvan riittävyyttä arvioitaisiin säännöllisesti jokaisen hallituskauden lopussa. Mari Kivinie-

men hallitus antoi komitean ehdotuksen mukaisen lakiesityksen (HE 108/2010 vp) ja lakisääteinen perustur-

van riittävyyden arviointi lisättiin kansaneläkeindeksistä annettuun lakiin (456/2001). Lain mukaan sosiaali- 

ja terveysministeriön (STM) on teetettävä joka neljäs vuosi kokonaisarvio perusturvan riittävyydestä ja ke-

hityksestä. Arviointiraportin tavoite on tukea talousarvio- ja kehysmenettelyprosesseja ja muuta päätöksen-

tekoa. Arviointi tehdään joka neljäs vuosi, jolloin se on käytettävissä muun muassa hallitusohjelmasta sovit-

taessa. Arviointia voidaan hyödyntää myös hallitusohjelman toteutumisen seurannassa. 

Keväällä 2022 sosiaali- ja terveysministeriö antoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL) toimek-

siannon (VN/14464/2022) kutsua koolle asiantuntijaryhmä neljättä arviointia varten. Työryhmän tehtäväksi 

asetettiin tuottaa perusturvan riittävyyden arviointi maaliskuun 1. päivään 2023 mennessä, tai sitä ennen pi-

dettävien eduskuntavaalien vaalipäivää edeltävän kuukauden 1. päivään mennessä.  

Nyt käsillä oleva raportti vastaa toimeksiantoon. Hallituksen esityksen mukaisesti asetettu työryhmä vas-

taa itsenäisesti arviointimenettelyn käytännön toteuttamisesta ja arviointiraportin sisällöstä. Hallituksen esi-

tyksen (HE 108/2010 vp) ohjeiden mukaisesti perusturvan riittävyyttä arvioitaessa otetaan huomioon Kelan 

toimeenpanemat etuudet sekä etuuksia saavien kotitalouksien toimeentuloon oleellisesti vaikuttavia muita 

tekijöitä kuten verotuksen muutokset sekä olosuhteissa tapahtuneet muutokset kuten inflaation ja palkkatason 

kehitys. Perusturvaetuuksia saavien henkilöiden kotitalouksien toimeentulo suhteutetaan muihin väestöryh-

miin, kuten työllisiin ja ansiosidonnaisten etuuksien saajiin. Lisäksi perusturvaetuuksia vertaillaan kansain-

välisesti ja tarkastellaan muutoksia työnteon kannustimissa. 

Arviointiryhmän puheenjohtajaksi nimitettiin tutkimuspäällikkö Jussi Tervola (THL) ja varapuheenjoh-

tajaksi asiantuntija Susanna Mukkila (THL), joka toimi myös ryhmän koordinaattorina. Muiksi jäseniksi ni-

mitettiin erikoistutkija Ilari Ilmakunnas (ETK), tutkija Tuija Korpela (Kela), erikoistutkija Hannu Mattila 

(Kela) ja matemaatikko Jussi Syväoja (Kela), erikoistutkija Lauri Mäkinen (Turun yliopisto), yliaktuaari 

Kaisa-Mari Okkonen (Tilastokeskus) sekä erikoistutkija Joonas Ollonqvist (THL). Työryhmän pysyviksi asi-

antuntijoiksi nimettiin tutkimusprofessori Pasi Moisio (THL), erityisasiantuntija Ilari Keso (STM), finanssi-

neuvos Minna Liuttu (STM) ja finanssineuvos Jukka Mattila (VM). Lisäksi arviointiryhmän työhön ovat 

osallistuneet tutkija Anna-Kaisa Tuovinen (THL, vv. Kela), joka vastasi luvun 6.2. kirjoittamisesta, 

sekä tutkimuspäällikkö Juha Martikainen (Tilastokeskus). Arviointiryhmä kokoontui kuusi kertaa 

välillä 15.8.2022–31.1.2023. Työryhmä vastasi itsenäisesti arvioinnin käytännön toteuttamisesta ja 

arviointiraportin sisällöstä. 



2 Johdanto 
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2 Johdanto 

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen kautta (2019–2023) ovat leimanneet suuret ulkoiset kriisit. Alku-

vuonna 2020 maailmanlaajuinen koronapandemia levisi Eurooppaan ja Suomeen, minkä johdosta yhteiskun-

nan toimintaa rajoitettiin ja monia työntekijöitä lomautettiin ja irtisanottiin. Keväällä 2022 koronapandemia 

jylläsi edelleen väestössä ja Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan. Sota voimisti monin paikoin 

erityisesti polttoaineiden ja energian hintojen nousua. 

Edellä mainitut kriisit ovat vahvasti leimanneet hallituksen sosiaali- ja talouspolitiikkaa. Monet hallituk-

sen tekemistä sosiaaliturvamuutoksista ovat vastanneet tavalla tai toisella koronapandemiaan tai sodan ai-

heuttamaan korkeaan inflaatioon. Ainoastaan alkuvuonna 2020 tehdyillä sosiaaliturvamuutoksilla ei ollut 

liittymäpintaa kriiseihin. Kriiseihin liittyvät lakimuutokset ovat kuitenkin olleet pääasiassa väliaikaisia. Vii-

meiset koronapandemiaan liittyvät sosiaaliturvamuutokset päättyivät vuonna 2022. Myös korkeaan inflaati-

oon liittyvät toimet on säädetty väliaikaisiksi päättyen näillä näkymin viimeistään vuoden 2023 lopussa. Las-

kelmissa on arvioitu kunkin ajanhetken sosiaaliturvaa sellaisena kuin se on, eikä pysyviä muutoksia ole ero-

teltu väliaikaisista.  

Erityisesti hintojen voimakas nousu ja sen huomioiminen värittää nyt tehtyä arviointia. Inflaation vaiku-

tukset perusturvan riittävyyteen riippuvat paljon kunkin kotitalouden kulutusrakenteesta ja esimerkiksi siitä, 

mikä asunnon lämmitystapa on. Arvioinnissa on mahdotonta huomioida kaikkia kotitalouksien vaihtelevia 

olosuhteita. Olemme keskittyneet arvioinnissa esimerkkitalouksiin, joiden asumiseen liittyvät menot kuten 

vuokra- ja sähkömenot vastaavat kerrostaloasunnon kohtuullista vähimmäiskulutusta. Arvio ei siis kuvaa 

kattavasti energiahintojen nousun vaikutuksia erityyppisiin talouksiin, kuten omakotitaloasujiin. 

Perusturvan riittävyyden arviointi sai alkunsa sosiaaliturvauudistusta valmistelevasta komiteasta eli Sata-

komiteasta. Tällä hallituskaudella hallitus perusti uuden sosiaaliturvauudistusta valmistelevan komitean, joka 

on tällä kertaa parlamentaarinen eli se koostuu kansanedustajajäsenistä. Komitean toimikausi kestää kaksi 

hallituskautta vuoteen 2027 asti. Nyt ensimmäisen hallituskauden päättyessä komitean työ ei näy vielä toteu-

tuneissa sosiaaliturvamuutoksissa, vaan komitea on keskittynyt sosiaaliturvan tietopohjan ja tavoitteiden sel-

kiyttämiseen. Komitea on kuitenkin esittänyt välimietinnössään, että perusturvaetuuksien ehtoja yhtenäistet-

täisiin seuraavalla hallituskaudella järjestelmän yksinkertaistamiseksi (Sosiaaliturvakomitea 2023). 

Nimensä mukaisesti perusturvan riittävyyden arviointi keskittyy perusturvaan. Perusturvan käsite ei ole 

julkisessa keskustelussa kovin vakiintunut, mutta arvioinneissa on käytetty Suomen perustuslakiin nojaavaa 

määritelmää, jossa erotetaan perus- ja vähimmäisturva. Perustuslain 19.1 § mukaan ”jokaisella, joka ei ky-

kene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja 

huolenpitoon”. Tätä momenttia Suomessa taataan erityisesti toimeentulotuella, jota kutsutaan vähimmäistur-

vaksi. Perustuslain 19.2 § mukaan jokaisella on lisäksi oikeus perustoimeentulon turvaan työttömyyden, sai-

rauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen perusteella. 

Näiden riskitilanteiden perustoimeentulon takaavaa sosiaaliturvaa kutsutaan perusturvaksi, ja siihen kuuluu 

elämäntilannekohtaiset etuudet, kuten työmarkkinatuki, takuueläke ja vähimmäismääräiset sairaus- ja van-

hempainpäivärahat. Raportissa tarkastellaan lisäksi opintorahan ja kotihoidontuen saajan tulotasoa, vaikka 

niitä ei lasketa tarkkaan ottaen perusturvaetuuksiksi (ks. taulukko 2.1). Perusturvaa täydentävät asumisen tuet 

sekä viimesijainen vähimmäisturva toimeentulotuen muodossa. Arvioinnissa etuuksien riittävyyttä arvioi-

daan toisaalta keskittyen varsinaisen perusturvan ja asumistuen tasoon sekä toisaalta myös laskennallinen 

toimeentulotukioikeus huomioiden. 
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Taulukko 2.1. Selvityksessä käytettyjä sosiaaliturvan liittyvien käsitteiden määritelmiä  

KÄSITE MÄÄRITELMÄ 

ANSIOTURVA Ansiosidonnaiset tulonsiirrot, joiden tarkoitus on taata vakuutetun aiempiin ansioihin suhteu-

tettu toimeentulo sosiaalisen riskitilanteen kohdatessa. 

PERUSTURVA Perustuslain 19 §:n 2 momentin turvaama oikeus, jonka nojalla jokaisella on oikeus perustoi-

meentulon turvaan sosiaalisen riskitilanteen/elämäntilanteen kohdatessa. Näitä tilanteita ovat 

työttömyys, sairaus, työkyvyttömyys, vanhuus, lapsen syntymä ja huoltajan menetys.  

SOSIAALIAVUSTUS Verorahoitteinen tulonsiirto, joka on yleensä tasasuuruinen ja usein myös tarveharkintainen, esi-

merkiksi toimeentulotuki. 

SOSIAALITURVA Järjestelmä, jonka tarkoitus on palveluja ja etuuksia tarjoamalla ylläpitää ja parantaa väestön 

fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. 

SOSIAALIVAKUUTUS Pakollinen lakisääteinen vakuutus, joka turvaa vakuutetun toimeentuloa tiettyjen sosiaalisten 

riskitilanteiden sattuessa. Edellyttää aiempaa kontribuutiota joko työssäolon tai vakuutusmak-

sujen kautta. 

TOIMEENTULOTUKI Viimesijainen taloudellisen tuen muoto, joka osaltaan toteuttaa perustuslain 19 §:n 1 momentin 

mukaista vähimmäisturvaa. 

VÄHIMMÄISTURVA Perustuslain 19 §:n 1 momentin turvaama subjektiivinen oikeus, joka turvaa jokaiselle tuen tar-

peessa olevalle ihmisarvoisen elämän kannalta välttämättömän toimeentulon ja huolenpidon. 

Lähde: Kelan terminologinen sanasto, Tieteen termipankki sekä työryhmän omat muotoilut 

Riittävyyden arviointi edellyttää mittatikkua tai -tikkuja, ja niiden valitseminen ei ole yksiselitteistä. 

Aiemmissa arviointiraporteissa riittävyyden keskeisenä mittatikkuna on käytetty viitebudjetteja, ja niin on 

tehty tässäkin arvioinnissa. Perusturvan tason mittatikkuna on toiminut myös tason vertailu suhteessa ansio-

sidonnaisten etuuksien saajien ja toisaalta työntekijöiden toimeentuloon. Yksi mittatikku on myös perustur-

van tason kansainvälinen vertailu, mikä on osaltaan haastavaa, koska monissakaan maissa ei esiinny perus-

turvan tapaista ”välikerrosta” vakuutusperusteisten etuuksien ja vähimmäisturvan välissä. 

Viitebudjetteja on käytetty perusturvan riittävyyden arvioinnissa Suomessa jo pitkään. Myös kansainvä-

lisessä tutkimuksessa on ehdotettu, että viitebudjetteja voisi hyödyntää esimerkiksi viimesijaisten sosiaa-

lietuuksien tasoa arvioitaessa (Penne, Cornelis & Storms 2019). Tässä raportissa käytetään päivitettyjä, Tu-

run yliopiston tutkijoiden laatimia viitebudjetteja (Grahn ym. 2023), joiden pyrkimyksenä on määritellä ih-

misarvoiseen elämään tarvittava tulotaso. Viitebudjetit sisältävät ne hyödykkeet, jotka kansalaisten ja asian-

tuntijatiedon perusteella ovat osa ihmisarvoista elämää. Viitebudjetteja ei tule kuitenkaan suoraan soveltaa 

perustuslain 19.1§ mainitun ihmisarvoisen elämän edellyttämän tuen määrittämisessä, koska juridisessa kon-

tekstissa ihmisarvoinen elämän edellyttämä turva voidaan määritellä eri tavalla.  

Tämä raportti keskittyy perusturvan riittävyyden tutkimusperusteiseen arviointiin. Sen lisäksi perusturvan 

riittävyyttä voidaan arvioida juridisesta näkökulmasta sekä perustuslain että kansainvälisten ihmisoikeusso-

pimusten kontekstissa. Oikeus perustoimeentulon turvaan on keskeinen sosiaalinen perus- ja ihmisoikeus. 

Perustuslaki, sen esityöt tai tulkintakäytäntö eivät kuitenkaan itsessään määritä, mikä rahamäärä on vähim-

mäis- tai perusturvan kannalta riittävää, eikä myöskään sitä, miten vähimmäis- tai perusturvan riittävyyttä 

tulisi arvioida. Sen sijaan Euroopan neuvoston Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea (ESOK), joka ar-

vioi sosiaaliturvan riittävyyttä Euroopan sosiaalisen peruskirjan kontekstissa, on asettanut numeerisia rajoja 

riittävälle sosiaaliturvalle (ks. luku 6.2). Aiemmissa arvioissa esimerkiksi Suomen työmarkkinatuki, perus-

toimeentulotuki ja vähimmäismääräiset sairaus- ja vanhempainpäivärahat on todettu riittämättömäksi (Suo-

men sosiaalioikeudellinen seura v. Suomi, no. 172/2018). Arviointitapaa on kritisoitu muun muassa siitä, että 

pienituloisuusrajan eri tasojen käyttämiselle ei ole esitetty perusteluja (Tervola & Nykänen 2022).  

Kolmessa aikaisemmassa perusturvan riittävyyden arvioinnissa on kehitetty melko vakiintunut tapa pe-

rusturvan riittävyyden arvioinnille, ja samaa kaavaa noudatetaan pitkälti käsillä olevassa raportissakin. 
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Aiemmasta poiketen esimerkkilaskelmia on kehitetty vertailukelpoisemmaksi viitebudjettiin nähden huomi-

oimalla, että osa viitebudjetin kuluista (esim. sähkökulut) ovat perustoimeentulotuessa erikseen korvattavia 

muita perusmenoja. Muutos kasvattaa esimerkkikotitalouksien laskennallista oikeutta toimeentulotukeen.  

Seuraavaksi käymme läpi arvioidut sosiaaliturvaetuudet sekä sosiaaliturvassa ja siihen liittyvissä olosuh-

teissa kuten hintatasossa tapahtuneet muutokset. Neljännessä luvussa esittelemme tarkemmat laskelmat pe-

rusturvaa saavien kotitalouksien tulonmuodostuksesta eri elämäntilanteissa sekä niiden vertailukohdissa vuo-

den 2023 lainsäädännön mukaan. Viidennessä luvussa tarkastellaan perusturvan tason kehitystä suhteessa 

hintoihin, palkkoihin sekä viitebudjetteihin. Kuudennessa luvussa vertaillaan perus- ja vähimmäisturvan ta-

soa kansainvälisesti. Seitsemännessä luvussa tarkastellaan perusturvan roolia väestössä: perusturvan kohden-

tumista sukupuolittain, perusturvan saajamäärien kehitystä, koettua toimeentuloa ja väestön käsityksiä etuuk-

sien riittävyydestä. Kahdeksannessa luvussa arvioidaan sosiaaliturvamuutosten vaikutuksia tuloeroihin ja 

köyhyyteen. Viimeisessä eli yhdeksännessä luvussa vedämme keskeiset tulokset yhteen ja pohdimme joitain 

arvioinnin rajoitteita. 
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3 Perusturvan saajien toimeentuloon 
vaikuttavia tekijöitä 
Tässä luvussa kuvataan perusturvan saajien toimeentuloon vaikuttavia tekijöitä, kuten raportissa 

tarkasteltavat etuudet, verotus ja niissä tapahtuneet muutokset hallituskauden aikana. Käymme läpi myös 

olennaisia olosuhdemuutoksia kuten hinnoissa, palkoissa ja vuokrissa tapahtuneita muutoksia. Tämän 

lisäksi tarkastelemme luvussa tilastoja toimeentulotuen ja eri etuuksien päällekkäisyydestä sekä arvioimme 

työnteon kannustimien muutoksia hallituskaudella. 

3.1. Tarkastelun kohteena oleva sosiaaliturva 

Tässä luvussa käydään läpi ne etuudet, jotka ovat keskeisiä perusturvan saajien tai vertailuryhmien 

toimeentulon kannalta. Tarkasteltavat etuudet ovat työmarkkinatuki sekä työttömän ansio- ja 

peruspäiväraha, työeläke, kansaneläke sekä sitä täydentävä takuueläke, perhe-eläkkeet, 

vanhempainpäivärahat, lapsilisä, kotihoidon tuki, elatustuki, sairauspäiväraha ja opintotuki sekä yleinen 

ja eläkkeensaajan asumistuki. Lisäksi tarkastelu sisältää viimesijaisen toimeentulotuen sekä verotuksen. 

Valtaosa (59 %) nykyisistä etuusmenoista koostuu vanhuuseläkkeistä, erityisesti työeläkkeitä, ja niiden 

osuus on kasvanut tasaisesti jo pitkään, kuten kuviosta 3.1. nähdään. Muiden pääryhmien 

kokonaismenoissa tapahtuneet muutokset ovat pienempiä. Työttömyysturvan kokonaismenot ovat 

vaihdelleet taloudellisen suhdanteen mukaan. Ne nousivat hetkellisesti vuonna 2020, jolloin 

koronapandemia iski Suomeen, mutta kääntyivät laskuun vuonna 2021. Koronapandemia ei kuitenkaan 

heijastunut merkittävästi asumistukien tai toimeentulotuen (muu sosiaaliturva) kokonaismenoihin. 

Lähde: THL  

Kuvio 3.1. Sosiaalietuuksien kokonaismenojen kehitys pääryhmittäin vuoden 2020 hintata-
sossa.  
Huom. vuoden 2021 tiedot on arvioitu sosiaaliturvan kokonaismenojen ennakkotietojen vuosimuutoksen perusteella. 
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3.1.1 Työttömyysturva 

Työttömyysetuuksia voi saada pääasiassa 17–64-vuotias työkykyinen työtön, joka on ilmoittautunut työttö-

mäksi työnhakijaksi ja etsii kokoaikatyötä. Työttömyysetuuksiin kuuluvat työmarkkinatuki sekä peruspäivä-

raha, jotka ovat tasasuuruisia perusturvaetuuksia, sekä ansiopäiväraha, jonka taso määräytyy työttömyyttä 

edeltävien ansioiden perusteella. Työssäoloehdon täyttävät työttömät ovat oikeutettuja peruspäivärahaan 

(1290/2002. II Osa) tai ansiopäivärahaan enintään enimmäisajan täyttymiseen asti. Ansiopäivärahan 

(1290/2002. II Osa) saamiseksi edellytetään työssäoloehdon täyttymisen lisäksi, että työtön on kuulunut työt-

tömyyskassaan vähintään puolen vuoden ajan.  

Työmarkkinatuki (1290/2002. III Osa) on viimesijainen työttömyysturvan muoto, johon ovat oikeutettuja 

työttömät, joilla joko työssäoloehto ei täyty tai joiden työttömyyspäivärahan enimmäisaika on kulunut um-

peen. Toisin kuin muihin työttömyysetuuksiin, työmarkkinatukeen liittyy tarveharkintaa. Tämä tarkoittaa 

sitä, että työttömän muut tulot kuten pääomatulot sekä vanhempiensa luona asuvan työttömän tapauksessa 

myös vanhempien tulot huomioidaan maksetussa työmarkkinatuen määrässä. 

Työttömyysetuuksia voidaan maksaa myös osa-aikatyön ajalta, jolloin osa-aikatyön palkka vähentää työt-

tömyysetuuden määrää 50 prosenttia suojaosan ylittävältä osalta. Kaikkiin työttömyysturvaetuuksiin kuulu-

vat lapsikorotukset sekä aktiivikorotukset työllistymistä edistävien toimenpiteiden ajalta. Työttömyysetuudet 

ovat veronalaista tuloa.  

Kuviossa 3.2 on esitetty työttömyysturvaa saaneiden määrän kehitys vuosina 1985–2022. Kuviosta näh-

dään, että vuonna 2020 kaikkien työttömyysturvan saajien määrät nousivat selkeästi koronaviruspandemian 

johdosta, mutta ovat sen jälkeen laskeneet pandemiaa edeltävälle tasolle tai sen alle. 

 
Lähde: Kela ja Finanssivalvonta 

Kuvio 3.2. Työttömyysturvan peruspäivärahaa, työmarkkinatukea sekä ansiopäivärahaa saanei-

den lukumäärä kuukausikeskiarvona vuoden aikana 1987–2022. Hallituskaudet pystyviivoina.  

 

3.1.2 Eläketurva 

Työeläke, kansaneläke, takuueläke ja perhe-eläke turvaavat toimeentuloa vanhuuden, työkyvyttömyyden 

sekä puolison ja huoltajan kuoleman varalta. Työeläke karttuu ansiotyöstä ja tutkintoon johtavasta opiske-

lusta, joistakin sosiaalietuuksista sekä alle 3-vuotiaan lapsen hoitovapaalta. Kansaneläke sekä takuueläke 

takaavat vähimmäiseläkkeen sellaiselle eläkkeensaajalle, jonka työeläke on lyhyen työuran tai matalan 
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ansiotason vuoksi jäänyt vähäiseksi. Lisäksi eläkkeensaajalla voi olla oikeus erilaisiin lisiin kuten eläkkeen-

saajan hoitotukeen. Työ- ja kansaneläkkeiden lisäksi eläkkeitä maksetaan liikenne- ja tapaturmavakuutusla-

kien sekä sotilasvamma- ja sotilastapaturmalakien perusteella. Niiden mukaiset etuudet ovat ensisijaisia työ- 

ja kansaneläkkeisiin nähden. Lakisääteiset eläkkeet ovat veronalaista tuloa, jota verotetaan ansiotuloverotuk-

sen periaatteiden mukaan. Kuitenkin eläketulojen erityisvähennyksistä johtuen lakisääteiset eläkkeet ovat 

ansiotuloverotuksessa pääsääntöisesti lievemmin verotettuja kuin vastaavan tasoinen palkkatulo (ks. luku 

3.1.8).  

Kuviossa 3.3 on esitetty työeläkkeen, kansaneläkkeen sekä takuueläkkeen muodostama eläkkeensaajan 

kokonaiseläke ja eläkkeen verotuksen vaikutus. Kansaneläke pienenee eläketulojen kasvaessa siten, että täy-

destä kansaneläkkeestä vähennetään puolet työeläkkeestä. Takuueläke takaa tietyn tasoisen eläketulon ja 

muut eläkkeet vähentävät takuueläkettä täysimääräisesti. 

 

 
Lähde: omat laskelmat SISU-mallilla 

Kuvio 3.3. Kokonaiseläkkeen taso eri työeläkkeen tasoilla vuoden 2023 lainsäädännöllä.  

Vuoden 2021 lopussa pelkkää työeläkettä sai 64 prosenttia omaa eläkettä saavista (ei perhe-eläke tai osa-

aikaeläke). Eläkettä sekä kansaneläke- että työeläkejärjestelmästä sai 30 prosenttia ja pelkästään kansanelä-

kettä (ja takuueläkettä) 6 prosenttia eläkkeensaajista. Kaikkiaan eläkkeensaajia oli 1 621 433. Vuoden 2021 

lopussa omaa työeläkettä saavia oli 1 588 985 ja omaa kansaneläkettä saavia 569 128 (taulukko 3.1).  
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Taulukko 3.1. Eläke-etuuksien saajien määrät vuoden 2021 lopussa 

 Varsinaista eläkettä saaneet Muuta 

eläke-etuutta 

saaneet1  Yhteensä Työeläke Kansaneläke 

Kaikki eläkelajit 1 621 433 1 522 057 587 946 119 102 

Omaan työuraan perustuva eläke 1 588 985 1 488 925 569 128 114 251 

Vanhuuseläke 1 407 489 1 364 108 448 769 49 047 

Työkyvyttömyyseläke 187 894 124 723 120 359 65 997 

Osa-aikaeläke 120 120 0 0 

Maatalouden erityiseläke 7 206 7 206 0 14 

Leskeneläke 217 371 217 013 4 347 1 396 

Lapseneläke 15 476  11 510  14 484  182  

Lapsikorotus 9 680  7 618  5 761  9 865  

Rintamalisä 4 343  4 211  2 274  4 378  

Eläketuki 30  26  3  1 985  

Takuueläke 114 268  43 792  113 171  116 701  

1) Takuueläkettä, eläketukea, rintamalisää tai lapsikorotusta saaneet 

Lähde: Eläketurvakeskus ja Kela 

Työeläke 

Työeläkettä karttuu ennen kaikkea ansiotyöstä ja yrittäjätoiminnasta, jotka vakuutetaan työeläkejärjestel-

mässä. Työeläkettä kartuttavat myös tietyt palkattomat jaksot. Sairaus- ja kuntoutusetuuksien, vanhempain-

päivärahojen ja ansiosidonnaisten työttömyyspäivärahojen ajalta eläkettä karttuu 1,5 prosenttia sosiaalietuu-

den perusteena olevasta ansiosta. Myös suoritetuista tutkinnoista kertyy työeläkettä.  

Työeläkkeen tarkoituksena on työssäoloaikana saavutetun kulutustason kohtuullinen säilyttäminen eläk-

keelle siirryttäessä. Työeläkkeenä voidaan maksaa vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perhe-eläkettä sekä osit-

taista varhennettua vanhuuseläkettä tai työuraeläkettä. Eläke määräytyy työskentelyn aikana voimassa olleen 

lainsäädännön mukaan. Nykyisin eläkettä kertyy 1,5 prosenttia palkasta vuodessa (vuosina 2017–2025 elä-

kettä kertyy 1,7 prosenttia 53–62-vuotiaille).  

Työkyvyttömyyseläke koostuu työkyvyttömyyden alkamiseen mennessä karttuneesta eläkkeestä ja työ-

kyvyttömyyden alkamisesta alimpaan vanhuuseläkeikään asti laskettavasta tulevan ajan eläkkeestä. Tulevan 

ajan eläkkeen perusteena ovat pääsääntöisesti viiden eläketapahtumavuotta edeltävän vuoden ansiot. Eläk-

keen karttumisprosentti tulevalta ajalta on 1,5. 

Kansaneläke 

Kansaneläkettä maksetaan silloin, kun henkilön työeläkkeet jäävät pieniksi tai hän ei saa niitä lainkaan. Kan-

saneläkkeenä voi saada vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkettä. Kansaneläkkeessä vanhuuseläkeikä on 65 

vuotta. Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää 16–64-vuotiaalle.  

Kansaneläke on työeläkevähenteinen. Sitä ei makseta, jos työeläkkeen määrä (vuonna 2023) ylittää yksin 

asuvalla 1 512,33 €/kk tai puolison kanssa asuvalla 1 355,25 €/kk. Tuloiksi lasketaan myös muut saadut 

eläkkeet ja korvaukset.  

Kansaneläke on asumisperusteinen etuus. Sen saaminen ja määrä riippuvat Suomessa asumisen pituu-

desta. Eläkkeenhakijan ulkomailla olo pienentää kansaneläkkeen määrää, jos hän on asunut Suomessa vä-

hemmän kuin 80 prosenttia siitä kokonaisajasta, joka on kulunut 16 vuoden iän täyttämisestä eläkkeen alka-

miseen. Jos Suomessa asuttua aikaa on kulunut alle 3 vuotta, ei kansaneläkettä voi saada. Myös eläkkeensaa-

jan perhesuhteet vaikuttavat eläkkeen määrään. Puolison kanssa asuvien kansaneläke on kuukaudessa noin 

70 euroa pienempi kuin yksin asuvien. 
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Takuueläke 

Takuueläke (703/2010) turvaa Suomessa asuvalle henkilölle vähimmäiseläkkeen, jos henkilön kaikki eläk-

keet ennen verotusta ovat yhteensä enintään 922,42 €/kk vuonna 2023. Tuloraja ja vähimmäiseläke jäävät 

kuitenkin pienemmäksi silloin, kun eläkkeensaaja on nostanut varhennetun vanhuuseläkkeen. Takuueläkkeen 

suuruuteen vaikuttavat saajan kaikki muut eläkkeet Suomesta ja ulkomailta. Täyden takuueläkkeen saavat 

vain ne, joilla ei ole mitään muita eläkkeitä. Muut eläkkeet vähennetään takuueläkkeen täydestä määrästä 

sataprosenttisesti. Eläkkeisiin luetaan mukaan myös esimerkiksi leskeneläkkeet ja tapaturmaeläkkeet. 

Perhe-eläke 

Suomessa on kaksi toisiaan täydentävää lakisääteistä perhe-eläkejärjestelmää. Kansaneläkelain mukainen 

yleinen perhe-eläke (568/2007. III Osa) ja työeläkejärjestelmän perhe-eläke (TyEL 395/2006), joka perustuu 

edunjättäjän ansaitsemaan työeläkkeeseen. Perhe-eläkkeeseen kuuluvat leskeneläke ja lapseneläke. Myös ta-

paturma-, liikenne- ja potilasvahinkovakuutuksesta maksetaan perhe-eläkkeitä. Kansaneläkelain leskenelä-

kettä ei makseta 65 vuotta täyttäneelle leskelle. Työeläkelakien mukaisella leskeneläkkeellä ei sen sijaan ole 

ikärajaa, joskin leskeneläkkeen määrää vähennetään 65 vuotta täyttäneiltä tai työeläkettä saavilta. Vuoden 

2022 perhe-eläkeuudistuksessa leskeneläke kuitenkin muuttui määräaikaiseksi: vuonna 1975 tai myöhemmin 

syntyneille leskille maksetaan leskeneläkettä 10 vuoden ajan tai kunnes yhteinen lapsi täyttää 18 vuotta. 

Lapsi ja alle 65-vuotias leski voivat saada perhe-eläkettä samaan aikaan sekä kansaneläkelain että työelä-

kelakien perusteella. Lesken edunjättäjä on kuollut avo- tai aviopuoliso, alaikäisen lapsen edunjättäjä on 

kuollut äiti, isä tai muu huoltaja.  

Avioliitossa olleella leskellä on oikeus leskeneläkkeeseen, jos leskellä ja edunjättäjällä on tai on ollut 

yhteinen lapsi. Mikäli yhteisiä lapsia ei ollut, voi avioliitossa ollut saada leskeneläkettä riippuen lesken ja 

edunjättäjän iästä ja avioliiton kestosta. Vuoden 2022 perhe-eläkeuudistuksen myötä avopuoliso voi saada 

leskeneläkettä, jos hän on asunut edesmenneen avopuolisonsa kanssa yhtäjaksoisesti vähintään viisi vuotta 

ja heillä on yhteinen alaikäinen lapsi. Avo- tai avioliiton tuli olla solmittu ennen 65 ikävuotta, jotta lesken-

eläkettä voi saada. Työeläkelakien mukaiseen lapseneläkkeeseen on oikeus alle 20-vuotiaalla lapsella. Kelan 

maksamaa lapseneläkettä voidaan maksaa 21 ikävuoteen saakka; kuitenkin yli 18-vuotiaan tulee opiskella 

päätoimisesti. 

Työeläkejärjestelmän perhe-eläkkeen perusteena on edunjättäjän kuolinhetkellään saama eläke. Jos edun-

jättäjä ei ollut eläkkeellä, perhe-eläkkeen perusteena käytetään eläkettä, jonka hän olisi saanut, jos olisi tullut 

työkyvyttömäksi kuolinhetkellään. Perhe-eläkkeen määrään vaikuttavat lasten lukumäärä ja lesken työeläke-

turva. 

3.1.3 Lapsiperhe-etuudet 

Tässä käsiteltyihin lapsiperhe-etuuksiin kuuluvat vanhempainpäivärahat, lapsilisä, lastenhoidon tuet sekä 

elatustuki. Pienten lasten hoitoa tuetaan kotihoidon ja yksityisen hoidon tuella sekä osittaisella hoitorahalla. 

Elatustuella turvataan lapsen elatus, jos lapsi ei saa elatusapua elatusvelvolliselta vanhemmaltaan. 

Vanhempainpäivärahat 

Vanhempainpäivärahat (1224/2004 9) uudistuivat vuoden 2022 perhevapaauudistuksessa. Vanhempainpäi-

värahat jakautuvat raskauden ajalta maksettaviin raskausrahaan ja erityisraskausrahaan sekä syntymän jäl-

keen lapsen huoltajana toimivalle vanhemmalle maksettavaan vanhempainrahaan.  

Vanhempainpäivärahojen taso perustuu etuusjaksoa edeltävän vuoden vuosituloihin, joihin lasketaan työ- 

ja yrittäjätulot ja jotkin etuustulot. Raskausrahan korvausaste on suurempi kuin vanhempainrahan. Jos vuo-

situlojen perusteella maksettava etuus jää alle vähimmäisrajan, maksetaan vähimmäismääräistä vanhempain-

päivärahaa. 

Raskaana oleva vanhempi voi saada raskausrahaa (28/2022 9: 1–2 §) enintään 40 arkipäivän mittaiselta 

yhtäjaksoiselta kaudelta. Raskausrahakausi alkaa aikaisintaan 30 arkipäivää ja viimeistään 14 arkipäivää en-

nen laskettua synnytysaikaa. Lisäksi raskaana olevan on mahdollista saada erityisraskausrahaa (28/2022 9: 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20100703
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070568#O3
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060395
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20041224#O3L9
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2022/20220028#Pidm45053757141712
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3–4 §) ennen raskausrahakauden alkamista, mikäli hän joutuu jäämään pois töistä jonkin työtehtäviinsä liit-

tyvän hänen tai sikiönsä terveyttä vaarantavan seikan vuoksi.  

Lapsen syntymän jälkeen lapsen huoltajana toimivalla biologisella tai adoptiovanhemmalla on oikeus 

vanhempainrahaan (28/2022 9: 5–10 §). Mikäli lapsella on kaksi vanhempainrahaan oikeutettua vanhempaa, 

on kummallakin oikeus 160 vanhempainrahapäivään. Mikäli vanhempia on vain yksi, on hän oikeutettu 320 

vanhempainrahapäivään. Vanhempainrahaan oikeutettu vanhempi voi halutessaan luovuttaa enintään 63 van-

hempainrahapäivää lapsen toiselle vanhemmalle, huoltajalle tai jommankumman vanhemman puolisolle.  

Vanhempainraha voidaan maksaa myös osittaisena (28/2022 9: 11 §), jos vanhempi hoitaa lastaan osa-

päiväisesti tehden samaan aikaan osa-aikatyötä. Tällöin päivittäinen työaika voi olla enintään viisi tuntia. 

Lapsilisä 

Suomessa asuvasta lapsesta maksetaan lapsilisää (796/1992), kunnes hän täyttää 17 vuotta. Lasta kohden 

maksettavan lapsilisän määrä nousee jokaisesta lapsesta viidenteen lapseen saakka, jonka jälkeen kustakin 

seuraavasta lapsesta maksetaan sama määrä kuin viidennestä lapsesta maksetaan. Yhden aikuisen lapsiper-

heille maksetaan lapsilisiin yksinhuoltajakorotusta. 

Lastenhoidon tuet 

Jos perheessä on vähintään yksi alle 3-vuotias lapsi, joka ei ole kunnallisessa päivähoidossa, perhe voi saada 

lasten kotihoidon tukea (1128/1996). Tällöin myös perheen muista alle kouluikäisistä lapsista, jotka eivät ole 

kunnallisessa päivähoidossa, voidaan maksaa kotihoidon tukea. Lasta voi hoitaa jompikumpi vanhemmista, 

muu hoitaja (esim. sukulainen) tai yksityinen päivähoidon tuottaja. 

Lasten kotihoidon tuki koostuu kiinteästä hoitorahasta ja tulovähenteisestä hoitolisästä. Lisäksi osa kun-

nista (noin joka viides kunta vuonna 2020) maksaa kotihoidon tuen kuntalisää (Lahtinen & Svartsjö 2020). 

Hoitorahaa maksetaan jokaisesta tukeen oikeutetusta lapsesta. 

Alle 3-vuotiaan lapsen vanhempi. jonka työaika viikoittain on keskimäärin enintään 30 tuntia, voi saada 

joustavaa hoitorahaa (1128/1996 13a §). Joustava hoitoraha on porrastettu kahteen ryhmään vanhemman 

työajan mukaan: kolmipäiväisen ja nelipäiväsen työviikon mukaan. Siihen eivät vaikuta perheen tulot. Pien-

ten koululaisten vanhemmat tai huoltajat voivat saada osittaista hoitorahaa (1128/1996 13 §) lapsen toisen 

kouluvuoden loppuun asti. Yksityisen hoidon tukea voidaan maksaa alle kouluikäisistä lapsista, jotka ovat 

yksityisessä päivähoidossa. Yksityisen hoidon tuki koostuu hoitorahasta, hoitolisästä ja kuntalisästä kotihoi-

don tuen tapaan. Kuntalisää yksityiseen hoitoon maksoi vuonna 2018 noin 36 prosenttia kunnista (Lahtinen 

& Svartsjö 2020).  

Elatustuki 

Vanhemmilla on lakiin (704/1975) perustuva velvollisuus elättää alaikäistä lastaan. Jos vanhemmat eivät asu 

yhdessä, lapsen kanssa asuvalla vanhemmalla on oikeus saada lapselle elatusapua. Elatusavusta ja sen suu-

ruudesta vanhemmat voivat sopia keskenään kirjallisella, vapaamuotoisesti muotoillulla sopimuksella tai 

kunnan sosiaalihuollon vahvistamalla sopimuksella. Jos vanhemmat eivät pääse sopuun elatusavusta, tuo-

mioistuin vahvistaa elatusavun määrän. Elatustukea (580/2008) voi saada, jos: 

• elatusvelvollinen vanhempi ei ole maksanut vahvistettua elatusapua,  

• elatusapu on vahvistettu elatustukea pienemmäksi tai ei lainkaan maksettavaksi elatusvelvollisen 

vanhemman taloudellisen tilanteen vuoksi,  

• lapsi on adoptoitu ilman kumppania, tai  

• avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyyttä ei ole vahvistettu.  

  

https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2022/20220028#Pidm45053758378704
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2022/20220028#Pidm45053757816720
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920796
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19961128
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19961128#P13a
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19961128#P13
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1975/19750704
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2008/20080580
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3.1.4 Sairauspäiväraha 

Sairauspäivärahaa (1224/2004 8 luku) maksetaan korvauksena sairausajan ansionmenetyksistä. Päiväraha on 

veronalaista tuloa ja sen suuruus riippuu henkilön edeltävistä vuosituloista, johon lasketaan mm. palkka- ja 

yrittäjätulot ja tietyt etuudet. Pieni- ja keskituloisen päiväraha on noin kaksi kolmasosaa vuosituloista. Jos 

tuloihin perustuva päiväraha on pienempi kuin laissa määritelty vähimmäismäärä, vakuutetulle maksetaan 

vähimmäismääräistä päivärahaa. 

Oikeus sairauspäivärahaan on Suomessa vakinaisesti asuvalla 16–67-vuotiaalla, joka on sairauden takia 

kykenemätön tekemään tavallista työtään tai siihen läheisesti verrattavaa muuta työtä. Sairauspäivärahaa 

maksetaan sairastumispäivän ja sitä seuraavien 9 arkipäivän mittaisen omavastuuajan jälkeisiltä arkipäiviltä.  

Päivärahaa maksetaan enintään 300 arkipäivältä eli noin vuoden. Myös osasairauspäivärahaa (1224/2004 

8: 11 §) voidaan maksaa tukemaan 16–67-vuotiaan työntekijän työssä pysymistä tai työhön paluuta. Osasai-

rauspäivärahan suuruus on puolet sairauspäivärahasta. 

3.1.5 Opintotuki 

Opintotuen (65/1994) tarkoitus on turvata opiskelijan toimeentulo opiskelun aikana. Opintotuen pääasialliset 

osat ovat opintoraha ja opintolainan valtiontakaus. Näiden lisäksi opintotukeen kuuluvat myös ateriatuki, 

opintolainahyvitys ja opintolainavähennys, sekä erityisryhmille myönnettävät korkoavustus, koulumatka-

tuki, huoltajakorotus, asumislisä ja oppimateriaalilisä. Opintotuen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat op-

pilaitokseen hyväksyminen, päätoiminen opiskelu, opinnoissa edistyminen ja taloudellisen tuen tarve. 

Opintorahaa (65/1994 10 §) voi saada lukio- ja ammatillisista opinnoista aina korkeakouluopintoihin 

saakka. Opintorahan suuruus määräytyy hakijan iän, asumismuodon ja perhesuhteiden perusteella. Opiskeli-

jan omat ja joissain tapauksissa myös hänen vanhempiensa tulot vaikuttavat opintorahan määrään.  

Opintolaina (65/1994 15§) on valtion takaama laina. Opintolainan valtiontakaus voidaan myöntää opin-

torahaa saavalle opiskelijalle. Laina haetaan opiskelijan valitsemasta pankista, jonka kanssa sovitaan opinto-

lainan korosta ja takaisinmaksuaikataulusta. 

Tavoiteajassa suoritettua korkeakoulututkintoa varten nostettuun opintolainaan voi saada opintolainahy-

vityksen tai opintolainavähennyksen riippuen ensimmäisen tutkinnon suorittamisen aloittamisen ajankoh-

dasta. Opintolainahyvityksessä valtio lyhentää opintolainaa opiskelijan puolesta 40 prosenttia siitä opintolai-

nan määrästä, joka ylittää 2 500 euroa. Opintolainavähennys puolestaan on verovähennys. Lyhentäessään 

lainaa pankille opiskelija maksaa samalla opintolainavähennyksen verran vähemmän veroja. Opintolainavä-

hennyksen suuruus on 30 prosenttia siitä opintolainan määrästä, joka ylittää 2 500 euroa. Vähennys tehdään 

vuosittain lainanlyhennysvuoden verosta, ja menettelyä jatketaan, kunnes vähennyksen kokonaismäärä on 

käytetty. 

Korkeakoulututkintoon johtavissa opinnoissa opintotukeen oikeuttava aika määräytyy suoritettavan tut-

kinnon, opintojen aloitusajankohdan ja opiskelijan aiempien korkeakouluopintojen perusteella. Kaiken opin-

totuen myöntäminen ja maksaminen edellyttävät, että opiskelija edistyy opinnoissaan  

Kuviosta 3.4 nähdään opintolainakannan kehitys oppilaitosasteen mukaan lukuvuodesta 2005–2006 al-

kaen. Opintolainakanta on kasvanut 2010-luvun taitteesta alkaen. Vuosien varrella opintotukea on siirretty 

lainapainotteisemmaksi. Viimeksi vuonna 2017 opintolainan enimmäismäärä nostettiin 400 eurosta 650 eu-

roon samalla kuin opintorahan määrää pienennettiin.  

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20041224#O3L8
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20041224#O3L8P11
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20041224#O3L8P11
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940065
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940065#L2P10
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940065#L2P15
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Lähde: Kela 

Kuvio 3.4. Opintolainakanta käyvin hinnoin oppilaitosasteen mukaan lukuvuosina 

2005/06−2021/22. 

3.1.6 Asumisen tuet 

Tukea asumiseen myönnetään yleisenä asumistukena, eläkkeensaajan asumistukena sekä joissain erikoista-

pauksissa opintotuen asumislisänä. Asumismenoja korvataan lisäksi sotilasavustuksen asumisavustuksella 

sekä viimesijaiseksi tarkoitetulla toimeentulotuella. 

Yleinen asumistuki 

Yleistä asumistukea (938/2014) voidaan maksaa vuokra-, asumisoikeus- tai omistusasunnossa Suomessa asu-

valle pienituloiselle ruokakunnalle. Samaan ruokakuntaan kuuluviksi katsotaan samassa asunnossa pysyvästi 

asuvat henkilöt. Yleisen asumistuen suuruus määräytyy kotitalouden koon, asumismenojen, asuinpaikan ja 

muiden tulojen mukaan. Asumismenoista korvataan enintään 80 prosenttia aina kullekin alueelle määritel-

tyyn kattovuokraan asti. Valtaosalla ruokakunnista asumismenot ylittävät kattovuokran.   

Vuoden 2015 asumistuen kokonaisuudistus ja siihen liittyvä suojaosan voimaantulo sekä opiskelijoiden 

siirtäminen yleisen asumistuen piiriin vuonna 2017 lisäsivät yleisen asumistuen kustannuksia huomattavasti 

(kuvio 3.5). Koronapandemian aikana vuodesta 2020 lähtien etuusmenot kasvoivat sen sijaan vain hyvin 

lievästi. Vuonna 2022 inflaatio pienensi maksettujen asumistukien reaalitasoa, mutta vuonna 2023 asumis-

tukimenot tulevat todennäköisesti kasvamaan merkittävän indeksikorotuksen takia. 
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Lähde: Kela 

Kuvio 3.5. Asumisen tukien menot vuoden 2022 hintatasossa.  

Eläkkeensaajan asumistuki 

Eläkkeensaajan asumistukeen (571/2007) on oikeus kaikilla Suomessa asuvilla tiettyjä eläkkeitä ja korvauk-

sia (yleisimmin vanhuus-, työkyvyttömyys- tai takuueläkettä) saavilla yli 16-vuotiailla henkilöillä, joilla on 

tukeen oikeuttavia asumismenoja. Eläkkeensaajan asumistukea ei myönnetä henkilölle, jolla on oikeus ylei-

seen asumistukeen. Eläkkeensaajan asumistuessa on korkeammat kattovuokrat kuin yleisessä asumistuessa. 

3.1.7 Toimeentulotuki 

Toimeentulotuki (1412/1997) on viimesijainen ja tarveharkintainen sosiaaliturvan muoto. Se turvaa henkilön 

tai perheen toimeentulon silloin, kun omat tulot ja varat eivät siihen riitä. Vuodesta 2006 alkaen toimeentu-

lotuki on jakautunut perustoimeentulotukeen sekä täydentävään ja ehkäisevään toimeentulotukeen 

(1218/2005). Vuoden 2016 loppuun asti kaikesta toimeentulotuen toimeenpanosta vastasivat kunnat. Vuoden 

2017 alussa perustoimeentulotuki siirtyi Kelan toimeenpantavaksi, mutta täydentävä ja ehkäisevä toimeen-

tulotuki jäivät edelleen kuntien vastuulle. Vuonna 2023 täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen toimeen-

pano ja rahoitus siirtyivät hyvinvointialueille. 

Perustoimeentulotuki on perhekohtainen tuki, jossa huomioidaan perheen tulot ja menot sekä varallisuus. 

Perheen päivittäiskulutus, kuten elintarvikkeet ja vaatteet, on tarkoitus kattaa perustoimeentulotuen perus-

osalla. Sen lisäksi jotkin terveydenhuollon kulut, varhaiskasvatusmaksut sekä asumiseen liittyvät kustannuk-

set kuten vuokra tai vastike, sähkölaskut ja kotivakuutus korvataan muina perusmenoina. 

Täydentävää tukea voi saada erityisistä tarpeista tai olosuhteista aiheutuviin menoihin. Ehkäisevän tuen 

tarkoitus on ehkäistä syrjäytymistä ja edistää omatoimista suoriutumista. Sitä voidaan myöntää esimerkiksi 

ylivelkaantumisesta tai taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä aiheutuvien vaikeuksien lieventä-

miseksi.  
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Kuviosta 3.6 nähdään, että koronapandemian alkaessa toimeentulotuen menot kasvoivat hieman, mutta 

vuonna 2021 ne palautuivat hieman pandemiaa edeltävää tasoa matalammalle tasolle. On hyvä huomioida, 

että tilastossa vuoden 2020 tiedot eivät sisällä toimeentulotuen saajille maksettua epidemiakorvausta.  

 

 
Lähde: THL, Toimeentulotukitilasto 

Kuvio 3.6. Toimeentulotukea saaneet kotitaloudet, henkilöt vuoden aikana ja bruttomenot 

(1000 €, vuoden 2021 hintatasossa) 1995–2021. 

3.1.8 Verotus  

Useimmat keskeiset perusturvaetuudet ovat veronalaista tuloa ja niistä tehdään ennakonpidätys ennen tuen 

maksamista asiakkaalle. Tässä raportissa käsitellyistä etuuksista veronalaista tuloa ovat muun muassa työt-

tömyysetuudet, sairaus- ja vanhempainpäivärahat, eläkkeet, kotihoidon tuki ja opintoraha. Verotonta tuloa 

ovat mm. asumisen tuet, lapsilisä, elatustuki, vammaistuet, eläkettä saavan hoitotuet ja toimeentulotuki.  

Tämän raportin verotuslaskelmat on tehty verotuslainsäädännön lopullisen vuosiverotuksen mukaisesti. 

On hyvä muistaa, että etuudensaantihetkellä etuuksista tehtävä ennakonpidätys voi olla hyvinkin erisuurui-

nen kuin lopullinen verotus. Verohallituksen päätöksen perusteella esimerkiksi työmarkkinatuesta tehdään 

automaattisesti 20 prosentin ennakonpidätys, ellei työtön erikseen pyydä tähän muutosta. Jos työmarkkina-

tuki on henkilön ainoa tulonlähde vuoden aikana, varsinainen veroprosentti on kuitenkin pienempi, keski-

määräisellä kunnallisveroasteella n. 15–17 prosenttia. Täten raportissa esitetyt esimerkkilaskelmat voivat siis 

hieman yliarvioida henkilön tuloja etuudensaantihetkellä. Ennakonpidätyksen ja varsinaisen verotuksen erot 

tasataan veronpalautuksilla ja jäännösveroilla (ns. veromätkyillä) verovuotta seuraavan vuoden loppupuo-

lella. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudistuksen yhteydessä vuonna 2023 verojärjestelmä muuttui mer-

kittävästi veronsaajien, muttei niinkään veronmaksajien kannalta. Koska sosiaali- ja terveyspalvelut siirret-

tiin kunnilta hyvinvointialueiden vastuulle, kaikkien Manner-Suomen kuntien tuloveroprosentteja leikattiin 

12,64 prosenttiyksikköä ja samalla valtion tuloveroasteikkoa kiristettiin. Uudistuksen jälkeen kunnan ja val-

tion veropohja yhtenäistettiin ja aiemmin erilliset verovähennykset yhdistettiin. 

Kuviossa 3.7 on kuvattu päivärahan, eläkkeen ja palkkatulojen keskimääräisiä veroasteita matalilla tulo-

tasoilla vuosina 2019 ja 2023. Kuvioissa on verojen lisäksi huomioitu vakuutettujen maksamat sosiaaliva-

kuutusmaksut. Päiväraha viittaa veronalaisiin etuuksiin kuten työttömyysetuuksiin, sairaus- ja 
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vanhempainpäivärahoihin tai kuntoutusrahoihin. Kuvioista voidaan nähdä, että päivärahatulojen verotus on 

palkkojen ja eläkkeiden verotusta kireämpää. Tämä johtuu työtuloille ja eläketuloille kohdistetuista verovä-

hennyksistä. Veroasteiden tasossa ei sen sijaan ole tapahtunut merkittäviä muutoksia hallituskauden aikana, 

kun tarkastellaan inflaatiovakioituja tuloja.  

 
 Lähde: omat laskelmat SISU-mallilla 

Kuvio 3.7. Palkan, päivärahan ja eläkkeen veroasteet 2019 ja 2023 eri tulotasoilla, ml. pakolliset 
sosiaalivakuutusmaksut.  
Oletukset: Ei kirkollisveroa, 50-vuotias, keskimääräinen kunnallisveroaste.  
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3.2 Keskeisimmät etuuksien ja verotuksen muutokset 2020–2023  

Seuraavassa on listattu keskeisimmät sosiaaliturvaa koskevat lainsäädäntömuutokset Sanna Marinin halli-

tuksen ajalta voimaantulovuoden mukaan. Automaattisia indeksitarkastuksia ei ole listattu. 

 

2020 

• Tasokorotukset 

a. Opintorahan huoltajakorotus +25 €/kk 

b. Kansaneläke +34,00 €/kk ja vastaava verotuksen eläketulovähennyksen korotus 

(1226/2019), takuueläke +50,00 €/kk. Eläketukea, nuorten kuntoutusrahaa sekä ammatil-

lisen kuntoutuksen ajalta maksettavaa kuntoutuksen vähimmäismäärää korotettiin vastaa-

maan takuueläkkeen täyttä määrää (1227/2019) 

c. Rintamalisä +74,32 €/kk 1.4.2020 lähtien (58/2020) 

d. Täyden elatustuen määrä +7 €/kk (1219/2019) 

e. Sairaus- ja vanhempainpäivärahan sekä erityishoitorahan vähimmäismäärä +20 €/kk 

(1216/2019) 

f. Toimeentulotuen yksinhuoltajan perusosa +14 % (1220/2019) 

g. Lapsilisät perheen neljännestä ja sitä seuraavista lapsista +10 €/kk, yksinhuoltajakorotus 

+10 €/kk (1218/2019) 

h. Peruspäiväraha ja työmarkkinatuki +20 €/kk (1217/2019) 

• Työttömyysturvan aktiivimalli kumottiin (1311/2019) 

• Työttömyysturvan lisäpäivärahaoikeuden alaikärajaa nostettiin vuonna 1961 ja sen jälkeen 

syntyneillä 61 vuodesta 62 vuoteen (1418/2019) 

• Sairauspäivärahat, vanhempainpäivärahat ja kuntoutusrahat määräytyvät vuositulon perus-

teella (296/2018) 

• Epidemiakorvaus 75 €/kk toimeentulotuen saajille voimassa 12.10.–31.12.2020 (687/2020) 

• Työttömyysturvan väliaikaiset muutokset 

a. Enimmäisaika ei kulunut lomautetuilla 16.3.–30.6.2020 ja kaikilla 1.7.–31.12.2020 

b. Yrittäjille määräaikainen oikeus työmarkkinatukeen tavallista kevyemmin ehdoin, 

voimassa 16.3.2020 – 30.11.2021 ja 1.1.2022 – 28.2.2022 

c. Viisi omavastuupäivää poistettiin, jolloin työttömyysturvaa sai heti ensimmäisestä 

työttömyyspäivästä alkaen, voimassa 16.3.2020 – 31.12.2020 ja 1.1.2022 – 

28.2.2022 

d. Työssäoloehtoa lyhennettiin 26 viikosta 13 viikkoon, voimassa 16.3.–31.12.2020 

e. Suojaosa nostettiin väliaikaisesti 300 eurosta 500 euroon, voimassa 1.6.2020 – 

30.11.2021 

2021 

• Korkeakouluopiskelijoiden ateriatukeen 36 sentin korotus ateriaa kohden 

• Julkisen terveydenhuollon maksuttomuuden laajennus 1.7.2021 alkaen sekä vuotuisen maksu-

katon piirin laajennus 1.1.2022 alkaen (HE 129/2020) 

• Varhaiskasvatusmaksujen alennus 1.8.2021 alkaen (HE 198/2020) 

2022 

• Perhevapaauudistus 1.8.2022 alkaen (28/2022). Toisen vanhemman vapaan pituutta ja tasoa 

kasvatettiin ja kiintiöintiä muutettiin.  

• Opintotuen tulorajoja korotettiin 25 % vuoden 2022 ajaksi (1266/2021) 

• Sotilasavustukseen ansiotulojen 300 euron suojaosa (1188/2021) 

• 1.1.–30.6.2022 tartuntatautipäiväraha levennetyin ehdoin koronatartunnan saaneille 

(139/2022). Lakia jatketiin 31.12.2022 asti (503/2022) 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20191226
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20191227
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200058
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20191219
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20191216
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20191220
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20191218
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20191217
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20191311
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20191418
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/HE_296+2018.pdf
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200687
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/HE_129+2020.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/HE_198+2020.pdf
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2022/20220028
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20211266
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20211188
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2022/20220139
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2022/20220503
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• Perhe-eläkeuudistus (1011/2021). Jatkossa leskeneläkkeen määräaika on 10 vuotta tai kunnes 

yhteinen lapsi täyttää 18 vuotta. Myös avopuoliso voi saada jatkossa leskeneläkettä, mikäli 

heillä on yhteinen lapsi ja he olivat asuneet yhdessä vähintään viisi vuotta.  

• Kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien ylimääräinen korotus 1.8.2022 alkaen (HE 

75/2022) 

• Pohjoismainen työvoimapalvelumalli 2.5.2022 alkaen (HE 167/2021) 

• Ylimääräinen lapsilisä joulukuussa 2022 (HE 235/2022) 

2023 

• Lääkärinpalkkioiden sekä tutkimuksen ja hoidon korvauksia leikataan vuodesta 2023 alkaen 

yhteensä noin 64 milj. euroa (HE 237/2022) 

• Lääkekorvauskulujen valtionosuuteen tavoitellaan 35 milj. euron säästöjä vuonna 2023 ja 49 

milj. euron vuotuisia säästöjä vuodesta 2024 alkaen (HE 245/2022) 

• Lääkekaton vuosiomavastuun jäädytys vuoden 2022 tasolle vuodeksi 2023 (HE 236/2022). 

• Opintotuen tulorajojen korotus 50 % vuoden 2021 tasoon nähden (HE 156/2022) 

• Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuen korotus 25 sentillä ateriaa kohden. 

• Vuodelle 2023 tehtävät väliaikaiset korotukset (HE 136/2022). 

a. Lapsilisän yksinhuoltajakorotus +5 €/kk 

b. Työttömyysturvan lapsikorotukset +20 % 

c. Opintorahan huoltajakorotus +10 €/kk 

d. Toimeentulotuen alle 18-vuotiaan lapsen perusosat +33 €/kk 

• Osasairauspäivärahan edellytyksenä olevan kokoaikatyön säännöllinen työaika jatkossa vä-

hintään 30 tuntia viikossa. Osasairauspäivärahan enimmäisaikaa kasvaa 150 arkipäivään.  

(HE 181/2022) 

• Useita väliaikaisia sähkötukia: mm. sähkötuki pienituloisille (HE 234/2022) ja verotuksen 

sähkövähennys alkuvuoden tammi-huhtikuun 2023 sähkönkäytön perusteella (HE 204/2022)  

• Yleisen asumistuen lämmitys- ja omakotitalon hoitonormeja korotetaan poikkeusmenettelyllä 

57 % vuodelle 2023 (HE 233/2022). 

• Yrittäjän eläkelainmuutos 2023 alkaen (HE 102/2022) 

• Yksityisen hoidon tuen hoitolisän korotus 100 €/kk (HE 236/2022) ja varhaiskasvatusmaksu-

jen alennus 1.3.2023 alkaen (HE 228/2022) 

• Työttömyysturvan lisäpäivien asteittainen poisto ja muutosturvakokonaisuus (HE 62/2022) 

• Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudistuksen yhteydessä täydentävän ja ehkäisevän toi-

meentulotuen siirtäminen kunnilta hyvinvointialueiden toimeenpantavaksi (HE 127/2022). 

Samassa yhteydessä verojärjestelmän merkittävä muutos valtion- ja kunnallisverotuksen suh-

teen (HE 68/2022).   

https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20211011
https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2021/20220075
https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2021/20220075
https://finlex.fi/fi/esitykset/he/2021/20210167
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/HE_235+2022.pdf
https://finlex.fi/fi/esitykset/he/2022/20220237
https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2022/20220245
https://finlex.fi/fi/esitykset/he/2022/20220236
https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2022/20220156
https://finlex.fi/fi/esitykset/he/2022/20220236
https://finlex.fi/fi/esitykset/he/2022/20220181
https://finlex.fi/fi/esitykset/he/2022/20220234
https://finlex.fi/fi/esitykset/he/2022/20220204.pdf
https://finlex.fi/fi/esitykset/he/2022/20220233
https://finlex.fi/fi/esitykset/he/2022/20220102
https://finlex.fi/fi/esitykset/he/2022/20220236
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/HE_228+2022.pdf
https://finlex.fi/fi/esitykset/he/2022/20220062
https://finlex.fi/fi/esitykset/he/2022/20220127.pdf
https://www.eduskunta.fi/pdf/HE+68/2022+vp?lang=fi
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3.3 Etuuksien tasojen kehitys ja indeksit  

Perusturvan riittävyyteen vaikuttaa keskeisesti yhteiskunnallisissa olosuhteissa, kuten elintarvikkeiden, asu-

mismenojen tai muiden kulutushyödykkeiden hinnoissa, tapahtuneet muutokset. Perusturvaetuuksien suh-

teelliseen tasoon vaikuttaa myös se, miten työssäkäyvien ansiotaso kehittyy. Lainsäädännössä olosuhteet on 

pyritty huomioimaan etuuksissa sitomalla niiden tasot indekseihin. Useimmat etuudet on sidottu hintatasoa 

seuraavaan kansaneläkeindeksiin (KEL). Indeksitarkistuksilla pyritään korjaamaan edellisen vuoden hinta-

tason muutosten vaikutus etuuksien ostovoimaan. Kansaneläkeindeksi seuraa noin vuoden viiveellä elinkus-

tannusindeksiä, jonka Tilastokeskus laskee keskeisten hyödykkeiden hintatietojen perusteella. Maksussa ole-

via työeläkkeitä taas tarkistetaan vuosittain työeläkeindeksillä, jossa ansiotasoindeksin muutoksen paino on 

0,2 ja kuluttajahintojen muutoksen paino 0,8.  

3.3.1 Keskeisten indeksien ja etuuksien kehitys 

Tällä hallituskaudella indekseissä tapahtui suuria muutoksia etenkin vuosina 2022–2023 (ks. kuvio 3.8). Elin-

kustannusindeksi kasvoi poikkeuksellisen paljon vuonna 2022, 7,1 prosenttia. Vastaavaa kasvua oli koettu 

viimeksi lähes 40 vuotta sitten. Ansiotasoindeksi kasvoi poikkeuksellisen voimakkaasti myös hallituskauden 

alkuvuosina. Kaiken kaikkiaan elinkustannusindeksin ennustetaan kasvavan 14,2 prosenttia ja ansiotasoin-

deksin 11,3 prosenttia 2019–2023. Toisin sanoen ansioiden ostovoima heikkeni hieman, etenkin vuonna 

2022. Toisin kuin pääministeri Sipilän hallituksen kaudella, kansaneläkeindeksiin ei tehty tällä kaudella jää-

dytyksiä tai leikkauksia, vaan sitä nostettiin lainsäädännön mukaisesti aina elinkustannusindeksin kolmannen 

vuosineljänneksen perusteella. 

 
Lähde: Tilastokeskus ja omat laskelmat SISU-mallilla 

Kuvio 3.8. Indeksien kehitys 2010-2023 (2010=100). Hallituskaudet merkitty pystyviivoilla. 
* Vuoden 2023 ansiotasoindeksi ja elinkustannusindeksi perustuvat valtiovarainministeriön ennusteeseen (talvi 2022). 
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Hallituskauden aikana 2019–2023 etuuksien bruttomäärien ostovoima pääasiassa parantui hieman (kuviot 

3.9 ja 3.10). Työttömyysetuuksiin, eläkeläisen perusturvaetuuksiin ja sairausvakuutuksen vähimmäismääräi-

siin päivärahoihin tehtiin erilliskorotus vuonna 2020. Kiihtyvä inflaatio vähensi kuitenkin etuuksien ostovoi-

maa loppukaudella, vaikka etuuksiin tehtiin lakisääteisiä indeksikorotuksia. Tämä johtuu siitä, että indeksi-

korotukset tehdään aina toteutuneen hintakehityksen mukaan reilun vuoden viiveellä. Pitkällä aikavälillä 

etuuksien ostovoima ei kuitenkaan muutu. Viivettä paikattiin tekemällä ylimääräinen kansaneläkeindeksin 

korotus elokuussa 2022  

 

 

Lähde: omat laskelmat SISU-mallilla 

Kuvio 3.9. Etuuksien tason kehitys 2007–2023 vuoden 2022 hintatasossa. 

*Vuoden 2023 taso perustuu valtiovarainministeriön ennusteeseen hintatason kehityksestä vuonna 2023.  

Huom. Jos etuuden taso on muuttunut kesken vuoden, niin on käytetty vuoden lopun tasoa.  

Lapsilisä, jota ei ole sidottu indeksiin, menetti ostovoimaansa hallituskauden aikana. Tosin yksinhuolta-

jien ja monilapsisten perheiden lapsilisään tehtiin hallituskaudella ylimääräisiä korotuksia ja joulukuussa 

2022 maksettiin kaksinkertaiset lapsilisät. Nämä muutokset eivät näy kuvioissa. Myöskään vuonna 2023 teh-

dyt väliaikaiset korotukset työttömyysturvan lapsikorotuksiin ja toimeentulotuen lasten perusosiin eivät näy 

kuviossa.  
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Lähde: omat laskelmat SISU-mallilla 

Kuvio 3.10. Etuuksien ostovoiman kehitys 2007-2023 (2007=100). Hallituskaudet pystyviivoina.  
*Vuoden 2023 taso perustuu valtiovarainministeriön ennusteeseen hintatason kehityksestä vuonna 2023.  

Huom. Jos etuuden tasoa on muutettu kesken vuoden, niin on käytetty vuoden lopun tasoa. 

3.3.2 Kuluttajahintojen kehitys eri väestöryhmissä 

Kuluttajahintaindeksi lasketaan kulutuskorista, joka kuvaa keskimääräistä yksityisen kulutuksen rakennetta. 

Kulutuksen rakenne on kuitenkin erilainen eri väestöryhmissä ja yksittäisissä kotitalouksissa, jolloin niiden 

kokema hintojen muutos voi poiketa koko väestön inflaatiosta. Esimerkiksi pienituloisilla asumiskustannuk-

set ovat usein merkittävä menoerä ja asumisen hintamuutokset vaikuttavat väestöryhmän kulutuskorin hin-

taan muita väestöryhmiä enemmän. Seuraavaksi arvioidaan, miten kuluttajahinnat ovat muuttuneet pienitu-

loisilla kotitalouksilla.  

Eri väestöryhmille tyypillisen kulutuksen hintojen muutosta voidaan arvioida Tilastokeskuksen kulutus-

tutkimuksen avulla, sillä se sisältää tietoa väestöryhmittäisestä kulutuksesta. Jotta kulutustutkimuksen ja ku-

luttajahintaindeksin tietoja voidaan vertailla paremmin, käytetään yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin 

käsitettä. Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi ei sisällä omistusasuntojen hankintoja ja pääomamenoja, 

minkä takia kulutustutkimuksessa asumisen kulutukseen sisältyvä ns. laskennallinen asuntotulo ja asuntolai-

nojen korot jätetään tässä tarkastelussa pois. Muut omistusasujien kustannukset, esimerkiksi hoitovastikkeet, 

otetaan mukaan. Lisäksi kulutustutkimuksen rahamenokäsitteestä on jätetty pois rahapelit ja veronluonteiset 

maksut (mm. ajoneuvovero, varainsiirtovero).  

Taulukosta 3.2 nähdään, että kuluttajahintojen muutoksissa 2019–2022 on huomattavia eroja eri hyödy-

keryhmien välillä. Hinnat ovat nousseet eniten pääryhmissä liikenne (07), asuminen (04), alkoholijuomat ja 

tupakka (02) ja elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat (01). Liikenteen hintakehitykseen ovat vaikuttaneet 

erityisesti vuonna 2022 nousseet polttoaineiden hinnat. Myös asumiseen käytetyn energian hinta on noussut 

selvästi vuoteen 2019 verrattuna. 

Väestöryhmittäisten kuluttajahintojen muutoksen arvioinnissa käytettävä tuorein kulutustutkimuksen ai-

neisto kuvaa vuotta 2016. Vuonna 2016 pienituloisimpaan viidennekseen kuuluneilla kotitalouksilla kului 

asumiseen rahaa suhteellisesti selvästi enemmän kuin kotitalouksilla keskimäärin (taulukko 3.2). Asumis-

kustannusten osuus oli pienituloisilla tuolloin 31 prosenttia kaikista rahamenoista. Kokonaan perusturvan 

varassa olevissa kotitalouksissa asumismenojen osuus kulutuksesta oli vielä suurempi, 37 prosenttia. Koko 
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väestössä osuus oli 20 prosenttia. Pienituloisimpien ryhmien asumiskulutuksessa painottuvat erityisesti vuok-

rat, joiden hinnat eivät ole kallistuneet yhtä paljon kuin asumisen hinnat kokonaisuudessaan. Liikenteeseen 

sekä kulttuuriin ja vapaa-aikaan pienituloiset käyttivät keskimääräistä vähemmän rahaa. Kokonaan perustur-

van varassa olevien kulutusmenoista liikenteen osuus oli puolta pienempi (9,8 %) kuin koko väestössä kes-

kimäärin (19,7 %) vuonna 2016.  

Taulukko 3.2. Kuluttajahintojen kehitys ja kulutuserien painot hyödykeryhmittäin yhdenmu-
kaistetun kuluttajahintaindeksin mukaan 2019–2022 sekä kulutuserien osuus joissakin väestö-
ryhmissä vuoden 2016 kulutustutkimuksessa 

  
Yhdenmukaiste-

tun kuluttaja-

hintaindeksin 

muutos 

2019-2022, % 

(2015=100) 

Kulutuserän 

paino 

YKHI:ssä 

vuonna 2022 

(%) 

Kotitalouksien rahamenojen rakenne 

eräissä väestöryhmissä vuonna 2016 (%) 

Koko 

väestö 

Pieni 

tuloisin 

viidennes* 

Kokonaan 

perusturvan 

varassa ole-

vat 

0 Kuluttajahintaindeksi 9,8 100,00 100,0 100,0 100,0 

01 Elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat 13,0 15,38 15,2 16,3 14,1 

02 Alkoholijuomat, tupakka 11,7 5,92 2,7 4,0 6,4 

03 Vaatetus ja jalkineet 0,3 4,42 3,8 3,1 4,4 

04 Asuminen, vesi, sähkö, kaasu ja muut 

polttoaineet 
13,2 18,40 19,6 31,2 37,1 

04.1 Todelliset asumisvuokrat 3,3 8,69 9,2 21,5 33,3 

04.5 Sähkö, kaasu ja muut polttoaineet 32,9 5,40 4,4 4,7 2,6 

05 Kalusteet, kotitalouskoneet ja yleinen 

kodinhoito 
4,8 6,33 5,5 4,0 3,2 

06 Terveys 1,2 6,14 4,4 5,1 3,4 

07 Liikenne 18,4 13,77 19,7 13,1 9,8 

07.2.2 Yksityisajoneuvojen polttoaineet ja 

voiteluöljyt 
9,2 4,17 3,8 3,1 2,0 

08 Viestintä 5,4 3,18 3,3 3,8 3,8 

09 Kulttuuri ja vapaa-aika 3,4 10,40 10,8 8,2 8,4 

10 Koulutus 8,8 0,47 0,2 0,3 0,1 

11 Ravintolat ja hotellit 3,6 6,98 6,3 4,0 3,9 

12 Muut tavarat ja palvelut 42,9 8,62 8,6 6,9 5,4 

*Kulutustutkimuksen tuloryhmät on määritelty henkilöiden kesken kotitalouden kulutusyksikköä kohti laskettujen käy-

tettävissä olevien rahatulojen mukaan. Kotitalouksien rahamenokäsitettä on muokattu vertailukelpoiseksi yhdenmu-

kaistetun kuluttajahintaindeksin kulutuskorin kanssa. Rahamenot eivät sisällä laskennallisia nettovuokria, veroluontei-

sia maksuja, asuntolainojen korkoja eivätkä rahapelejä. 

Taulukossa 3.3 on arvioitu inflaatiolukuja kulutustutkimuksesta eräille väestöryhmille. Laskelmat on 

tehty kulutushyödykkeiden (eCOICOP) 3-numerotasolla eli tarkemmalla tasolla kuin taulukossa 3.2 on esi-

tetty. Väestö- ja kulutusrakenteissa vuoden 2016 jälkeen tapahtuneiden muutosten takia tuloksiin sisältyy 

epävarmuutta, ja laskelmia on pidettävä suuntaa antavina.  

Yleisesti ottaen vuosien 2019–2022 aikana pienituloisille väestöryhmille tyypillisen kulutuksen hinnat 

ovat nousseet vähemmän kuin koko väestössä keskimäärin. Vuodesta 2019 vuoteen 2021 eri väestöryhmien 
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kokemat hintojen muutokset eivät eronneet merkittävästi toisistaan, mutta vuoden 2022 aikana koko väestölle 

tyypillisen kulutuksen hinnat kasvoivat nopeampaa vauhtia kuin pienituloisimpien ryhmien. Vuonna 2022 

inflaatiota erityisesti kiihdyttäneiden asumisen ja liikenteen energian hintojen painoarvo on pienempi pieni-

tuloisimpien kulutuksessa kuin koko väestön keskimääräisessä kulutuksessa. Indeksit ovat kantaindeksejä, 

joiden perusvuosi on 20161. (Taulukko 3.3) 

Taulukko 3.3. Väestöryhmittäiset hintaindeksien pisteluvut vuoden 2016 kulutustutkimusai-
neistolla laskettuna vuosina 2019–2022 

 

Indeksin pisteluku Muutos 

Väestöryhmä 2019 2020 2021 2022 2019–2022 

Pienituloisuusrajan alapuolella olevat (60 % mediaanista) 100.0 100.6 102.6 109.4 9.4 

Pienituloisin viidennes 100.0 100.6 102.6 109.5 9.5 

Perusturvan varassa olevat (> 50 % tuloista) 100.0 100.7 102.5 108.3 8.3 

Kokonaan perusturvan varassa olevat (> 90 % tuloista) 100.0 100.8 102.6 108.1 8.1 

Keskituloinen viidennes 100.0 100.2 102.6 110.7 10.7 

Suurituloisin viidennes 100.0 99.9 102.4 110.6 10.6 

Kaikki kotitaloudet 100.0 100.2 102.5 110.3 10.3 

 

 
1 Väestöryhmittäiset indeksit on laskettu seuraavasti: 1) kulutustutkimuksen kulutuskäsitettä on muokattu siten, että koko väestön kulutusra-

kenne vastaa paremmin yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin kulutuskoria, 2) väestöryhmille on laskettu kulutusrakenteet Tilastokeskuk-

sen kotitalouksien kulutus -tilaston vuoden 2016 aineiston pohjalta, 3) hyödykeryhmittäiset hintaindeksit on muutettu kiinteään perusvuoteen 
2016, 4) hintaindeksit on kerrottu kulutustutkimuksen kulutusrakenteilla eCOICOPluokituksen kolminumerotasolla (41 hyödykettä) ja sum-

mattu väestöryhmien hintaindekseiksi, jotka on edelleen muutettu kiinteään perusvuoteen 2019. 
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3.4 Eri etuuksien päällekkäisyys perustoimeentulotuen ja asumisen tukien 

kanssa 

Tässä alaluvussa kuvataan sitä, kuinka yleisesti eri etuuksien saajat saavat samaan aikaan asumistukia ja 

perustoimeentulotukea. Myöhemmin raportissa esiteltävät esimerkkilaskelmat kertovat siitä, missä elämän-

tilanteissa kunkin etuuden saajat ovat laskennallisesti oikeutettuja asumis- ja perustoimeentulotukeen. Esi-

merkkilaskelmien perusteella ei kuitenkaan voida päätellä, saavatko eri etuuksien saajat näitä tukia tosiasial-

lisesti. Sen vuoksi kuvaamme tässä alaluvussa, kuinka yleistä etuuksien yhtäaikainen saaminen tosi asiassa 

on. Tarkastelussa (Taulukko 3.4) ovat mukana Kelan toimeenpanemat etuudet lukuun ottamatta lapsilisiä ja 

eläkkeen lisiä. Myöskään sairaanhoito-, matka- ja lääkekorvauksia ei ole otettu mukaan tarkasteluun.  

Tarkastelu on tehty marraskuussa 2022 maksettuihin etuuksiin perustuen ja siinä on mukana 16 vuotta 

täyttänyt väestö. Henkilö on laskettu perustoimeentulotuen saajaksi, jos hän on kuulunut perustoimeentulo-

tukea saaneeseen kotitalouteen, ja asumistuen saajaksi, jos hän on kuulunut yleistä tai eläkkeensaajan asu-

mistukea saavaan ruokakuntaan tai saanut opintotuen asumislisää. Muut etuudet ovat henkilökohtaisia.  

Kaikkiaan Suomen 16 vuotta täyttäneestä väestöstä noin 14 prosenttia sai jotain asumistukea ja 3 prosent-

tia perustoimeentulotukea marraskuussa 2022. Jotain tarkastelussa mukana olevaa Kelan etuutta saaneista 

asumistukea sai lähes 40 prosenttia ja perustoimeentulotukea melkein 8 prosenttia. Muussa väestössä näiden 

tukien saaminen oli selvästi harvinaisempaa. (Taulukko 3.4) 

Sekä perustoimeentulotuen että asumistuen saamisen yleisyys vaihtelee hieman etuuksittain. Yleisintä 

asumistuen saaminen on täyden kansaneläkkeen saajien joukossa (68 %). Myös kuntoutustuen, takuueläk-

keen, eläketuen, työmarkkinatuen ja opintorahan saajista yli 60 prosenttia sai samanaikaisesti asumistukea. 

Perustoimeentulotuen saaminen oli yleisintä vähimmäismääräisen kuntoutusrahan (46,7 %) ja vähimmäis-

määräisen sairauspäivärahan (30,2 %) sekä työmarkkinatuen (36,9 %) saajien joukossa. He myös saivat ylei-

sesti asumistukea, joten useamman etuuden päällekkäisyys paikantuu selvimmin tähän vähimmäismääräisiä 

perusturvaetuuksia saavien joukkoon.  
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Taulukko 3.4. Kelan maksamien etuuksien, perustoimeentulotuen ja asumisen tukien2 päällek-
käisyys 16 vuotta täyttäneellä väestöllä marraskuussa 2022 

 

Lukumäärä Asumistuki (%) 

Asumistuki ja  

perustoimeen- 

tulotuki (%) 

Perus- 

toimeen- 

tulotuki (%) 

Väestö, 16 vuotta täyttäneet 4 669 131 14,3 2,6 3,1 

Ei muuta Kelan etuutta 3 419 574 4,9 1,0 1,4 

Jokin ao. Kelan etuus 1 249 557 39,8 6,9 7,5 

Kansaneläke, kaikki 527 131 33,4 1,3 1,5 

  Vanhuuseläke 411 980 26,0 0,7 0,7 

  Työkyvyttömyyseläke 100 872 59,5 3,2 3,6 

  Kuntoutustuki 14 279 61,7 5,9 7,1 

Täysi kansaneläke 77 039 68,0 3,3 3,7 

Takuueläke 115 213 61,1 3,2 3,6 

Eläketuki 885 61,8 2,3 2,7 

Perhe-eläke 9 326 24,9 2,4 2,8 

Työmarkkinatuki 159 947 63,2 34,6 36,9 

Peruspäiväraha 26 651 51,5 15,7 18,0 

Sairauspäiväraha, kaikki 59 059 17,6 7,4 9,0 

  Edeltävän etuuden perusteella 1 896 13,4 4,3 6,1 

  Vähimmäismääräinen 9 279 53,7 26,5 30,2 

Kuntoutusraha 13 656 50,4 14,6 16,4 

  Edeltävän etuuden perusteella 46 60,9 15,2 15,2 

  Vähimmäismääräinen 338 55,3 35,2 46,7 

Nuoren kuntoutusraha 10 457 36,0 5,9 6,5 

Vanhempainpäiväraha 42 898 13,0 4,6 5,0 

  Vähimmäismääräinen 5 421 42,3 19,4 20,7 

Lasten kotihoidon tuki 36 239 22,9 10,1 10,7 

Muu lastenhoidon tuki 25 312 7,2 0,6 0,7 

Elatustuki 60 586 46,6 14,2 15,3 

Opintoraha 222 822 66,4 2,5 2,9 

Sotilasavustus 4 170 60,0 0,8 1,1 

Vammaistuet 211 958 35,4 2,1 2,4 

Asumistuet 665 477 100 18,2 18,2 

Perustoimeentulotuki 142 519 85,1 85,1 100 

Lähde: Kela 

Tarkastelimme myös, onko etuuksien päällekkäisyydessä tapahtunut muutoksia edellisen raportin (Perus-

turvan riittävyyden III arviointiryhmä 2019) jälkeisinä vuosina erityisesti perusturvaetuuksiin keskittyen (lii-

tekuvio A.1). Kokonaisuudessaan näyttää siltä, että pelkän asumistuen saajien osuus on hieman kasvanut, 

 

 
2 Yleinen asumistuki, eläkkeensaajan asumistuki ja opintotuen asumislisä 
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kun taas pelkän perustoimeentulotuen saajien osuus on useimmissa etuuksissa vähentynyt. Kaikkiaan muu-

tokset ovat olleet pieniä.  

Kehitystä seuratessa on hyvä huomioida tarkasteluajanjaksolla tapahtuneet muutokset mm. etuuksien 

määräytymisperusteissa ja tasossa. Ensinnäkin ajanjaksolla on tapahtunut muutoksia sairausvakuutuksen päi-

värahojen määräytymisessä, mikä näkyy kyseisten päivärahojen saajamäärien kehityksessä. Erityisesti vä-

himmäismääräisen sairauspäivärahan saajien määrä on kasvanut, sillä siitä poistettiin 55 omavastuupäivän 

ehto vuoden 2019 alussa. Lisäksi sairausvakuutuksen vähimmäismääräiset päivärahat nostettiin työttömyys-

turvan tasolle vuoden 2019 alussa. Sairausvakuutuksen päivärahoissa siirryttiin verotuksen perusteella mää-

ritellyistä työtuloista vuosituloihin vuoden 2020 alussa, minkä johdosta edeltävän etuuden perusteella päivä-

rahaa saaneita on enää hyvin vähän. Työmarkkinatuen saajissa on mukana jonkin verran yrittäjiä, joilla oli 

poikkeuksellisesti oikeus työmarkkinatukeen 16.3.2020–30.11.2021 ja 1.1.–28.2.2022 välisellä ajalla.  

Kuviossa 3.11 on kuvattu vielä perustoimeentulotukea saaneiden kotitalouksien saamia muita Kelan 

etuuksia marraskuissa 2017–2022. Yli 90 prosenttia perustoimeentulotukea saavista kotitalouksista saa myös 

jotain muuta Kelan maksamaa etuutta. Yleisimmin (lähes 80 %) kotitaloudet saavat yleistä asumistukea. 

Myös työmarkkinatuen saaminen on yleistä – sitä maksetaan lähes 45 prosentille kotitalouksista. Noin joka 

viides kotitalous saa lapsilisää, mikä vastaa myös lapsiperheiden osuutta perustoimeentulotukikotitalouk-

sista. Muita Kelan etuuksia saa harvempi kuin joka kymmenes perustoimeentulotukea saava kotitalous. Ku-

viosta on jätetty pois ne etuudet, joita sai alle prosentti perustoimeentulotukea saavista kotitalouksista (elä-

ketuki ja sotilasavustus). 

Tarkasteltaessa perustoimeentulotukea saavien kotitalouksien muiden Kela-etuuksien saamisessa tapah-

tuneita muutoksia vuosien välillä havaitaan, että vuosien 2020 ja 2021 marraskuissa perustoimeentulotukea 

saavat kotitaloudet saivat muita vuosia yleisemmin yleistä asumistukea ja peruspäivärahaa, mikä johtuu ole-

tettavasti koronapandemiaan liittyneiden rajoitusten aiheuttamasta lisääntyneestä tuen tarpeesta. Kaikkiaan 

vain vammaistukia ja kuntoutusrahaa saavien kotitalouksien osuus on kasvanut tarkasteluajanjaksolla. Muita 

tukia saavien kotitalouksien osuus on sen sijaan laskenut tai pysynyt kutakuinkin ennallaan. (Kuvio 3.11.) 

 

Lähde: Kela 

Kuvio 3.11. Perustoimeentulotukea saaneiden kotitalouksien saamat muut Kelan maksamat 
etuudet marraskuissa 2017–2022.  
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3.5 Työnteon kannustimet 

Sosiaaliturvan keskeinen tehtävä on taata riittävä toimeentulon taso erilaisten riskien kuten työttömyyden 

kohdatessa. Riittävyyden kääntöpuoli on työnteon kannustimet, joita Suomessa on tutkittu viime vuosina 

muutamaan otteeseen (esim. Ollonqvist ym. 2021; Kärkkäinen ja Tervola 2018). Työnteon kannustimilla 

viitataan siihen, kuinka paljon työtön hyötyy työnteosta taloudellisesti. 

Taloustieteellisissä tutkimuksissa on havaittu, että työnteon kannustimien muutokset vaikuttavat työlli-

syyteen yleisellä tasolla, mutta yhteys on monimutkainen ja vaihtelee yksilöllisen tilanteen mukaan (esim. 

Kyyrä ym. 2017). Suomea koskevissa tutkimuksissa on todettu muun muassa, että työttömyyspäivärahan 

enimmäiskeston lyhentäminen on lyhentänyt työttömyysjaksoja, mutta samalla ne ovat johtaneet huonompiin 

työsuhteisiin (Pesola & Kyyrä 2017). Lisäksi on havaittu, että kotihoidon tuen suuruus vaikuttaa pienten 

lasten äitien työllisyyteen (Gruber ym. 2022). Toisaalta tutkimuskirjallisuuden perusteella ei ole kuitenkaan 

näyttöä siitä, että pienillä verotuksen muutoksilla olisi merkittäviä työllisyysvaikutuksia (ks. esimerkiksi Ma-

tikka ym. 2016). 

Edellisellä hallituskaudella 2015–2019 työnteon kannustimia pyrittiin lisäämään keventämällä verotusta, 

lyhentämällä ansiopäivärahan enimmäiskestoa, ottamalla käyttöön työttömyysturvan aktiivimalli sekä alen-

tamalla varhaiskasvatusmaksuja. Sanna Marin hallituksen kautta leimasi koronapandemia, jolloin työttö-

myysturvan ehtoja löysennettiin väliaikaisesti. Samalla osa-aikatyön kannustimia lisättiin (ja vastaavasti ko-

koaikatyön kannustimia vähennettiin) nostamalla työttömyysturvan suojaosaa väliaikaisesti 300 eurosta 500 

euroon kuukaudessa kesäkuusta 2020 marraskuuhun 2021. Pysyviin kannustimia lisääviin toimiin kuului 

mm. varhaiskasvatusmaksujen alennus sekä pitkäaikaistyöttömien lisäpäivien asteittainen poisto. Kannustin-

toimien lisäksi työllisyyttä pyrittiin lisäämään ottamalla käyttöön pohjoismainen työvoimapalvelumalli. 

Työttömyysetuuksiin tehdyt korotukset ja aktiivimallin poisto sen sijaan ovat heikentäneet taloudellisia kan-

nustimia jonkin verran.  

Työnteon taloudellisia kannustimia voidaan mitata efektiivisen marginaaliveroasteen ja työllistymisvero-

asteen avulla. Efektiivinen marginaaliveroaste liittyy työnteon lisäämisen kannustimiin ja kertoo, kuinka 

suuri osa ansaituista lisätuloista menee veroihin ja pienentyneisiin sosiaalietuuksiin. Työllistymisveroaste 

puolestaan liittyy nimensä mukaisesti työllistymisen kannustimiin. Se kertoo, kuinka paljon työtön ”menet-

tää” työllistymispalkastaan työllistyessään. Jos työtön työllistyy esimerkiksi 2000 euron kuukausipalkalle, 

mutta hänen nettotulonsa kasvavat vain 500 euroa kuukaudessa, työllistymisveroaste on 75 prosenttia. Hän 

”menettää” palkastaan 75 prosenttia eli 1500 euroa verotuksen ja pienentyvän etuustulon myötä. Mitä kor-

keampi työllistymisveroaste, sitä huonommat kannustimet työttömällä on etsiä ja ottaa vastaan työtä. On 

syytä huomioida, ettei työllistymisveroaste kerro hallituspolitiikan työllisyysvaikutuksista yleisesti. Esimer-

kiksi ns. eläkeputken poisto tai työllisyyspalveluihin tehdyt muutokset eivät näy työllistymisveroasteessa. 

Myös aktiivimallia ei ole huomioitu nyt esitetyissä kannustinlaskelmissa, koska aktiivisuusehto voitiin täyt-

tää työnteon lisäksi osallistumalla aktivointitoimenpiteisiin, ja siten sen vaikutusta työnteon kannustimiin on 

vaikea mitata.  

Taulukossa 3.5. on esitetty keskimääräiset työllistymisveroasteet kokoaikatyöhön työllistyttäessä vuosien 

2019 ja 2023 lainsäädännöillä simuloituina. Hypoteettiset työllistymispalkat on ennustettu sekä työttömille 

että työllisille tilastollisen mallin avulla (ks. Kärkkäinen & Tervola 2018). 

Tulosten perusteella työttömien työllistymisen kannustimet ovat pysyneet keskimäärin samantasoisina. 

Työttömyysturvan nosto on heikentänyt työnteon kannustimia, mutta kiihtyvä inflaatio on kuitenkin laskenut 

työttömyysetuuksien ostovoimaa, jolloin korotusten vaikutus suhteessa hintatasoon on melko pieni (ks. kuvio 

3.9). Lisäksi lapsiperheillä varhaiskasvatusmaksujen alennukset ovat vieneet kehitystä toiseen suuntaan eli 

lisänneet työnteon kannustimia. Osalla työttömistä työttömyysturvan korotukset vähentävät saadun asumis-

tuen ja toimeentulotuen määrää eivätkä kasvata kokonaistulotasoa, jolloin työttömyysturvan korotukset eivät 

vaikuta kannustimiin.  

Nykyisten työllisten kannustimet pysyä töissä ovat laskelman mukaan heikentyneet, mihin vaikuttaa työt-

tömyysturvan korotusten lisäksi se, että heidän ennustetuilla palkkatasoillansa verotus on kiristynyt, kun ve-

rotusta peilataan suhteessa hintatason kehitykseen. On kuitenkin syytä huomioida, että arviointikehikossa ei 

pystytty huomioimaan palkkojen ostovoiman laskua (vuosina 2019–2023 indeksien perusteella -2,5 %), joka 

osaltaan on heikentänyt jonkin verran niin nykyisten työllisten kuin työttömienkin kannustimia. 
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Taulukko 3.5. Keskimääräiset työllistymisveroasteet etuuden mukaan vuosien 2019 ja 2023 lain-
säädännöllä sekä vuoden 2019 väestöpohjalla.  

  Henkilöä 
Työllistymis- 

veroaste 2019, % 

Työllistymis- 

veroaste 2023, % 

Ero,  

%-yks 

Työttömän perusturva 234 000 63,6 63,6 0,0 

Työttömän ansiopäiväraha 216 000 68,9 68,8 0,0 

Kotihoidon tuki 83 000 54,1 51,6 -2,5 

Kotihoidon tuki ja työttömyysetuudet yht. 533 000 64,3 63,9 -0,4 

Työlliset 1 793 000 67,7 68,1 +0,4 

Lähde: omat laskelmat SISU-mallilla. 

Huom. Jos henkilöllä on monta eri tilannetta vuoden aikana, ryhmittelyssä on käytetty priorisointia: 1. kotihoidon tuki 2. ansio-

turva, 3. perusturva, 4. työllinen. Työllistymisveroasteiden muodostamiseen käytetty menetelmä on kuvattu Kärkkäisen ja Ter-

volan (2018) tutkimuksessa. Luvuissa ei ole huomioitu aktiivimallia ja osa-aikatyöhön liittyvää lainsäädäntöä. Lakimuutoksia on 

tarkasteltu suhteessa yleiseen hintatasoon.
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4 Esimerkkilaskelmat kotitalouksien  

tulonmuodostuksesta 2023 

Tässä luvussa esitellään esimerkkilaskelmat eri elämäntilanteissa olevien kotitalouksien tulonmuodostuk-

sesta vuoden 2023 lainsäädännöllä. Laskelmien tarkoituksena on näyttää, kuinka paljon rahaa perusturvan 

varassa elävillä kotitalouksilla on käytettävissä kohtuulliset asumiskustannukset sekä muut perusmenot huo-

mioiden. Käytännössä kotitalouksien kulutustarpeet voivat vaihdella paljonkin, ja esimerkiksi kohtuuhintais-

ten asuntojen tarjonta on rajallista. Esimerkkilaskelmien oletusten tarkoitus onkin kuvata perusturvan saajien 

keskimääräistä tilannetta alueellinen vaihtelu huomioiden. 

4.1 Esimerkkilaskelmien taustaoletukset  

Esimerkkilaskelmien taustaoletukset ovat suurelta osin samat kuin vuoden 2019 arviointiraportissa (Perus-

turvan riittävyyden III arviointiryhmä 2019). Tulonmuodostusta tarkastellaan neljällä eri kotitaloustyypillä 

ja kymmenessä eri elämäntilanteessa. Asumiskustannusten vaikutusta tarkastellaan neljällä eri asumisoletuk-

sella. Laskelmat on tehty vuoden 2023 lainsäädännön mukaan Tilastokeskuksen ylläpitämällä SISU-mallilla 

(versio 22.50). Erotuksena aikaisempaan arviointiin laskelmissa otetaan nyt huomioon myös perustoimeen-

tulotuessa muina perusmenoina korvattavia tavanomaisia menoja kuten sähkökulut, vesimaksut, kotivakuu-

tus sekä terveysmenot. Näiden menojen suuruus on asetettu viitebudjetin mukaisesti. 

Perusturvan varassa olevien kotitalouksien etuuksien ja verotuksen muodostamaa tulonmuodostusta tar-

kastellaan perustuslain 19.2§:ssa luetelluissa elämäntilanteissa eli työttömänä, sairaana, työkyvyttömänä, 

vanhuuden aikana, vanhempainvapaalla sekä huoltajan menetyksen yhteydessä. Lisäksi kotitalouksien tulon-

muodostusta tarkastellaan kotihoidon tukea, opintotukea, ansiosidonnaista työttömyysturvaa, työeläkettä 

sekä keskimääräistä ja pientä palkkaa saavissa kotitalouksissa. Kahden aikuisen talouksissa molempien elä-

mäntilanteen oletetaan olevan sama, eli he saavat samaa etuutta tai ovat kummatkin palkkatyössä. Kotihoidon 

tuella olevan henkilön puolison oletetaan olevan työttömänä ja saavan peruspäivärahaa. 

Esimerkkilaskelmissa käytetyt perhetyypit ovat seuraavat: 

1. Yksi aikuinen (yksinasuva) 

2. Yksi aikuinen, yksi lapsi 

3. Kaksi aikuista, ei lapsia (pari) 

4. Kaksi aikuista, kaksi lasta 

Laskelmissa yhden aikuisen lapsiperheessä lapsen oletetaan olevan alle 3-vuotias ja kahden aikuisen lap-

siperheessä toinen lapsista on laskelmissa alle 3-vuotias ja toinen 3–5-vuotias. Lasten iät vaikuttavat muun 

muassa toimeentulotuen ja kotihoidon tuen suuruuteen. 

Asumiskustannusten vaikutusta tulonmuodostukseen tarkastellaan neljällä tasolla, jotka on esitetty taulu-

kossa 4.1. Esimerkkilaskelmien kotitalouksien vuokrat on muodostettu ARA-rahoitteisten vuokra-asuntojen 

keskimääräisten neliövuokrien perusteella eri alueilla vuonna 2022. Vuokrat on korotettu vuodelle 2023 ku-

luttajahintaindeksin ennusteella (VM 2022).  

Laskelmissa käytetyt asuntojen koot vastaavat yleistä asumistukea saavien kotitalouksien keskimääräisiä 

asuntojen kokoja eri perhetyypeillä lokakuussa 2022 Kelan yleisen asumistuen tilastotietojen perusteella. 

Laskelmissa käytetyt asuntojen koot ovat samat koko maassa sekä omistus- että vuokra-asunnoille vertailta-

vuuden vuoksi, vaikka asumisväljyys vaihtelee maan eri osissa. Esimerkkilaskelmien tarkoituksena ei ole 

normittaa kullekin kotitaloustyypille tarpeellisia asuinneliöitä vaan tehdä näkyväksi, miten asumiskustan-

nukset eri puolilla Suomea vaikuttavat kotitalouden käytettävissä oleviin tuloihin. Omistusasujien hoitovas-

tike asuinneliötä kohden perustuu koko maan keskimääräiseen kerrostaloasunnon hoitovastikkeeseen (Tilas-

tokeskus 2019a). Omistusasujille ei oleteta muita asumiskustannuksia kuin hoitovastike, eli tilanne vastaa 
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velatonta omistusasuntoa. Omistusasujien asumiskustannukset on korotettu omistusasumisen hintaindeksillä 

(Tilastokeskus 2019a). 

Taulukko 4.1. Oletukset esimerkkiperheiden asumiskustannuksista ja muista perusmenoista eri 
kotitalouksilla vuonna 2023 (€/kk) 

  
Yksinasuva 

1 huoltaja, 

1 lapsi Pari 

2 huoltajaa, 

2 lasta 

Asumiskustannukset, €/kk  

Vuokra, pieni kunta 429 674 560 824 

Vuokra, keskisuuri kaupunki 547 806 670 927 

Vuokra, pk-seutu 662 942 782 1096 

Omistusasunto, keskisuuri kaupunki 169 282 234 351 

Muut perusmenot, €/kk 

Vesimaksut 20 40 40 81 

Sähkö ja kotivakuutus 33 41 41 79 

Terveysmenot 35 36 68 72 

Muut perusmenot yhteensä 87 117 149 232 

Asunnon koko: yksinasuva 39 m2, pari 54 m2, 1 aikuinen ja 1 lapsi 65 m2 ja 2 aikuista ja 2 lasta 81 m2.   

Pienen kunnan oletetaan sijaitsevan yleisen asumistuen kuntaryhmässä IV, keskisuuren kaupungin kun-

taryhmässä III ja pääkaupunkiseutu kuuluu kuntaryhmään II (huom. vain Espoo, Vantaa ja Kauniainen). 

Omistusasunnon sijainniksi on oletettu kuntaryhmä III. Laskelmissa käytetyt asumiskustannukset ovat ylei-

sesti matalampia kuin perustoimeentulotuen vuokranormit joitain poikkeuskuntia lukuun ottamatta. Siksi las-

kelmissa asumismenot oletetaan huomioitavan toimeentulotuessa täysimääräisesti. 

Taulukossa 4.1 on esitetty myös laskelmissa oletetut muut perusmenot, joita korvataan erikseen perustoi-

meentulotuesta. Vesimaksut ovat korvattavia myös asumistuissa. Perusmenojen suuruus on asetettu yhtä suu-

reksi kuin viitebudjetissa, jotta lukuja voidaan vertailla viitebudjettiin luotettavasti. Kuten viitebudjettikin 

perusmenot on korotettu lokakuun 2022 tasosta vuoden 2023 tasolle valtiovarainministeriön inflaatioennus-

teen perusteella. Ajallisessa tarkastelussa näiden kulujen oletetaan kehittyvän hyödykekohtaisen kuluttaja-

hintaindeksin mukaan. Viitebudjetin terveysmenot vaihtelevat mm. aikuisen iän tai sukupuolen mukaan, ja 

esimerkkilaskelmissa on käytetty terveysmenojen keskiarvoa. Terveysmenot sisältävät vuotuisen käynnin 

terveyskeskuslääkärillä, erikoislääkärillä ja hammaslääkärillä sekä reseptilääkkeitä, ehkäisypillereitä sekä 

silmälasit (ks. Grahn ym. 2023). 

Keskipalkka on määritelty Tilastokeskuksen palkkatilastojen mukaan. Tässä raportissa on keskipalkkana 

käytetty kokoaikaisen työntekijän mediaanipalkkaa vuodelta 2021, jota on tarkistettu toteutuneella ansiota-

soindeksillä sekä valtionvarainministeriön ennusteen perusteella (VM 2022). Tällöin keskipalkaksi saadaan 

vuoden 2023 tasossa 3 536 €/kk ja pienipalkkaisen ansiotuloksi on asetettu puolet siitä (1 768 €/kk vuonna 

2023). Työeläkkeenä esimerkkilaskelmissa käytetään Eläketurvakeskuksen keskimääräistä kokonaiseläkettä 

Suomessa asuville omaa eläkettä saaville vuodelta 2021, jota on korotettu työeläkeindeksillä. Työeläkein-

deksi nousi poikkeuksellisen paljon vuonna 2023, minkä vuoksi vuoden 2023 esimerkkilaskelmissa työeläk-

keen määrä (2 009 €/kk) on huomattavasti korkeampi kuin aikaisempina vuosina.  

Kotitalouksien tulonmuodostus edellä luetelluissa elämäntilanteissa koostuu yhdistelmistä ensisijaisia 

syyperusteisia etuuksia tai palkkatuloja, lapsilisiä, elatustukea ja asumistukea sekä tarveharkintaista perus-

toimeentulotukea. Kaikkien lapsiperheiden saaman lapsilisän lisäksi yksinhuoltajatalouksien oletetaan saa-

van elatustukea, mutta ei lainkaan elatusapua. Esimerkkikotitalouksien tulonmuodostus tapahtuu seuraavasti:  
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ensisijainen etuus tai palkkatulot (+ lapsilisä + elatustuki) – verot = nettotulot  

nettotulot + asumisen tuki + toimeentulotuki = käytettävissä olevat tulot  
käytettävissä olevat tulot – asumiskustannukset ja perusmenot = käytettävissä olevat tulot 

asumiskustannusten ja perusmenojen jälkeen 

Esimerkkitalouksien verolaskelmat perustuvat oletukseen, että kotitalouden jäsenet saavat samoja tuloja 

koko vuoden ajan. Kunnallisverotuksen osalta laskelmissa on sovellettu kunkin vuoden kunnallisverotuksen 

keskimääräistä prosenttia. Kirkollisveroa ei ole otettu huomioon. Sen sijaan laskelmissa on huomioitu yleis-

radiovero sekä verottajan automaattisesti myöntämät vähennykset. Palkansaajien verot sisältävät myös pa-

kolliset sosiaalivakuutusmaksut. Heidän oletetaan maksavan alle 53-vuotiaiden työeläkevakuutusmaksua. 
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4.2 Työmarkkinatuen saajan tulonmuodostus 

Taulukossa 4.2 on esitetty esimerkkilaskelmat työttömän työmarkkinatukea (tai peruspäivärahaa) saavien 

yksinasuvien, yhden huoltajan ja yhden lapsen kotitalouden, parin sekä kahden aikuisen ja kahden lapsen 

kotitalouksien tulonmuodostuksesta vuonna 2023 neljällä eri asumisoletuksella. Työttömän peruspäiväraha 

ja työmarkkinatuki ovat euromäärältään samoja (800 €/kk), joten laskelmat kuvaavat yhtä lailla myös perus-

päivärahan saajien tilannetta. Henkilöiden ei oleteta saavan päivärahan kulukorvauksia tai korotusosia. Työt-

tömyysturvaan sisältyvä lapsikorotus on laskelmissa mukana. Työttömyysetuudet ovat veronalaista tuloa. 

Työmarkkinatukea saavilla esimerkkilaskelmien kotitalouksilla tulot koostuvat työttömyysetuuden li-

säksi yleisestä asumistuesta ja toimeentulotuesta sekä lapsiperheillä lapsilisästä ja yhden huoltajan kotitalou-

dessa elatustuesta. lukuun ottamatta omistusasunnossa asuvaa paria. Omistusasunnossa asuvat lapsettomat 

esimerkkien kotitaloudet eivät ole laskennallisesti oikeutettuja toimeentulotukeen. Omistusasunnossa asu-

valla parilla ei ole tulojen perusteella oikeutta asumistukeen. Toimeentulotuen vuoksi työttömien kotitalouk-

sien käytettävissä olevat tulot asumiskustannusten ja muiden perusmenojen jälkeen ovat samat perhetyypeit-

täin asuinpaikasta riippumatta.  

Lapsiperheillä lapsilisät ovat osa tulonmuodostusta, samoin kuin elatustuki yhden huoltajan kotitalou-

dessa.  

Taulukko 4.2. Työttömän kotitalouden tulonmuodostus neljällä perhetyypillä ja asumisoletuk-
sella 2023 (€/kk) 

Asumismuoto  Tuloerä  Yksinasuva  

1 huoltaja, 

1 lapsi Pari  

2 huoltajaa, 

2 lasta 
 Työmarkkinatuki 800 951 1600 2043 
 Lapsilisä 0 163 0 200 
 Elatustuki 0 187 0 0 
 Verot 122 160 243 356 

 Nettotulot 678 1 141 1 357 1 886 

Vuokra, pieni kunta     

 Asumiskustannukset ja muut perusmenot  516 790 709 1056 

 Asumisen tuki 315 459 220 478 
 Toimeentulotuki 77 206 75 374 
 Käytettävissä olevat tulot 1 071 1 806 1 652 2 738 
 Asumiskustannusten ja perusmenojen jälkeen 555 1 016 944 1 682 

Vuokra, keskisuuri kaupunki     

 Asumiskustannukset ja muut perusmenot  634 923 819 1159 

 Asumisen tuki 358 522 283 562 

 Toimeentulotuki 153 276 123 393 
 Käytettävissä olevat tulot 1 189 1 939 1 762 2 841 
 Asumiskustannusten ja perusmenojen jälkeen 555 1 016 944 1 682 

Vuokra, PK-seutu      

 Asumiskustannukset ja muut perusmenot  750 1059 931 1328 

 Asumisen tuki 450 646 408 718 

 Toimeentulotuki 176 287 111 405 
 Käytettävissä olevat tulot 1 305 2 074 1 875 3 010 
 Asumiskustannusten ja perusmenojen jälkeen 555 1 016 944 1 682 

Omistusasunto, keskisuuri kaupunki     

 Asumiskustannukset ja muut perusmenot  256 399 383 583 
 Asumisen tuki 139 230 0 93 

 Toimeentulotuki 0 44 0 286 

 Käytettävissä olevat tulot 818 1 415 1 357 2 265 
 Asumiskustannusten ja perusmenojen jälkeen 561 1 016 973 1 682 
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4.3 Takuueläkkeen saajan tulonmuodostus 

Taulukossa 4.3 on esitetty takuueläkettä saavien kotitalouksien etuudet ja tulonmuodostus neljällä perhe- ja 

asumisoletuksella. Tässä käsiteltävien kotitalouksien ei oleteta saavan aikaisemman työhistorian kerryttämää 

työeläkettä. Takuueläkkeen saaja saa myös kansaneläkettä ja eläkkeiden yhteismäärä on 922 euroa kuukau-

dessa vuonna 2023. Puolison kanssa asuvan kansaneläke on pienempi kuin yksinasuvan. Sen sijaan ta-

kuueläkkeen suuruus on kaikilla sama eikä riipu perhesuhteista. Parin kokonaiseläkkeet ovat yhteensä kak-

sinkertaisia yksinasuvan kokonaiseläkkeeseen verrattuna, mutta ne koostuvat eri suhteessa kansaneläkkeestä 

ja takuueläkkeestä. Kansaneläke ja takuueläke ovat verotettavaa tuloa, mutta verovähennysten vuoksi ta-

kuueläkettä saava ei maksa eläketulostaan veroa.  

Esimerkkilaskelmassa takuueläkkeen saajien tulot muodostuvat eläkkeistä, niiden lapsikorotuksista ja 

eläkkeensaajan asumistuesta. Esimerkin lapsiperheet ovat yleisesti laskennallisesti oikeutettuja perustoi-

meentulotukeen vuonna 2023, kun huomioidaan myös muut perusmenot. Eläkkeensaajille maksetaan lapsi-

korotusta alle 16-vuotiaiden lasten perusteella. Lapsikorotus ei ole veronalaista tuloa. Jos molemmat puolisot 

saavat eläkettä, lapsikorotus maksetaan molemmille. Lapsiperheillä lapsilisät ovat osa tulonmuodostusta, sa-

moin kuin elatustuki yhden huoltajan kotitaloudessa. 

Taulukko 4.3. Takuueläkettä saavan kotitalouden tulonmuodostus neljällä perhetyypillä ja asu-
misoletuksella 2023 (€/kk) 

Asumismuoto  Tuloerä  Yksinasuva  

1 huoltaja, 

1 lapsi Pari  

2 huoltajaa, 

2 lasta 

 Eläkkeet 922 922 1845 1845 

 Lapsikorotus 0 24 0 98 

 Lapsilisä 0 163 0 200 

 Elatustuki 0 187 0 0 

 Verot 0 0 0 0 

 Nettotulot 922 1 297 1 845 2 142 

Vuokra, pieni kunta     

 Asumiskustannukset ja muut perusmenot  516 790 709 1056 

 Asumisen tuki 293 459 270 544 

 Toimeentulotuki 0 50 109 51 

 Käytettävissä olevat tulot 1 215 1 806 2 115 2 738 

 Asumiskustannusten ja perusmenojen jälkeen 699 1 016 1 407 1 682 

Vuokra, keskisuuri kaupunki     

 Asumiskustannukset ja muut perusmenot  634 923 819 1159 

 Asumisen tuki 393 522 364 629 

 Toimeentulotuki 0 120 109 70 

 Käytettävissä olevat tulot 1 316 1 939 2 209 2 841 

 Asumiskustannusten ja perusmenojen jälkeen 682 1 016 1 390 1 682 

Vuokra, PK-seutu      

 Asumiskustannukset ja muut perusmenot  750 1059 931 1328 

 Asumisen tuki 491 646 453 785 

 Toimeentulotuki 0 131 109 82 

 Käytettävissä olevat tulot 1 414 2 074 2 298 3 010 

 Asumiskustannusten ja perusmenojen jälkeen 664 1 016 1 366 1 682 

Omistusasunto, keskisuuri kaupunki     

 Asumiskustannukset ja muut perusmenot  256 399 383 583 

 Asumisen tuki 72 230 0 159 

 Toimeentulotuki 0 0 109 0 

 Käytettävissä olevat tulot 995 1 527 1 845 2 302 

 Asumiskustannusten ja perusmenojen jälkeen 738 1 128 1 462 1 719 
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4.4 Sairaus- tai vanhempainpäivärahan saajan tulonmuodostus 

Taulukossa 4.4 on esitetty vähimmäismääräistä sairaus- tai vanhempainpäivärahaa saavien kotitalouksien 

tulonmuodostus eri kotitalous- ja asumistyypeillä. Vähimmäismääräinen sairauspäiväraha on 800 euroa kuu-

kaudessa vuonna 2023. Vähimmäismääräinen sairaus- ja vanhempainpäiväraha ovat samansuuruisia, joten 

taulukon laskelmat näyttävät kummankin etuuden saajien tulonmuodostuksen, vaikka ainoastaan lapsiper-

heet voivat saada vanhempainpäivärahaa. Kahden huoltajan ja kahden lapsen kotitalouden laskelma koskee 

käytännössä perheitä, jossa toinen vanhemmista on vähimmäismääräisellä vanhempainpäivärahalla ja toinen 

sairauspäivärahalla. Sairaus- ja vanhempainpäiväraha ovat veronalaista tuloa.  

Vähimmäismääräistä sairaus- tai vanhempainrahaa saavien kotitalouksien tulot muodostuvat päivära-

hoista, yleisestä asumistuesta ja toimeentulotuesta. Esimerkkilaskelmassa ainoastaan omistusasunnossa asu-

vat lapsettomat kotitaloudet eivät ole oikeutettuja laskennallisesti toimeentulotukeen, näistä kahden aikuisen 

muodostamalla kotitaloudella ei myöskään ole oikeutta asumistukeen laskelmien perusteella. Toimeentulo-

tuki tasaa erilaisten asumiskustannusten aiheuttamat erot kotitalouksien käytettävissä olevissa tuloissa asu-

miskustannusten ja muiden perusmenojen jälkeen. Lapsiperheillä lapsilisät ja yhden huoltajan kotitaloudella 

elatustuki ovat osa käytettävissä olevia tuloja. 

Taulukko 4.4. Vähimmäismääräistä sairaus- tai vanhempainpäivärahaa saavan kotitalouden tu-
lonmuodostus neljällä perhetyypillä ja asumisoletuksella 2023 (€/kk) 

Asumismuoto  Tuloerä  Yksinasuva  

1 huoltaja, 

1 lapsi Pari  

2 huoltajaa, 

2 lasta 

 Sairauspäivärahat 800 800 1600 1600 

 Lapsilisä 0 163 0 200 

 Elatustuki 0 187 0 0 

 Verot 122 122 243 243 

 Nettotulot 678 1 028 1 356 15 56 

Vuokra, pieni kunta     

 Asumiskustannukset ja muut perusmenot  516 790 709 1 056 

 Asumisen tuki 315 459 220 626 

 Toimeentulotuki 78 319 76 555 

 Käytettävissä olevat tulot 1 071 1 806 1 652 2 738 

 Asumiskustannusten ja perusmenojen jälkeen 555 1 016 944 1 682 

Vuokra, keskisuuri kaupunki     

 Asumiskustannukset ja muut perusmenot  634 923 819 1159 

 Asumisen tuki 358 522 283 711 

 Toimeentulotuki 153 389 123 574 

 Käytettävissä olevat tulot 1 189 1 939 1 762 2 841 

 Asumiskustannusten ja perusmenojen jälkeen 555 1 016 944 1 682 

Vuokra, PK-seutu      

 Asumiskustannukset ja muut perusmenot  750 1 059 931 1 328 

 Asumisen tuki 450 646 408 867 

 Toimeentulotuki 176 400 111 586 

 Käytettävissä olevat tulot 1 305 2 074 1 875 3 010 

 Asumiskustannusten ja perusmenojen jälkeen 555 1 016 944 1 682 

Omistusasunto, keskisuuri kaupunki     

 Asumiskustannukset ja muut perusmenot  256 399 383 583 

 Asumisen tuki 139 230 0 242 

 Toimeentulotuki 0 156 0 467 

 Käytettävissä olevat tulot 817 1 415 1 356 2 265 

 Asumiskustannusten ja perusmenojen jälkeen 561 1 016 1 082 1 682 
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4.5 Perhe-eläkkeen saajan tulonmuodostus 

Taulukossa 4.5 on esitetty toisen huoltajan menettäneen yksinhuoltajakotitalouden etuudet ja niiden tasot. 

Tässä esimerkkilaskelmassa tarkastellaan ainoastaan kansaneläkejärjestelmän mukaisia perhe-eläkkeitä. Ol-

lakseen oikeutettu leskeneläkkeeseen lesken täytyy olla alle 65-vuotias. Laskelmissa oletetaan, että toisen 

huoltajan kuolemasta on yli puoli vuotta, jolloin lesken alkueläkkeen jakso on ohi ja leski saa lesken jatkoelä-

kettä.  

Yksinhuoltajatalouden etuudet koostuvat lesken jatkoeläkkeestä, lapseneläkkeestä, lapsilisästä, yleisestä 

asumistuesta sekä toimeentulotuesta. Leskeneläke ei oikeuta takuueläkkeeseen, vaikka se on tasoltaan alle 

takuueläkkeen. Se on verotettavaa tuloa, mutta eläketulovähennyksen ansiosta leskeneläkkeestä ei makseta 

veroa. Lapseneläke katsotaan lapsen omaksi tuloksi, jolloin se ei ole mukana lesken verotuksessa eikä sitä 

oteta myöskään huomioon asumistuessa.  

Yksinhuoltajalesken tulot muodostuvat lesken jatkoeläkkeestä, lapseneläkkeestä, lapsilisästä, asumis-

tuesta ja toimeentulotuesta. Laskennallisen toimeentulotuen vuoksi leskeneläkettä saava käytettävissä olevat 

tulot asumiskustannusten ja muiden perusmenojen jälkeen samat asuinkustannuksista riippumatta. 

Taulukko 4.5. Perhe-eläkkeitä saavan yksinhuoltajakotitalouden tulonmuodostus neljällä asu-
misoletuksella 2023 (€/kk) 

Asumismuoto Tuloerä 

1 huoltaja, 

1 lapsi 

 Leskeneläke 702 

 Lapseneläke 167 

 Lapsilisä 163 

 Elatustuki 0 

 Verot 0 

 Nettotulot 1 033 

Vuokra, pieni kunta  

 Asumiskustannukset ja muut perusmenot  791 

 Asumisen tuki 459 

 Toimeentulotuki 314 

 Käytettävissä olevat tulot 1 806 

 Asumiskustannusten ja perusmenojen jälkeen 1 016 

Vuokra, keskisuuri kaupunki  

 Asumiskustannukset ja muut perusmenot  923 

 Asumisen tuki 522 

 Toimeentulotuki 385 

 Käytettävissä olevat tulot 1 939 

 Asumiskustannusten ja perusmenojen jälkeen 1 016 

Vuokra, PK-seutu  

 Asumiskustannukset ja muut perusmenot  1059 

 Asumisen tuki 646 

 Toimeentulotuki 396 

 Käytettävissä olevat tulot 2 074 

 Asumiskustannusten ja perusmenojen jälkeen 1 016 

Omistusasunto, keskisuuri kaupunki  

 Asumiskustannukset ja muut perusmenot  399 

 Asumisen tuki 230 

 Toimeentulotuki 152 

 Käytettävissä olevat tulot 1 415 

 Asumiskustannusten ja perusmenojen jälkeen 1 016 
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4.6 Opintotuen saajan tulonmuodostus 

Taulukossa 4.6 on esitetty esimerkkilaskelmia korkeakouluopiskelijan saamista etuuksista. Valtion takaama 

opintolaina on osa opiskelijan toimeentuloturvaa. Opintolaina luetaan yleensä opiskelijan tuloksi toimeentu-

lotuen tarvetta arvioitaessa riippumatta siitä, onko opiskelija hakenut tai nostanut sitä. Opiskelijat kuuluvat 

yleisen asumistuen piiriin. Opintoraha on veronalaista tuloa, mutta jos opiskelijalla ei ole muuta veronalaista 

tuloa vuoden aikana, hän ei maksa tulosta ollenkaan veroja opintorahavähennyksen vuoksi. 

Esimerkkilaskelmien opiskelijakotitalouksien tulot muodostuvat opintorahasta ja opintolainasta sekä ylei-

sestä asumistuesta. Laskelmassa pääkaupunkiseudulla ja keskisuuressa kaupungissa asuvilla yhden huoltajan 

kotitalouksilla syntyy määrältään pieni laskennallinen oikeus perustoimeentulotukeen. Lapsiperheillä tulon-

muodostukseen kuuluvat myös lapsilisät ja yhden huoltajan kotitalouksissa elatustuki. On hyvä huomioida, 

että muut perusmenot sisältävät julkisen terveydenhuollon asiakasmaksuja, vaikka opiskelija voi usein käyt-

tää opiskeluterveydenhuollon palveluja, joiden maksut ovat pienempiä. 

Taulukko 4.6. Opintotukea saavan kotitalouden tulonmuodostus neljällä perhetyypillä ja asu-
misoletuksella 2023 (€/kk) 

Asumismuoto  Tuloerä  Yksinasuva  

1 huoltaja, 

1 lapsi Pari  

2 huoltajaa, 

2 lasta 

 Opintorahat 279 401 559 803 

 Opintolainat 650 650 1 300 1 300 

 Lapsilisä 0 163 0 200 

 Elatustuki 0 187 0 0 

 Verot 0 0 0 0 

 Nettotulot 929 1 402 1 859 2 303 

Vuokra, pieni kunta     

 Asumiskustannukset ja muut perusmenot  516 790 709 1056 

 Asumisen tuki 315 459 459 700 

 Toimeentulotuki 0 0 0 0 

 Käytettävissä olevat tulot ilman lainaa 595 1 211 1 018 1 703 

   Asumiskustannusten ja perusmenojen jälkeen 79 420 309 647 

 Käytettävissä olevat tulot laina ml. 1 245 1 861 2 318 3 003 

   Asumiskustannusten ja perusmenojen jälkeen 729 1 070 1 609 1 947 

Vuokra, keskisuuri kaupunki     

 Asumiskustannukset ja muut perusmenot  634 923 819 1 159 

 Asumisen tuki 358 522 522 785 

 Toimeentulotuki 0 15 0 0 

 Käytettävissä olevat tulot ilman lainaa 637 1 273 1 080 1 787 

   Asumiskustannusten ja perusmenojen jälkeen 3 350 262 628 

 Käytettävissä olevat tulot laina ml. 1 287 1 923 2 380 3 087 

   Asumiskustannusten ja perusmenojen jälkeen 653 1 000 1 562 1 928 

Vuokra, PK-seutu      

 Asumiskustannukset ja muut perusmenot  750 1 059 931 1 328 

 Asumisen tuki 450 646 646 941 

 Toimeentulotuki 0 26 0 0 

 Käytettävissä olevat tulot ilman lainaa 730 1 398 1 205 1 943 

   Asumiskustannusten ja perusmenojen jälkeen -20 339 274 616 

 Käytettävissä olevat tulot laina ml. 1 380 2 048 2 505 3 243 

   Asumiskustannusten ja perusmenojen jälkeen 630 989 1 574 1 916 

Omistusasunto, keskisuuri kaupunki     

 Asumiskustannukset ja muut perusmenot  256 399 383 583 

 Asumisen tuki 139 230 202 315 

 Toimeentulotuki 0 0 0 0 

 Käytettävissä olevat tulot ilman lainaa 419 982 761 1 318 

   Asumiskustannusten ja perusmenojen jälkeen 162 583 378 735 

 Käytettävissä olevat tulot laina ml. 1 069 1 632 2 061 2 618 

   Asumiskustannusten ja perusmenojen jälkeen 812 1 233 1 678 2 035 
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4.7 Kotihoidon tuen saajan tulonmuodostus 

Taulukossa 4.7 on esitetty esimerkkilaskelmat kotihoidon tukea saavan yhden ja kahden huoltajan lapsi-

perheen tuloista. Kahden huoltajan kotitaloudessa puolison oletetaan saavan työttömän peruspäivärahaa. Esi-

merkkilaskelmassa ei ole huomioitu kotihoidon tuen kuntakohtaisia lisiä, jotka voivat olla huomattaviakin. 

Kotihoidon tuki on veronalaista tuloa.  

Kotihoidon tukea saavien esimerkkilaskelmien kotitalouksien tulot muodostuvat kotihoidon tuesta, lapsi-

lisistä, yleisestä asumistuesta sekä toimeentulotuesta. Yhden huoltajan kotitalouden tulonmuodostukseen 

kuuluu myös elatustuki ja kahden huoltajan kotitalouden tuloista osa tulee toisen huoltajan työttömyysetuu-

desta. Käytettävissä olevat tulot ovat perhetyypeittäin samat riippumatta asumiskustannustasosta johtuen las-

kennallisesta oikeudesta toimeentulotukeen. 

Taulukko 4.7. Kotihoidon tukea saavan kotitalouden tulonmuodostus kahdella perhetyypillä ja 
neljällä asumisoletuksella 2023 (€/kk)  

Asumismuoto  Tuloerä  

1 huoltaja, 

1 lapsi 

2 huoltajaa, 

2 lasta 

 Kotihoidon tuki 580 652 

 Työmarkkinatuki 0 1 021 

 Lapsilisä 163 200 

 Elatustuki 187 0 

 Verot 66 262 

 Nettotulot 864 1 611 

Vuokra, pieni kunta   

 Asumiskustannukset ja muut perusmenot  791 1 056 

 Asumisen tuki 459 602 

 Toimeentulotuki 483 525 

 Käytettävissä olevat tulot 1 806 2 738 

 Asumiskustannusten ja perusmenojen jälkeen 1 016 1 682 

Vuokra, keskisuuri kaupunki   

 Asumiskustannukset ja muut perusmenot  923 1 159 

 Asumisen tuki 522 686 

 Toimeentulotuki 553 544 

 Käytettävissä olevat tulot 1 939 2 841 

 Asumiskustannusten ja perusmenojen jälkeen 1 016 1 682 

Vuokra, PK-seutu    

 Asumiskustannukset ja muut perusmenot  1 059 1 328 

 Asumisen tuki 646 842 

 Toimeentulotuki 564 556 

 Käytettävissä olevat tulot 2 074 3 010 

 Asumiskustannusten ja perusmenojen jälkeen 1 016 1 682 

Omistusasunto    

 Asumiskustannukset ja muut perusmenot  399 583 

 Asumisen tuki 230 217 

 Toimeentulotuki 320 437 

 Käytettävissä olevat tulot 1 415 2 265 

 Asumiskustannusten ja perusmenojen jälkeen 1 016 1 682 
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4.8 Ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan saajan tulonmuodostus 

Taulukossa 4.8 on esitetty ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa saavien kotitalouksien tulonmuodostus. 

Päivärahan laskentaperusteena on käytetty pientä palkkaa (1 768 €/kk), joka on 50 prosenttia tässä raportissa 

käytetystä keskipalkasta. Päiväraha ja sen lapsikorotus ovat veronalaista tuloa.  

Työttömän ansiopäivärahaa saavien esimerkkikotitalouksien käytettävissä olevat tulot muodostuvat työt-

tömyyspäivärahoista ja lapsiperheillä lapsilisistä ja yhden huoltajan kotitaloudessa elatustuesta. Vuokralla 

asuvat lapsiperheet ja yksinasuvat ovat oikeutettuja näillä oletuksilla yleiseen asumistukeen. Omistusasun-

nossa asuvista ainoastaan yhden huoltajan kotitalous saa asumistukea laskelmien mukaan. Pienessä kunnassa 

vuokralla asuvan parin asumiskustannuksilla oikeutta asumistukeen ei synny. Laskennallista oikeutta toi-

meentulotukeen ei ole esimerkkilaskelmien kotitalouksilla millään oletetuista asumiskustannustasoista.  

Taulukko 4.8. Työttömän pieneen palkkaan perustuvaa ansioturvaa saavan kotitalouden tulon-
muodostus neljällä perhetyypillä ja asumisoletuksella 2023 (€/kk) 

Asumismuoto  Tuloerä  Yksinasuva  

1 huoltaja, 

1 lapsi Pari  

2 huoltajaa, 

2 lasta 

 Työttömyyspäiväraha 1 201 1 351 2 401 2 844 

 Lapsilisä 0 163 0 200 

 Elatustuki 0 187 0 0 

 Verot 225 267 449 573 

 Nettotulot 976 1 435 1 952 2 471 

Vuokra, pieni kunta     

 Asumiskustannukset ja muut perusmenot  516 790 709 1 056 

 Asumisen tuki 173 349 0 208 

 Toimeentulotuki 0 22 0 59 

 Käytettävissä olevat tulot 1 149 1 806 1 952 2 738 

 Asumiskustannusten ja perusmenojen jälkeen 633 1 016 1 243 1 682 

Vuokra, keskisuuri kaupunki     

 Asumiskustannukset ja muut perusmenot  634 923 819 1 159 

 Asumisen tuki 215 412 0 293 

 Toimeentulotuki 0 92 0 77 

 Käytettävissä olevat tulot 1 192 1 939 1 952 2 841 

 Asumiskustannusten ja perusmenojen jälkeen 558 1 016 1 133 1 682 

Vuokra, PK-seutu      

 Asumiskustannukset ja muut perusmenot  750 1 059 931 1 328 

 Asumisen tuki 308 537 138 449 

 Toimeentulotuki 20 103 0 90 

 Käytettävissä olevat tulot 1 305 2 074 2 090 3 010 

 Asumiskustannusten ja perusmenojen jälkeen 555 1 016 1 159 1 682 

Omistusasunto, keskisuuri kaupunki     

 Asumiskustannukset ja muut perusmenot  256 399 383 583 

 Asumisen tuki 0 120 0 0 

 Toimeentulotuki 0 0 0 0 

 Käytettävissä olevat tulot 976 1 555 1 952 2 471 

 Asumiskustannusten ja perusmenojen jälkeen 720 1 156 1 569 1 888 
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4.9 Työeläkkeen saajan tulonmuodostus 

Taulukossa 4.9 on esitetty keskimääräistä työeläkettä saavat kotitalouden tulonmuodostus. Esimerkkieläk-

keenä on käytetty työeläkkeen saajien keskimääräistä työeläkettä, riippumatta siitä onko eläke maksettu van-

huuden vai työkyvyttömyyden perusteella. Vanhuuden perusteella maksettu työeläke on keskimäärin suu-

rempi kuin työkyvyttömyyden perusteella maksettu työeläke. Työeläkettä saavat lapsiperheiden huoltajat 

saavat eläkettä useimmiten nimenomaan työkyvyttömyyden perusteella. Siten tässä käytetty keskimääräinen 

työeläke on suurempi kuin lapsiperheiden huoltajien keskimääräisesti saama työeläke. Laskentaperusteena 

käytetty keskimääräinen työeläke on niin suuri, että esimerkkilaskelmien työeläkkeen saajat eivät ole oikeu-

tettuja kansaneläkkeeseen. Työeläke on veronalaista tuloa. Eläkkeensaajille maksetaan kansaneläkelain mu-

kainen eläkkeensaajan lapsikorotus alle 16-vuotiaiden lasten perusteella. Jos molemmat puolisot saavat elä-

kettä, lapsikorotus maksetaan molemmille.  

Työeläkettä saavien kotitalouksien tulot muodostuvat eläkkeistä ja asumistuesta. Lapsiperheillä tuloja 

täydentävät eläkkeiden lapsikorotukset, lapsilisät ja mahdolliset elatustuet. Vuokralla asuvat yhden huoltajan 

ja yhden lapsen kotitalouden tulonmuodostuksesta osa on asumisen tukea asuinpaikasta riippumatta, yksin-

asuvalla asumisen tuen tarve on vuokralla asuvista keskisuuressa kaupungissa ja pääkaupunkiseudulla sekä 

kahden huoltajan ja kahden lapsen kotitalouksilla pääkaupunkiseudulla. Parien tulotaso suhteessa asumis-

kustannuksiin on sen verran korkea, että oikeutta asumisen tukeen ei esimerkkikotitalouksilla ole. Lasken-

nallista oikeutta toimeentulotukeen ei synny millään perhetyypillä eikä millään tarkastelluilla asumiskustan-

nuksilla. 

Taulukko 4.9. Työeläkettä saavan kotitalouden tulonmuodostus neljällä perhetyypillä ja asu-
misoletuksella 2023 (€/kk) 

Asumismuoto  Tuloerä  Yksinasuva  

1 huoltaja, 

1 lapsi Pari  

2 huoltajaa, 

2 lasta 

 Eläkkeet 2 009 2 009 4 018 4 018 

 Lapsikorotus 0 24 0 98 

 Lapsilisä 0 163 0 200 

 Elatustuki 0 187 0 0 

 Verot 361 361 722 722 

 Nettotulot 1 648 2 022 3 296 3 593 

Vuokra, pieni kunta     

 Asumiskustannukset ja muut perusmenot  516 791 698 1 056 

 Asumisen tuki 0 128 0 0 

 Toimeentulotuki 0 0 0 0 

 Käytettävissä olevat tulot 1 648 2 151 3 296 3 593 

 Asumiskustannusten ja perusmenojen jälkeen 1 132 1 360 2 587 2 537 

Vuokra, keskisuuri kaupunki     

 Asumiskustannukset ja muut perusmenot  634 923 819 1 159 

 Asumisen tuki 12 191 0 0 

 Toimeentulotuki 0 0 0 0 

 Käytettävissä olevat tulot 1 660 2 213 3 296 3 593 

 Asumiskustannusten ja perusmenojen jälkeen 1 026 1 290 2 477 2 434 

Vuokra, PK-seutu      

 Asumiskustannukset ja muut perusmenot  750 1 059 931 1 328 

 Asumisen tuki 110 315 0 55 

 Toimeentulotuki 0 0 0 0 

 Käytettävissä olevat tulot 1 758 2 338 3 296 3 648 

 Asumiskustannusten ja perusmenojen jälkeen 1 008 1 279 2 364 2 320 

Omistusasunto, keskisuuri kaupunki     

 256 399 383 583 256 

 Asumisen tuki 0 0 0 0 

 Toimeentulotuki 0 0 0 0 

 Käytettävissä olevat tulot 1 648 2 022 3 296 3 593 

 Asumiskustannusten ja perusmenojen jälkeen 1 391 1 624 2 912 3 011 
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4.10 Pienipalkkaisen kotitalouden tulonmuodostus 

Taulukossa 4.10 on esitetty esimerkkilaskelmat pienipalkkaisten kotitalouksien tulonmuodostuksesta. Pieni 

palkka on määritelty esimerkkilaskelmissa 50 prosentiksi kokoaikatyön keskipalkasta eli 1 768 euron kuu-

kausipalkaksi (ks. tarkemmin luku 4.11).  

Pienipalkkaisen kotitalouden käytettävissä olevat tulot muodostuvat palkoista sekä vuokralla asuvilla 

yleisestä asumistuesta. Myös velattomassa omistusasunnossa asuva yhden huoltajan kotitalous on oikeutettu 

asumistukeen.  Parien tulotasolla oikeutta asumisen tukeen ei esimerkkilaskelmien asumiskustannuksilla ole. 

Laskennallista oikeutta toimeentulotukeen ei synny millään esimerkkilaskelmissa tarkastelluista kotitalouk-

sista. Lapsiperheillä lapsilisät ovat osa tulonmuodostusta, yhden huoltajan kotitaloudella myös elatustuki on 

osa tuloja. 

Taulukko 4.10. Pienipalkkaisen kotitalouden tulonmuodostus neljällä perhetyypillä ja asumis-
oletuksella 2023 (€/kk) 

Asumismuoto  Tuloerä  Yksinasuva  

1 huoltaja, 

1 lapsi Pari  

2 huoltajaa, 

2 lasta 

 Palkat 1 768 1 768 3 536 3 536 

 Lapsilisä 0 163 0 200 

 Elatustuki 0 187 0 0 

 Verot 248 248 496 496 

 Nettotulot 1 520 1 870 3 040 3 239 

Vuokra, pieni kunta     

 Asumiskustannukset ja muut perusmenot  516 790 709 1 056 

 Asumisen tuki 83 310 0 178 

 Toimeentulotuki 0 0 0 0 

 Käytettävissä olevat tulot 1 603 2 180 3 040 3 417 

 Asumiskustannusten ja perusmenojen jälkeen 1 087 1 390 2 331 2 361 

Vuokra, keskisuuri kaupunki     

 Asumiskustannukset ja muut perusmenot  634 923 819 1 159 

 Asumisen tuki 126 372 0 262 

 Toimeentulotuki 0 0 0 0 

 Käytettävissä olevat tulot 1 646 2 242 3 040 3 502 

 Asumiskustannusten ja perusmenojen jälkeen 1 012 1 320 2 221 2 342 

Vuokra, PK-seutu      

 Asumiskustannukset ja muut perusmenot  750 1 059 931 1 328 

 Asumisen tuki 219 497 0 418 

 Toimeentulotuki 0 0 0 0 

 Käytettävissä olevat tulot 1 738 2 367 3 040 3 657 

 Asumiskustannusten ja perusmenojen jälkeen 989 1 309 2 108 2 330 

Omistusasunto, keskisuuri kaupunki     

 Asumiskustannukset ja muut perusmenot  256 399 383 583 

 Asumisen tuki 0 81 0 0 

 Toimeentulotuki 0 0 0 0 

 Käytettävissä olevat tulot 1 520 1 951 3 040 3 239 

 Asumiskustannusten ja perusmenojen jälkeen 1 263 1 552 2 656 2 657 
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4.11 Keskipalkkaisen kotitalouden tulonmuodostus 

Taulukossa 4.11 on esitetty keskipalkkaisen kotitalouden tulonmuodostus. Keskipalkkana on Tilastokeskuk-

sen palkkatilaston 2021 kokopäivätyön mediaanipalkka, joka on korotettu vuodelle 2023 ansiotasoennusteen 

mukaisesti (VM 2022). Keskipalkkana on käytetty esimerkkilaskelmissa 3536 euroa kuukaudessa. 

Keskipalkkaisilla kotitalouksilla tulot muodostuvat lapsiperheiden lapsilisää ja yhden huoltajan kotitalou-

den elatustukea lukuun ottamatta pelkistä palkkatuloista.  

Taulukko 4.11. Keskipalkkaisen kotitalouden tulonmuodostus neljällä perhetyypillä ja asumis-
oletuksella 2023 (€/kk) 

Asumismuoto  Tuloerä  Yksinasuva  

1 huoltaja, 

1 lapsi Pari  

2 huoltajaa, 

2 lasta 

 Palkat 3 536 3 536 7 072 7 072 

 Lapsilisä 0 163 0 200 

 Elatustuki 0 187 0 0 

 Verot 966 966 1 933 1 933 

 Nettotulot 2 570 2 920 5 139 5 339 

Vuokra, pieni kunta     

 Asumiskustannukset ja muut perusmenot  516 790 709 1 056 

 Asumisen tuki 0 0 0 0 

 Toimeentulotuki 0 0 0 0 

 Käytettävissä olevat tulot 2 570 2 920 5 139 5 339 

 Asumiskustannusten ja perusmenojen jälkeen 2 054 2 129 4 431 4 283 

Vuokra, keskisuuri kaupunki     

 Asumiskustannukset ja muut perusmenot  634 923 819 1159 

 Asumisen tuki 0 0 0 0 

 Toimeentulotuki 0 0 0 0 

 Käytettävissä olevat tulot 2 570 2 920 5 139 5 339 

 Asumiskustannusten ja perusmenojen jälkeen 1 936 1 997 4 321 4 180 

Vuokra, PK-seutu      

 Asumiskustannukset ja muut perusmenot  750 1 059 931 1328 

 Asumisen tuki 0 0 0 0 

 Toimeentulotuki 0 0 0 0 

 Käytettävissä olevat tulot 2 570 2 920 5 139 5 339 

 Asumiskustannusten ja perusmenojen jälkeen 1 820 1 861 4 208 4 012 

Omistusasunto, keskisuuri kaupunki     

 Asumiskustannukset ja muut perusmenot  256 399 383 583 

 Asumisen tuki 0 0 0 0 

 Toimeentulotuki 0 0 0 0 

 Käytettävissä olevat tulot 2 570 2 920 5 139 5 339 

 Asumiskustannusten ja perusmenojen jälkeen 2 313 2 521 4 756 4 757 
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4.12 Esimerkkilaskelmien yhteenveto 

Taulukossa 4.12 on koottu yhteen kotitalouksien käytettävissä olevat tulot ilman toimeentulotukea kymme-

nessä eri elämäntilanteessa ja neljälle eri perhetyypille neljällä asumiskustannusoletuksella vuonna 2023 esi-

merkkilaskelmien perusteella. Korkeammista asumiskustannuksista johtuen pääkaupunkiseudulla käytettä-

vissä olevat tulot jäävät matalammiksi kuin muilla asumisoletuksilla siitä huolimatta, että asumisen tuet on 

huomioitu. Pienessä kunnassa vuokralla asuvilla perusturvan varassa oleville kotitalouksien käytettävissä 

olevat tulot asumiskustannusten jälkeen ovat 31–99 euroa korkeammat kuin pääkaupunkiseudulla vuokralla 

asuvilla. Erot ovat suurimmat yksinasuvilla ja yhden huoltajan kotitalouksillakin ne ovat 81 euroa kuukau-

dessa. Pienimmät erot ovat kahden huoltajan ja kahden lapsen kotitalouksilla, ollen 31 euroa kuukaudessa. 

Perusturvaetuuksia saavilla kotitalouksilla käytettävissä olevat tulot ovat matalimmat vähimmäismää-

räistä sairaus- tai vanhempainpäivärahaa sekä työmarkkinatukea saavilla kotitalouksilla kotitalouden raken-

teesta riippumatta. Lapsiperheillä kotihoidon tukea saavien tulot tosin jäävät vielä edellä mainittujakin ma-

talammiksi, samoin yhden huoltajan perhe-eläkkeen taso jää päivärahoja matalammaksi.  

Käytettävissä olevat tulot ovat kaikkein matalimmat opiskelijoilla, jotka eivät nosta opintolainaa. Opin-

tolaina katsotaan kuitenkin osaksi opiskelijan toimeentuloturvaa, ja jos laina huomioidaan opiskelijoiden tu-

lot ovat selvästi perusturvaetuuksia saavia kotitalouksia korkeammat. Jos taas lainaa ei huomioida, opiskeli-

joiden tulotaso ei riitä kattamaan edes asumiskustannuksia ja muita perusmenoja. 

Taulukossa 4.13 on esitetty laskennallisen toimeentulotuen määrä erilaisessa elämäntilanteessa olevilla 

kotitalouksilla neljällä eri asumisoletuksella vuonna 2023. Toimeentulotuen määrät ovat merkittäviä ja mui-

den perusmenojen huomioiminen asumiskustannusten lisäksi esimerkkilaskelmissa nosti toimeentulotuen ta-

soja huomattavasti verrattuna aikaisempiin laskelmiin. Tämän raportin lukuja ei siis pidä verrata aikaisem-

pien perusturvan riittävyyden arviointiraporttien toimeentulotuen tasoa ja kohdentumista tarkasteleviin tu-

loksiin. 

 Toimeentulotuki tasaa alueelliset erot käytettävissä olevissa tuloissa asumiskustannusten ja muiden pe-

rusmenojen jälkeen, jos kotitaloudet eri asumisoletuksilla ovat oikeutettuja siihen. Esimerkkilaskelmien asu-

miskustannus- ja perusmeno-oletukset ovat sen verran kohtuulliset, että ne voidaan olettaa korvattavan täy-

simääräisinä toimeentulotuessa.  

Lapsettomat vähimmäismääräisen sairaus- tai vanhempainpäivärahan tai työmarkkinatuen varassa olevat 

vuokralla asuvat kotitaloudet ovat laskennallisesti oikeutettuja toimeentulotukeen asuinpaikasta riippumatta. 

Toimeentulotuen määrä kasvaa asumiskustannusten mukaisesti. Yksinasuvista myös pieneen palkkaan pe-

rustuvaa työttömän ansiopäivärahaa saava on laskennallisesti oikeutettu toimeentulotukeen pääkaupunkiseu-

dun asumiskustannusoletuksilla. Lapsiperheistä työmarkkinatukea tai vähimmäismääräistä vanhempain- tai 

sairauspäivärahaa saavat ovat kaikilla tarkastelluilla asumiskustannuksilla oikeutettuja toimeentulotukeen, 

kuten myös perhe-eläkkeitä ja kotihoidon tukea saavat yhden huoltajan kotitaloudet. Lisäksi vuokralla asuvat 

takuueläkettä tai työttömän ansiopäivärahaa saavat yhden huoltajan kotitaloudet ovat laskennallisesti oikeu-

tettuja toimeentulotukeen. Myös yhden huoltajan opiskelijakotitaloudet ovat keskisuuren kaupungin ja pää-

kaupunkiseudun asumiskustannusoletuksilla laskennallisesti oikeutettuja toimeentulotukeen, vaikka opinto-

laina huomioidaan laskelmassa. Kahden huoltajan kotitalouksista vuokralla asuvat kotihoidon tukea saavat 

ja takuueläkeläiset ovat niin ikään oikeutettuja toimeentulotukeen tarkastelluilla asumiskustannuksilla ja 

muilla perusmenoilla. 
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Taulukko 4.12. Esimerkkitalouksien käytettävissä olevat tulot asumiskustannusten ja perusme-
nojen jälkeen ilman toimeentulotukea vuonna 2023 (€/kk) 

    Vuokra-asunto Omistusasunto 

Keskis. kaupunki   Pieni kunta Keskis. kaupunki PK-seutu 

Yksinasuva     

 Työmarkkinatuki 478 402 379 561 

 Takuueläke 699 682 664 738 

 Vähimm. SV-päiväraha 478 402 379 561 

 Opintotuki 729 653 630 812 

 -ilman opintolainaa 79 3 -20 162 

 Työttömän ansiopäiväraha 633 558 535 720 

 Työeläke 1 132 1 026 1 008 1 391 

 Pieni palkka  1 087 1 012 989 1 263 

 Keskipalkka 2 054 1 936 1 820 2 313 

1 huoltaja, 1 lapsi     

 Työmarkkinatuki 810 740 729 972 

 Takuueläke 966 896 885 1 128 

 Vähimm. SV-päiväraha 697 627 616 860 

 Perhe-eläke 701 631 620 864 

 Opintotuki 1 070 1 000 989 1 233 

 -ilman opintolainaa 420 350 339 583 

 Kotihoidon tuki 533 463 452 696 

 Työttömän ansiopäiväraha 994 924 913 1 156 

 Työeläke 1 360 1 290 1 279 1 624 

 Pieni palkka  1 390 1 320 1 309 1 552 

 Keskipalkka 2 129 1 997 1 861 2 521 

Pari     

 Työmarkkinatuki 944 944 944 973 

 Takuueläke 1407 1390 1366 1462 

 Vähimm. SV-päiväraha 944 944 944 973 

 Opintotuki 320 1620 273 1573 

 -ilman opintolainaa 285 1585 388 1688 

 Työttömän ansiopäiväraha 1243 1133 1159 1569 

 Työeläke 2587 2477 2364 2912 

 Pieni palkka  2331 2221 2108 2656 

 Keskipalkka 4431 4321 4208 4756 

2 huoltajaa, 2 lasta     

 Työmarkkinatuki 1 308 1 289 1 277 1 396 

 Takuueläke 1 631 1 612 1 600 1 719 

 Vähimm. SV-päiväraha 1 127 1 108 1 096 1 215 

 Opintotuki 1 947 1 928 1 916 2 035 

 -ilman opintolainaa 647 628 616 735 

 Kotihoidon tuki 1 157 1 138 1 126 1 245 

 Työttömän ansiopäiväraha 1 623 1 605 1 592 1 888 

 Työeläke 2 537 2 434 2 320 3 011 

 Pieni palkka  2 361 2 342 2 330 2 657 

 Keskipalkka 4 283 4 180 4 012 4 757 
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Taulukko 4.13. Laskennallisen toimeentulotuen määrä vuonna 2023 (€/kk) 

    Vuokra-asunto Omistusasunto 

Keskis. kaupunki   Pieni kunta Keskis. kaupunki PK-seutu 

Yksinasuva      

 Työmarkkinatuki 77 153 176 0 

 Takuueläke 0 0 0 0 

 Vähimm. SV-päiväraha 78 153 176 0 

 Opintotuki 0 0 0 0 

 -ilman opintolainaa 0 0 0 0 

 Työttömän ansiopäiväraha 0 0 20 0 

 Työeläke 0 0 0 0 

 Pieni palkka 0 0 0 0 

 Keskipalkka 0 0 0 0 

1 huoltaja, 1 lapsi      

 Työmarkkinatuki 206 276 287 44 

 Takuueläke 50 120 131 0 

 Vähimm. SV-päiväraha 319 389 400 156 

 Perhe-eläke 314 385 396 152 

 Opintotuki 0 15 26 0 

 -ilman opintolainaa 0 15 26 0 

 Kotihoidon tuki 483 553 564 320 

 Työttömän ansiopäiväraha 22 92 103 0 

 Työeläke 0 0 0 0 

 Pieni palkka 0 0 0 0 

 Keskipalkka 0 0 0 0 

Pari      

 Työmarkkinatuki 75  123  111  
0 

 Takuueläke 0 0 0 0 

 Vähimm. SV-päiväraha 76  123  111  
0 

 Opintotuki 0 0 0 0 

 -ilman opintolainaa 0 0 0 0 

 Työttömän ansiopäiväraha 0 0 0 0 

 Työeläke 0 0 0 0 

 Pieni palkka 0 0 0 0 

 Keskipalkka 0 0 0 0 

2 huoltajaa, 2 lasta     

 Työmarkkinatuki 374 393 405 286 

 Takuueläke 51 70 82 0 

 Vähimm. SV-päiväraha 555 574 586 467 

 Opintotuki 0 0 0 0 

 -ilman opintolainaa 0 0 0 0 

 Kotihoidon tuki 525 544 556 437 

 Työttömän ansiopäiväraha 59 77 90 0 

 Työeläke 0 0 0 0 

 Pieni palkka 0 0 0 0 

 Keskipalkka 0 0 0 0 
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5 Esimerkkilaskelmien kotitalouksien tulojen 

kehitys ja riittävyys 2019–2023  

Seuraavaksi tarkastelemme esimerkkilaskelmien kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen kehitystä suh-

teessa yleisen hintatason kehitykseen ja keskipalkkaisen talouden tulokehitykseen vuosina 2019–2023 sekä 

viitebudjetteihin vuonna 2023. Keskitymme kotitalouksien käytettävissä oleviin tuloihin asumiskustannusten 

ja muiden perusmenojen jälkeen. Kaikki tämän luvun laskelmat on esitetty sekä ilman toimeentulotukea että 

laskennallisen toimeentulotuen kanssa. Toimeentulotuen määrän kehitystä eri kotitalouksissa on tarkasteltu 

myös erikseen luvussa 5.3. 

Luvuissa 5.1–5.3 esitetyt aikasarjojen asumismeno-oletukset perustuvat kuntaryhmään III eli keskisuuriin 

kaupunkeihin. Esimerkkilaskelmissa käytettyjen vuokrien ja muiden perusmenojen kehitys suhteessa vuo-

teen 2019 on esitetty liitetaulukossa A.1. Esimerkkilaskelmien aikasarjat on laskettu vuoden lopun lainsää-

dännön perusteella. Käytännössä tällä on merkitystä vain opintorahan tasoon sekä vuonna 2022 myös muiden 

kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien tasoon. Hinta- ja ansiotason kehitys perustuu kunkin vuoden kes-

kimääräiseen tasoon kuluttajahintojen ja ansiotason vuosi-indeksin mukaisesti.  

5.1 Tulojen kehitys suhteessa yleiseen hintatasoon 2019–2023 

Taulukossa 5.1 on esitetty kotitalouksien tulojen kehitys ilman toimeentulotukea vuosina 2019–2023. Käy-

tettävissä olevien tulojen tarkastelu ilman toimeentulotukea tuo esiin perusturvaetuuksien kehityksen yhdessä 

asumistuen ja verotuksen kanssa. Perusturvaetuuksia saavien kotitalouksien tulot asumiskustannusten ja mui-

den perusmenojen jälkeen ovat nousseet selvästi, kun niitä tarkastellaan ilman toimeentulotukea. Nousu on 

ollut suhteellisesti suurinta yksinasuvan ja yksinhuoltajan kotitalouksissa. Kahden huoltajan lapsiperheissä 

nousu on ollut suhteellisesti pienintä, mutta euromääräisesti samaa tasoa kuin yksinasuvilla.  

Perusturvan tasoa ovat kasvattaneet muun muassa perusturvan korotukset vuonna 2020. Eniten on kasva-

nut niiden työttömien tulotaso, joiden työttömyysetuutta alennettiin aktiivimallin takia (n. 30 % työttömistä) 

vielä vuonna 2019 ennen aktiivimallin poistamista vuonna 2020. Vuosina 2020–2022 kiihtyvä inflaatio ja 

viiveellä toteutetut indeksikorotukset pienensivät etuuksien reaalitasoa. Inflaation vaikutus jäi kuitenkin vä-

liaikaiseksi ja perusturvaetuuksia saavien tulotason ennakoidaan kasvavan selvästi vuonna 2023 suhteessa 

hintatasoon. Tämä johtuu ennen kaikkea siitä, että asumisen tukien kattovuokrat on sidottu yleisen hintatason 

kehitykseen, mutta vuokrataso on kasvanut yleistä hintatasoa maltillisemmin (ks. kuvio 3.8 ja liitetaulukko 

A.1). 

Heikoiten on kehittynyt opintolainaa nostavan opiskelijan toimeentulo. Tämä johtuu pääasiassa siitä, että 

opintolainan enimmäismäärää ei ole sidottu indeksiin, jolloin opintolainan ostovoima on heikentynyt. Sen 

sijaan ilman opintolainaa opiskelijan tulot ovat kasvaneet, pääosin koska yleisen asumistuen korvausaste on 

kasvanut kattovuokrien indeksikorotusten johdosta. Palkansaajien tulotaso suhteessa hintoihin nousi ensin 

vuosina 2019–2021, mutta laski sitten inflaation kiihtyessä vuonna 2022. 

Taulukossa 5.2 on esitetty eri elämäntilanteissa olevien kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen kehi-

tys toimeentulotuen kanssa vuosina 2019–2023. Tällöin toimeentulotukeen oikeutetuilla kotitalouksilla, ku-

ten työmarkkinatuen tai vähimmäismääräisen sairauspäivärahan saajilla, kehitys heijastaa toimeentulotuen 

perusosan kehitystä suhteessa hintatasoon. Muilla kotitalouksilla, kuten takuueläkkeen saajilla tai opiskeli-

joilla, kehitys on identtinen taulukossa 5.1 esitetyn kehityksen kanssa.  

Toimeentulotuen perusosaan on tehty lakisääteiset indeksitarkastukset, mutta kiihtyvän inflaation ja vii-

veellä tehtävien tarkistusten seurauksena perusosan ostovoima on pienentynyt hieman vuosina 2021–2023. 

Vaikutus on kuitenkin väliaikainen ja inflaation hidastuessa perusosa saavuttaa jälleen entisen ostovoimansa 

indeksitarkistusten avulla. Yksinhuoltajien toimeentulotuen perusosaa kuitenkin korotettiin vuonna 2020 ja 

lapsien perusosiin tehtiin väliaikaisia korotuksia vuonna 2023, mikä näkyy lapsiperheiden tulotason nouse-

misena. 
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Taulukko 5.1. Esimerkkikotitalouksien tulojen kehitys suhteessa yleiseen hintatasoon 2019–
2023 asumiskustannusten ja muiden perusmenojen jälkeen ilman toimeentulotukea 
(2019=100). Asumisoletus: vuokra-asunto keskisuuressa kaupungissa 

    2019 2020 2021 2022 2023 

Yksinasuva            

 Työmarkkinatuki 100 106 103 102 108 

   aktiivimallin alentama (voim. 2019) 100 114 111 110 117 

 Takuueläke 100 108 106 104 105 

 Vähimm. SV-päiväraha 100 106 103 102 108 

 Opintotuki 100 99 97 92 90 

   ilman opintolainaa* 100 96 83 117 148 

 Työttömän ansiopäiväraha 100 103 102 100 103 

   aktiivimallin alentama (voim. 2019) 100 108 106 105 107 

 Työeläke 100 103 101 97 101 

 Pieni palkka  100 102 101 98 98 

 Keskipalkka 100 102 103 99 99 

1 huoltaja, 1 lapsi 

  
          

 Työmarkkinatuki 100 105 103 103 108 

   aktiivimallin alentama (voim. 2019) 100 110 108 108 114 

 Takuueläke 100 108 105 105 107 

 Vähimm. SV-päiväraha 100 106 103 104 107 

 Perhe-eläke 100 101 98 100 102 

 Opintotuki 100 104 101 97 97 

   ilman opintolainaa* 100 111 108 110 121 

 Kotihoidon tuki 100 104 101 102 106 

 Työttömän ansiopäiväraha 100 103 102 99 103 

   aktiivimallin alentama (voim. 2019) 100 106 105 102 106 

 Työeläke 100 103 101 97 103 

 Pieni palkka  100 103 102 98 99 

 Keskipalkka 100 103 103 100 100 

Pari 

  
          

 Työmarkkinatuki 100 103 101 101 104 

   aktiivimallin alentama (voim. 2019) 100 107 105 105 108 

 Takuueläke 100 108 106 104 105 

 Vähimm. SV-päiväraha 100 103 101 101 104 

 Opintotuki 100 99 97 93 90 

   ilman opintolainaa* 100 98 95 100 106 

 Työttömän ansiopäiväraha 100 103 103 102 100 

   aktiivimallin alentama (voim. 2019) 100 107 107 106 105 

 Työeläke 100 103 102 98 102 

 Pieni palkka  100 103 104 100 99 

 Keskipalkka 100 102 102 99 98 

2 huoltajaa, 2 lasta 

  
          

 Työmarkkinatuki 100 102 100 99 103 

   aktiivimallin alentama (voim. 2019) 100 105 103 102 106 

 Takuueläke 100 104 102 101 102 

 Vähimm. SV-päiväraha 100 102 100 99 100 

 Opintotuki 100 102 100 96 94 

   ilman opintolainaa* 100 107 104 106 112 

 Kotihoidon tuki 100 101 99 98 101 

 Työttömän ansiopäiväraha 100 102 100 98 101 

   aktiivimallin alentama (voim. 2019) 100 105 104 101 104 

 Työeläke 100 103 101 98 101 

 Pieni palkka  100 102 101 97 97 

 Keskipalkka 100 102 102 99 98 

*Opiskelijan tuloista ei ole vähennetty muita perusmenoja, koska muuten tulot olisivat negatiiviset. 
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Taulukko 5.2. Esimerkkikotitalouksien tulojen kehitys suhteessa yleiseen hintatasoon 2019–
2023 asumiskustannusten ja muiden perusmenojen jälkeen toimeentulotuki huomioiden 
(2019=100). Asumisoletus: vuokra-asunto keskisuuressa kaupungissa 

   2019 2020 2021 2022 2023 

Yksinasuva      

 Työmarkkinatuki 100 101 99 98 98 

   aktiivimallin alentama (voim. 2019) 100 101 99 98 98 

 Takuueläke 100 108 106 104 105 

 Vähimm. SV-päiväraha 100 101 99 98 98 

 Opintotuki 100 99 97 92 90 

   ilman opintolainaa* 100 96 83 117 148 

 Työttömän ansiopäiväraha 100 101 99 98 98 

   aktiivimallin alentama (voim. 2019) 100 101 99 98 98 

 Työeläke 100 103 101 97 101 

 Pieni palkka  100 102 101 98 98 

 Keskipalkka 100 102 103 99 99 

1 huoltaja, 1 lapsi 

  
          

 Työmarkkinatuki 100 103 101 100 103 

   aktiivimallin alentama (voim. 2019) 100 103 101 100 103 

 Takuueläke 100 103 101 100 103 

 Vähimm. SV-päiväraha 100 103 101 100 103 

 Perhe-eläke 100 103 101 100 103 

 Opintotuki 100 104 101 97 99 

   ilman opintolainaa* 100 111 108 110 121 

 Kotihoidon tuki 100 103 101 100 103 

 Työttömän ansiopäiväraha 100 103 101 100 103 

   aktiivimallin alentama (voim. 2019) 100 103 101 100 103 

 Työeläke 100 103 101 97 103 

 Pieni palkka  100 103 102 98 99 

 Keskipalkka 100 103 103 100 100 

pari 

  
          

 Työmarkkinatuki 100 101 99 98 98 

   aktiivimallin alentama (voim. 2019) 100 101 99 98 98 

 Takuueläke 100 108 106 104 105 

 Vähimm. SV-päiväraha 100 101 99 98 98 

 Opintotuki 100 99 97 93 90 

   ilman opintolainaa* 100 98 95 100 106 

 Työttömän ansiopäiväraha 100 103 103 102 100 

   aktiivimallin alentama (voim. 2019) 100 107 107 106 105 

 Työeläke 100 103 102 98 102 

 Pieni palkka  100 103 104 100 99 

 Keskipalkka 100 102 102 99 98 

2 huoltajaa, 2 lasta 

  
          

 Työmarkkinatuki 100 101 99 98 102 

   aktiivimallin alentama (voim. 2019) 100 101 99 98 102 

 Takuueläke 100 101 99 98 102 

 Vähimm. SV-päiväraha 100 101 99 98 102 

 Opintotuki 100 102 100 96 94 

   ilman opintolainaa* 100 107 104 106 112 

 Kotihoidon tuki 100 101 99 98 102 

 Työttömän ansiopäiväraha 100 101 99 98 102 

   aktiivimallin alentama (voim. 2019) 100 101 99 98 102 

 Työeläke 100 103 101 98 101 

 Pieni palkka  100 102 101 97 97 

 Keskipalkka 100 102 102 99 98 

*Opiskelijan tuloista ei ole vähennetty muita perusmenoja, koska muuten tulot olisivat negatiiviset. 
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5.2 Tulojen kehitys suhteessa keskipalkkaisen kotitalouden tuloihin 2019–

2023 

Taulukoissa 5.3 ja 5.4 on esitetty eri elämäntilanteissa olevien kotitalouksien tulojen kehitys suhteessa vas-

taavan keskipalkkaisen kotitalouden tuloihin ilman toimeentulotukea ja laskennallisen toimeentulotuen 

kanssa vuosina 2019–2023.  

Perusturvaa saavien kotitalouksien käytettävissä olevat tulot ovat 19–45 prosenttia vastaavan keskipalk-

kaisen kotitalouden käytettävissä olevista tuloista, kun toimeentulotukea ei huomioida. Laskennallisen toi-

meentulotuen kanssa osuus on hieman suurempi vaihdellen 22 prosentista 51 prosenttiin. Eri perusturvaelä-

mäntilanteista työttömällä ja leskeneläkkeen saajalla sekä vähimmäismääräisen sairaus- tai vanhempainpäi-

värahan saajalla tulotaso on matalin. Takuueläkkeen saajan tulotaso on korkein. Opiskelijoiden tulotaso il-

man lainaa on kaikista matalin, sillä yksinasuvilla ei jää käteen mitään asumiskustannusten ja muiden perus-

menojen jälkeen. Lainan kanssa toimeentulon taso on sen sijaan suhteellisesti korkealla tasolla. 

Perusturvaa saavilla lapsiperheillä, ja erityisesti yksinhuoltajalla, on lapsettomia talouksia korkeampi tu-

lotaso suhteessa vastaavaan keskipalkkaiseen kotitalouteen, pääosin koska työttömyysetuuksiin ja eläkkeisiin 

maksetaan lapsikorotuksia, jotka nostavat etuudet korkeammalle suhteessa palkkaan. Myös asumistuissa ja 

toimeentulotuessa on ominaisuuksia, jotka kasvattavat lapsiperheiden suhteellista tulotasoa verrattuna lap-

settomiin talouksiin. Toimeentulotukea saavan yksinhuoltajan tulotaso on jopa yli puolet keskipalkkaisen 

tulotasosta (taulukko 5.4). Sairausvakuutuksen päivärahoihin eli sairaus- ja vanhempainpäivärahaan ei sen 

sijaan kuulu lapsikorotuksia, jolloin näitä etuuksia saavien lapsiperheiden tulotaso on suhteellisesti hieman 

matalampi kuin työttömyysturvassa, kun toimeentulotukea ei huomioida. 

Edellisen luvun tulosten perusteella perusturvan ostovoima ilman toimeentulotukea oli kasvanut hallitus-

kauden aikana, mutta palkansaajien ostovoima hieman pienentynyt kiihtyneen inflaation johdosta. Toisin 

sanoen myös perusturvan taso suhteessa keskipalkkaisen tulotasoon on kasvanut, kun toimeentulotukea ei 

huomioida. Kasvua on tapahtunut 1–5 prosenttiyksikköä elämäntilanteesta tai perhemuodosta riippuen (tau-

lukko 5.3). Perusturvan suhteellinen taso on kasvanut erityisesti työttömillä, joiden tukea aktiivimalli alensi 

vielä tarkastelun lähtövuonna 2019. Perhemuodoista yksinhuoltajien tulotaso on kasvanut suhteellisesti eni-

ten työttömyysturvan lapsikorotusten sekä lapsilisän yksinhuoltajakorotusten noston takia. Ainoastaan opin-

tolainaa nostavan opiskelijan toimeentulon taso suhteessa keskipalkkaiseen on laskenut. 

Kun tulotasossa huomioidaan laskennallinen toimeentulotuki, muutokset ovat pieniä, sillä suhteellisen 

tulotason kehitys heijastaa monilla toimeentulotuen perusosan kehitystä (taulukko 5.4). Näin on erityisesti 

työmarkkinatuen ja vähimmäismääräisten sairauspäivärahan saajilla. Muilla kotitalouksilla, kuten takuueläk-

keen saajilla ja opiskelijoilla, kehitys on lähes identtinen taulukossa 5.3 esitetyn kehityksen kanssa. Lapsi-

perheiden tulotaso toimeentulotuen kanssa on sen sijaan kasvanut suhteessa keskipalkkaiseen. Tämä selittyy 

sillä, että yksinhuoltajien toimeentulotuen perusosaa korotettiin vuonna 2020 ja lapsien perusosiin tehtiin 

väliaikaisia korotuksia vuonna 2023, mikä näkyy lapsiperheiden suhteellisen tulotason nousemisena. 
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Taulukko 5.3. Esimerkkikotitalouksien tulojen suhde vastaavan keskipalkkaisen kotitalouden 
tuloihin 2019–2023 asumiskustannusten ja muiden perusmenojen jälkeen ilman toimeentulotu-
kea. Asumisoletus: vuokra-asunto keskisuuressa kaupungissa (%) 

 2019 2020 2021 2022 2023 

Yksinasuva       

 Työmarkkinatuki 19 20 19 19 21 

   aktiivimallin alentama (voim. 2019) 18 20 19 19 21 

 Takuueläke 33 35 34 35 35 

 Vähimm. SV-päiväraha 19 20 19 19 21 

 Opintotuki 37 36 35 35 34 

   ilman opintolainaa -1 -1 -1 0 0 

 Työttömän ansiopäiväraha 28 28 27 28 29 

   aktiivimallin alentama (voim. 2019) 26 28 27 28 29 

 Työeläke 52 52 51 51 53 

 Pieni palkka  52 52 52 52 52 

 Keskipalkka 100 100 100 100 100 

1 huoltaja, 1 lapsi           

 Työmarkkinatuki 34 35 34 35 37 

   aktiivimallin alentama (voim. 2019) 32 35 34 35 37 

 Takuueläke 42 43 42 44 45 

 Vähimm. SV-päiväraha 29 30 29 30 31 

 Perhe-eläke 31 30 29 31 32 

 Opintotuki 51 52 50 50 50 

   ilman opintolainaa 14 16 15 16 18 

 Kotihoidon tuki 22 22 21 22 23 

 Työttömän ansiopäiväraha 45 45 44 44 46 

   aktiivimallin alentama (voim. 2019) 43 45 44 44 46 

 Työeläke 62 62 61 61 65 

 Pieni palkka  66 66 65 65 66 

 Keskipalkka 100 100 100 100 100 

Pari           

 Työmarkkinatuki 18 18 18 18 19 

   aktiivimallin alentama (voim. 2019) 17 18 18 18 19 

 Takuueläke 30 30 32 31 32 

 Vähimm. SV-päiväraha 18 18 18 18 19 

 Opintotuki 40 39 38 37 37 

   ilman opintolainaa 6 8 8 7 8 

 Työttömän ansiopäiväraha 26 26 26 26 26 

   aktiivimallin alentama (voim. 2019) 25 25 26 26 26 

 Työeläke 55 55 56 55 55 

 Pieni palkka  51 51 52 52 52 

 Keskipalkka 100 100 100 100 100 

2 huoltajaa, 2 lasta           

 Työmarkkinatuki 29 29 29 29 31 

   aktiivimallin alentama (voim. 2019) 29 29 29 29 31 

 Takuueläke 37 38 37 38 39 

 Vähimm. SV-päiväraha 26 26 25 26 27 

 Opintotuki 48 48 47 46 46 

   ilman opintolainaa 13 14 14 14 15 

 Kotihoidon tuki 26 26 26 26 27 

 Työttömän ansiopäiväraha 37 37 37 37 38 

   aktiivimallin alentama (voim. 2019) 36 37 37 37 38 

 Työeläke 56 57 56 56 58 

 Pieni palkka  57 56 56 56 56 

 Keskipalkka 100 100 100 100 100 
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Taulukko 5.4. Esimerkkikotitalouksien tulojen suhde keskipalkkaisen kotitalouden tuloihin 
2019–2023 asumiskustannusten ja muiden perusmenojen jälkeen toimeentulotuki huomioiden. 
Asumisoletus: vuokra-asunto keskisuuressa kaupungissa (%.) 

    2019 2020 2021 2022 2023 

Yksinasuva           

 Työmarkkinatuki 29 28 28 29 29 

   aktiivimallin alentama (voim. 2019) 29 28 28 29 29 

 Takuueläke 33 35 34 35 35 

 Vähimm. SV-päiväraha 29 28 28 29 29 

 Opintotuki 37 36 35 35 34 

   ilman opintolainaa -1 -1 -1 0 0 

 Työttömän ansiopäiväraha 29 28 28 29 29 

   aktiivimallin alentama (voim. 2019) 29 28 28 29 29 

 Työeläke 52 52 51 51 53 

 Pieni palkka  52 52 52 52 52 

 Keskipalkka 100 100 100 100 100 

1 huoltaja, 1 lapsi           

 Työmarkkinatuki 49 49 48 49 51 

   aktiivimallin alentama (voim. 2019) 49 49 48 49 51 

 Takuueläke 49 49 48 49 51 

 Vähimm. SV-päiväraha 49 49 48 49 51 

 Perhe-eläke 49 49 48 49 51 

 Opintotuki 51 52 50 50 51 

   ilman opintolainaa 14 16 15 16 18 

 Kotihoidon tuki 49 49 48 49 51 

 Työttömän ansiopäiväraha 49 49 48 49 51 

   aktiivimallin alentama (voim. 2019) 49 49 48 49 51 

 Työeläke 62 62 61 61 65 

 Pieni palkka  66 66 65 65 66 

 Keskipalkka 100 100 100 100 100 

Pari             

 Työmarkkinatuki 22 22 22 21 22 

   aktiivimallin alentama (voim. 2019) 22 22 22 21 22 

 Takuueläke 30 30 32 31 32 

 Vähimm. SV-päiväraha 22 22 22 21 22 

 Opintotuki 40 39 38 37 37 

   ilman opintolainaa 6 8 8 7 8 

 Työttömän ansiopäiväraha 26 26 26 26 26 

   aktiivimallin alentama (voim. 2019) 25 25 26 26 26 

 Työeläke 55 55 56 55 55 

 Pieni palkka  51 51 52 52 52 

 Keskipalkka 100 100 100 100 100 

2 huoltajaa, 2 lasta           

 Työmarkkinatuki 39 38 37 38 40 

   aktiivimallin alentama (voim. 2019) 39 38 37 38 40 

 Takuueläke 39 38 37 38 40 

 Vähimm. SV-päiväraha 39 38 37 38 40 

 Opintotuki 48 48 47 46 46 

   ilman opintolainaa 13 14 14 14 15 

 Kotihoidon tuki 39 38 37 38 40 

 Työttömän ansiopäiväraha 39 38 37 38 40 

   aktiivimallin alentama (voim. 2019) 39 38 37 38 40 

 Työeläke 56 57 56 56 58 

 Pieni palkka  57 56 56 56 56 

 Keskipalkka 100 100 100 100 100 
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5.3 Toimeentulotuen määrän kehitys esimerkkikotitalouksissa 2019–2023 

Taulukossa 5.5 on esitetty laskennallisen toimeentulotuen määrän kehitys eri elämäntilanteissa olevissa ko-

titalouksissa esimerkkilaskelmien perusteella. Kehitykseen vaikuttaa kotitalouden tulotason kehitys sekä asu-

miskustannusten ja muiden perusmenojen kehitys suhteessa toimeentulotuen perusosaan. Yleisesti ottaen 

laskennallinen perustoimeentulotuen määrä on pienentynyt tarkasteluvälillä. Tähän vaikuttaa erityisesti pe-

rusturvaan tehdyt korotukset vuonna 2020 sekä lapsikorotusten osalta myös 2023. Vuoden 2023 toimeentu-

lotukioikeutta pienentää erityisesti asumisen tuen kattovuokriin tehdyt indeksikorotukset. Vuokrataso on kui-

tenkin kehittynyt maltillisemmin. 

Kahden huoltajan ja kahden lapsen perheessä laskennallinen toimeentulotuen määrä on sen sijaan noussut 

lapsien perusosiin tehtyjen korotusten takia vuonna 2023. Yksinhuoltajaopiskelijan talous on ainoa, jonka 

laskennallinen oikeus toimeentulotukeen on syntynyt vasta tarkastelujakson aikana. Pieni- ja keskipalkkai-

silla tai työeläkettä saavilla kotitalouksilla ei ollut laskennallista oikeutta toimeentulotukeen yhtenäkään tar-

kasteluvuonna. Takuueläkettä saavat kotitaloudet ovat laskelmassa oikeutettuja perustoimeentulotukeen ai-

noastaan, jos asuvat alaikäisten lastensa kanssa. 

Taulukko 5.5. Esimerkkikotitalouksien laskennallisen toimeentulotuen reaalinen kehitys vuo-
sina 2015–2019, asumisoletuksena keskisuuri kaupunki (€/kk) 

 Elämäntilanne 2019 2020 2021 2022 2023 

Yksinasuva       

 Työmarkkinatuki 196 177 178 176 153 

   aktiivimallin alentama (voim. 2019) 223 177 178 176 153 

 Takuueläke 0 0 0 0 0 

 Vähimm. SV-päiväraha 196 178 178 176 153 

 Opintotuki 0 0 0 0 0 

   ilman opintolainaa 0 0 0 0 0 

 Työttömän ansiopäiväraha 26 13 10 11 0 

   aktiivimallin alentama (voim. 2019) 49 13 10 11 0 

1 huoltaja, 1 lapsi      
 Työmarkkinatuki 300 295 294 278 276 

   aktiivimallin alentama (voim. 2019) 332 295 294 278 276 

 Takuueläke 149 115 119 104 120 

 Vähimm. SV-päiväraha 396 391 388 372 389 

 Perhe-eläke 362 385 384 361 385 

 Opintotuki 0 0 0 0 15 

   ilman opintolainaa 0 0 0 0 15 

 Kotihoidon tuki 547 560 554 536 553 

 Työttömän ansiopäiväraha 89 90 86 94 92 

   aktiivimallin alentama (voim. 2019) 114 90 86 94 92 

Pari       
 Työmarkkinatuki 177 157 156 143 123 

   aktiivimallin alentama (voim. 2019) 207 157 156 143 123 

 Takuueläke 0 0 0 0 0 

 Vähimm. SV-päiväraha 177 157 156 144 123 

 Opintotuki 0 0 0 0 0 

   ilman opintolainaa 0 0 0 0 0 

 Työttömän ansiopäiväraha 0 0 0 0 0 

   aktiivimallin alentama (voim. 2019) 0 0 0 0 0 

2 huoltajaa, 2 lasta      
 Työmarkkinatuki 395 381 378 373 393 

   aktiivimallin alentama (voim. 2019) 433 381 378 373 393 

 Takuueläke 72 18 25 23 70 

 Vähimm. SV-päiväraha 550 536 531 525 574 

 Opintotuki 0 0 0 0 0 

   ilman opintolainaa 0 0 0 0 0 

 Kotihoidon tuki 525 520 515 509 544 

 Työttömän ansiopäiväraha 58 41 33 52 77 

   aktiivimallin alentama (voim. 2019) 108 41 33 52 77 
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5.4 Kotitalouksien tulojen riittävyys suhteessa viitebudjetteihin  

Viitebudjetit ovat tavaroista ja palveluista koostuvia hyödykekoreja, jotka hinnoiteltuna voivat edustaa mitä 

tahansa elintasoa (Bradshaw 1993). Usein viitebudjetit kuitenkin laaditaan tasolle, joka kuvaa yhteiskunnal-

liseen osallisuuteen tarvittavia minimiresursseja. Viitebudjettiin sisällytetään ne hyödykkeet, jotka ovat ko-

titaloudelle oleellisia tietyn elintason saavuttamiseen tietyssä ajassa ja paikassa (Saunders 1999; Fisher 

2007). Kulutukselle on tyypillistä, että osasta ylellisyyshyödykkeistä tulee ajan myötä oleellinen osa joka-

päiväistä elämää. Selkein esimerkki tästä on tietotekniikan ja viihde-elektroniikan kehitys. Hyvä esimerkki 

on matkapuhelin, jota Turun yliopiston sosiaalipolitiikan oppiaineen keräämän kyselyn mukaan vuonna 2000 

välttämättömänä piti ainoastaan 11 prosenttia suomalaisista. Vuonna 2020 matkapuhelinta välttämättömänä 

pitävien osuus oli 87 prosenttia. Vastaavaa kehitystä on tapahtunut muidenkin hyödykkeiden kohdalla. On 

myös hyödykkeitä, joiden välttämättömyys on laskenut vuosien aikana. Samaisen kyselyn mukaan sanoma-

lehteä välttämättömänä piti vuonna 1995 53 prosenttia suomalaisista, mutta vuonna 2020 enää 18 prosenttia. 

Myös maiden välillä on eroja siinä, mitä pidetään välttämättömänä. Keskeisesti tähän vaikuttavat maiden 

elintaso, mutta myös institutionaaliset, sosiaaliset ja kulttuuriset tekijät (Goedemé ym. 2015a). Institutionaa-

lisilla tekijöillä tarkoitetaan esimerkiksi palveluita – kuten koulutus- ja terveyspalveluja ja joukkoliikennettä 

– ja niiden vaikutusta kotitalouksien toimeentuloon. Sosiaalisilla ja kulttuurisilla tekijöillä viitataan esimer-

kiksi sosiaalisiin odotuksiin, jotka määrittävät vähimmissään hyväksyttävää elintasoa. Viitebudjetit pyrkivät 

siis huomioimaan ne hyödykkeet, jotka katsotaan kuuluvan vähimmissään hyväksyttävää elintasoon Suo-

messa. 

Viitebudjetteja on Suomessa hyödynnetty vähimmäisturvan arvioinnissa 1990-luvun alusta asti. Tuolloin 

arvioinnissa hyödynnettiin Stakesin ja Kuluttajatutkimuskeskuksen laatimaa tarvebudjettia, jonka tarkoituk-

sena oli kuvata elämisen perustarpeita ja kotitalouden tavanomaista toimintaa. Perusturvan riittävyyden kol-

messa ensimmäisessä arvioinnissa on hyödynnetty Kuluttajatutkimuskeskuksen kohtuullisen minimin viite-

budjetteja. Tässä arvioinnissa hyödynnettävät Turun yliopiston laatimat viitebudjetit (Grahn ym. 2023) pyr-

kivät kuvaamaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää kulutustasoa. Ihmisarvoisella elämällä tarkoitetaan yh-

teiskunnallista osallisuutta. Näin ollen ihmisarvoinen elämä ei tarkoita pelkästään hengissä pysymistä, vaan 

siihen liittyvät keskeisesti sosiaaliset ja kulttuuriset tarpeet. Tässä mielessä Turun yliopiston laatimat viite-

budjetit ovat tasoltaan lähellä Kuluttajatutkimuskeskuksen laatimia viitebudjetteja.  

Viitebudjetteja rakennettaessa elintaso muunnetaan tarpeiksi, joiden tulee täyttyä, jotta määrätty kulutus-

taso voidaan saavuttaa. Tarpeet vuorostaan muunnetaan hyödykkeiksi, jotka hinnoiteltuna muodostavat vii-

tebudjetin (mt.). Budjettien tarkoituksena on kuvata arjessa tarvittavien hyödykkeiden ja niiden lukumäärien 

avulla, mitä tarvitaan, jotta kotitalous voisi olla osana nyky-yhteiskuntaa (Goedemé ym. 2015a). Viitebudjetti 

onkin metodi tietyn kulutus- tai tulotason määrittämiseen (Borgeraas & Dahl 2009). Viitebudjetti on esimerk-

kilaskelma, joka ei osoita, miten elintaso tulisi saavuttaa tai tulot pitäisi kuluttaa: budjetissa olevat hyödyk-

keet ovat yksi esimerkki, miten tietty elintaso voidaan saavuttaa ja ne voidaan tosielämässä korvata jollain 

muulla hyödykkeellä.  

Viitebudjetteja on Suomen lisäksi rakennettu lähes kaikissa Euroopan maissa. Eri maiden viitebudjetit 

eivät ole kuitenkaan vertailukelpoisia: ne eivät välttämättä kuvaa samaa elintasoa ja niiden laatimiseen on 

käytetty erilaisia menetelmiä. Euroopan Komissio on rahoittanut hankkeita (Goedemé ym. 2015a; Goedemé 

ym. 2015b), jotka ovat pyrkineet rakentamaan maiden välille vertailukelpoisia viitebudjetteja. Hankkeiden 

pyrkimyksenä on ollut yhtenäistää eri maissa vallinneita viitebudjettien laatimisperiaatteita, jotta viitebudjet-

teja voitaisiin hyödyntää kansainvälisissä vertailuissa. Keskeisenä motiivina on ollut köyhyyden ja sosiaali-

turvan tason mittaamiseen liittyvät asiat (Warnaar & Luten 2009). Viitebudjetin onkin katsottu toimivan 

vaihtoehtoisena mittarina pienituloisuusasteelle, jonka on katsottu olevan ongelmallinen kansainvälisissä 

vertailuissa (esim. Fahey 2007).  

Taulukossa 5.6 esitetään raportissa käytetyt viitebudjetit kulutusmenoryhmittäin eri kotitaloustyypeille. 

Viitebudjettilaskelmat on toteutettu niin, että tuotteiden hinnat on jaettu niiden oletetulla eliniällä. Tällöin 

saadaan määritettyä hyödykkeiden hinta kuukautta kohden.  Viitebudjetit on Suomessa sekä muissa maissa 

rakennettu sillä oletuksella, että esimerkkiperheiden jäsenillä ei ole kroonisia sairauksia.  
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Taulukko 5.6 Viitebudjetit kulutusmenoryhmittäin esimerkkiperheille (kustannukset lokakuu 
2022) (€/kk)  

Kulutusmenoryhmä 

Yksin 

asuva  

M  

alle 45 v 

Yksin 

asuva  

N  

alle 45 v 

Yksin 

asuva  

M yli 65 

v 

Yksin 

asuva  

N yli 65 

v 

Pari,  

n. 45 v 

YH-

perhe 

 (M 45 v,  

t 4 v) 

YH-

perhe 

(N 45 v, 

t 4 v) 

Lapsi-

perhe  

(t 4 v, p 

4 v) 

Ruoka 290 258 263 232 537 400 368 765 

Tietoliikenne ja viihde-elektroniikka  64 64 64 64 95 64 64 95 

Kodin tavarat ja laitteet  37 37 37 37 46 51 51 77 

Vaatteet, kengät, laukut yms.   48 48 48 48 95 122 122 244 

Henkilökohtainen hygienia  24 40 24 38 63 38 54 91 

Terveydenh. tarvikkeet, lääkkeet, lääkä-

rikäynnit 
42 50 47 47 84 50 50 100 

Vapaa-aika ja harrastukset  78 78 78 78 153 149 149 298 

Sähkö, vesi ja vakuutukset 48 48 48 48 73 73 73 145 

Yhteensä, ilman liikkumista 631 623 609 592 1148 949 941 1804 

Polkupyörä ja varusteet ym. 11 11 11 11 22 23 23 46 

Alueen sisäinen julkinen liikenne (Hel-

sinki) 
65 65 35 35 130 65 65 130 

Yhteensä, ml. liikkuminen 717 709 666 649 1317 1050 1029 1980 

Ruokakustannukset ovat viitebudjettien suurin menoerä, kun asumista ei huomioida. Viitebudjetin ruo-

kamenot on määritetty sillä oletuksella, että kotitaloudella olisi mahdollisuus ostaa ravitsemuksellisesti mo-

nipuolista ruokaa. Ruoan kustannukset on laskettu lokakuussa, joten ruokabudjetissa näkyy ruoan hinnoissa 

tapahtunut merkittävä kasvu. Ruokalaskelmat on tehty sillä oletuksella, että valtaosa ruoasta tehdään kotona. 

Laskelmiin on kuitenkin sisällytetty satunnaisia ravintola-annoksia edullisissa ravintoloissa. Loma-ajat on 

vuosilaskelmissa huomioitu siten, että kouluruokailujen tilalle on laskettu kotona valmistettujen aterioiden 

kustannukset. Ruokakustannukset ovat miehillä ja teini-ikäisillä lapsilla suuremmat kuin naisilla johtuen hei-

dän suuremmasta ravinnon tarpeestaan. Yli 65-vuotiailla sen sijaan energiantarve on hieman matalampaa 

kuin 45-vuotiailla, jonka vuoksi ruokabudjetti on heillä hieman matalampi. Terveydenhoitokustannuksiin on 

laskettu lääketarvikkeiden lisäksi lääkekustannukset reseptilääkkeiden mediaaniomavastuun mukaan eri ikäi-

sille ihmisille. Näiden ohella on huomioitu terveyskeskuksen lääkärikäynnit, erikoissairaanhoidon polikli-

nikkakäynnit sekä suun terveydenhuollon käynnit. Käyntimäärät on laskettu eri ikäisten ihmisten mediaani-

käyntien perusteella. Silmälasien kustannukset on laskettu kotitalouksien aikuisille. Naisilla 45-vuotiaiden 

terveydenhoitokulut ovat suuremmat kuin 65-vuotiailla, koska 45-vuotiaille naisille lasketaan mukaan ehkäi-

sypillerit.  Vaatteiden osalta lasten kustannukset ovat aikuisia suurempia. Keskeisesti tähän vaikuttaa lapsilla 

vaatteiden lyhyempi käyttöikä. Käytettyjen vaatteiden hinnoittelu on kuitenkin vaikeaa, sillä hintojen vaih-

telu on suurta ja oletuksia vaatteiden kestosta on hankalaa tehdä.  

Vapaa-ajan ja harrastusten kustannukset ovat myös merkittävä menoerä viitebudjetissa. Vapaa-aikaan 

liittyvät kustannukset viestivät siitä, että harrastaminen ja vapaa-aikaan liittyvät aktiviteetit ovat keskeinen 

osa yhteiskunnallista osallisuutta. Vapaa-ajan ja harrastusmenojen kustannukset ovat korkeammat kuin Ku-

luttajatutkimuskeskuksen viitebudjeteissa. Vapaa-ajan osalta on huomioitu kaikille harrastus, mutta lasten 

osalta harrastuskustannukset ovat aikuisia selvästi suuremmat. Liikkumisen kuukausikustannuksiksi lasket-

tiin polkupyörästä aiheutuvat kustannukset sekä julkisen liikenteen kustannukset pääkaupunkiseudulla tai 

pääkaupunkiseudun ulkopuolella aiheutuvat keskimääräiset joukkoliikennekustannukset. Sähkön kustannuk-

set on arvioitu lokakuun pörssisähkön keskiarvon mukaisesti. On huomioitava, että sähkön hinnassa on ollut 

merkittävää vaihtelua viime kuukausien aikana ja tämän vaihtelun voi olettaa jatkuvan myös lähikuukausina.   
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Oheiset luvut eroavat jonkin verran aiemmassa arvioinnissa käytetystä viitebudjeteista (Lehtinen & Aalto 

2018), koska uudet viitebudjetit (Grahn ym. 2023) on laadittu menetelmällä, jossa asiantuntijanäkemysten 

paino on suurempi. Eniten ovat muuttuneet 0–13-vuotiaisiin lapsiin liittyvät kulut, jotka ovat kasvaneet ylei-

seen hintatasoon nähden noin 60 prosenttia. Ikääntyneiden viitebudjetin taso on kasvanut myös hieman (+4 

%), mutta 45-vuotiaiden viitebudjetin taso on hieman laskenut (-5 %). Lasten osalta korkeampia menoja 

selittää erityisesti suuremmat vapaa-ajan kustannukset, sillä budjettiin on sisällytetty 60 euroa kuukaudessa 

enemmän vapaa-ajan aktiviteetteihin kuin aiemmassa viitebudjetissa. 65-vuotiaiden osalta korkeampia kus-

tannuksia selittävät yleisen hinnannousun ohella korkeammat ruokakustannukset ja vapaa-ajan menot.  

Taulukoissa 5.7 ja 5.8 on esitetty eri tilanteessa olevien kotitalouksien tulot suhteessa viitebudjettiin asu-

miskustannusten ja muiden perusmenojen jälkeen vuonna 2023. Viitebudjetin taso on ilmoitettu ilman muita 

perusmenoja, jotta se on vertailukelpoinen kotitalouksien tulotietoihin. Viitebudjetit on myös korotettu loka-

kuun 2022 tasosta vuoden 2023 keskimääräiselle hintatasolle käyttäen hyväksi valtiovarainministeriön ku-

luttajahintaindeksin ennustetta. 

Taulukon 5.7 esimerkkilaskelmien perusteella perusturva työttömänä, sairaana ja vanhempainvapaalla 

ollessa ei yleisesti ottaen riitä kattamaan viitebudjettia, kun toimeentulotukea ei oteta huomioon. Myös les-

keneläkkeen ja kotihoidontuen saajan tulot eivät riitä kattamaan budjettia. Opiskelijan tulot riittävät katta-

maan viitebudjetin mukaisen kulutuksen vain opintolainan kanssa, mutta kahden opiskelijavanhemman lap-

siperheessä tulot jäävät lainankin kanssa viitebudjetin alapuolelle. Takuueläkkeen tai matalaa ansiopäivära-

haa saavien tulot eivät riitä kattamaan viitebudjetin kulutustasoa kotitaloustyypeissä, joissa on lapsia ja jotka 

asuvat keskisuuressa kaupungissa tai pk-seudulla. Tulos poikkeaa aiemmasta arvioinnista, ja liittyy siihen, 

että uusissa viitebudjeteissa erityisesti lapsiin liittyvät kulut ovat korkeammat kuin aiemmin. 

Eri asumisoletuksista perusturvan riittävyys on heikointa yleisesti pääkaupunkiseudulla asuvilla kotita-

louksilla, koska siellä vuokrataso on korkein. Omistusasunnossa oletetut asumiskustannukset ovat pienimmät 

ja toimeentulon taso on suurempi kuin muissa asumismuodoissa. Eri elämäntilanteista riittävyys on heikointa 

perhe-eläkkeitä, kotihoidontukea, työmarkkinatukea ja vähimmäismääräistä sairaus- tai vanhempainpäivära-

haa saavilla kotitalouksilla (ja opiskelijatalouksilla, jotka eivät nosta opintolainaa), ja riittävintä takuueläk-

keen saajalla sekä opiskelijalla, kun laina otetaan huomioon. 

Taulukossa 5.8 on tarkasteltu esimerkkitalouksien tulojen riittävyyttä, kun laskennallinen perustoimeen-

tulotuki lasketaan tuloihin. Toimeentulotuki lisää tulojen riittävyyttä perusturvaa saavilla talouksilla merkit-

tävästi, noin 10–30 prosenttiyksikköä viitebudjetista, mutta valtaosassa perusturvaa saavissa esimerkkita-

louksissa tulot jäävät edelleen viitebudjetin alapuolelle laskennallisen toimeentulotuenkin kanssa. On huo-

mattava, että toisin kuin aiemmissa vertailuissa, tässä on otettu laajemmin huomioon toimeentulotuesta kor-

vattavia muita perusmenoja, jotka sisältyvät viitebudjettiin. Näitä ovat mm. sähkökulut, kotivakuutus, vesi-

maksut sekä terveydenhuoltokulut (ks. luku 4.1). Erityisesti perusturvaa saavat lapsiperheet ovat oikeutettuja 

merkittävään määrään toimeentulotukea. Yksinhuoltajatalouksissa toimeentulotuki riittää nostamaan perus-

turvaa saavien kotitalouksien tulot jopa viitebudjetin yläpuolelle. Opiskelijan toimeentuloon toimeentulotuki 

sen sijaan ei tuo juuri parannusta, koska opiskelija ei ole laskennallisesti oikeutettu toimeentulotukeen useim-

missa tapauksissa.  
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Taulukko 5.7. Esimerkkikotitalouksien tulot suhteessa viitebudjettiin asumiskustannusten ja 
muiden perusmenojen jälkeen ilman toimeentulotukea vuonna 2023 (%) 

     Vuokra-asunto Omistus-

asunto 

 Elämäntilanne 

Viitebudjetti, 

€/kk 

Pieni kunta,  

% 

Keskisuuri 

kaupunki, 

% 

PK-seutu, 

% 

Keskisuuri  

kaupunki, 

% 

Yksinasuva      

 Työmarkkinatuki 621 77 65 61 90 

 Takuueläke 583 120 117 114 127 

 Vähimm. SV-päiväraha 621 77 65 61 90 

 Opintotuki 621 117 105 101 131 

   ilman opintolainaa 621 13 0 -3 26 

 Työttömän ansiopäiväraha 621 102 90 86 116 

 Työeläke 583 194 176 173 239 

 Pieni palkka  621 175 163 159 203 

 Keskipalkka 621 331 312 293 373 

1 huoltaja + 1 lapsi 
     

 Työmarkkinatuki 932 87 79 78 104 

 Takuueläke 932 104 96 95 121 

 Vähimm. SV-päiväraha 932 75 67 66 92 

 Perhe-eläke 932 75 68 67 93 

 Opintotuki 932 115 107 106 132 

   ilman opintolainaa 932 45 38 36 63 

 Kotihoidon tuki 932 57 50 49 75 

 Työttömän ansiopäiväraha 932 107 99 98 124 

 Työeläke 932 146 138 137 174 

 Pieni palkka  932 149 142 140 167 

 Keskipalkka 932 228 214 200 271 

Pari 
     

 Työmarkkinatuki 1 157 76 72 73 85 

 Takuueläke 1 157 123 121 119 127 

 Vähimm. SV-päiväraha 1 157 76 72 73 85 

 Opintotuki 1 157 140 136 137 146 

   ilman opintolainaa 1 157 28 24 25 34 

 Työttömän ansiopäiväraha 1 157 108 99 101 137 

 Työeläke 1 157 225 215 205 253 

 Pieni palkka  1 157 202 193 183 231 

 Keskipalkka 1 157 384 374 365 412 

2 huoltajaa, 2 lasta 
     

 Työmarkkinatuki 1 979 66 65 65 71 

 Takuueläke 1 979 82 81 81 87 

 Vähimm. SV-päiväraha 1 979 57 56 55 61 

 Opintotuki 1 979 98 97 97 103 

   ilman opintolainaa 1 979 33 32 31 37 

 Kotihoidon tuki 1 979 58 58 57 63 

 Työttömän ansiopäiväraha 1 979 82 81 80 95 

 Työeläke 1 979 128 123 117 152 

 Pieni palkka  1 979 119 118 118 134 

 Keskipalkka 1 979 216 211 203 240 
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Taulukko 5.8. Esimerkkikotitalouksien tulot suhteessa viitebudjettiin asumiskustannusten ja 
muiden perusmenojen jälkeen toimeentulotuen kanssa vuonna 2023 (%) 

     Vuokra-asunto Omistus-

asunto 

 Elämäntilanne 

Viitebudjetti, 

€/kk 

Pieni kunta,  

% 

Keskisuuri 

kaupunki, 

% 

PK-seutu, 

% 

Keskisuuri  

kaupunki, 

% 

Yksinasuva      

 Työmarkkinatuki 621 89 89 89 90 

 Takuueläke 583 120 117 114 127 

 Vähimm. SV-päiväraha 621 89 89 89 90 

 Opintotuki 621 117 105 101 131 

   ilman opintolainaa 621 13 0 -3 26 

 Työttömän ansiopäiväraha 621 102 90 89 116 

 Työeläke 583 194 176 173 239 

 Pieni palkka  621 175 163 159 203 

 Keskipalkka 621 331 312 293 373 

1 huoltaja + 1 lapsi 
  

      

 Työmarkkinatuki 932 109 109 109 109 

 Takuueläke 932 109 109 109 121 

 Vähimm. SV-päiväraha 932 109 109 109 109 

 Perhe-eläke 932 109 109 109 109 

 Opintotuki 932 115 109 109 132 

   ilman opintolainaa 932 45 38 36 63 

 Kotihoidon tuki 932 109 109 109 109 

 Työttömän ansiopäiväraha 932 109 109 109 124 

 Työeläke 932 146 138 137 174 

 Pieni palkka  932 149 142 140 167 

 Keskipalkka 932 228 214 200 271 

Pari 
  

      

 Työmarkkinatuki 1 157 82 82 82 85 

 Takuueläke 1 157 123 121 119 127 

 Vähimm. SV-päiväraha 1 157 82 82 82 85 

 Opintotuki 1 157 140 136 137 146 

   ilman opintolainaa 1 157 28 24 25 34 

 Työttömän ansiopäiväraha 1 157 108 99 101 137 

 Työeläke 1 157 225 215 205 253 

 Pieni palkka  1 157 202 193 183 231 

 Keskipalkka 1 157 384 374 365 412 

2 huoltajaa, 2 lasta 
  

      

 Työmarkkinatuki 1 979 85 85 85 85 

 Takuueläke 1 979 85 85 85 87 

 Vähimm. SV-päiväraha 1 979 85 85 85 85 

 Opintotuki 1 979 98 97 97 103 

   ilman opintolainaa 1 979 33 32 31 37 

 Kotihoidon tuki 1 979 85 85 85 85 

 Työttömän ansiopäiväraha 1 979 85 85 85 95 

 Työeläke 1 979 128 123 117 152 

 Pieni palkka  1 979 119 118 118 134 

 Keskipalkka 1 979 216 211 203 240 
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6 Perus- ja vähimmäisturvan kansainvälinen 

vertailu 

6.1 Perusturvan kansainvälisestä vertailusta  

Sosiaaliturvan rakenne muissa maissa on monilta osin erilainen kuin Suomessa. Suomessa käytettyjä perus-

turvan, ansioturvan ja vähimmäisturvan käsitteitä ei juuri käytetä kansainvälisesti. Kansainvälisessä kirjalli-

suudessa sosiaaliturvaetuudet jaotellaan yleisesti sosiaalivakuutukseen (social insurance) ja sosiaaliavustuk-

seen (social assistance / minimum income benefits). Määritelmät vaihtelevat, mutta yleisesti ottaen sosiaali-

vakuutusetuuden saaminen edellyttää aiempaa kontribuutiota eli työssäoloehtoa tai vakuutusmaksuja, mutta 

sosiaaliavustusetuudet eivät. Kansainvälisen kirjallisuuden määritelmän mukaan esimerkiksi työmarkkina-

tuki jaotellaan yleisesti sosiaaliavustusetuudeksi samaan kategoriaan toimeentulotuen kanssa. (Iivonen ym. 

2022.) 

Iivonen ym. (2022) vertailivat sosiaaliturvan rakennetta Suomessa ja viidessä vertailumaassa Ruotsissa, 

Tanskassa, Virossa, Alankomaissa ja Isossa-Britanniassa. Tutkimuksen mukaan toimeentulotuesta erillistä 

perusturvaa löytyy kattavasti vertailumaista vain työkyvyttömyyden ja vanhuuden elämäntilanteissa. Muissa 

elämäntilanteissa, kuten työttömyyden, lapsen syntymän tai sairauden osalta, perusturvaetuuksia löytyy vain 

vähän. Työmarkkinatuen kaltaista erillistä työttömyysavustusta, joka ei edellytä aiempaa työhistoriaa, löytyy 

ainoastaan Ruotsista, jossa sitä maksetaan vain aktivointitoimenpiteisiin osallistumisen ajalta. Vähimmäis-

määräinen vanhempainpäiväraha löytyy Suomen lisäksi Ruotsista ja Virosta, kun muissa maissa vanhem-

painpäivärahan saaminen edellyttää työhistoriaa. Vähimmäismääräistä sairauspäivärahaa ei löydy Suomen 

lisäksi mistään vertailumaasta, vaan muissa maissa sairausajan toimeentuloa korvataan joko työhistoriaa 

edellyttävillä etuuksilla, vähimmäisturvalla tai jos työkyvyttömyys on pysyväisluonteista, niin työkyvyttö-

myysetuuksilla. 

Koska muista vertailumaista perusturvaetuuksia löytyy vain vähän, vertailemme tässä luvussa tulonmuo-

dostusta yleisesti kahdessa yleisessä elämäntilanteessa, jotka Suomessa katetaan tyypillisesti perusturva-

etuuksilla: pitkäaikaistyöttömänä sekä vanhuuseläkeläisenä, joilla ei ole aiempaa työhistoriaa. Vähimmäis- 

ja perusturvan tasoa vertaillaan muuttamalla kunkin maan tulotaso Suomen ostovoiman tasoon käyttämällä 

ns. ostovoimakerrointa (purchase power parity). Lisäksi vertaamme tulotasoja Euroopan sosiaalisten oikeuk-

sien komitean käyttämään riittävän sosiaaliturvan rajaan (pienituloisuusraja, at-risk-of-poverty threshold). 

Ennen vertailua käymme läpi vielä tarkemmin Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitean käyttämää arvi-

ointitapaa ja Suomea koskevia ratkaisuja. 

6.2 Sosiaaliturvan riittävyyden arviointi Euroopan sosiaalisten oikeuksien 

komiteassa 

Oikeus sosiaaliturvaan on turvattu perusoikeutena Suomen perustuslaissa sekä ihmisoikeutena kansain-

välisissä ihmisoikeussopimuksissa, kuten (uudistetussa) Euroopan sosiaalisessa peruskirjassa, johon Suomi 

on sitoutunut3. Suomi on myös ratifioinut järjestökanteluita koskevan lisäpöytäkirjan sekä sopimusvaltioista 

ainoana antanut julistuksen, joka mahdollistaa järjestökanteluiden tekemisen myös tietyille kansallisille kan-

salaisjärjestöille4. Muiden järjestökantelut mahdollistaneiden sopimusvaltioiden osalta peruskirjan noudatta-

misesta kantelun voivat tehdä vain tietyt kansainväliset järjestöt sekä tietyt työnantaja- ja työntekijäjärjestöt. 

 

 
3 Euroopan sosiaalisten oikeuksien peruskirjan (uudistettu, SopS 78–80/2002) lisäksi toinen keskeinen sosiaalisia oikeuksia koskeva sopimus 

on YK:n taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus (TSS-sopimus, SopS 6/1976), jota ei 
tässä yhteydessä kuitenkaan käsitellä. 
4 Ks. ratifiointitilanne: https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/signatures-ratifications  

https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/signatures-ratifications
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Sen sijaan kaikki sopimusvaltiot ovat velvollisia määräajoin raportoimaan Euroopan sosiaalisten oikeuksien 

komitealle sopimuksen kattamien oikeuksien tilasta valtiossaan. 

Suomea koskevia kanteluita on vuoden 2023 alkuun mennessä ollut Euroopan sosiaalisten oikeuksien 

komiteassa ratkaistavana yhteensä 13, joista yksi on edelleen käsittelyssä5. Ratkaistuista kanteluista kolme 

on koskenut vähimmäis- ja perusturvan riittävyyttä6. Kantelut tehneen Suomen sosiaalioikeudellisen seuran 

mukaan Suomen vähimmäisturva- ja perustoimeentuloturvaetuuksien taso on liian alhainen. Viimeisin toi-

meentuloturvaa koskeva Suomen sosiaalioikeudellisen seuran tekemä järjestökantelu otettiin Euroopan sosi-

aalisten oikeuksien komitean tutkittavaksi 11.9.2019 tehdyllä päätöksellä7. Kantelunsa tueksi Suomen sosi-

aalioikeudellinen seura viittasi erityisesti hallituskaudella 2015–2019 tehtyihin toimeentuloturvaetuuksien 

indeksijäädytyksiin ja leikkauksiin8. 

Euroopan sosiaalinen peruskirja edellyttää, että sosiaaliturvaetuuksien (social security benefits) tulee olla 

riittäviä. Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea on tulkintakäytännössään katsonut, että ansiotuloja kor-

vaavien sosiaalisen peruskirjan 12(1) artiklan soveltamisalaan kuuluvien toimeentuloetuuksien (esim. työt-

tömyysturva) tason pitäisi olla kohtuullisessa suhteessa edeltäviin tuloihin nähden, eikä etuustaso saisi olla 

alle 50 prosenttia ekvivalentista mediaanitulosta. Tämä määrittyy Eurostatin kansallisten pienituloisuusrajo-

jen (at-risk-of-poverty threshold) avulla9. Jos toimeentuloa turvaavan etuuden nettomäärä on alle 40 prosent-

tia ekvivalentista mediaanitulosta, se katsotaan selvästi riittämättömäksi (”manifestly inadequate”), eikä 

muita mahdollisia etuuksia oteta riittävyyden arvioinnissa huomioon. Jos toimeentuloa turvaavan etuuden 

nettomäärä on alle 50 prosenttia, mutta ei kuitenkaan alle 40 prosenttia ekvivalentista mediaanitulosta, voi-

daan riittävyyden arvioinnissa ottaa huomioon täydentäviä etuuksia, kuten asumisen tukia tai sosiaaliavus-

tuksia.10 

Näiden kriteerien valossa Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea katsoi viimeksi vuonna 2022 anta-

massaan ratkaisussa Suomen perusturvaetuuksista muun muassa peruspäivärahan, takuueläkkeen ja vähim-

mäismääräisten sairaus- ja vanhempainpäivärahan tasoltaan selvästi riittämättömäksi (alle 40 %), joten myös-

kään täydentäviä etuuksia, kuten asumistukea ja toimeentulotukea, ei otettu huomioon riittävyyden arvioin-

nissa11.  

Myös sosiaalisen peruskirjan 13(1) artiklan soveltamisalaan kuuluvien sosiaaliavustusten (social assis-

tance, esim. toimeentulotuki ja työmarkkinatuki) riittävyyden arvioinnissa sosiaalisten oikeuksien komitea 

käyttää pienituloisuusrajana 50 prosenttia ekvivalentista mediaanitulosta. Tuen riittävyyden arvioinnissa so-

siaalisten oikeuksien komitea ottaa huomioon perusetuudet (basic benefits) sekä mahdolliset täydentävät tu-

kimuodot (additional benefits), eikä etuuksien kuukausikohtainen taso yksinasuvalla saa olla selvästi alle 

edellä mainitun pienituloisuusrajan (”not manifestly below the poverty threshold”), ja tässä arviossa myös 

saatavilla oleva lääkintäapu otetaan huomioon.12 Sosiaalisten oikeuksien komitea on todennut toimeentulo-

tuen ja työmarkkinatuen tasoltaan liian alhaisiksi viimeksi vuonna 2022 antamassaan ratkaisussa13. 

Kuten aiempienkin kanteluiden kohdalla, myös viimeisimpään kanteluun liittyen Suomen hallitus on vas-

tineessaan katsonut, että Suomi ei ole loukannut peruskirjan määräyksiä. Hallituksen mukaan toimeentulo-

turvaetuuksien riittävyyden arvioinnissa keskeistä on se, että ”Suomen sosiaaliturvajärjestelmä on kattava 

kokonaisuus palveluita ja sosiaalietuuksia. Kattavan sosiaaliturvajärjestelmän yksittäisen elementin analy-

soinnin sijaan tulisi tarkastella järjestelmän kokonaisuutta laajemmin ottaen huomioon etuudensaajan tai per-

heen kokonaistilanne.” 

 

 
5 Validity v. Finland, Complaint No. 197/2020. Kantelu koskee laitoksissa asuvien vammaisten henkilöiden asemaa ja eristämistä koronavi-

ruspandemian aikana. 
6 Kantelut ovat: Finnish Society of Social Rights v. Finland, Complaint No. 88/2012, No. 108/2014, No. 172/2018. 
7 Finnish Society of Social Rights v. Finland, Complaint No. 172/2018, decision on admissibility, 11.9.2019. 
8 Finnish Society of Social Rights v. Finland, Complaint No. 172/2018, 15.9.2018. 
9 ECSR Digest 2022, s. 120 (viitteineen). Ekvivalentin tulokäsitteen avulla voidaan tehdä erilaisten kotitalouksien tuloista vertailukelpoisia, 

kun kotitalouden tulot jaetaan kotitalouden kulutusyksiköillä (lähde: Tilastokeskus, www.tilastokes-

kus.fi/til/tjkt/kas.html?/til/tjkt/kas_en.html). Tässä yhteydessä käytetään termiä pienituloisuusraja, sanamuodon mukainen suora käännös olisi 
köyhyysriskiraja. 
10 Finnish Society of Social Rights v. Finland, Complaint No. 172/2018, decision on the merits, 14.9.2022, kohta 50. 
11 Finnish Society of Social Rights v. Finland, Complaint No. 172/2018, decision on the merits, 14.9.2022, kohdat 55–60. 
12 ECSR Digest 2022, s. 126–127 (viitteineen). 
13 Finnish Society of Social Rights v. Finland, Complaint No. 172/2018, decision on the merits, 14.9.2022, kohdat 98 ja 103–106. 

http://www.tilastokeskus.fi/til/tjkt/kas.html?/til/tjkt/kas_en.html
http://www.tilastokeskus.fi/til/tjkt/kas.html?/til/tjkt/kas_en.html
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Myös tutkimuskirjallisuudessa on esitetty kriittisiä huomioita Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitean 

käyttämästä mittapuusta: käytetty raja ei ole avoimesti perusteltu, eikä se ota huomioon sitä, minkälaisen 

elintason se mahdollistaa kussakin valtiossa. Esimerkiksi lähes ilmaiset terveyspalvelut vaikuttavat elinta-

soon, mutta ekvivalenttiin mediaanituloon sidottu tarkastelu ei ota tätä seikkaa huomioon. Sen sijaan viite-

budjettien käyttäminen mahdollistaa myöskin näiden sosiaalisesti hyväksyttyyn elintasoon vaikuttavien seik-

kojen huomioon ottamisen. (Tervola ym. 2017; Tervola & Nykänen 2022.) Siksi ne ovat käytössä käsillä 

olevassa perusturvan riittävyyden arviointiraportissa. 

Seuraavaksi siirrymme työttömän henkilön ja eläkeläisen perus- ja vähimmäisturvan kansainväliseen ver-

tailuun, jossa turvan riittävyyttä mitataan myös komitean käyttämällä pienituloisuusrajalla (50 prosenttia 

ekvivalentista mediaanitulosta). Työttömän henkilön tulotason vertailu keskittyy sosiaaliavustuksiin, jolloin 

50 prosentin rajan käyttäminen vastaa kutakuinkin komitean arviointimenetelmää artiklan 13(1) mukaisesti. 

Eläketurvassa, jota komitea arvioi peruskirjan artiklan 12(1) mukaisesti, pelkän 50 prosentin rajan käyttämi-

nen ei vastaa komitean käyttämää menetelmää, vaan jos perusturvaetuuden taso on alle 40 prosenttia ekvi-

valentista mediaanitulosta, mahdollisia täydentäviä etuuksia ei huomioida riittävyyden arvioinnissa. 

6.3 Työttömän perus- ja vähimmäisturva 

Kuvioissa 6.1–6.3 on esitetty työttömien kotitalouksien saamat etuudet, kokonaistulotaso Suomen hintata-

sossa sekä suhteessa Euroopan sosiaalisten oikeuksien käyttämään riittävyysrajaan (50 % ekvivalentista me-

diaanitulosta, joka katsotaan pienituloisuusrajaksi). Etuustasot eri maissa on muunnettu Suomen hintatasoon 

käyttämällä ostovoimakerrointa (purchase power parity). Laskelmat on tehty kolmelle pitkäaikaistyöttömälle 

esimerkkikotitaloudelle: 1) yksinasuva 19-vuotias, 2) yksinasuva 40-vuotias ja 3) yhden lapsen yksinhuol-

taja. Esimerkkilaskelmat on toteutettu vuoden 2021 vero- ja etuuslainsäädännöllä hyödyntäen OECD:n Taxes 

and Benefits -laskuria. Esimerkkilaskelmissa on keskitytty kotitalouksiin, joissa on yksi aikuinen, koska 

OECD:n Taxes and Benefits -laskuri ei laske perusturvaetuuksia kahdelle aikuiselle samassa taloudessa.  

Laskelmissa huomioidaan mahdollinen perusturvaetuus, verotus, asumistuki, toimeentulotuki ja mahdol-

liset perhe-etuudet. Asumismenojen oletetaan vaihtelevan kunkin maan keskipalkan mukaan niin, että Suo-

men oletukset ovat yhteneväiset luvuissa 4 ja 5 käytettyjen oletuksien kanssa. Tämä tarkoittaa yksinasuvilla 

13 prosenttia keskipalkasta ja yksinhuoltajalla 19 prosenttia keskipalkasta.  

Esimerkkilaskelmat keskittyvät kotitalouteen, jonka aikuisilla ei ole ollenkaan työhistoriaa, jolloin he ei-

vät ole oikeutettuja työttömyysvakuutusetuuteen (Suomessa peruspäiväraha tai ansiopäiväraha). Laskelmien 

perusteella pitkäaikaistyöttömälle on olemassa erillinen työttömyysetuus vain Suomessa, Irlannissa ja Sak-

sassa. Muissa maissa yksinasuvat pitkäaikaistyöttömät ovat pääasiassa toimeentulotuen varassa. Suomi on 

ainoa maa, jossa yksinasuva työtön saa esimerkkilaskelmassa kolmea etuustyyppiä samanaikaisesti: työttö-

myysetuutta, asumisen tukea ja toimeentulotukea. On kuitenkin hyvä huomioida, että laskelma ei jaottele 

etuuksia vaan etuustyyppejä, ja esimerkiksi Tanskassa pitkäaikaistyöttömän asumisen tuet sisältävät kaksi 

eri asumisetuutta (Iivonen ym. 2022). 

Se, kuinka korkea Suomen perus- ja vähimmäisturvan taso on, riippuu paljon esimerkkitalouden oletuk-

sista kuten kotitaloustyypistä. Suomessa työttömän vähimmäisturva on suhteellisesti korkea erityisesti nuo-

relle 19-vuotiaalle. Laskelmien mukaan vain Irlannissa ja Maltassa on 19-vuotiaalla pitkäaikaistyöttömällä 

korkeampi perus- ja vähimmäisturvan ostovoima. 40-vuotiaan kohdalla Suomen vähimmäis- ja perusturvan 

ostovoima on sama kuin 19-vuotiaalla, mutta sijoittuu vertailussa pari sijaa huonommin seitsemänneksi. 

Tämä johtuu siitä, että monessa vertailumaassa nuorille on alhaisemmat etuustasot kuin keski-ikäisille, kun 

taas Suomessa näin ei ole. Vertailun laskelmien perusteella monessa maassa yksinasuvalla, etenkin nuorilla, 

nettotulot eivät riitä kattamaan oletettua vuokraa. Yksinhuoltajan kohdalla ostovoimakorjatut tulot ovat suu-

rempia kuin yksinasuvilla ja Suomi sijoittuu tässä vertailun viidenneksi. Suomen vähimmäis- ja perusturvan 

taso suhteessa muihin maihin on pysynyt samansuuntaisena kuin viime arvioinnissa (Perusturvan riittävyy-

den III arviointiryhmä). 

ESOK käyttää mediaanituloon sidottua 50 prosentin pienituloisuusrajaa arvioidessaan toimeentulotuen ja 

työmarkkinatuen riittävyyttä. Mediaanituloon suhteutettu tulotaso tuottaa samansuuntaisia tuloksia kuin os-

tovoiman vertailu: mediaanituloihin suhteutettu tulotaso on pääsääntöisesti korkeampi niissä maissa, joissa 
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myös tulotason ostovoima on korkeampi, vaikka poikkeuksiakin löytyy.  Suomessa kaikkien esimerkkikoti-

talouksien kohdalla vähimmäis- ja perusturvaetuuksien yhteenlaskettu taso ylittää ESOK:n soveltaman 50 

prosentin rajan vuonna 2021. ESOK on kuitenkin katsonut arvioissaan, että Suomen toimeentulotuki ja työ-

markkinatuki eivät täytä riittävän vähimmäisturvan kriteereitä (ks. luku 6.2). Erilainen johtopäätös johtuu 

pääasiassa siitä, että ESOK ei ole ottanut asumismenojen korvausta huomioon (ks. Tervola & Nykänen 

2022). 

Laskelmien perusteella yksinhuoltajilla 50 prosentin pienituloisuusraja ylittyy todennäköisemmin kuin 

yksinasuvilla. Peräti 12:ssa eri maassa yksinhuoltajien tulotaso ylittää pienituloisuusrajan ja Suomessa yk-

sinhuoltajan tulotaso suhteessa pienituloisuusrajaan on vertailun kolmanneksi korkein. Vastaavasti yksinasu-

van 19-vuotiaan pitkäaikaistyöttömän kohdalla ainoastaan neljässä maassa (Suomi mukaan lukien) tulotaso 

ylittää 50 prosentin rajan ja 40-vuotiaan tapauksessa tulotaso ylittyy Suomi mukaan luettuna seitsemässä 

maassa. 

 

 
Lähde: omat laskelmat OECD TaxBen-laskurilla  

Kuvio 6.1. Yksinasuvan 19-vuotiaan vailla työhistoriaa olevan työttömän vähimmäisturvan taso 

2021 Suomen hintatasossa.  
Oletukset: asumismenot 13 prosenttia kunkin maan keskipalkasta. Keskimääräinen kunnallisveroaste. Pk-seudun asu-

mistukinormit. Huom. Se osa toimeentulotuesta, joka korvaa asumismenoja, on merkitty asumisen tueksi. 
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Lähde: omat laskelmat OECD TaxBen-laskurilla 

Kuvio 6.2. Yksinasuvan 40-vuotiaan vailla työhistoriaa olevan työttömän perus- ja vähimmäis-
turvan taso 2021 Suomen hintatasossa.  
Oletukset: asumismenot 13 prosenttia kunkin maan keskipalkasta. Keskimääräinen kunnallisveroaste. Pk-seudun asu-

mistukinormit. Huom. Se osa toimeentulotuesta, joka korvaa asumismenoja, on merkitty asumisen tueksi. 

 
Lähde: omat laskelmat OECD TaxBen-laskurilla  

Kuvio 6.3. 40-vuotiaan työttömän yksinhuoltajan perus- ja vähimmäisturvan taso 2021 Suomen 

hintatasossa. 
Oletukset: asumismenot 19 prosenttia kunkin maan keskipalkasta. Keskimääräinen kunnallisveroaste. Pk-seudun asu-

mistukinormit. Huom. Se osa toimeentulotuesta, joka korvaa asumismenoja, on merkitty asumisen tueksi. 
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6.4 Vanhuuseläkeläisen perus- ja vähimmäisturva 

Kuviossa 6.4 on vertailtu vanhuuseläkeläisen vähimmäis- ja perusturvaa tilanteessa, jossa henkilöllä ei ole 

työhistoriasta kertynyttä ansioihin pohjautuvaa työeläkettä. Kuviosta nähdään, että monissa maissa vanhuus-

eläkeläisille on olemassa perusturvaetuus toisin kuin pitkäaikaistyöttömille. Toisin kuin työttömän vähim-

mäis- ja perusturvan vertailu, vanhuuseläkeläisen vertailu on tehty EUROMOD-mallilla. Eläkkeiden ja elä-

keikäisten sosiaaliturvan mallinnuksessa on kuitenkin EUROMOD-mallissa joidenkin maiden kohdalla puut-

teita, minkä takia vertailussa on keskitytty karsittuun määrään maita. 

Yksinasuvan vanhuuseläkeläisen vähimmäis- ja perusturva on tasoltaan kaikissa vertailun maissa korke-

ampi kuin yksinasuvan työttömän vähimmäis- ja perusturva. Esimerkkilaskelmassa vanhuuseläkeläinen ei 

ole Suomessa laskennallisesti oikeutettu toimeentulotukeen, vaan tässä elämäntilanteessa tulot koostuvat 

kansan- ja takuueläkkeestä sekä eläkkeensaajan asumistuesta. Saksaa ja Tšekkiä lukuun ottamatta kaikissa 

vertailun maissa on jonkinlainen minimimääräinen vanhuuseläke. Saksassa on vastaavasti eläkeläiset huo-

mioitu erikseen toimeentulotuessa. Vertailussa suomalaisen vähimmäismääräisen eläkkeensaajan tulotaso si-

joittuu ostovoimaltaan kolmanneksi. Laskelmien perusteella Tanskassa ja Alankomaissa eläkeläisten tulotaso 

on vertailun korkeimmat. Vertailun yhdeksästä maasta peräti viidellä maalla eläkeläisen kokonaistulotaso 

ylittää ESOK:n käyttämän 50 prosentin pienituloisuusrajan Suomi mukaan luettuna. On kuitenkin syytä huo-

mioida, että sosiaalivakuutusetuuksien kohdalla ESOK ottaa täydentävät etuudet huomioon vain, jos sosiaa-

livakuutusetuus ylittää 40 prosenttia mediaanitulosta. Vuoden 2022 ratkaisussaan takuueläkkeen taso ei ylit-

tänyt 40 prosentin rajaa, joten ESOK katsoi takuueläkkeen riittämättömäksi (ks. luku 6.2). 

 
Lähde: omat laskelmat EUROMOD-mallilla  

Kuvio 6.4. Yksinasuvan vanhuuseläkeläisen perus- ja vähimmäisturvan taso vuonna 2021 Suo-
men hintatasossa.  
Oletukset: asumismenot 13 prosenttia kunkin maan keskipalkasta. Keskimääräinen kunnallisveroaste. Pk-seudun asu-

mistukinormit.

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

-1 000

-500

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

DNK NLD FIN DEU GRC PRT CZE BGR LVA

€
/k

k

Eläkkeet Toimeentulotuki

Asumisen tuet Verot

Nettotulot vuokran jälkeen Nettotulot suhteessa ESOKin rajaan (oikea akseli)



7 Perusturvaa saavien kotitalouksien määrä ja asema tulonjaossa 

 

THL – Raportti 3/2023 69  Perusturvan riittävyyden arviointiraportti 2019–2023  
      

7 Perusturvaa saavien kotitalouksien määrä 

ja asema tulonjaossa  

7.1 Perusturvan jakautuminen sukupuolten näkökulmasta  

Jotta osataan arvioida perusturvaetuuksien muutosten sukupuolittaisia vaikutuksia, on oleellista tietää miten 

perusturvaetuudet jakautuvat sukupuolittain. Perusturvaetuuksien saajissa on kokonaisuutena enemmän nai-

sia kuin miehiä, mutta sukupuolijakaumat vaihtelevat etuuksittain. Taulukkoon 7.1 on eritelty etuuksien saa-

jien määrät ja osuudet sukupuolittain vuonna 2021. Takuueläkkeen ja vanhuuseläkkeenä maksetun kansan-

eläkkeen saajien enemmistö on naisia (56 ja 68 %). Naisten suurempaan osuuteen vaikuttavat naisten lyhy-

empi ja matalapalkkaisempi työhistoria sekä naisten miehiä korkeampi keskimääräinen elinikä. Myös vähim-

mäismääräisten vanhempainpäivärahojen saajista valtaosa on myös naisia. Niin ikään vähimmäismääräisen 

(ja sitä pienemmän) sairauspäivärahan saajissa naiset ovat enemmistönä (55–57 %). Sen sijaan työmarkki-

natukea ja peruspäivärahaa sekä kansaneläkkeenä maksettavaa työkyvyttömyyseläkettä miehet saavat hie-

man useammin kuin naiset (51–52 %). 

Yleisen asumistuen ja eläkkeensaajan asumistuen saajissa naiset ovat enemmistönä (53 ja 61 %), kun 

huomioidaan sekä ruokakunnan viitehenkilö että puoliso. Viimesijaisen perustoimeentulotuen saajissa mie-

het ovat vuorostaan enemmistönä (53 %). Lastenhoidon tukia maksetaan selvästi yleisemmin naisille (90 %) 

kuin miehille, samoin kuin elatustukea (84 %). 

Taulukko 7.1. Kelan toimeenpanemien etuuksien saajien jakautuminen sukupuolittain vuonna 
2021 

Etuus 
Saajat 

 yhteensä 

Miehiä Naisia 

Lkm % Lkm % 

Kansaneläke vanhuuseläkkeenä 476 221  154 595  32  321 626  68  

Kansaneläke työkyvyttömyyseläkkeenä 134 124  67 951  51  66 173  49  

Takuueläke 123 653  54 528  44  69 125  56  

Rintamalisä 2 638  1 426  54  1 212  46  

Lapseneläke 17 076  8 521  50  8 555  50  

Lapsikorotus (saajat) 12 136  6 013  50  6 123  50  

Leskeneläke 6 566  1 709  26  4 857  74  

Kansaneläkkeet yhteensä 634 552  234 214  37  400 338  63  

Eläkkeensaajan asumistuki 236 727  92 430  39  144 297  61  

Eläketuki 3 236  1 818  56  1 418  44  

Eläke-etuudet yhteensä 676 482  248 023  37  428 459  63  

Vanhempainraha - Suurempi kuin minimi 60 353  3 128  5  57 225  95  

Äitiys- tai isyysraha - Suurempi kuin minimi 109 140  57 592  53  51 548  47  

Vanhempainraha - Minimin suuruinen 13 413  437  3  12 976  97  

Äitiys- tai isyysraha - Minimin suuruinen 12 309  2 414  20  9 895  80  

Vanhempainpäivärahat yhteensä 143 391  60 429  42  82 962  58  

SPR - Suurempi kuin minimi 275 757  106 598  39  169 159  61  

SPR - Minimin suuruinen 27 736  12 463  45  15 273  55  

SPR - Pienempi kuin minimi 12 005  5 212  43  6 793  57  

YEL-sairauspäiväraha 16 915  9 321  55  7 594  45  

Tartuntatautipäiväraha 126 860  61 027  48  65 833  52  

Osasairauspäiväraha 28 617  7 307  26  21 310  74  

Sairauspäivärahat yhteensä 423 394  177 544  42  245 850  58  

Sairausvakuutuksen päivärahat yhteensä 546 915  231 372  42  315 543  58  

Sotilasavustus 9 280  8 164  88  1 116  12  
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Etuus 
Saajat 

 yhteensä 

Miehiä Naisia 

Lkm % Lkm % 

Yleinen asumistuki - hakijat ja puolisot           

Yksin asuva 377 716  200 800  53  176 916  47  

Yhden aikuisen lapsiperhe 76 936  6 431  8  70 505  92  

Kahden aikuisen lapsiperhe 72 630  36 185  50  36 445  50  

Lapseton pari 79 140  39 014  49  40 126  51  

Muu ruokakunta 16 820  5 343  32  11 477  68  

Yleinen asumistuki yhteensä 584 765  273 171  47  311 594  53  

Perustoimeentulotuki - hakijat ja puolisot           

Yksin asuva 175 051  105 881  60  69 170  40  

Yksinhuoltaja 31 078  2 699  9  28 379  91  

Kahden huoltajan lapsiperhe 38 281  19 104  50  19 177  50  

Lapseton pari 27 829  13 740  49  14 089  51  

Muu yhden hengen kotitalous 48 789  29 203  60  19 586  40  

Perustoimeentulotuki yhteensä 289 187  154 130  53  135 057  47  

Työmarkkinatuki 273 864  142 032  52  131 832  48  

Peruspäiväraha 94 359  48 652  52  45 707  48  

Työttömyyspäiväraha yhteensä 355 779  184 321  52  171 458  48  

Opintoraha 319 984  139 646  44  180 338  56  

Asumislisä 13 215  4 520  34  8 695  66  

Opintolainavähennys 1 019  381  37  638  63  

Opintolainahyvitys 18 195  6 909  38  11 286  62  

Koulumatkatuki 66 998  32 735  49  34 263  51  

Opintoetuudet yhteensä 367 085  163 402  45  203 683  55  

Opintolainakanta           

Opintolainaa lyhentäneet 241 800  104 130  43  137 670  57  

Opintolainaa nostaneet 191 507  83 407  44  108 100  56  

Opintolainasaldo ei muuttunut 52 610  24 046  46  28 564  54  

Opintovelallisten lkm 537 360  234 593  44  302 767  56  

Lapsilisä - Kahden huoltajan perhe 463 335  24 381  5  438 954  95  

Lapsilisä - Yksinhuoltaja 124 961  15 084  12  109 877  88  

Lapsilisä yhteensä 565 912  37 615  7  528 297  93  

Elatustuki 81 464  12 756  16  68 708  84  

Lastenhoidon tuet - Hoitoraha 116 927  11 603  10  105 324  90  

Lastenhoidon tuet - Hoitolisä 33 570  1 811  5  31 759  95  

Lastenhoidon tuet - Kuntalisä 34 821  3 963  11  30 858  89  

Lastenhoidon tuet yhteensä 117 149  11 636  10  105 513  90  

Muut etuudet yhteensä 1 551 662  580 259  37  971 403  63  

Kaikki etuudet yhteensä 2 427 801  961 525  40  1 466 276  60  

Lähde: Kela  
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7.2 Perusturvan varassa olevien henkilöiden määrä ja tulonmuodostus  

Tässä luvussa kuvataan perusturvan varassa olevissa asuntokunnissa asuvien henkilöiden määrän kehitystä 

sekä näiden asuntokuntien pääasiallisia tulonlähteitä. Lisäksi tarkastellaan eri etuuksien kohdentumista hen-

kilöille eri tuloluokissa. Tarkastelut perustuvat koko asuntoväestöä kuvaavaan Tilastokeskuksen tulonjakoti-

laston kokonaisaineistoon.  

Asuntokunnan tulkitaan olevan perusturvan varassa silloin, kun perusturvaetuudet, asumistuet ja toimeen-

tulotuki muodostavat yli puolet kyseisen asuntokunnan bruttotuloista14 . Taulukossa 7.2 on esitetty perustur-

van varassa olevissa asuntokunnissa asuvien henkilöiden määrä ja osuus asuntoväestöstä vuosina 2005–2021. 

Hieman yli yhdeksällä prosentilla yli puolet asuntokunnan bruttotuloista koostui perusturvaetuuksista vuonna 

2021. Kokonaan perusturvan varassa (yli 90 % bruttotuloista) olevissa asuntokunnissa asui hieman alle nel-

jännesmiljoona henkilöä. Pitkittyneesti eli vähintään neljä vuotta yhtäjaksoisesti kokonaan perusturvan va-

rassa olleissa asuntokunnissa asui 1,9 prosenttia asuntoväestöstä. Heidän osuutensa on kasvanut 16 vuodessa 

0,7 prosenttiyksikköä. 

Taulukko 7.2. Perusturvan varassa olevien henkilöiden määrä ja osuus koko asuntoväestöstä 
vuosina 2005, 2010, 2015 ja 2017–2021 (henkilöiden lukumäärä, 1 000 henkilöä) 

  2005 2010 2015 2017 2018 2019 2020 2021 

Koko asuntoväestö 5 154 5 265 5 364 5 386 5 391 5 399 5 412  5 428 

Perusturvan osuus yli puolet brutto-

tuloista 
471 463 507 512 498 484 523  495 

- % koko asuntoväestöstä 9,1 8,8 9,5 9,5 9,2 9,0 9,7  9,1 

Perusturvan osuus yli 90 % bruttotu-

loista 
182 195 243 250 243 235 261  241 

- % koko asuntoväestöstä 3,5 3,7 4,5 4,6 4,5 4,4 4,8  4,4 

Pitkittyneesti perusturvan osuus yli 

90 % bruttotuloista* 
62 61 90 97 98 99 105  104 

- % koko asuntoväestöstä 1,2 1,2 1,7 1,8 1,8 1,8 1,9  1,9 

Lähde: Tilastokeskus, Tulonjakotilasto 

* Pitkittyneesti perusturvan varassa tarkoittaa vähintään neljää vuotta yhtäjaksoisesti. Perusturva sisältää tässä myös an-

siosidonnaiset sairaus- ja vanhempainpäivärahat.  

 

Kokonaan perusturvan varassa olevista henkilöistä hieman alle puolet asuu asuntokunnissa, jonka pääasi-

allinen tulolähde on työttömyysetuus (taulukko 7.3). Heidän osuutensa on vuonna 2021 viisi prosenttiyksik-

köä suurempi kuin vuonna 2005. Vaikka perusturvan saajissa on enemmän naisia kuin miehiä (ks. luku 7.1), 

koko vuoden kokonaan perusturvan varassa olevien keskuudessa on enemmän miehiä kuin naisia. Työttö-

myysetuudet ovat pääasiallinen tulonlähde useammin kokonaan perusturvan varassa olevien miesten kuin 

naisten keskuudessa. Perheavustukset ovat puolestaan useammin pääasiallisena tulonlähteenä kokonaan pe-

rusturvalla olevilla naisilla kuin miehillä. Kokonaan perusturvan varassa olevien lasten asuntokunnista hie-

man yli 46 prosenttia saa tulonsa pääasiassa työttömyysetuuksista ja 45 prosenttia perheavustuksista. Pääasi-

assa perheavustuksilla oleminen on kuitenkin vähentynyt selvästi vuoden 2010 jälkeen. 

  

 

 
14 Perusturvaetuuksiin on luettu työttömyysturvan peruspäiväraha ja työmarkkinatuki, sairaus- ja vanhempainpäivärahat, kotihoidon tuki, 

elatustuki, lapsilisät, kansaneläkkeenä maksetut vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeet, takuueläkkeet, kuntoutusraha, vammaistuet, 

asumistuet, toimeentulotuki, opintoraha sekä eräitä muita sosiaaliavustuksia (mm. sotilasavustukset). Etuudet on määritelty tulonjakotilasto-
jen tuloluokituksen pohjalta aineiston sallimalla tarkkuudella. Aineiston rajoitteista johtuen myös ansiosidonnaiset sairaus- ja vanhempain-

päivärahat sisältyvät tässä perusturvaetuuksiin. 
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Taulukko 7.3. Kokonaan perusturvan varassa olevien henkilöiden jakautuminen asuntokunnan 
pääasiallisen tulolähteen mukaan 2005–2021 (%) 

 2005 2010 2015 2017 2018 2019 2020 2021 

Kaikki         

Vanhuuseläke (kansaneläke) 5,8 4,1 4,1 4,2 4,4 4,6 4,3 4,8 

Peruspäiväraha ja työmarkkinatuki 42,5 37,8 48,2 50,0 48,1 47,2 47,6 47,7 

Perheavustukset 22,1 23,0 18,9 18,1 18,0 17,4 15,5 14,7 

Sairaus- ja työkyvyttömyys 18,5 23,3 19,6 19,2 20,5 21,9 21,1 22,6 

Muut tulonsiirrot 11,0 11,8 9,1 8,5 9,0 8,9 11,4 10,1 

Henkilöitä yhteensä (lkm) 181 860 194 932 243 232 249 817 243 259 235 387 261 492 241 171 

Täysi-ikäiset miehet                 

Vanhuuseläke (kansaneläke) 3,5 2,6 3,1 3,4 3,7 3,9 3,7 4,2 

Peruspäiväraha ja työmarkkinatuki 52,6 45,5 54,4 56,7 54,7 53,4 52,3 52,2 

Perheavustukset 5,2 5,4 4,0 3,6 3,4 3,2 2,8 2,4 

Sairaus- ja työkyvyttömyys 26,1 32,7 27,2 26,1 27,4 28,9 28,0 29,6 

Muut tulonsiirrot 12,6 13,9 11,3 10,2 10,8 10,6 13,3 11,6 

Henkilöitä yhteensä (lkm) 68 399 80 479 103 160 105 807 103 546 101 456 113 444 105 938 

Täysi-ikäiset naiset                 

Vanhuuseläke (kansaneläke) 11,8 8,5 8,0 7,9 8,2 8,4 7,7 8,4 

Peruspäiväraha ja työmarkkinatuki 37,1 33,9 44,5 45,3 43,3 42,3 42,9 42,9 

Perheavustukset 17,1 18,7 15,8 15,0 14,9 14,4 12,6 12,0 

Sairaus- ja työkyvyttömyys 20,6 25,0 20,9 21,2 22,5 24,1 22,8 24,6 

Muut tulonsiirrot 13,4 14,0 10,9 10,5 11,1 10,7 14,0 12,1 

Henkilöitä yhteensä (lkm) 69 590 70 826 85 063 86 901 84 620 81 909 91 817 84 633 

Lapset                 

Vanhuuseläke (kansaneläke) 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Peruspäiväraha ja työmarkkinatuki 35,5 29,9 42,6 44,7 43,0 43,0 46,0 46,5 

Perheavustukset 56,2 62,4 51,8 49,5 50,3 49,8 45,8 44,9 

Sairaus- ja työkyvyttömyys 3,5 3,3 3,4 3,6 4,3 4,7 4,6 4,9 

Muut tulonsiirrot 4,8 4,4 2,1 2,1 2,3 2,5 3,5 3,6 

Henkilöitä yhteensä (lkm) 43 871 43 627 55 009 57 109 55 093 52 022 56 231 50 600 

Lähde: Tilastokeskus, Tulonjakotilasto 

Sekä kokonaan perusturvan varassa että pitkittyneesti perusturvan varassa olevien henkilöiden käytettä-

vissä olevat rahatulot ovat 53 prosenttia koko väestön käytettävissä olevien rahatulojen mediaanista (taulukko 

7.4). Kokonaan perusturvan varassa olevien tulotaso on puolet väestön mediaanista.  

Taulukko 7.4. Perusturvan varassa elävien käytettävissä olevien tulojen suhde väestön mediaa-
nituloon (%) 

  2005 2010 2015 2017 2018 2019 2020 2021 

Koko asuntoväestö, e/v 22 878 25 388 25 471 26 020 26 362 26 755 26 803 27 093 

Kokonaan perusturvan varassa, % 48 47 52 52 51 51 53 50 

Pitkittyneesti perusturvan varassa, % 50 50 55 54 53 53 55 53 

Perusturvan osuus yli puolet tuloista, % 52 51 54 54 54 53 55 53 

Lähde: Tilastokeskus, Tulonjakotilasto 
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Perusturvan saajat keskittyvät etenkin kahteen alimpaan tulokymmenykseen. Kuten taulukosta 7.5 näh-

dään, kaikista etuuksista eniten pienituloisille kohdentuvat yleinen asumistuki ja toimeentulotuki. Ansiosi-

donnaiset etuudet, työeläke ja lapsilisät kohdentuvat tasaisemmin eri tulokymmenyksiin. 

Taulukko 7.5. Etuuksien saajien jakautuminen tulokymmenyksittäin vuonna 2021 (%) 

Osuus kaikista tulolajia saaneista 

asuntokunnista, % I II III IV V VI VII VIII IX X Yhteensä 

Kelan vanhuuseläkkeet 23,5 24,2 15,6 10,6 7,5 5,5 4,2 3,3 2,7 2,9 100,0 

Kelan työkyvyttömyyseläkkeet 25,4 28,9 12,5 8,2 6,7 5,4 4,5 3,5 2,8 2,1 100,0 

Kelan perhe-eläkkeet 16,9 11,6 11,0 10,8 9,9 9,8 9,3 7,9 6,9 5,9 100,0 

Takuueläke 35,3 27,2 11,0 7,2 5,3 4,0 3,2 2,6 2,1 2,1 100,0 

Työmarkkinatuki 34,5 20,8 12,3 8,6 6,5 5,1 4,2 3,3 2,6 2,1 100,0 

Peruspäiväraha 18,9 17,9 17,2 12,6 9,4 7,7 6,2 4,7 3,2 2,0 100,0 

Toimeentulotuki 41,4 27,0 13,7 7,4 4,2 2,6 1,7 1,1 0,6 0,3 100,0 

Yleinen asumistuki 40,2 20,7 14,6 9,1 5,2 3,5 2,5 1,9 1,4 1,0 100,0 

Eläkkeensaajien asumistuki 28,3 47,0 15,7 3,9 2,0 1,2 0,8 0,6 0,4 0,2 100,0 

Opintotuen asumislisä 17,1 8,1 7,4 7,7 8,0 8,6 8,7 10,1 11,4 12,8 100,0 

Opintoraha 31,7 12,9 11,0 9,1 7,6 6,8 6,3 5,8 5,0 3,8 100,0 

Opintotuet 31,6 12,8 11,0 9,1 7,6 6,9 6,3 5,8 5,1 3,8 100,0 

Vanhempainpäiväraha 9,0 10,7 11,4 12,4 12,3 11,7 10,6 8,8 7,3 5,8 100,0 

Kotihoidon tuet 9,7 12,1 12,3 12,5 12,4 11,4 10,1 8,2 6,4 4,9 100,0 

Lapsilisä 6,5 9,0 10,4 10,9 11,2 11,7 11,6 10,5 9,5 8,8 100,0 

Elatustuki 13,2 19,6 19,1 14,9 10,4 7,9 5,9 4,3 2,8 1,9 100,0 

Sairauspäiväraha 11,0 9,6 9,6 10,1 10,3 10,5 10,5 10,5 9,6 8,1 100,0 

Työeläkkeet 11,0 18,0 14,8 11,5 9,6 8,2 7,3 6,6 6,2 6,7 100,0 

Ansiosidonnainen työttömyysturva 6,6 9,3 11,2 11,6 11,5 11,5 11,4 10,9 9,6 6,4 100,0 

Lähde: Tilastokeskus, Tulonjakotilasto 

Kotitalouden katsotaan tässä tarkastelussa olevan pienituloinen, kun sen ekvivalentit käytettävissä olevat 

rahatulot ovat alle 60 prosenttia koko väestön ekvivalenttien rahatulojen mediaanista. Pienituloisuus on yli 

viisi kertaa yleisempää perusturvan varassa olevissa kotitalouksissa elävillä kuin koko asuntoväestössä (tau-

lukko 7.6). 

Taulukko 7.6. Pienituloisuusaste koko väestössä, perusturvan varassa ja kokonaan perusturvan 
varassa olevilla (%) 

  2005 2010 2015 2017 2018 2019 2020 2021 

Perusturvan varassa 73,8 76,0 67,0 67,6 70,4 73,0 66,7 72,1 

Kokonaan perusturvan varassa 86,4 86,9 76,9 77,9 80,7 83,2 75,2 83,0 

Koko asuntoväestö 14,0 14,3 12,7 12,8 13,1 13,4 12,5 13,2 

Lähde: Tilastokeskus, Tulonjakotilasto 

Perusturvan varassa olevista henkilöistä hieman useampi kuin neljä viidestä (83 %) asui vuokra-asun-

nossa vuonna 2021. Kokonaan perusturvan varassa olevilla osuus oli korkeampi, 89 prosenttia. Osuus oli 

lähes sama myös pitkittyneesti kokonaan perusturvan varassa olleilla. Koko asuntoväestöstä vuokralla asui 

hieman yli neljännes (28 %). (Tilastokeskus, tulonjakotilasto.)  
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7.3 Perusturvan varassa elävien koettu toimeentulo 

Taulukkoon 7.7 on koottu tietoa perusturvan varassa elävien koetusta toimeentulosta suhteessa koko väes-

töön. Siitä nähdään, että perusturvan varassa elävien koettu toimeentulo on heikompi kuin väestössä keski-

määrin. Perusturvan varassa olevien kotitalouksien asumiskustannusten suhde tuloihin on yli puolet suurempi 

kuin väestössä keskimäärin (41,2 % vs. 15,6 %). Joka kuudennella perusturvan varassa olevalla kotitaloudella 

oli vaikeuksia vuokran tai asuntolainan maksamisessa. Perusturvan varassa olevista henkilöistä 83 prosenttia 

asui vuokra-asunnossa. Koko asuntoväestöstä vuokralla asui reilu neljännes (28 %).  

Hieman yli puolet perusturvan varassa olevista kotitalouksista kokee vaikeuksia saada tulot riittämään 

tavanomaisiin menoihin. 45 prosenttia perusturvan varassa olevista kotitalouksista on kokenut ongelmia las-

kujen maksamisessa eräpäivään mennessä. Seitsemän kymmenestä perusturvan varassa olevasta on kokenut 

vaikeuksia suoriutua yllättävistä menoista. 

Taulukko 7.7. Kotitalouksien toimeentulo-ongelmat, perusturvan varassa olevat kotitaloudet 
eriteltyinä (% kotitalouksista) 

 2005 2010 2015 2017 2018 2019 2020 

Asumiskustannusten suhde käytettävissä oleviin rahatuloihin, mediaani (bruttokäsite) 

Kaikki 14,6 % 15,4 % 15,7 % 15,5 % 15,9 % 15,5 % 15,6 % 

Perusturvan varassa 36,1 % 39,1 % 41,6 % 43,4 % 43,1 % 42,5 % 41,2 % 

Vaikeuksia vuokran, yhtiövastikkeen tai asuntolainan lyhennysten tai -korkojen maksamisessa 

Kaikki . 5,4 % 5,4 % 5,6 % 5,1 % 5,0 % 4,4 % 

Perusturvan varassa . 14,6 % 17,5 % 21,5 % 20,1 % 17,7 % 16,9 % 

Vaikeuksia saada tulot riittämään tavanomaisiin menoihin 

Kaikki 28,0 % 25,2 % 24,6 % 22,3 % 22,1 % 23,8 % 20,5 % 

Perusturvan varassa 58,3 % 54,9 % 55,6 % 56,8 % 52,7 % 54,7 % 48,9 % 

Ongelmia laskujen ja maksujen maksamisessa määräpäivänä 

Kaikki 14,3 % 13,9 % 14,0 % 15,7 % 15,3 % 13,9 % 14,5 % 

Perusturvan varassa 38,0 % 36,7 % 35,0 % 42,6 % 43,6 % 46,5 % 40,9 % 

Jää rahaa säästöön 

Kaikki . 53,4 % 54,4 % 59,0 % 59,9 % 62,3 % 63,0 % 

Perusturvan varassa . 21,2 % 21,6 % 26,4 % 23,5 % 24,9 % 28,2 % 

Vaikeuksia suoriutua yllättävistä menoista 

Kaikki 33,4 % 29,4 % 31,5 % 29,0 % 27,8 % 27,1 % 25,5 % 

Perusturvan varassa 72,4 % 67,5 % 73,6 % 74,3 % 69,2 % 72,1 % 68,4 % 

Lähde: Tilastokeskus, Elinolotilasto 

Noin 10 prosentissa perusturvan varassa olevista kotitalouksista koetaan, ettei ole varaa kunnon ateriaan 

edes joka toinen päivä (taulukko 7.8). Kokemus on perusturvan varassa olevilla yli kolme kertaa yleisempi 

kuin väestössä keskimäärin. Myös muiden hyödykkeiden hankkimisen suhteen ero väestöön on kolmin- tai 

nelinkertainen.  
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Taulukko 7.8. Kotitalouksien koetut toimeentulo-ongelmat eri hyödykkeiden hankkimisen suh-
teen, perusturvan varassa olevat kotitaloudet eriteltyinä (% kotitalouksista) 

  2005 2010 2015 2017 2018 2019 2020 

 Ei varaa kunnon ateriaan joka toinen päivä 

Kaikki 3,2 % 4,2 % 4,1 % 4,3 % 3,3 % 3,8 % 3,1 % 

Perusturvalla olevat 11,8 % 18,0 % 13,3 % 16,1 % 13,4 % 13,6 % 10,0 % 

 Ei varaa kotitietokoneeseen 

Kaikki 8,4 % 4,2 % 2,6 % 2,3 % 2,3 % 2,3 % 1,8 % 

Perusturvalla olevat 28,0 % 18,5 % 8,1 % 9,2 % 10,2 % 9,2 % 7,6 % 

 Ei varaa viettää joka vuosi viikon loma kodin ulkopuolella 

Kaikki 20,0 % 15,6 % 15,7 % 14,1 % 12,4 % 13,7 % 11,5 % 

Perusturvalla olevat 61,1 % 41,7 % 40,7 % 41,4 % 36,0 % 42,5 % 35,2 % 

 Ei varaa autoon 

Kaikki 13,8 % 13,0 % 14,3 % 13,2 % 13,1 % 13,1 % 12,1 % 

Perusturvalla olevat 47,5 % 43,4 % 45,5 % 47,9 % 47,5 % 49,0 % 45,6 % 

Lähde: Tilastokeskus, Elinolotilasto 

7.4 Väestön käsitykset perusturvaetuuksien riittävyydestä  

Väestön käsitysten ja mielipiteiden arviointi on keskeistä erityisesti yhteiskuntapolitiikan legitimiteetin kan-

nalta. Tässä luvussa tarkastellaan väestön näkemyksiä riittäväksi katsotusta toimeentulosta sekä sitä, kuinka 

riittävinä eri toimeentuloturvaetuuksia pidetään.  

Taulukossa 7.9 tarkastellaan väestön mielipidettä riittäväksi katsotusta vähimmäisturvasta. Vastaajilta on 

kysytty, paljonko heidän mielestään yhden aikuisen ruokakunta tarvitsee rahaa elääkseen kuukaudessa sen 

jälkeen, kun verot ja asumiskustannukset on maksettu. Taulukossa on raportoitu kultakin poikkileikkaushet-

keltä sopivaksi katsotun vähimmäisturvan keskiarvo ja sen 95 prosentin luottamusväli. Vertailun vuoksi tau-

lukossa on raportoitu myös yksin asuvan henkilön toimeentulotuen perusosan määrä. 

Taulukko 7.9. Väestön näkemys riittäväksi katsotusta vähimmäisturvan tasosta yksin asuvalle 
vuosina 1995–2020 vuoden 2021 hintatasossa (€/kk) 

 1995 2000 2005 2010 2014 2017 2020 

Keskiarvo 641 605 690 772 763 754 755 

95 %:n luottamusväli 624–660  594–617  676–704 758–787 731–795  723–784 728–783 

Yksin asuvan toimeentulotuen perusosa 493 468 480 480 507 508 513 

Toimeentulotuen perusosa suhteessa  

väestön näkemykseen, % 
77 77 70 62 66 66 68 

Lähde: Vuodet 1995–2010: THL. Vuodet 2014–2020: Kela ja Kantar 

Huom. Vuosien 1995–2010 luvut perustuvat postikyselyihin. Vuosien 2014–2020 tiedot perustuvat kaikilla kerroilla 1 000 

henkilölle tehtyihin puhelinhaastatteluihin. 

 

Taulukosta 7.9 nähdään, että keskimääräinen rahamäärä, joka kansalaismielipiteen mukaan riittäisi elä-

miseen, on 25 vuoden aikana kasvanut reaalisesti 640 eurosta 750–760 euroon. Kunakin ajankohtana väestön 

näkemys elämiseen tarvittavasta rahamäärästä on ollut korkeampi kuin senhetkinen yksinasuvan toimeentu-

lotuen perusosa. Vuosina 2000–2010 toimeentulotuen perusosan suhde väestön riittäväksi katsomaan vähim-

mäisturvaan pieneni selvästi. Vuodesta 2010 lähtien toimeentulotuen perusosa ja riittäväksi katsottu 
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vähimmäisturva ovat alkaneet jälleen lähetä toisiaan. Toimeentulotuen perusosa on kuitenkin edelleen vain 

kaksi kolmasosaa riittäväksi katsotusta vähimmäisturvasta. 

Väestöryhmien välillä on jonkin verran mielipide-eroja siinä, paljonko ihminen tarvitsee rahaa elääkseen 

kuukaudessa verojen ja asumiskustannusten jälkeen (taulukko 7.10). Nuoret, joista monet opiskelevat, ar-

vioivat rahamäärän pienemmäksi kuin keski-ikäiset ja ikääntyneet. Muihin ammattiryhmiin verrattuna yrit-

täjien ja ylempien toimihenkilöiden mielestä elämiseen tarvitaan enemmän rahaa. Työelämässä olevien mie-

lestä rahaa tarvitaan enemmän kuin työttömien ja työelämän ulkopuolella olevien mielestä. 

Taulukko 7.10. Eri vastaajaryhmien näkemys, kuinka paljon yhden aikuisen ruokakunta tarvit-
see rahaa elääkseen kuukaudessa sen jälkeen, kun verot ja asumiskustannukset on maksettu 
vuonna 2020 (keskiarvo, €) 

Sukupuoli N Keskiarvo, €/kk 

Nainen 500 715 

Mies 503 762 

Ikä   

18–24  53 531 

25–34  164 656 

35–49  479 738 

50–64  241 837 

65– 66 771 

Alue   

Helsinki-Uusimaa 312 753 

Muu Etelä-Suomi 213 777 

Länsi-Suomi 247 701 

Pohjois- ja Itä-Suomi 231 726 

Sosioekonominen asema   

Työntekijä 363 744 

Alempi toimihenkilö 108 761 

Ylempi toimihenkilö 227 828 

Yrittäjä 73 853 

Opiskelija 62 482 

Eläkeläinen 83 735 

Työssäkäynti   

Töissä 792 781 

Työtön 44 633 

Työvoiman ulkopuolella 167 645 

Lähde: Kela ja Kantar TNS 2020  

 

Kelan tutkimuksen Kantar TNS:llä teettämissä, koko väestöä edustavissa puhelinhaastatteluissa on lisäksi 

tutkittu kansalaisten mielipiteitä eri etuuksien riittävyydestä. Näkemykset vaihtelevat etuuksittain (taulukko 

7.11). Suomalaisten kriittisyys on kohdistunut ennen muuta kansaneläkkeen, lasten kotihoidon tuen, opinto-

tuen ja toimeentulotuen määrään. Kyselyssä ei ole kysytty takuueläkkeen riittävyyttä, vaikka se täydentää 

kansaneläkettä. Riittäviksi arvioidut etuudet – sairaanhoitokorvaukset, sairauspäiväraha, lapsilisä ja asumis-

tuki – ovat myös pysyneet melko samoina. Vaikka eri etuuksien järjestys onkin pysynyt melko muuttumat-

tomana, kansalaisten mielipiteet ovat toisaalta myös muuttuneet ajan myötä. Vuosina 2003–2011 kriittisyys 

etuuksien riittävyyttä kohtaan yleisesti hieman lisääntyi. Vuodesta 2011 lähtien etuuksien määrää riittävänä 

pitävän väestön osuus on kasvanut kautta linjan. 
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Taulukko 7.11. Väestön mielikuvat eri etuuksien ja korvauksien riittävyydestä vuosina 2000, 
2002, 2003, 2008, 2011, 2014, 2017 ja 2020. Etuutta täysin tai jokseenkin riittävänä pitävät. (%) 

 2000 2002 2003 2008 2011 2014 2017 2020 

Lapsilisä   42 37 40 57 63 61 

Sairauspäiväraha (myös ansiosid.)   49 46 43 57 62 62 

Sairaanhoitokorvaukset   48 42 49 60 61 66 

Asumistuki 55 54 45 38 39 54 56 64 

Työmarkkinatuki ja peruspäiväraha   35 33 30 46 53 51 

Vanhempainpäiväraha (myös ansiosid.)   35 30 32 45 53 57 

Toimeentulotuki     23 44 47 47 

Lasten kotihoidon tuki   27 22 21 36 45 41 

Opintotuki 37 31 30 24 23 38 42 46 

Kansaneläke 32 36 33 20 20 34 36 39 

Lähde: Kela ja TNS Gallup 2000, 2002, 2003, 2008, 2011, 2014, 2017 ja 2020 

Tuloksia tulkittaessa on syytä muistaa, että mikäli haastatellulla henkilöllä ei ole ollut henkilökohtaista 

kokemusta tai tietoa etuuden tasosta tai esimerkiksi korvausasteesta, kyse on pitkälti kyseisen etuuden koh-

deryhmiä (esim. eläkeläinen, työtön, kotiäiti, opiskelija) koskevista mielikuvista ja siitä, miten nämä väestö-

ryhmät tulevat taloudellisesti toimeen. Kuviossa 7.1 on tarkasteltu sitä, miten kokemus etuudesta on yhtey-

dessä etuuksien riittävyyttä koskeviin mielipiteisiin. Kokemusta etuudesta on arvioitu sen perusteella, mitä 

etuuksia koskevia asiointitapahtumia henkilöllä on ollut Kelassa viimeisen vuoden aikana 15.  

Se, miten kokemus etuudesta on yhteydessä näkemykseen etuuden riittävyydestä, vaihtelee etuuksittain. Jois-

sain etuuksissa ne, joilla on kokemusta kyseisestä etuudesta, arvioivat etuuden tason riittävämmäksi kuin ne, 

jotka eivät ainakaan lähiaikoina ole asioineet Kelassa kyseisen etuuden vuoksi. Toisissa etuuksissa tilanne 

on päinvastainen. Erot etuuden vuoksi Kelassa asioineiden henkilöiden ja niiden, joilla ei ole tuoreita koke-

muksia etuudesta, ovat kuitenkin yleisesti ottaen melko pienet, ja niitä selittää jonkin verran sekin, että ”ei-

kokeneet” valitsevat ”kokeneita” useammin mielipidettä tiedusteltaessa en osaa sanoa -vaihtoehdon. Toi-

meentulotuessa ja kotihoidon tuessa neljäsosa haastatelluista, joilla ei ole ollut kokemusta kyseisistä etuuk-

sista, ei ole halunnut ottaa kantaa etuuden riittävyyteen. 

Väestön mielipiteiden valossa riittämättömimpiä etuuksia ovat kansaneläke, lasten kotihoidon tuki, opin-

totuki ja työttömyyden perusturva. Kansaneläkkeen ja opintotuen kohdalla kansalaisten mielipiteet myös ja-

kautuvat kaikkein eniten: on suurin piirtein yhtä paljon niitä, joiden mielestä kyseiset etuudet ovat riittämät-

tömiä kuin niitä, joiden mielestä ne riittävät elämiseen. Toimeentulotuessa, kotihoidon tuessa, opintotuessa 

ja työttömyyden perusturvassa merkille pantavaa on, että samaan aikaan, kun 20–30 prosenttia kyseisten 

etuuksien kanssa tekemisissä olleista henkilöistä on sitä mieltä, että etuus on jopa täysin riittämätön, 30–50 

prosenttia samojen etuuksien vuoksi Kelassa asioineista henkilöistä on sitä mieltä, että etuus on vähintään 

jokseenkin riittävä. 

 

 
15 Sairauspäivärahan, sairaanhoitokorvauksien, asumistuen, opintotuen, toimeentulotuen sekä työmarkkinatuen ja työttömyyden peruspäivä-
rahan kohdalla kokemus etuudesta kertoo mitä todennäköisimmin siitä, että henkilö on asioinut Kelassa juuri kyseisten etuuksien tai kor-

vauksien vuoksi. Toisten etuuksien kohdalla mittari on epätarkempi. Lasten kotihoidon tuen, lapsilisän sekä vanhempainpäivärahan osalta 

tutkitaan Kelassa jonkin perhe-etuuden vuoksi asioineiden näkemyksiä. Kansaneläkkeen osalta tarkastellaan Kelassa jonkin eläkeasian tai 
eläkkeensaajan asumistuen vuoksi asioineiden henkilöiden mielipiteitä. Lapsiperhe- tai eläke-etuuksien vuoksi Kelassa asioineilla kansalai-

sillakin on todennäköisesti kokemusta arvioinnin kohteena olleesta etuudesta tai ainakin jonkinlainen tieto etuuden tasosta. 
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Lähde: Kela ja Kantar TNS 2020 

Kuvio 7.1. Näkemys etuuksien riittävyydestä vuonna 2020 sekä niiden, jotka ovat asioineet ky-
seisen etuuden vuoksi Kelassa haastattelua edeltäneen vuoden aikana, että niiden, joilla ei ole 

tuoretta kokemusta etuudesta. (%) 
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8 Vuosien 2019–2023 sosiaaliturva- ja 
veropolitiikan vaikutukset köyhyyteen ja  

tuloeroihin 

Seuraavassa arvioidaan vuosien 2019–2023 sosiaaliturva- ja veropolitiikan vaikutuksia köyhyys- ja 

tuloeromittareihin. Vaikutukset on laskettu mikrosimulointimenetelmällä ja SISU-mallilla. Vuosien 2019–

2023 verotus- ja etuuslainsäädäntöä on simuloitu vuoden 2019 väestöaineistolla. Näin saadaan erotettua 

politiikkamuutosten suora tulonjakovaikutus muista tuloeroihin vaikuttaneista muutoksista esimerkiksi 

työllisyydessä tai ikärakenteessa. Siten esimerkiksi koronapandemian aiheuttamat muutokset 

työllisyydessä eivät heijastu tuloksissa. 

Lainsäädännön parametrien kehitystä on seurattu suhteessa hintatason kehitykseen. Tällöin muutoksiksi 

tulkitaan varsinaisten lakimuutosten lisäksi sosiaalietuuksien ja verotuksen tason muutokset suhteessa ylei-

seen hintatasoon sekä kunnallisveroprosenttien muutokset. Samalla implisiittisesti oletetaan, että 

esimerkiksi palkat ja asumiskustannukset ovat kehittyneet yleisen hintatason mukaisesti, vaikka 

tosiasiassa palkat ja vuokrat ovat kasvaneet hitaammin kuin yleinen hintataso. Tämän takia menetelmä 

hieman yliarvioi esimerkiksi tuloverotuksen kiristymistä. Menetelmä on kuitenkin samankaltainen kuin 

aikaisemmissa politiikkareformien tulonjakovaikutuksia arvioivissa tutkimuksissa (esim. Bargain & Callan 

2010), joista löytyy tarkempaa tietoa estimointimenetelmästä.  

Laskelmat ovat luonteeltaan staattisia, eli ne eivät huomioi lakimuutosten mahdollisia käyttäytymisvai-

kutuksia esimerkiksi työllistymiseen. Simulointilaskelmat eivät sisällä myöskään välillisen verotuksen, 

varhaiskasvatusmaksujen tai sosiaali- ja terveydenhuollon maksujen muutoksien vaikutuksia. Vuosina 

2019–2023 varhaiskasvatusmaksuja on kevennetty ja sosiaali- ja terveydenhuollon maksuttomuutta on 

laajennettu, mitkä ovat todennäköisesti parantaneet monien kotitalouksien toimeentuloa.  

Köyhyyden mittaaminen on hyvin haasteellista. Köyhyysvaikutuksia on mitattu tässä karkeasti sekä vä-

estön mediaanituloon sidottuun rajaan perustuvalla pienituloisuusasteella että viitebudjetteihin perustuvalla 

minimibudjettiköyhyysasteella. Pienituloisuusasteen perusteella kotitalous on pienituloinen, mikäli sen 

nettotulot ovat pienemmät kuin 60 prosenttia väestön keskimääräisestä tulotasosta (mediaanista). 

Minimibudjettiköyhyysaste kuvaa sitä, kuinka suuri osa väestöstä elää kotitalouksissa, joissa tulot eivät 

riitä yhteiskunnallisen osallisuuden edellyttämään vähimmäiskulutukseen.  Kummatkin mittarit perustuvat 

pääasiassa kotitalouksien tuloihin. Tuloeroja on mitattu Gini-kertoimella sekä tulojen muutoksella eri 

tulokymmenyksissä (kuvio 8.1). Aktiivimallin poisto on huomioitu laskelmassa käyttämällä hyväksi 

tilastotietoa, että vuonna 2019 noin 30 prosenttia työttömyysetuuksien maksupäivistä oli aktiivimallin 

alentamia (Finanssivalvonta ja Kela 2020). Aktiivimallin huomioimisen menetelmä on selostettu 

tarkemmin Tervolan (2019) analyysissa. 

Vuosien 2019–2023 sosiaaliturva- ja verotusperusteiden muutokset suhteessa hintatasoon on 

laskenut koko väestön pienituloisuusastetta ja minimibudjettiköyhyyttä arviolta 0,1 prosenttiyksikköä. 

Taulukosta 8.1 nähdään, että erityisesti ikääntyneiden pienituloisuusaste on laskenut (-0,6 %-yksikköä). 

Tämän taustalla on ennen kaikkea takuueläkkeen ja kansaneläkkeen korotukset sekä eläkkeiden verotuksen 

keventyminen tietyin osin. Lasten osalta köyhyystasot ovat pienentyneet 0,1–0,2 prosenttiyksikköä, mitä 

selittää erityisesti vuonna 2023 tehdyt väliaikaiset korotukset lapsiperheiden työttömyysturvaan ja 

toimeentulotukeen. Sosiaaliturva- ja veropolitiikka on pienentänyt hieman enemmän naisten kuin miesten 

pienituloisuusastetta, mutta erot ovat pieniä. Arviot perustuvat koko kotitalouden tuloihin, jolloin 

sukupuolittaisia eroja syntyy ennen kaikkea yksinasuviin ja yksinhuoltajiin kohdistuvilla muutoksilla.  
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Taulukko 8.1. Sosiaaliturva- ja veropolitiikan simuloitu vaikutus tuloero- ja köyhyysmittareihin 
2019–2023, kun sosiaaliturvan ja verotuksen tasoa on mitattu suhteessa yleisen hintatason ke-
hitykseen. Väestörakenne vuodelta 2019. 

  2019 2020 2021 2022 2023 

Muutos 

2019–2023 

Gini-kerroin 27,7 27,5 27,6 27,9 27,5 -0,3 

Mediaanitulo, €/v/kul.yks. 25 487 25 563 25 448 25 230 25 525 +38 

Pienituloisuusaste, % (60)             

Koko väestö 13,8 13,2 13,5 14,1 13,7 -0,1 

Alle 18-vuotiaat 13,0 12,5 12,8 13,5 12,9 -0,1 

Yli 65-vuotiaat 13,5 12,3 12,7 13,7 12,9 -0,6 

Miehet 13,8 13,3 13,6 14,1 13,7 -0,1 

Naiset 13,8 13,1 13,4 14,2 13,6 -0,2 

Minimibudjettiköyhyys, %          

Koko väestö 7,9 7,5 7,8 8,5 7,9 -0,1 

Alle 18-vuotiaat 11,4 10,8 11,3 12,4 11,2 -0,2 

Yli 65-vuotiaat 1,4 1,1 1,2 1,5 1,3 -0,1 

Huom. Arvio ei huomioi esim. palkka- ja vuokratason erilaista kehitystä, vaan on oletettu että palkka- ja vuokrataso olisivat 

kehittyneet yleisen hintatason mukaisesti. 

Sosiaaliturva- ja veropolitiikka 2019–2023 kavensi myös tuloeroja. Kun etuus- ja verolainsäädännön 

muutoksia mitataan suhteessa yleiseen hintatasoon, Gini-kerroin pieneni arviolta 0,3 yksikköä. Politiikka 

nosti etenkin pienituloisimpien ostovoimaa, kun kolmessa ylimmässä tulokymmenyksissä ostovoima laski 

simuloinnin perusteella (kuvio 8.1). Pienituloisten ostovoiman kasvua selittää ennen kaikkea työttömyystur-

vaan ja eläke-etuuksiin tehdyt korotukset sekä siitä seurannut eläkkeiden verotuksen keventyminen tietyillä 

tulotasoilla. Sen sijaan esimerkiksi lapsilisän ostovoima heikentyi kaikissa tulokymmenyksissä hallituskau-

den aikana. Vastaavasti suurten palkkojen ja eläkkeiden verotus kiristyi, kun verotuslainsäädäntöä peilataan 

hintojen kehitykseen. Tosiasiassa palkat (ja työeläkkeet) nousivat yleistä hintatasoa lievemmin, minkä takia 

kuviossa esitetty verotuksen negatiivinen vaikutus tuloihin on yliarvioitu. 

 
Lähde: Omat laskelmat SISU-mallilla 

Kuvio 8.1. Sosiaaliturva- ja veropolitiikan simuloitu vaikutus kotitalouksien käytettävissä ole-
viin tuloihin tulokymmenyksittäin 2019–2023, kun sosiaaliturvan ja verotuksen tasoa on mitattu 
suhteessa yleisen hintatason kehitykseen. Väestörakenne vuodelta 2019.  
Huom. Arvio ei huomioi esim. palkka- ja vuokratason erilaista kehitystä, vaan on oletettu että palkka- ja vuokrataso olisi-

vat kehittyneet yleisen hintatason mukaisesti.
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9 Yhteenveto ja pohdinta 

Tässä raportissa perusturvan riittävyyden neljäs arviointiryhmä on arvioinut pääministeri Antti Rinteen ja 

pääministeri Sanna Marinin hallituskausien aikaiset muutokset perusturvan riittävyyteen. Perusturvan käsite 

ei ole julkisessa keskustelussa kovin vakiintunut, mutta arvioinneissa on käytetty Suomen perustuslakiin no-

jaavaa määritelmää, jossa erotetaan perus- ja vähimmäisturva. Perusturvalla viitataan yleensä perustoimeen-

tulon turvaan, jota henkilö saa työttömänä, sairaana, työkyvyttömänä, vanhuuden aikana, vanhempainva-

paalla ollessaan sekä huoltajan menetyksen perusteella. Vähimmäisturvalla sen sijaan viitataan välttämättö-

mään toimeentuloon ja huolenpitoon silloin, kun itse ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttä-

mää turvaa. Käytännössä tätä taataan erityisesti toimeentulotuella. 

Se, mikä katsotaan riittäväksi perusturvan tasoksi, on pitkälti poliittinen arvovalinta. Riittävyyttä voidaan 

arvioida eri näkökulmista ja erilaisin menetelmin. Olemme käyttäneet suuntaa antavana mittatikkuina erityi-

sesti viitebudjetteja, jotka heijastavat yhteiskunnalliseen osallisuuteen tarvittavaa vähimmäiskulutustasoa 

Suomessa. 

Perusturvan riittävyyden nykytilanne 

Perusturvan riittävyyttä koskevat tulokset ovat pääpiirteissään samat kuin edellisessä arvioinnissa vuonna 

2019. Edelleen Suomen perusturvaetuudet yhdessä asumistuen kanssa eivät riitä kattamaan viitebudjettien 

mukaista kulutustasoa takuueläkettä lukuun ottamatta. Eläkeläisen perusturva riittää kattamaan viitebudjetin 

menot, sillä se on tasoltaan jonkin verran korkeampi kuin esimerkiksi työttömän, sairaan tai vanhempainva-

paan perusturva. Eri perhetyypeistä perusturva riittää parhaiten yksinhuoltajilla, ja heikoiten kahden aikuisen 

ja kahden lapsen perheellä. Yksinasuvien ja pariskuntien perusturvan riittävyys sijoittui näiden kahden väliin. 

Esimerkkilaskelmissa perusturvaetuuksia saavat kotitaloudet ovat oikeutettuja toimeentulotukeen eläk-

keensaajia lukuun ottamatta. Toimeentulotuki nostaa käytettävissä olevien tulojen tasoa, mutta toimeentulo-

tuki huomioidenkin monien perusturvaa saaneiden kotitalouksien tulot jäävät viitebudjetin euromäärästä yk-

sinhuoltajatalouksia lukuun ottamatta. Perusturvan riittävyys on heikointa korkeiden asumiskustannusten 

alueilla eli suurissa kaupungeissa, mutta toimeentulotuki tasaa alueellisia eroja, koska se korvaa vähävarais-

ten kohtuulliset asumismenot kokonaan.  

Suomen perus- ja vähimmäisturvan taso on kansainvälisesti tarkasteltuna kärki- tai keskitasoa riippuen 

perhemuodosta ja elämäntilanteesta. Työttömän ja eläkeläisen vähimmäis-/perusturvan taso sijoittui vertai-

lussa sijoille 2.–7. riippuen kotitaloustyypistä. Suomen sijoitus oli erityisen hyvä, kun tarkasteltiin nuoren eli 

19-vuotiaan yksinasuvan työttömän vähimmäisturvan ostovoimaa. Esimerkkilaskelmissa Suomen sijoitus oli 

heikoin, kun tarkasteltiin 40-vuotiaan yksinasuvan työttömän vähimmäisturvan ostovoimaa. 

Vähimmäisturvasta erilliset perusturvaetuudet ovat suomalaiselle sosiaaliturvalle tyypillinen rakenne, 

jota ei löydy mistään muusta maasta yhtä laajasti. Eri maista löytyy perusturvaetuuksia kattavasti työkyvyt-

tömyyden ja vanhuuden elämäntilanteissa, muttei niinkään työttömyyden, sairauden tai vanhempainvapaan 

aikana. 

Muutokset hallituskaudella 

Pääministeri Antti Rinteen ja pääministeri Sanna Marinin hallituskausilla 2019–2023 perusturvan taso yh-

dessä asumistuen kanssa kasvoi yleisesti ottaen niin suhteessa hinta- kuin ansiotasoonkin. Kehitys johtui 

perusturvaetuuksien korotuksista, mutta myös olosuhteiden muutoksista, kuten maltillisesta vuokrakehityk-

sestä suhteessa yleiseen hintatasoon.  

Hallitus toteutti kaikki lakisääteiset indeksitarkistukset sekä korotti perusturvan tasoa erityisesti vuonna 

2020 ja lapsien osalta väliaikaisesti myös vuonna 2023. Niillä perusturvan saajilla, jotka saavat toimeentulo-

tukea, perusturvan tason kasvu ei kuitenkaan heijastu kokonaistulotasoon, koska perusturvan korotukset pie-

nentävät toimeentulotuen määrää täysimääräisesti. Tosin lapsiperheiden toimeentulotuen tasoon tehtiin yli-

määräisiä korotuksia vuonna 2020 ja 2023, mikä lisäsi toimeentulotukea saavien lapsiperheiden tulotasoa. 
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Yleinen hintataso nousi äkillisesti vuonna 2022. Valtaosa etuuksista on sidottu hintatasoon, mutta indek-

sitarkistukset toteutetaan viiveellä toteutuneen kehityksen mukaisesti. Hallitus kuitenkin reagoi korkeaan in-

flaatioon aikaistetulla indeksitarkistuksella elokuussa 2022. Inflaation on ennakoitu laantuvan merkittävästi 

vuonna 2023, ja siten inflaation etuuksien ostovoimaa heikentävä vaikutus on jäämässä hetkelliseksi. Vuonna 

2023 perusturvaetuuksien saajien toimeentulo näyttää yleisesti paranevan selvästi erityisesti siksi, että vuok-

rataso on kasvanut melko maltillisesti, mutta asumistukien kattovuokria on nostettu yleisen hintatason kehi-

tyksen mukaisesti. Tämä on kasvattanut asumistukien tasoa suhteessa vuokriin.   

Pienituloiset ovat myös keskimäärin hyötyneet taloudellisesti keskimääräistä enemmän indeksitarkistuk-

sista, sillä analyysin mukaan pienituloisten kotitalouksien kulutusrakenteen mukainen hintojen nousu vuo-

sina 2019–2022 oli hieman hitaampaa kuin inflaatio keskimäärin väestössä. Tämä selittyi erityisesti sillä, että 

asumisen energia ja liikenteen polttoaineet, joiden hinnat kasvoivat selvästi, muodostavat pienemmän osan 

pienituloisten kulutuksesta. 

Esimerkkilaskelmiin perustuvan analyysin mukaan toimeentulotuen merkitys perusturvaetuuksien saajien 

toimeentulolle pieneni hieman vuosina 2019–2023, koska perusturvaetuuksia korotettiin ja asumistuen kor-

vausaste kasvoi. Lapsiperheiden saama laskennallinen toimeentulotuen määrä pysyi kuitenkin lähes ennal-

laan toimeentulotukeen tehtyjen korotusten takia. 

Perusturvaan tehtiin pandemia-aikana jonkin verran myös muita kuin etuuksien tasoon liittyviä väliaikai-

sia muutoksia. Muun muassa yrittäjien oikeutta työmarkkinatukeen laajennettiin merkittävästi. Toimeentu-

lotuen saajille myönnettiin väliaikainen epidemiakorvaus. Tämä selvitys kuitenkin keskittyy pysyvämpiin 

muutoksiin ja erityisesti etuustasojen muutoksiin. 

Menetelmällisiä huomioita 

Arviointi keskittyy kuvaamaan perusturvaetuuksia saavien kotitalouksien keskimääräistä tilannetta, huomi-

oiden jonkin verran alueellista vaihtelua. Asumisoletukset perustuivat kompakteihin kerrostaloasuntoihin. 

Esimerkkitaloudet eivät ole oikeutettuja erilaisiin sähkötukiin, koska heidän sähkölaskunsa ei ylittänyt oma-

vastuuta. Analyysi ei siis kuvaa kattavasti energian hinnannousun aiheuttamaa kotitalouksien taloudellista 

ahdinkoa, joka riippuu vahvasti siitä, minkälainen kotitalouden asunto on esimerkiksi kooltaan ja lämmitys-

järjestelmältään. 

Perustoimeentulotuki on tarkoitettu lyhytaikaiseen käyttöön, minkä takia siitä ei korvata kotitalouden kes-

tokulutushyödykkeitä kuten elektroniikkaa tai huonekaluja. Käytännössä kuitenkin iso joukko saa toimeen-

tulotukea pitkäaikaisesti, mikä viittaa siihen, että järjestelmä ei toimi tarkoituksenmukaisesti. Tällaisissa ti-

lanteissa perhe voi hakea käyttötarvikkeisiin täydentävää toimeentulotukea, johon sisältyy paljon tarvehar-

kintaa ja jota ei siksi ole huomioitu tämän raportin laskelmissa. 

Tarkastelussa perusturvan riittävyyden kehitystä arvioitiin suhteessa hintoihin, ansiotasoon, muihin mai-

hin, väestön käsitykseen riittävästä tasosta sekä viitebudjetteihin. Viitebudjetti on tutkimuksellisesti lä-

pinäkyvin tapa asettaa kriteerejä riittävyydelle, mutta on huomattava, että viitebudjetin taso riippuu käyte-

tystä laatimismenetelmästä. Tässä raportissa käytettiin päivitettyjä viitebudjetteja, jotka pohjautuivat aiem-

paa enemmän asiantuntijanäkemyksiin ja vähemmän ryhmäkeskusteluihin. Tämän johdosta erityisesti pien-

ten lasten arvioitu kulutustaso on nyt suurempi kuin edellisissä viitebudjeteissa, mikä vaikuttaa kuvaan riit-

tävyydestä. 

Monet vuoden 2023 sosiaaliturvamuutoksista on säädetty väliaikaisiksi, mikä vaikeuttaa hallituskausit-

taisen politiikan vaikutusten arviointia. Jos vuonna 2023 tehtyjä korotuksia ei päätetä enää jatkaa vuonna 

2024, tulkitaanko korotusten loppuminen silloin Sanna Marinin hallituksen vai seuraavan hallituksen politii-

kaksi? Juridisesti katsoen väliaikaisiksi säädettyjen muutosten päättyminen on edellisen hallituksen poli-

tiikka, mutta politiikka-arviointi keskittyy yleensä kunakin vuonna voimassaolleeseen lainsäädäntöön, jolloin 

muutokset voivat näyttäytyä virheellisesti seuraavan hallituksen politiikkana. 
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Lähde: Kela 

Kuvio A.1. Etuuksien päällekkäisyys eri etuuksia saaneilla vuosina 2019–2023.  

Taulukko A.1. Esimerkkilaskelmien oletusvuokrien ja muiden perusmenojen sekä keskeisten in-
deksien kehitys 2019–2023 

    2019 2020 2021 2022 2023* 

Vuokrat, kuntaryhmä III Yksinasuva 1,00 1,01 1,02 1,04 1,08 

Pari ja yksinhuoltaja 1,00 1,02 1,03 1,04 1,08 

Kahden aikuisen lapsiperhe 1,00 1,02 1,02 1,03 1,08 

Muut perusmenot 
Sähkö 1,00 1,00 1,03 1,16 1,79 

Kotivakuutus 1,00 1,03 1,03 1,06 1,08 

Vesimaksut 1,00 1,02 1,04 1,05 1,07 

Terveysmenot** 1,00 0,99 0,98 0,99 1,01 

Muut perusmenot yht.** 1,00 1,00 1,02 1,05 1,19 

Elinkustannusindeksi 1,00 1,00 1,02 1,10 1,14 

Kansaneläkeindeksi 1,00 1,01 1,01 1,04 1,12 

Ansiotasoindeksi 1,00 1,02 1,04 1,07 1,11 

* Vuoden 2023 tiedot ovat ennusteita (pl. kansaneläkeindeksi) ja ne perustuvat valtiovarainministeriön ennusteeseen 

kuluttajahintojen kehityksestä (VM 2022), 

** Muiden perusmenojen kehitys riippuu hieman kotitaloustyypistä ja taulukossa on esitetty kehitys vastaa kahden aikui-

sen ja kahden lapsen kotitalouden kehitystä. 
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