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1 Johdanto 
 

Eriarvoisuuden kasvu niin kansainvälisesti kuin suomalaisessa yhteiskunnassa on 

noussut viime aikoina keskeiseksi yhteiskunnalliseksi puheenaiheeksi ja tieteelliseksi 

tutkimuskohteeksi. Yhteiskuntapoliittisena tutkimuskohteena eriarvoisuuden tutkimus 

on kasvattanut merkitystään erityisesti 2010-luvulla, kun eriarvoistumiskehitys on 

nostanut yhä uudestaan poliittisten päättäjien keskusteluun eriarvoistumisen 

mittakaavan sekä sen, miten siihen voitaisiin parhaiten puuttua julkisen vallan voimin 

(Saari, 2019). Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa korostetaan 

eriarvoisuuden ja köyhyyden vähentämisen olevan keskeinen tavoite, jonka 

saavuttamiseen hallituksen päätöksenteon myötä pyritään (Valtioneuvosto, 2019). 

Politiikan saralla eriarvoistumiskehityksen huomion kasvusta kertoo myös se, 

viimeaikaisten oppositioiden välikysymykset ovat koskettaneet yhä useammin 

eriarvoisuuden teemoja (Saari, 2020, 88). Eriarvoisuuden kasvu testaakin suomalaisen 

hyvinvointipolitiikan kykyä edistää taloudellista ja sosiaalista tasa-arvoa ja 

hyvinvointia. 

 

Eriarvoisuuden vähentäminen on yksi keskeinen hyvinvointivaltion tavoite ja tehtävä. 

Kansainvälisesti vertailtuna suomalaisessa yhteiskunnassa eriarvoisuus on suhteellisen 

vähäistä, mihin on osaltaan vaikuttanut verotuksen ja tulonsiirtojen myötä toteutettu 

taloudellisen eriarvoisuuden kasvua ehkäisevä talouspolitiikka (Pareliussen ym., 2018). 

Kuitenkin erityisesti 2000-luvulla yhteiskunnallinen eriarvoisuus on kasvanut myös 

suomalaisessa yhteiskunnassa, kun rikkaat ovat rikastuneet entisestään pääomatulojen, 

globalisaation, teknologisen kehityksen sekä yhteiskunnan rakenteellisten ja 

demografisten muutosten seurauksena (Almås, Havnes & Mogstad, 2011; Riihelä & 

Tuomala, 2020, 36; Saari, 2020, 70; Søgaard, 2018). Suomalaisen yhteiskunnan 

eriarvoistumiskehitys on suurelta osin seurausta elämän edellytysten eli elintason ja 

elämäntapojen kasvusta, josta tietyt väestöryhmät ovat jääneet muita jälkeen (Saari, 

2020, 75–76).  

 

Eriarvoisuutta paljon tutkinut ruotsalaissosiologi Göran Therborn (2014, 9–10) käsittää 

eriarvoisuuden normatiivisena käsitteenä, sillä eriarvoisuus voidaan määritellä tasa-

arvon poissaolona, jolloin eriarvoisuus evää ihmisiltä mahdollisuudet tasa-arvoiseen 

elämään. Eriarvoisuus kuvastaa kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat hyvinvointiin ja 
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eroavat sosioekonomisen aseman mukaan eri yksilöillä (Hiilamo, 2017). Lisäksi 

eriarvoisuus on yhteydessä huono-osaisuuteen, sillä eriarvoisuus vähentää huono-

osaisia tukevaan resurssien uudelleenjakoon liittyvän politiikan mahdollisuuksia sekä 

aiheuttaa välinpitämättömyyttä huono-osaisia ja heidän elintasoaan kohtaan (Saari, 

2015, 65–66). Yksilöiden subjektiiviset kokemukset eriarvoisuudesta vaikuttavat heidän 

toimintaansa taloudellisina, poliittisina ja sosiaalisina toimijoina (Knell & Stix, 2020).  

 

Therbornin lisäksi eriarvoisuustutkimuksessa kansainvälisesti laajaa huomiota ovat 

saaneet ranskalaisen ekonomistin Thomas Pikettyn vuonna 2016 suomeksi julkaistu teos 

Pääoma 2000-luvulla (Capital in the Twenty-First Century) ja brittiläisen ekonomistin 

Anthony B. Atkinsonin teos Inequality: What Can Be Done? (2015). 

Piketty tarkastelee vaurauden jakautumisen ongelmia ja korostaa, että eriarvoisuus ja 

vaurauden jakautuminen tulisi nostaa jälleen keskeiseksi taloustieteen 

tutkimuskohteeksi. Atkinson sen sijaan perehtyy eriarvoisuuden syihin ja erityisesti 

niihin politiikkatoimiin, joilla eriarvoisuuden kasvuun voitaisiin puuttua.  

 

Kansainvälisten nostojen ja akateemisen tutkimuksen lisäksi Suomessa on viime 

vuosina toteutettu useampia joko kokonaan tai osittain julkisesti rahoitettuja 

eriarvoisuutta ja eriarvoistumista selvittäviä hankkeita. Pääministeri Juha Sipilän 

vuonna 2017 asettama työryhmä selvitti uusia toimintatapoja ja keinoja 

yhteiskunnallisen eriarvoistumisen pysäyttämiseksi. Eriarvoisuutta käsittelevän 

työryhmän työtä jatkoi Toimi-hankkeen raportti, jossa analysoidaan eriarvoisuuden 

näkökulmasta sosiaali- ja terveyspolitiikan rakenteellista uudistamista suomalaisessa 

yhteiskunnassa (Saari, 2019). Edelleen sosiologi ja professori Juho Saari analysoi 

tuoreimmassa teoksessaan Samassa veneessä: hyvinvointivaltio eriarvoistuneessa 

yhteiskunnassa (2020), kuinka hyvinvointivaltio on yhteydessä eriarvoisuuteen ja 

eriarvoistumiseen. Lisäksi Kalevi Sorsa -säätiö toteuttaa vuosina 2019–2023 

eriarvoisuuden vähentämiseen tähtäävän hankkeen, jonka tiimoilta on vuonna 2020 

ilmestynyt Maija Mattilan toimittama ensimmäinen Eriarvoisuuden tila Suomessa 2020 

-raportti (2020a). Raportissa tarkastellaan eriarvoisuutta useista eri ulottuvuuksista käsin 

ja pyritään kiinnittämään huomiota tulo- ja varallisuuserojen lisäksi myös muihin 

eriarvoisuutta aiheuttaviin ja sitä kuvastaviin tekijöihin.  
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Tässä tutkielmassa selvitetään, miten pienituloiset kokevat taloudellisen ja sosiaalisen 

eriarvoisuuden suomalaisessa yhteiskunnassa. Tutkielman rakenne koostuu seitsemästä 

luvusta. Johdannon jälkeen toisessa luvussa perehdytään eriarvoisuuden 

yhteiskuntatieteelliseen ja yhteiskuntapoliittiseen tutkimukseen ja teoreettisiin 

lähtökohtiin. Luvussa tarkastellaan muun muassa eriarvoisuutta aiheuttavia ja 

ylläpitäviä mekanismeja, suomalaisen yhteiskunnan eriarvoisuuden kehitystä ja 

nykytilaa sekä alueellista eriarvoisuutta. Kolmannessa luvussa tarkastellaan tuloluokan 

käsitettä ja tuloeroja, jotka ovat keskeinen taloudellisen eriarvoisuuden ilmentymä. 

Neljännessä luvussa muodostetaan teorialukujen perusteella tutkielman 

tutkimusasetelma ja määritellään tutkimuskysymykset. Viidennessä luvussa esitellään 

tutkielmassa käytetty aineisto, muuttujat ja tutkimusmenetelmät sekä tarkastellaan 

tutkimuseettisiä kysymyksiä. Kuudes luku sisältää kvantitatiivisen analyysin pohjalta 

tutkielman tulosten esittelyn. Viimeisessä luvussa pohditaan tuloksia ja verrataan niitä 

aiempaan tutkimukseen, tarkastellaan tutkielman rajoituksia ja jatkotutkimuksen 

tarpeita sekä esitetään lopuksi lyhyt yhteenveto tutkielman johtopäätöksistä.  
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2 Eriarvoisuus yhteiskuntapoliittisena tutkimuskohteena 

 

Eriarvoisuus on merkittävä ilmiö jo itsensä vuoksi, mutta myös sen taloudellisten, 

sosiaalisten ja poliittisten seurausten vuoksi (McGregor, Smith & Wills, 2019). 

Eriarvoisuuden poliittisia seurauksia ovat esimerkiksi populismin kasvu (Mayhem & 

Wills, 2019), poliittisten valtaresurssien kasautuminen hyväosaisille (Saari, 2015, 65) ja 

tulojen yhteys äänestysaktiivisuuteen siten, että mitä pienemmät tulot ovat, sitä 

matalampi äänestysaktiivisuus on (Wass & Kauppinen, 2020). Eriarvoisuus aiheuttaa 

taloudellisia seurauksia, kuten epätasa-arvoista tulonjakoa ja siitä mahdollisesti 

seuraavaa köyhyyttä (Mayhew & Wills, 2019). Eriarvoistuminen vaikuttaa myös 

julkiseen talouteen, sillä eriarvoistuminen muun muassa hidastaa talouskasvua ja 

työllisyyttä sekä vähentää resurssien hyötykäyttöä, kun huonompiosaisten kyvyt jäävät 

hyödyntämättä (Saari, 2015, 232). 

 

Eriarvoisuuden sosiaaliset seuraukset näkyvät muun muassa hyvinvoinnin 

jakautumisessa ja yksilön asemassa suhteessa muihin ihmisiin (McGregor, Smith & 

Wills, 2019), heikommassa asemassa olevien huonompana terveytenä (Kraus, Park & 

Tan, 2017) ja hyvän terveyden ansiosta saatuina voimavaroina hankkia parempaa 

koulutusta ja muita resursseja (Aaltonen ym., 2020, 66). Yhteiskunnallinen eriarvoisuus 

on yhteydessä ennenaikaisiin kuolemiin, sairauksiin, turvattomuuden sekä stressin 

tunteisiin ja vaikuttaa omanarvontuntoon ja itseluottamukseen sekä rajoittaa ja 

vaikeuttaa tavalliseksi koetun sosiaalisen elämän viettämistä (Therborn, 2014, 7).  

 

Jotta voidaan ymmärtää yhteiskunnallista eriarvoisuutta, tulee kiinnittää huomio 

eriarvoisuuden ja oikeudenmukaisuuden väliseen yhteyteen. Yhdysvaltalaisen filosofin 

John Rawlsin (1971) teoksen Oikeudenmukaisuusteoria (A Theory of Justice) mukaan 

sosiaalinen ja taloudellinen eriarvoisuus voidaan nähdä oikeudenmukaisena vain silloin, 

kun se on eduksi kaikille, ja kaikilla on yhtäläinen pääsy auktoriteettiasemiin. 

Yhteiskunnassa voi esiintyä taloudellista eriarvoisuutta, kunhan eriarvoisuuden 

seurauksena myös heikommassa asemassa olevat ihmiset hyötyvät siitä (mt., 60–61). 

Rawlsin näkemyksistä voidaan tulkita, etteivät ihmisten väliset erot itsessään ole 

välttämättä ongelmallisia, vaan oikeudenmukaisuuden näkökulmasta erot muuttuvat 

kiistanalaisiksi silloin, kun erot hyödyttävät ainoastaan hyvässä asemassa olevia.  
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Epäoikeudenmukaista ja ongelmallista on toiminta, joka tuottaa järjestelmällisesti ja 

rakenteellisesti eriarvoisuutta eri ryhmien välille (Blom, Kankainen & Melin, 2012). 

Näennäisesti samanlaisista lähtökohdista huolimatta saavutetut lopputulokset saattavat 

poiketa yksilöiden välillä huomattavasti, mikä itsessään kertoo yhteiskunnallisesta 

epäoikeudenmukaisuudesta (Mattila, 2020c, 251). Taloudellinen eriarvoisuus nähdään 

oikeudenmukaisena silloin, kun ihmiset, joiden käsitystä eriarvoisuudesta jaetut 

normatiiviset säännöt muovaavat, kokevat eriarvoisuuden oikeudenmukaisten 

yhteiskunnallisten prosessien tuloksena (Trump, 2020). Yksittäisten ihmisten 

ponnisteluista johtuvat erot koetaan usein eettisesti hyväksytympinä ja reilumpina kuin 

ennalta määrättyjen yhteiskunnallisten olosuhteiden aiheuttama eriarvoisuus (Brunori, 

2017). Myös työpanokseen ja meriitteihin perustuvat tuloerot nähdään hyväksytympinä 

ja oikeudenmukaisempina kuin peritty varallisuus, vaikka työstä saadut tulot eivät 

jakaudu oikeudenmukaisesti (Piketty, 2016, 223). Se, miten oikeudenmukaiseksi 

eriarvoisuus käsitetään, riippuu siis monista seikoista eikä ole yksiselitteisesti 

määriteltävissä.  

 

Keskusteltaessa eriarvoisuudesta esiin nousevat monesti köyhyyden ja huono-

osaisuuden käsitteet. Eriarvoisessa yhteiskunnassa resurssit ovat epätasaisesti 

jakautuneet, mikä tarkoittaa hyvä- ja huono-osaisten ryhmien muodostumista (Saari, 

2015, 65). Köyhyys ja eriarvoisuus ovat yhteydessä toisiinsa, sillä köyhyys merkitsee 

voimavarojen ja kykyjen puutetta, jonka vaihtelua eriarvoisuus kuvastaa (Mayhew & 

Wills, 2019). Köyhyyden käsite kuvaa äärimmäistä huono-osaisuutta ja on yksi 

eriarvoisuuden ilmenemismuodoista (Saari, 2015, 72–73). Vaikka taloudellinen ja 

sosiaalinen eriarvoisuus kytkeytyvät köyhyyteen ja huono-osaisuuteen, keskitytään 

tässä tutkielmassa käsittelemään aihetta nimenomaan eriarvoisuuden käsitteen pohjalta.  

 

2.1 Eriarvoisuuden ulottuvuudet ja lähestymistavat 

 

Eriarvoisuutta voidaan lähestyä lukuisista teoreettisista ja empiirisistä näkökulmista, 

joiden avulla yhtäältä selvitetään eriarvoisuutta aiheuttavia ja ylläpitäviä mekanismeja 

ja toisaalta paneudutaan eriarvoisuuden esiintymismuotoihin yhteiskunnassa. 

Suomalaissosiologin Erik Allardtin (1995) mukaan eriarvoisuuden esiintymistä ja syitä 
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selittävät teoriat tiivistetään usein kahteen ryhmään. Pakko- eli ristiriitateorioiden 

näkökulmasta eriarvoisuus on seurausta siitä, että yhteiskunnan hyväosaiset ovat pakon 

ja erilaisten valtakeinojen avulla varmistaneet etuoikeutensa. Sen sijaan 

funktionalististen integraatioteorioiden mukaan yhteiskunnan toiminnan kannalta 

tietynlainen eriarvoisuus on välttämätöntä ja hyödyllistä. (Mt., 105.)  

 

Perinteisten teorioiden lisäksi eriarvoisuuden esiintymisen tarkastelu on perustunut 

Göran Therbornin (2014) kolmeen eriarvoisuuden ulottuvuuteen. Elämänehtojen 

eriarvoisuus, eksistentiaalinen eriarvoisuus ja resurssien eriarvoisuus linkittyvät 

toisiinsa ja ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Ulottuvuudet ovat kuitenkin toisistaan 

selvästi erillisiä, sillä ne toimivat omalla tavallaan ja voivat kehittyä toisistaan 

riippumatta eri suuntiin. (Mt., 62–63, 66.) Therbornin luokittelun lisäksi eriarvoisuuden 

ulottuvuuksia on tarkastellut esimerkiksi Janmaat (2013), joka käsittää eriarvoisuuden 

ulottuvuudet eriarvoisuuden suuruutena ja resurssien jakamista koskevina periaatteina, 

jotka kytkeytyvät kolmeen eriarvoisuutta kuvaavaan käsitteeseen: käsityksiin 

vallitsevasta eriarvoisuudesta, uskomuksiin oikeudenmukaisesta eriarvoisuudesta sekä 

arvioihin vallitsevasta eriarvoisuudesta. 

 

Therbornin määrittelemä elämänehtojen eriarvoisuus kuvastaa sosiaalisesti ja 

yhteiskunnallisesti rakentunutta eriarvoisuutta, joka vaikuttaa ihmisen 

elinmahdollisuuksiin. Elämänehtojen eriarvoisuutta mitataan ja tutkitaan esimerkiksi 

kuolleisuuden, elinajanodotteen ja erilaisten terveyden mittareiden avulla (Therborn, 

2014, 62–63). Elämänehtojen eriarvoisuus on yhteydessä resurssien eriarvoisuuteen ja 

ilmenee esimerkiksi tuloerojen myötä. Matalat tulot ja heikompi sosioekonominen 

asema ovat yhteydessä matalampaan elinajanodotteeseen (Chetty ym., 2016; Tetzlaff 

ym., 2020). Kansainvälisesti vertailtuna rikkaissa länsimaissa elinajanodote on 

korkeampi kuin köyhässä Afrikassa (Liou ym., 2020). Sosioekonominen asema 

vaikuttaa yksilön mahdollisuuksiin ehkäistä sairauksia ja edistää terveyttään (Phelan, 

Link & Tehranifar, 2010), joten yksilöiden toisistaan poikkeava sosioekonominen 

asema ilmentää osaltaan elämänehtojen eriarvoisuuden ulottuvuutta.  

 

Toisena eriarvoisuuden ulottuvuutena Therborn käsittää eksistentiaalisen 

eriarvoisuuden, jolla tarkoitetaan ihmisarvoon liittyvää eriarvoisuutta. Eksistentiaalinen 

eriarvoisuus ilmenee muun muassa riippumattomuutena, vapautena ja oikeutena 
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kehittää itseään ja tulla kunnioitetuksi (Therborn, 2014, 62–63). Globalisaation 

aiheuttama eriarvoisuus, joka ilmenee esimerkiksi eroina mahdollisuuksissa ja 

valinnoissa eri puolella maapalloa ja valtioiden sisällä, kuvastaa eksistentiaalista 

eriarvoisuutta (Dürrschmidt, 2015). Eriarvoisuuden ulottuvuutena eksistentiaalinen 

eriarvoisuus on yhteiskuntatieteissä muita eriarvoisuuden muotoja harvemmin 

hyödynnetty käsite (Therborn, 2014, 62–63). 

 

Kolmas eriarvoisuuden ulottuvuus kuvastaa resurssien eriarvoisuutta, jolla tarkoitetaan 

toimijoiden käytettävissä olevia eriarvoisia resursseja. Vaikka tulotaso heijastaa 

käytettävissä olevia resursseja, tarvitaan elämään taloudellisten resurssien lisäksi myös 

muita resursseja kuten sosiaalisia suhteita ja koulutusta (Therborn, 2014, 64–65). 

Koulutuksen avulla on mahdollista hankkia lisää taloudellisia resursseja suurempien 

tulojen myötä. Resurssien eriarvoisuus ilmenee jo lapsuudessa, sillä vanhempien 

taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset resurssit vaikuttavat lapsen resursseihin 

(Therborn, 2014, 63). Resurssien eriarvoisuuden ilmentymänä vanhempien 

sosioekonominen tausta ja koulutustaso vaikuttavat lapsen tulevaan koulutustasoon ja 

yhteiskunnalliseen asemaan (Andersen, 2019; Eskelinen ym., 2020, 127). 

 

Yhtenä lähestymistapana eriarvoisuuden ja tasa-arvon tarkasteluun käytetään 

mahdollisuuksien ja lopputulosten eriarvoisuutta ja tasa-arvoa. Mahdollisuuksien 

eriarvoisuus ilmenee yksilöiden lähtökohdiltaan erilaisina elämänedellytyksinä (Saari, 

2015, 72). Mahdollisuuksien tasa-arvo sen sijaan tarkoittaa tilannetta, jossa ihmiset 

voivat tavoitella samanlaisin edellytyksin esimerkiksi koulutusta, hyvää toimintakykyä 

ja yhteiskunnallista asemaa perhetaustasta riippumatta (Eskelinen ym., 2020, 128). 

Mahdollisuuksien tasa-arvo voidaan saavuttaa, jos yksilöstä riippumattomat tekijät eivät 

vaikuta tämän mahdollisuuksiin saavuttaa edellä mainittuja asioita (Atkinson, 2015, 10). 

Eriarvoisuus periytyy ja mahdollisuuksien tasa-arvo ei toteudu, jos perhetausta 

vaikuttaa yksilön saavutuksiin (Eskelinen ym., 2020, 128).  

 

Mahdollisuuksien tasa-arvon yhtenä mittarina käytetään sosiaalista liikkuvuutta eli 

yksilöiden vanhempiensa luokka-asemasta poikkeavaa luokka-asemaa, mutta 

mahdollisuuksien tasa-arvoa ja sosiaalista liikkuvuutta ei tule kuitenkaan pitää samana 

ilmiönä (Härkönen, 2010, 64–66). Alaspäin suuntautuva sukupolvien välinen 
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sosiaalinen liikkuvuus ja työttömyys aiheuttavat todennäköisemmin yksilöille 

kokemuksia mahdollisuuksien epätasa-arvosta yhteiskunnassa (Brunori, 2017). 

 

Koulutus on keskeinen mahdollisuuksien tasa-arvon toteutumisen määrittelijä 

(Kailaheimo-Lönnqvist ym., 2020, 95). Viime vuosikymmeninä yliopisto-opiskelijoiksi 

on päätynyt ihmisiä aiempaa monipuolisemmista taustoista, ja useisiin muihin 

länsimaihin verrattuna Suomessa koulutuksen periytyminen on vähäisempää 

(Kailaheimo-Lönnqvist ym., 2020, 98; Kivinen, Hedman & Kaipainen, 2012). Myös 

Euroopan laajuisesti koulutusmahdollisuuksien tasa-arvo on nykyisin yleisempää kuin 

1960-luvulla (Barone & Ruggera, 2018). Kuitenkin vanhempien sosioekonominen 

tausta vaikuttaa yksilön mahdollisuuksiin hyödyntää koulutusmahdollisuuksia ja luo 

siten eriarvoisia koulutusmahdollisuuksia, jotka heijastuvat sukupolvien päähän 

(Andersen, 2019). Aiempaa tasa-arvoisimmista koulutusmahdollisuuksista huolimatta 

vanhempien tausta ja koulutus vaikuttavat merkittävästi lasten 

koulutusmahdollisuuksiin ja -päätöksiin, joten koulutus periytyy edelleen (Kailaheimo-

Lönnqvist ym. 2020, 98). Jotta koulutus toimisi entistä paremmin yhteiskunnallista 

eriarvoisuutta vähentävänä mekanismina, tulisi koulutuspolitiikassa panostaa enemmän 

koulutukselliseen tasa-arvoon kansallisen kilpailukyvyn ja joustavan työvoiman 

saatavuuden lisäksi (Tervasmäki, Okkolin & Kauppinen, 2020). 

 

Mahdollisuuksien tasa-arvon tai eriarvoisuuden lisäksi tasa-arvoa ja eriarvoisuutta 

voidaan lähestyä lopputulosten tasa-arvon tai eriarvoisuuden kautta. Lopputulosten 

eriarvoisuudella viitataan usein eroihin tuloissa, varallisuudessa, koulutuksessa ja 

kulutuksessa. Lopputulosten eriarvoisuuteen vaikuttavat niin yksilöstä riippumattomat 

tekijät kuten sukupuoli ja vanhempien tausta kuin tekijät, joihin yksilö voi vaikuttaa 

omalla toiminnallaan. (Riihelä & Tuomala, 2020, 31.) Lopputulosten eriarvoisuus 

vaikuttaa olennaisesti seuraavan sukupolven mahdollisuuksien eriarvoisuuteen 

esimerkiksi koulutuksessa (Andersen, 2019; Atkinson, 2015, 10–11). 

 

Atkinson (2015, 10) pitää lopputulosten eriarvoisuutta tärkeänä käsitteenä, sillä vaikka 

ihmisillä olisi tasa-arvoiset lähtökohdat elämässä menestymiseen ja pärjäämiseen, ei 

elämän vastoinkäymisiä voi jättää huomiotta. Lisäksi yhtäläisistä mahdollisuuksista 

huolimatta vallitseva sosiaalinen ja taloudellinen järjestys määrittää sen, millaisen 

palkinnon kukin voi saavuttaa samasta suorituksesta (mt., 10–11). Lopputulosten 
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eriarvoisuuden avulla tarkasteltuna yhteiskunnallinen eriarvoisuus voi siten näyttäytyä 

täysin erilaisena tilana kuin mahdollisuuksien eriarvoisuuden tai tasa-arvon 

näkökulmasta.  

 

2.2 Eriarvoisuutta tuottavat ja ylläpitävät mekanismit 

 

Eriarvoisuutta voidaan tarkastella myös sitä tuottavien ja ylläpitävien mekanismien 

myötä. Yhteiskunnallista eriarvoisuutta aiheuttavat ja ylläpitävät rakenteelliset 

järjestelyt sekä yksilöiden ja ryhmien toiminta, joka vaikuttaa resurssien jakamiseen 

(Therborn, 2014, 69). Lisäksi valta- ja voimasuhteet sekä sukupolvien väliset resursseja 

ja eriarvoisuutta siirtävät kytkökset aiheuttavat yhteiskunnallista eriarvoisuutta (Saari, 

2020, 77). Eriarvoisuutta tuottavat ja ylläpitävät mekanismit kietoutuvat usein toisiinsa 

ja ovat vuorovaikutuksessa keskenään.  

 

Yhtenä keskeisenä eriarvoisuutta ylläpitävänä ja tuottavana mekanismina voidaan pitää 

yksilön sosioekonomista asemaa, joka heijastaa tämän vanhempien sosioekonomista 

asemaa. Kuten hyväosaisuus, myös huono-osaisuus kasautuu (Saari, 2015). 

Vanhempien sosioekonominen asema vaikuttaa yksilön koulutuksen pituuteen ja 

korkeuteen, koulutuksen jälkeiseen työllistymiseen ja sijoittumiseen työelämässä sekä 

yksilön saavuttamaan luokka-asemaan (Naumanen & Silvennoinen, 2010, 84). Yksilön 

oman sosioekonomisen aseman lisäksi vanhempien luokka-asema vaikuttaa yksilön 

tuloihin (Eskelinen ym., 2020, 127; Mood, 2017). Yhteiskuntaluokka, joka kuvastaa 

yksilön sosioekonomista asemaa, on yksi tuloerojen ja taloudellisen eriarvoisuuden 

aiheuttajista ja ylläpitäjistä (Erola, 2010c, 91). Sosioekonominen asema vaikuttaa myös 

yksilöiden kokemuksiin eriarvoisuudesta: sosioekonominen asema heijastaa 

eriarvoisuuden näkemyksiä, ja mitä enemmän eriarvoisuutta koetaan, sitä enemmän 

siihen halutaan vaikuttaa esimerkiksi tulojen uudelleenjaolla (Bobzien, 2020).  

 

Markkinatrendit vaikuttavat eriarvoisuuteen tuloerojen ja pääomatulojen kautta, kun 

tulojakauman yläpäässä olevien henkilöiden varallisuus kasvaa muita ryhmiä 

nopeammin ja enemmän (Pareliussen ym., 2018). Pääomatulot ja niiden tyypillisesti 

pienempi verotus ovat keskeisiä syitä jo ennestään varakkaiden ihmisten rikastumiselle 

ja sen myötä eriarvoisuuden kasvulle (Søgaard, 2018). Tuloeroissa mitatun 
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eriarvoisuuden kasvuun vaikuttavat myös teknologinen kehitys ja sen vaikutukset eri 

ammatteihin ja työtehtäviin. Automatisaatio yhdessä globalisaation kanssa vähentävät 

perinteisesti matalapalkkaisten ja vähän ammattitaitoa vaativien alojen työvoiman 

tarvetta, kun taas korkeaa ammattitaitoa vaativilla aloilla työskentelevät hyötyvät 

työssään teknologisesta kehityksestä ja sitä vauhdittavasta globalisaatiosta (Pareliussen 

ym., 2018). Teknologinen muutos aiheuttaa eriarvoisuutta, kun uudet teknologiset 

innovaatiot vaikuttavat eri väestöryhmiin eri tavoin aiheuttaen osalle hyötyjä ja toisille 

haittoja (Saari, 2020, 70).  

 

Myös yhteiskunnan rakenteelliset ja demografiset muutokset vaikuttavat osaltaan 

eriarvoisuuden kehitykseen. Yhteiskunnan rakenteelliset erot voivat vahvistua 

hyvinvointivaltion toiminnan myötä, kun esimerkiksi uudelleenjako toteutuu 

alkuperäisistä tavoitteistaan poiketen erityisesti jo ennestään hyvässä asemassa olevia 

hyödyttäen (Saari, 2020, 70–71). Lisäksi väestön ikääntyminen, koulutustason kasvu, 

perherakenteen muutos ja yhden hengen kotitalouksien määrän kasvu sekä 

maahanmuutto ovat vaikuttaneet tuloeroihin (Pareliussen ym., 2018). Väestön 

ikärakenteen muutoksella on ollut merkittäviä vaikutuksia tulojen eriarvoisuuteen 

suurten ikäluokkien saavuttaessa ansiohuippunsa 1980- ja 1990-luvuilla (Almås, 

Havnes & Mogstad, 2011). Erityisesti 1990-luvulla voimistunut väestön ikääntyminen 

on vaikuttanut Gini-kertoimella mitattuna eriarvoisuuden kasvuun Suomessa 

(Pareliussen & Robling, 2018).  

 

2.3 Taloudellinen ja sosiaalinen eriarvoisuus 

 

Keskustelu eriarvoisuudesta keskittyy monesti taloudelliseen eriarvoisuuteen eli tulo- ja 

varallisuuseroihin (esim. Atkinson, 2015; Mattila, 2020b, 16; Warwick-Booth, 2013). 

Therborn (2014, 7–8) huomauttaa, että myös akateeminen eriarvoisuuden tutkimus on 

keskittynyt suurilta osin tulo- ja varallisuuserojen tarkasteluun, vaikka eriarvoisuutta on 

tutkittu sosiologian näkökulmasta myös esimerkiksi sosiaalisen kerrostuneisuuden 

kautta. Huolimatta siitä, ettei eriarvoisuutta ole tarkoituksenmukaista tarkastella 

ainoastaan taloudellisen eriarvoisuuden kannalta, on huomattava, että tulo- ja 

varallisuuserot aiheuttavat ja heijastavat keskeisesti eriarvoisuutta yhteiskunnassa 

(Mattila, 2020b, 17).  
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Taloudellista eriarvoisuutta voidaan tarkastella tulo- ja varallisuuserojen lisäksi myös 

esimerkiksi sen kautta, miten yksilöt kokevat jokapäiväisen vuorovaikutuksen toisten 

ihmisten kanssa heijastavan kunkin yksilön taloudellista asemaa (Kraus, Park & Tan, 

2017), globaaleina taloudellisina suhteina (Piketty, 2016) ja varallisuuden 

kasautumisena (Killewals, Pfeffer & Schachner, 2017). Taloudellinen eriarvoisuus 

liittyy myös esimerkiksi kulutuksen, koulutuksen, terveyden ja onnellisuuden 

eriarvoisuuteen (Mayhew & Wills, 2019). Dolanin (2007) mukaan brittiläiset 

työväenluokkaiset miehet kokevat, että taloudellinen epätasa-arvo vaikuttaa terveyteen 

ja tuloista johtuva eriarvoisuus saa tuntemaan turhautumista ja itsekunnioituksen laskua. 

Taloudellisen eriarvoisuuden mittarit liittyvät kuitenkin tyypillisesti tulojen ja 

varallisuuden mittaamiseen, vaikka taloudellinen eriarvoisuus ilmenee myös edellä 

mainituin tavoin. Tulojen ja varallisuuden mittaaminen on yleistä siksi, että tulot ja 

varallisuus ovat esimerkiksi onnellisuutta, terveyttä tai kulutusta helpompia mitata ja 

vertailla (McGregor, Smith & Wills, 2019). 

 

Taloudellista eriarvoisuutta monitulkintaisempi ja haastavammin määriteltävissä oleva 

käsite on sosiaalinen eriarvoisuus. Warwick-Boothin (2013) mukaan yhteiskunnallinen 

sosiaalinen eriarvoisuus ilmenee tulojen, resurssien, vallan ja statuksen eroina 

yhteiskunnan sisällä ja niiden välillä. Binelli, Loveless ja Whitefield (2015) käsittävät 

sosiaalisen eriarvoisuuden kykyihin perustuvana yksilöiden suhteellisena asemana 

elämän eri ulottuvuuksilla, jotka mittaavat saavutettuja tuloksia ja odotuksia tulevista 

tuloksista. Saavutettuja tuloksia ovat esimerkiksi tulot, koulutus ja terveydentila sekä 

yksilön pääsy koulutuksen ja terveydenhuollon äärelle tulevien tuloksien 

mahdollistamiseksi (mt.). Sosiaalinen eriarvoisuus ilmenee myös 

koulutusmahdollisuuksien eriarvoisuutena ja perhetaustan vaikutuksena 

koulutusmahdollisuuksiin (Eskelinen ym., 2020). 

 

Sosiaalinen eriarvoisuus yhteiskunnassa ilmenee eroina yksilöiden statuksessa, joka 

perustuu kulttuurisille uskomuksille ja vaikuttaa jokapäiväisiin sosiaalisiin suhteisiin 

(Ridgeway, 2014). Sosioekonomisen aseman erot vaikuttavat yksilöiden näkemyksiin 

omasta yhteiskunnallisesta asemastaan sekä siihen, millaisiksi eri sosiaaliryhmien 

väliset suhteet ja mahdolliset ristiriidat nähdään (Blom, Kankainen & Melin, 2012). 

Sosiaalinen eriarvoisuus kuvastuu siis myös yksilöiden yhteiskunnallisen aseman ja sen 
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myötä muodostuneiden yhteiskuntaa ja vallitsevaa yhteiskunnallista järjestystä 

koskevien näkemysten kautta. 

 

Sosiaalista eriarvoisuutta voidaan lähestyä myös elämään tyytyväisyyden sekä 

terveyden ja hyvinvoinnin kautta (Holstein ym., 2020) ja eri taloudellisten ja 

sosiaalisten resurssien aiheuttamina terveyseroina (Aaltonen ym., 2020, 65; Braveman 

& Tarimo, 2002). Matala yhteiskunnallinen asema ja sen aiheuttamat asenteet ja kohtelu 

parempiosaisten suunnalta voivat aiheuttaa haasteita fyysisen terveyden ylläpidon 

lisäksi myös psyykkiselle terveydelle (Dolan, 2007).  

 

Taloudellinen ja sosiaalinen eriarvoisuus ovat osin päällekkäisiä keskenään ja 

vaikuttavat toisiinsa. Taloudellisen eriarvoisuuden eri ulottuvuuksista huolimatta tässä 

tutkielmassa tarkoitetaan taloudellisesta eriarvoisuudesta puhuttaessa erityisesti 

tuloeroihin perustuvaa eriarvoisuutta. Vaikka tulot vaihtelevatkin eri elämänvaiheissa, 

ovat ne suhteellisen selkeä mittari tarkasteltaessa yksilöiden mahdollisuuksia toteuttaa 

eri tarpeitaan (McGregor, Smith & Wills, 2019). Sosiaalinen eriarvoisuus keskittyy 

tässä tutkielmassa yksilöiden eroihin statuksessa ja sosioekonomisessa asemassa sekä 

siihen, millaisiksi yksilöt kokevat eri sosioekonomisessa asemassa olevien henkilöiden 

väliset jännitteet ja ristiriidat.  

 

2.4 Eriarvoisuuden mittaaminen 

 

Eriarvoisuuden eri ulottuvuuksien ja määritelmien vuoksi eriarvoisuuden mittaaminen 

on harvoin yksinkertainen tehtävä. Yksi haasteista liittyy itse eriarvoisuuden käsitteen 

määrittelyn monimuotoisuuteen ja siihen, mitä eriarvoisuuden muotoa halutaan mitata 

ja missä populaatiossa (McGregor, Smith & Wills, 2019). Taloudellista eriarvoisuutta 

mitattaessa haasteita aiheuttavat myös esimerkiksi se, että pelkät tulot eivät yksinään 

kerro kotitalouksien taloudellisen hyvinvoinnin tasosta, sillä erilaiset kotitaloudet 

saavuttavat saman hyvinvoinnin eri määrällä tuloja (Lintunen, 2007). Lisäksi 

objektiivisina pidettyjen mittareiden antama kuva eriarvoisuudesta voi poiketa 

yksilöiden subjektiivisista kokemuksista, mikä luo haasteita eriarvoisuuden täsmälliselle 

mittaamiselle.  
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Mittaamisen haasteista huolimatta erityisesti taloudellisen eriarvoisuuden tarkasteluun 

hyödynnetään erilaisia mittareita. Paljon käytetty taloudellisen eriarvoisuuden mittari on 

suhteellisia tuloeroja mittaava Gini-kerroin, joka tiivistää tuloerot yhteen lukuun. Gini-

kertoimen arvot vaihtelevat nollasta yhteen. Nolla vastaa täydellistä tasa-arvoa, jolloin 

tulot jakautuvat täysin tasan, kun taas yksi vastaa täydellistä epätasa-arvoa, jolloin yksi 

tulonsaaja saa kaikki tulot (esim. Piketty, 2016, 242). Gini-kertoimen vahvuudet 

tuloerojen ja taloudellisen eriarvoisuuden kuvaajana liittyvät sen yksinkertaiseen 

esitystapaan ja helppoon tulkittavuuteen (Giorgi & Gigliarano, 2017). 

 

Gini-kerroin ja muut vastaavat yhdistelmätunnusluvut ovat saaneet osakseen myös 

kritiikkiä. Tällaisten mittareiden yksiulotteisuus estää moniulotteisen todellisuuden 

kuvaamisen riittävällä tarkkuudella. Mittariin on tiivistetty asioita, joiden tarkastelu 

yhdessä ei ole perusteltua, sillä niiden merkitys on erilainen jakauman eri kohdissa. 

(Piketty, 2016, 242.) Gini-kertoimessa muutokset tulojen ääripäissä eivät näy riittävästi, 

vaikka juuri siellä merkittävimmät muutokset monesti tapahtuvat (Cobham & Sumner, 

2013). Kaksi samanlaista Gini-kerrointa voivat myös todellisuudessa sisältää täysin 

toisistaan poikkeavia arvoja eri tulokymmenysten välillä (Mayhew & Wills, 2019). 

Gini-kerroin ei myöskään tarjoa tarkkaa kuvaa erilaisten kotitalouksien tuloeroista 

(Luptáčik & Nežinský, 2020).  

 

Gini-kertoimen sijasta taloudellisen eriarvoisuuden ja tuloerojen tarkempaan 

mittaamiseen on esitetty esimerkiksi jakaumataulukoita, joissa kokonaistulot ja 

pääomatulot on eritelty ja niiden jakaumia tarkastellaan desiili- ja prosenttiryhmittäin 

(Piketty, 2016, 242). Lisäksi mahdollisiksi mittaustavoiksi on esitetty alun perin 

tehokkuutta mittaavaan DEA-menetelmään perustuvaa menetelmää, jossa huomioidaan 

tarkemmin yksilöiden ja kotitalouksien tuloerot (Luptáčik & Nežinský, 2020) sekä 

Palma-suhdetta, joka reagoi Gini-kerrointa herkemmin tulojen ääripäiden muutoksiin ja 

siten heijastaa tarkemmin tuloerojen yhteiskunnallisia vaikutuksia (Cobham & Sumner, 

2013). Myös logaritminen keskiarvopoikkeama MDL antaa Gini-kerrointa laajemman 

kuvan eriarvoisuudesta, sillä se antaa saman painon tulojen muutoksille tulojakauman 

jokaisessa kohdassa (Riihelä & Tuomala, 2020, 47).  

 

Objektiivisina pidetyt mittaustavat eivät kuitenkaan aina ole yhteydessä siihen, 

millaisina yksilöt kokevat saman ilmiön (esim. Brunori, 2017). Ihmiset tyypillisesti 
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yliarvioivat yhteiskunnassaan vallitsevan eriarvoisuuden (Hauser & Norton, 2017). 

Toisaalta yliarviointi voi kuvastaa yksilöiden subjektiivisia kokemuksia 

eriarvoisuudesta implikoiden voimakkaampaa yhteiskunnallista eriarvoisuutta kuin 

objektiivisesti mitattuna. Koettu eriarvoisuus on yhteydessä yksilön sosioekonomiseen 

asemaan ja ideologisiin uskomuksiin, eikä niinkään yhteiskunnan todelliseen, 

objektiivisina pidettyjen mittauskeinojen myötä määriteltyyn eriarvoisuuteen (Bobzien, 

2020).  

 

Eriarvoisuuden mittaamisessa myös yksittäisten muuttujien, kuten sosioekonomisen 

aseman, mittaustapa voi vaikuttaa tuloksiin eriarvoisuuden tilasta tai sen kokemuksista 

(Marks, 2011). Monet eriarvoisuuden mittarit kuvaavat eriarvoisuuden ilmiötä vain 

tilastotietoihin perustuen ottamatta huomioon yksilöiden subjektiivisia näkemyksiä 

eriarvoisuudesta tai omasta sosioekonomisesta asemastaan yhteiskunnassa. Koettu 

eriarvoisuus vaikuttaa muun muassa yksilöiden taloudellisiin valintoihin ja poliittiseen 

aktivisuuteen äänestyskäyttäytymisen myötä (Gimpelson & Treisman, 2018; Knell & 

Stix, 2020), minkä vuoksi tilastotietoihin perustuvan eriarvoisuustutkimuksen lisäksi on 

tärkeää kiinnittää huomiota myös yksilöiden subjektiivisiin kokemuksiin ja 

näkemyksiin yhteiskunnan eriarvoisuudesta. 

 

2.5 Eriarvoisuus suomalaisessa yhteiskunnassa  

 

Kansainvälisesti vertailtuna taloudellinen eriarvoisuus on ollut Suomessa muiden 

Pohjoismaiden tavoin tyypillisesti hyvin vähäistä. Siitä huolimatta Suomi on viime 

vuosina kuitenkin noussut eriarvoisuuden kasvussa yhdeksi OECD-maiden kärkimaaksi 

(Pareliussen ym., 2018). Gini-kertoimen mukaan mitattuna suhteelliset tuloerot 

kaventuivat hieman vuonna 2019 verrattuna edelliseen vuoteen, mutta pidemmän 

aikavälin tarkastelussa taloudellisen eriarvoisuuden kasvu on ollut vallitseva trendi 

(Tilastokeskus, 2019).  

 

Suomessa eriarvoisuuden kehitystä on tarkasteltu erityisesti taloudellisen eriarvoisuuden 

eli tulo- ja varallisuuserojen näkökulmasta. Hyvinvointivaltion rakennusaikana vuosina 

1966–1995 käytettävissä olevien tulojen vuosittainen kasvu oli suurinta mitä alemmasta 

tuloluokasta oli kyse (Riihelä & Tuomala, 2020, 35–36). Alempien tuloluokkien tulojen 
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kasvun myötä eriarvoisuus väheni kyseisenä ajanjaksona. Therbornin eriarvoisuuden 

ulottuvuuksiin verraten 1960-luvun lopulta 1980-luvun loppuun erityisesti resurssien 

eriarvoisuus, mutta myös muut eriarvoisuuden ulottuvuudet supistuivat huomattavasti, 

kun hyvinvointivaltion kehitys tasasi eri sosioekonomisten ryhmien välisiä eroja (Saari, 

2015, 68–69). 

 

Sen sijaan 1990-luvun puolen välin jälkeen tuloerot ja taloudellinen eriarvoisuus ovat 

kasvaneet merkittävästi suomalaisessa yhteiskunnassa (Suoniemi & Rantala, 2010). 

Globaalin kilpailuvaltion aikaan vuosina 1990–2017 tulojen vuosikasvun kehitys oli 

suurempaa, mitä ylemmästä tulokymmenyksestä oli kyse (Riihelä & Tuomala, 2020, 

36). Samalla köyhyys lisääntyi alemmissa tulokymmenyksissä, sillä eri 

sosioekonomisten ryhmien väliset erot kasvoivat ja yhteiskunta eriarvoistui laman 

jälkeisen kasvun ja työllisyyden politiikan seurauksena (Saari, 2015, 68–69). 

Eriarvoisuuden voimakkain kasvu OECD-maissa ja myös Suomessa tapahtui 1990-

luvulla ja 2000-luvun alussa, mutta kasvu on tasaantunut 2010-luvulla ja eriarvoisuus 

on pysynyt ennallaan (Pareliussen ym., 2018). Eriarvoisuuden ulottuvuuksia 

tarkasteltaessa 2000-luvun alusta 2010-luvun puoliväliin eksistentiaalinen eriarvoisuus 

ja resurssien eriarvoisuus ovat pysyneet ennallaan, mutta elämänehtojen eriarvoisuus on 

jatkanut kasvuaan (Saari, 2015, 70). 

 

Suomessa sukupuolten välinen taloudellinen eriarvoisuus on pääsääntöisesti vähentynyt 

hitaasti hyvinvointivaltion kehityksen myötä (Boschini & Gunnarsson, 2018), mutta 

viime vuosina sukupuolten väliset tuloerot ovat kääntyneet kasvuun (Kässi, 2014). 

Naisten ansiotulot ja käytettävissä olevat tulot ovat tavallisesti miehiä pienemmät, ja 

erot korostuvat tulojakauman molemmissa päissä (Boschini & Gunnarsson, 2018). 

Sukupuolittuneet alat ja ammatit vaikuttavat merkittävästi sukupuolieroihin niin tuloissa 

kuin työpaikan auktoriteettiasemiin pääsyssä (Grönlund, Halldén & Magnusson, 2017). 

Sukupuolittuneiden alojen lisäksi myös pienet lapset ja perheen hoito selittävät 

sukupuolten välisiä tuloeroja (Maczulskij & Nyblom, 2020).  

 

Miesten välillä tuloerot ovat naisten välisiä eroja suuremmat (Boschini & Gunnarsson, 

2018). Miehillä tulokehitys on vakaampaa, mutta erot pysyvissä ansioissa ovat 

suuremmat, kun taas naisilla tulokehitys on tavallisesti epävakaampaa, mutta erot 

pysyvissä tuloissa ovat miehiä pienemmät (Kässi, 2014). Miesten välinen taloudellinen 
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eriarvoisuus on myös kasvanut naisia enemmän viime vuosina (Boschini & Gunnarsson, 

2018).  

 

Eriarvoisuuden teoreettisten lähestymistapojen lisäksi ihmisten kokemuksia ja 

näkemyksiä eriarvoisuudesta on tutkittu niin suomalaisessa kontekstissa kuin 

kansainvälisesti jonkin verran. Erityisesti parin viimeisen vuosikymmenen aikana 

subjektiivisia eriarvoisuuden kokemuksia kansainvälisesti vertaileva tutkimus on 

lisääntynyt (Janmaat, 2013). Eri yhteiskuntaluokat ja sosioekonomiset ryhmät 

suhtautuvat tuloeroihin ja niiden vähentämiseen pyrkivään politiikkaan eri tavoin. 

Suomessa tulonjakopolitiikkaan myönteisemmin suhtautuvat työntekijät ja 

maanviljelijät, kun taas kielteisimmin siihen suhtautuvat ylemmät toimihenkilöt 

(Ervasti, 2010, 155). Progressiiviseen verotukseen, jolla tuloeroihin voidaan 

konkreettisesti vaikuttaa, suhtautuvat myönteisemmin pienituloiset, eläkeläiset ja 

työttömät, kun taas suurituloiset kannattavat progressiivisuuden keventämistä (Forma 

ym., 2007). Ylemmät toimihenkilöt ja korkeammassa sosioekonomisessa asemassa 

olevat suhtautuvat muita ryhmiä myönteisemmin tuloerojen mahdollisiin myönteisiin 

puoliin (Ervasti, 2010, 156; Kim & Lee, 2018). Yhteiskuntaluokkaan ja 

sosioekonomiseen asemaan liittyvät tekijät ovat siten merkittäviä tulonjaon ja tuloerojen 

näkemyksien selittäjiä.  

 

Aiempi International Social Survey Programmen (ISSP) eriarvoisuutta tarkasteleva 

kansainvälinen tutkimus tehtiin vuonna 2009. Blom, Kankainen ja Melin (2012) 

analysoivat Suomen aineistosta keskeisemmät tulokset. Yhteiskuntakuvaa tutkittaessa 

huomataan, että yhteiskunta ei nykyisessä muodossaan vastaa suomalaisten toiveita, 

vaan yhteiskuntarakenteen toivottaisiin olevan tasaisempi. Toivottu yhteiskuntarakenne 

ei eroa merkittävästi eri yhteiskuntaluokkien välillä, vaan keskeltä tasainen 

yhteiskuntarakenne on enemmistön toive. (Mt.) Kansainvälisesti vertailtuna näkemykset 

ja toiveet yhteiskunnan rakenteesta eroavat maittain riippuen koetun yhteiskunnallisen 

eriarvoisuuden tilasta (Gimpelson & Treisman, 2018).  

 

Myös yhteiskunnallisia ristiriitoja köyhien ja rikkaiden välillä tarkasteltaessa 

suomalaisten näkemykset olivat samankaltaisia. Kahden kolmasosan mielestä köyhien 

ja rikkaiden väliset ristiriidat eivät olleet kovinkaan voimakkaita, mutta kuitenkin yli 25 

prosenttia vastaajista näki ristiriitojen olevan voimakkaita. (Blom, Kankainen & Melin, 
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2012.) Saaren (2019) mukaan köyhien ja rikkaiden välisten erojen koettiin kuitenkin 

kasvaneen. Kun kyseessä ovat sukupuolen, kieliryhmän tai sukupolvien perusteella 

määritellyt ryhmät, nähtiin yhteiskunnalliset jännitteet melko pieniksi (mt.).  

 

Yksilöiden kuva omasta yhteiskunnallisesta asemastaan, taloudellisesti mahdollisimman 

tasa-arvoinen yhteiskunta sekä yksilötason demografiset ja sosioekonomiset tekijät 

vaikuttavat kokemuksiin sosiaalisista ristiriidoista (Hertel & Schöneck, 2019). 

Yhteiskunnalliset jännitteet jakautuvat koulutettujen ja kouluttamattomien välille (Saari, 

2019). Alhainen koulutustaso sekä pienemmät tulot ja vähäisempi varallisuus 

vaikuttavat keskeisesti ristiriitojen kokemiseen voimakkaina. Huolimatta siitä, ettei 

ristiriitoja köyhien ja rikkaiden välillä nähdä yleisesti ottaen kovin voimakkaina, 69 

prosenttia vuoden 2009 ISSP:n vastaajista on sitä mieltä, että tuloerot Suomessa ovat 

liian suuret. Myös tuloeroja koskeviin asenteisiin viittaa vaikuttavan merkittävästi 

koulutus. (Blom, Kankainen & Melin, 2012.) 

 

2.6 Alueellinen eriarvoisuus 

 

Yksi näkökulma eriarvoisuustutkimukseen on alueellisen eriarvoisuuden tarkastelu. 

Alueellisen eriarvoisuuden tutkimus painottuu pitkälti tuloerojen ja taloudellisen 

eriarvoisuuden näkökulmaan. Maailmanlaajuisessa mittakaavassa suurimmat alueelliset 

tuloerot globaalin Gini-kertoimen mukaan kuvattuna sijoittuvat Aasian ja vauraan 

lännen eli Pohjois-Amerikan ja Euroopan välille (Modalsli, 2017). Huolimatta siitä, että 

2000-luvulla globaalit tuloerot ovat kaventuneet köyhempien maiden rikastuttua, ovat 

maanosien ja maiden sisäiset tuloerot kasvaneet (Hammar & Waldenström, 2020). 

Suurimmat maanosan sisäiset tuloerot sijoittuvat Aasiaan (Modalsli, 2017).  

 

Myös Suomen kontekstissa alueellisen eriarvoisuuden tutkimus painottuu tuloerojen ja 

taloudellisen eriarvoisuuden tarkasteluun. OECD:n (2020) vertailussa Suomessa on 

OECD-maista toiseksi vähiten alueellisia taloudellisia eroja. Riihelän ja Sullströmin 

(2001) mukaan 1990-luvun puolen välin jälkeen suhteellisten tuloerojen kehityksessä 

oli merkkejä kasvusta suuralueiden (pääkaupunkiseutu, muu Etelä-Suomi, Väli-Suomi 

ja Pohjois-Suomi) välillä. Sen sijaan kuntien sisäiset tuloerot olivat 1990-luvulla 

suhteellisen pieniä, vaikka aiempaan verrattuna ne olivatkin kasvaneet (Rusanen ym., 
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2002). Voimakkaimmin eriarvoisuus lisääntyi pääkaupunkiseudulla. Koko maan 

eriarvoistumiskehityksen taustalla on vaikuttanut erityisesti pääkaupunkiseudun 

tulojakauman yläpään merkittävät muutokset (Riihelä & Sullström, 2001). Suurimmat 

tuloerot olivat suurimmissa kaupungeissa sekä muutamissa pienissä maalaiskunnissa 

(Rusanen ym., 2002). Kuntien ja suuralueiden väliseen eriarvoistumiseen ovat 

vaikuttaneet muun muassa alueiden demografiset muutokset ja muuttoliike (Riihelä & 

Sullström, 2001; Rusanen ym., 2002). 

 

Alueellista eriarvoisuutta voidaan tarkastella myös pienituloisuuden kautta. Suurimmat 

pienituloisuusalueet olivat vuonna 2007 Pohjois- ja Itä-Suomessa, joskin Itä-Suomessa 

pienituloisuuden kasvu on ollut 1990-luvun lopun jälkeen voimakkaampaa kuin 

Pohjois-Suomessa. Vaikka Länsi- ja Etelä-Suomessa pienituloisuus on harvinaisempaa, 

on etenkin Länsi-Suomen pienituloisuus kasvanut merkittävästi. (Niemelä, 2007.) 

Pienituloisuuden alueellinen kehitys on 2010-luvulla jatkunut samansuuntaisena 

verrattuna aiempaan, sillä Tilastokeskuksen (2020a) tulonjakotilaston mukaan vuonna 

2019 pienituloisten osuus väestöstä oli suurin Pohjois-Karjalassa, Keski-Suomessa ja 

Etelä-Savossa. Vähiten pienituloisia suhteessa väestömäärään oli Ahvenanmaalla, 

Uudellamaalla ja Pohjanmaalla (Tilastokeskus, 2020a). Maaseudulla ja pienissä 

taajamissa pienituloisuus on yleisempää kuin kaupungeissa. Vaikka alueiden välillä on 

havaittavissa eroja, on alueellinen pienituloisuus kuitenkin tasoittunut koko maassa 

aiempiin vuosikymmeniin verrattuna. (Niemelä, 2007.)  

 

Taloudellisten tekijöiden lisäksi Suomessa on havaittavissa myös sosiaalisia, 

esimerkiksi koulutukseen liittyviä alueellisia eroja, joihin taloudelliset näkökulmat 

eittämättä vaikuttavat. OECD:n (2020) tarkastelun mukaa Suomessa koulutuksen 

alueelliset erot ovat hyvin pieniä, kun tarkastellaan vähintään toisen asteen koulutuksen 

suorittaneiden osuutta 25–64-vuotiaista suomalaisista. Kun verrataan korkeinta 

suoritettua tutkintoa, maakuntien välillä on kuitenkin selkeitä eroja. Tilastokeskuksen 

(2017) väestön koulutusrakennetta tarkastelevan tilaston mukaan vuonna 2016 yli 15-

vuotta täyttäneistä korkeimmin koulutettu väestö asui Uudellamaalla, Pohjanmaalla ja 

Varsinais-Suomessa. Myös kunnittain mitattuna väestön korkeimmassa suoritetussa 

koulutustasossa on eroja. Erityisesti yliopistokaupungeissa ja niiden ympäryskunnissa 

asui vuonna 2014 enemmän korkeakoulutettuja kuin maalaiskunnissa (Tilastokeskus, 

2015).  
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Sosiaalisen eriarvoisuuden näkökulmasta myös koulutuksen ja sen saatavuuden 

alueelliset erot vaikuttavat eriarvoistumiskehitykseen. Elinkeinoelämän 

tutkimuslaitoksen (ETLA) tutkimuksen mukaan toisen asteen koulutusta tarkasteltaessa 

vähäinen alueellisen koulutustarjonnan saatavuus ja sen vähentäminen entisestään 

voivat vaikuttaa koulutusalan valintaan, tutkinnon suorittamisen todennäköisyyteen, 

valmistumiseen käytettyyn aikaan ja menestykseen työmarkkinoilla työuran alussa 

(Virtanen & Riukula, 2021). Myös muuttoliike suuriin kasvukeskuksiin koulutuksen 

perässä vaikuttaa alueellisiin eroihin väestössä. Suomalaiset korkeakoulutetut jäävät 

usein opiskelukaupunkiinsa tai muuttavat suuriin yliopistokaupunkeihin tutkinnon 

suorittamisen jälkeen, mikä kasvattaa suurten yliopistokaupunkien väestömäärän lisäksi 

niiden sosiaalista pääomaa ja vaikuttaa negatiivisesti opiskelijoiden kotikuntien ja 

pienempien yliopistokaupunkien korkeasti koulutetun väestön osuuteen (Kotavaara ym., 

2018). Siten koulutuksella ja sen alueellisella eriytymisellä on merkittäviä vaikutuksia 

eri alueiden elinvoimaisuuteen, talouteen ja väestöpohjaan, mikä heijastaa alueellista 

eriarvoistumiskehitystä.  
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3 Tuloerot ja tuloluokat 

 

Tuloerojen kasvu, joka heijastaa yhteiskunnallisen eriarvoisuuden kasvua, on noussut 

niin poliittisten päättäjien kuin akateemisten tutkijoiden huolenaiheeksi viime 

vuosikymmeninä. Mahdollisimman pieniin tuloeroihin on pyrkiminen, sillä pienet 

tuloerot lisäävät ihmisten hyvinvointia yhteiskunnassa. Richard Wilkinson ja Kate 

Pickett (2011, 307–308) esittävät kirjassaan Tasa-arvo ja hyvinvointi: Miksi pienet 

tuloerot koituvat kaikkien hyväksi? (The Spirit Level: Why Equality is Better for 

Everyone), että pienempien tuloerojen yhteiskunnissa ihmiset ovat terveempiä ja voivat 

paremmin verrattuna samaan yhteiskunta- tai tuloluokkaan kuuluviin ihmisiin 

suurempien tuloerojen yhteiskunnissa. Pienemmät tuloerot ja vähäisempi taloudellinen 

eriarvoisuus vaikuttavat edistävästi erityisesti köyhien terveyteen ja hyvinvointiin, 

mutta laajemmassa kuvassa myös koko yhteiskunnan terveyteen ja hyvinvointiin. 

Pienten tuloerojen maissa esimerkiksi ihmisten keskinäinen luottamus on korkeampi ja 

mielenterveysongelmat harvinaisempia kuin suurten tuloerojen maissa. (Mt., 71, 86, 

208.)  

 

3.1 Tuloerot ja niiden viimeaikainen kehitys 

 

Suomessa niin tulo- kuin varallisuuserot ovat kasvaneet huomattavasti viime 

vuosikymmeninä, ja erityisesti ylimpien tulo-osuuksien kasvu on ollut merkittävää 

(Riihelä & Tuomala, 2020, 29). Tuloerojen kasvu ei kuitenkaan ole ainoastaan 

suomalainen ilmiö, vaan tuloerot ovat kasvaneet ympäri maailmaa (esim. Blom, 

Kankainen & Melin, 2012; Suoniemi & Rantala, 2010). Niin suhteellisen Gini-

kertoimen, MDL-mitan kuin keskiarvotuloihin perustuvien mittojen mukaan tuloerot 

ovat kasvaneet yhtäjaksoisesti 1990-luvulta vuoteen 2007 asti ja hetkellisen laskun 

jälkeen taas yhä edelleen (Riihelä & Tuomala, 2020, 59–60). Vaikka Suomessa ja 

muissa Pohjoismaissa taloudellinen ja sosiaalinen eriarvoisuus on globaalissa 

kontekstissa yhä verrattain vähäistä, haastaa tuloerojen kasvutrendi pohjoismaisen 

hyvinvointivaltiomallin taloudellisen ja sosiaalisen tasa-arvon edistäjänä (Calmfors & 

Roine, 2018). 
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Tuloerojen kasvuun vaikuttavat monet tekijät, kuten teknologinen kehitys, globalisaatio 

ja demografiset muutokset, joihin jo aiemmassa eriarvoisuutta tuottavia ja ylläpitäviä 

mekanismeja tarkastelleessa osiossa perehdyttiin. Tässä kohtaa katsausta tarkastellaan 

pääomatuloja ja niiden vaikutuksia tuloeroihin tarkemmin. Pikettyn (2016, 219) mukaan 

työtuloerot, pääomatuloerot ja niiden väliset kytkökset muodostavat tuloerot jokaisessa 

maassa. Työtulot koostuvat pääsääntöisesti palkoista, kun taas pääomatuloihin sisältyvät 

pääoman omistamisesta ilman työntekoa hankitut tulot. Pääomatulot jakautuvat aina 

epätasaisemmin kuin työtulot. (Mt., 223–224.) Hyvätuloisten rikastumista entisestään 

ovat edistäneet erityisesti juuri pääomatulot (Søgaard, 2018). Sen vuoksi yksi keskeinen 

syy tuloerojen kasvuun Suomessa on kaikista suurituloisimpien rikastuminen 

(Pareliussen ym., 2018; Riihelä & Tuomala, 2020, 29, 56).  

 

Tuloerojen kasvun ja sen taloudellisten, poliittisten ja sosiaalisten seurausten lisäksi 

ihmisten suhtautuminen taloudelliseen eriarvoisuuteen on kokenut muutoksia. Tulojen 

eriarvoisuuteen on alettu tottua, sillä eriarvoisuuden kasvusta on tullut vallitseva 

kehityssuunta, ja yhä useammat hyväksyvät entistä suuremmat tuloerot (Dolan, 2007; 

Ervasti, 2010, 155). Mitä suurempaa tuloeroissa mitattu eriarvoisuus yhteiskunnassa on, 

sitä enemmän kansalaiset sietävät ja hyväksyvät suuriakin tuloeroja (Schröder, 2017). 

Korkeammassa sosioekonomisessa asemassa olevat ihmiset kokevat tuloerot 

siedettävämmiksi kuin matalammassa sosioekonomisessa asemassa olevat ihmiset 

etenkin yhteiskunnissa, joissa suorituksiin ja ansioihin perustuvat meritokraattiset 

käsitykset määrittelevät voimakkaasti yhteiskunnan rakenteita (Roex, Huijts & Sieben, 

2019). Tuloerojen kasvulla on siten ollut taloudellisten, sosiaalisten ja poliittisten 

seurausten lisäksi vaikutuksia myös ihmisten asenteisiin ja näkemyksiin yhteiskunnasta.  

 

3.2 Tuloluokat 

 

Tämän tutkielman yhtenä keskeisenä kiinnostuksen kohteena ovat tuloluokkien ja 

erityisesti pienituloisten kokemukset eriarvoisuudesta. Tuloluokille on olemassa useita 

luokitteluja, joiden perusteella ihmiset voidaan jakaa tulojensa perusteella vertailtaviin 

ryhmiin. Vakiintunein luokittelu keskittyy juuri pienituloisiin pienituloisuusasteen ja 

köyhyysrajan määritelmien myötä. Myös muille tuloluokille on esitetty erilaisia 
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luokitteluja, mutta kaikkien tuloluokkien luokittelut ovat silti tulkinnanvaraisia ja 

eroavat toisistaan riippuen siitä, millaisesta tutkimuksesta kulloinkin on kyse.  

 

Tilastokeskuksen (2020a) tulonjakotilaston mukaan pienituloisuusastetta käytetään 

kuvaamaan suhteellisia tuloeroja väestöstä, jonka tulot ovat mediaanitulon alapuolella. 

Jos kotitalouden käytettävissä olevat tulot ovat pienemmät kuin 60 prosenttia väestön 

mediaanitulosta, luokitellaan kotitalous pienituloiseksi. Siten pienituloisuuden kehitys 

on riippuvainen pienituloisten kotitalouksien tulokehityksen lisäksi myös mediaanitulon 

kehityksestä. (Tilastokeskus, 2020a.) Monesti pienituloisuusrajan synonyyminä 

käytetään köyhyysrajan käsitettä, sillä esimerkiksi Euroopan unionin tilastoissa 

köyhyysrajana pidetään samaa 60 prosentin mediaanitulojen rajaa (Eurostat, 2020). 

Köyhyysraja viittaa taloudellisten resurssien puutteen vuoksi myös suhteelliseen 

köyhyyteen eli kykenemättömyyteen saavuttaa yhteiskunnan vähimmäiselintasoa 

(Moisio, 2006).  

 

Vuonna 2019 Suomessa pienituloisia henkilöitä oli noin 669 000 eli noin 29 000 

henkilöä enemmän kuin edellisenä vuonna (Tilastokeskus, 2020a). EU-maiden 

väestöstä pienituloisten osuus oli vuonna 2018 keskimäärin 16,8 prosenttia, kun taas 

suomalaisista pienituloisia oli noin 12 prosenttia (Eurostat, 2020; Tilastokeskus, 2020a). 

Suomessa pienituloisten osuus väestöstä on yksi EU:n alhaisimmista.  

 

Tuoreimman tulonjakotilaston mukaan vuonna 2019 pienituloisuuden raja yhden 

hengen kotitalouksissa oli 15 300 euroa vuodessa eli noin 1 280 euroa kuukaudessa. 

Sitä suuremmissa kotitalouksissa pienituloisuusraja muodostuu kertomalla yhden 

hengen kotitalouden pienituloisuusraja kotitalouden kulutusyksikköluvulla. OECD:n 

modifioituun skaalaan perustuva Tilastokeskuksen käyttämä kulutusyksikköluku on 

yhdestä aikuisesta 1, kotitalouden muista yli 14 vuotta täyttäneistä henkilöistä 0,5 ja alle 

13-vuotiasta 0,3. (Tilastokeskus, 2020a.) Yksinasuvilla suhteellisen köyhyyden riski on 

suurempi verrattuna suurempiin kotitalouksiin (Eurostat, 2020). Yksinasuva tarvitsee 

suuremmat tulot saavuttaakseen saman elintason kuin suuremmat kotitaloudet (Moisio, 

2006).  

 

Pienituloisten osuus väestöstä vaihtelee myös sukupuolen mukaan. Maissa, joissa 

pienituloisuus on muutenkin vähäisempää, on myös sukupuolten väliset erot tavallisesti 
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pieniä (Bárcena-Martín & Moro-Egido, 2013). Suomessa sukupuolten välinen ero on 

muihin EU-maihin verrattuna hyvin pieni, mutta silti suhteellisesti köyhien naisten 

osuus on miehiä suurempi (Eurostat, 2020). Suhteellinen köyhyys ja pienituloisuus ovat 

yleisempiä naisilla kuin miehillä johtuen esimerkiksi työelämän rakenteista sekä lasten 

hankinnan ja kodinhoidon suuremmasta rasituksesta naisille (Bárcena-Martín & Moro-

Egido, 2013). 

 

Pienituloisuuden rajaksi on yleisesti vakiintunut 60 prosenttia mediaanituloista. Keski- 

ja suurituloisten kohdalla vastaavia rajoja ei ole yhtä selkeästi ja laajasti määritelty ja 

käytetty. Piketty (2016, 228–229) käyttää tuloluokkien määrittelyyn desiileihin 

perustuvaa jaottelua eli kymmenyksiä siten, että alimmat luokat koostuvat alimmasta 50 

prosentista, keskiluokka seuraavasta 40 prosentista ja yläluokka ylimmästä 10 

prosentista. Samankaltaista tulokymmenysten luokittelua käytetään Tilastokeskuksen 

(2020b) tulonjakotilastossa sillä erotuksella, että keskiluokasta puhuttaessa tarkastellaan 

tulokymmenyksiä V–IX. Siten alimmat luokat koostuvat alimmasta 40 prosentista, 

keskituloiset kattavat seuraavat 50 prosenttia ja suurituloisimmat ylimmät 10 prosenttia. 

OECD:n (2019) sekä Vaalavuon ja Kauppisen (2020) keskiluokkaa ja keskituloisia 

käsittelevissä tutkimuksissa keskituloisiksi kotitalouksiksi on määritelty ne kotitaloudet, 

joiden tulot ovat 75–200 prosenttia väestön mediaanituloista.  

 

Suurituloisia tarkasteltaessa huomio keskittyy tyypillisesti ylimpään tulokymmenykseen 

mediaanitulojen prosenttiosuuksien sijaan. Tilastokeskuksen (2019) mukaan vuonna 

2019 ylimmässä tulokymmenyksessä yhden hengen kotitalouden kuukausittaiset tulot 

olivat vähintään noin 3 780 euroa. Suurituloisten rikastuminen muita tuloluokkia 

enemmän ja nopeammin on ollut pitkän ajan kehityssuunta (Søgaard, 2018). 

Pohjoismaille tyypillisistä pienistä tuloeroista huolimatta on olemassa erittäin 

suurituloisten ryhmä, joka on rikastunut entisestään kasvattaen näin tuloeroja (Riihelä & 

Tuomala, 2020, 36, 38).  

 

Suurituloisten ryhmästä voidaan edelleen erottaa huipputuloisten ryhmä, joka käsittää 

tulojakauman ylimmän promillen. Kantolan ja Kuuselan (2019, 9–10) suomalaisia 

huipputuloisia käsittelevän tutkimuksen mukaan ylimmän promillen tulot ovat 

keskimäärin 22 kertaa suuremmat kuin keskivertopalkansaajan, ja ylimmän promillen 

tulot ovat kasvaneet viime aikoina kaikkia muita ryhmiä enemmän. Tulojen lisäksi 
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myös vauraus on kasautunut yhä enemmän, minkä seurauksena huippurikkaiden määrä 

on kasvanut Suomessa (mt., 16).  

 

3.3 Tuloluokista yhteiskuntaluokkiin  

 

Tuloerojen ja taloudellisen eriarvoisuuden yhteydessä on syytä tarkastella lyhyesti myös 

luokan käsitettä, sillä yhteiskuntaluokan käsitteen avulla on perinteisesti selitetty 

yhteiskunnallisia eroja ja sosiaalista kerrostuneisuutta (Allardt, 1995, 106; Erola, 

2010a). Ammattiasemaan perustuva luokkajako yhdistää koetun hyvä- ja huono-

osaisuuden ja niiden syyt (Erola, 2010a, 23). Yhteiskuntaluokka on yhteydessä 

sosioekonomiseen asemaan, joskin sosioekonominen asema kuvastaa yksilön 

senhetkistä sosiaalista ja taloudellista tilannetta, kun taas yhteiskuntaluokka heijastaa 

vakiintuneempaa sosiaalista taustaa (Rubin ym., 2014). Myös ammatin ja tulojen yhteys 

toisiinsa on olennainen, sillä esimerkiksi eläkeläisen aiempi ammatti määrittää vahvasti 

tämän nykyistä tulotasoa (Erola, 2010a, 24). Sen vuoksi ammattiasemaan perustuva 

luokkajako on tärkeää huomioida, vaikka tässä tutkielmassa eri luokat perustuvat ennen 

kaikkea tuloihin.  

 

Perinteisesti yhteiskuntaluokilla on viitattu ammattiasemaan perustuvaan jakoon (esim. 

Erikson & Goldthorpe, 1992, 37; Erola, 2010a, 22). Marxilaisessa ammattiluokittelussa 

olennaista on luokkaan kuuluvan suhde tuotantovälineisiin ja asema tuotannossa (Craib, 

2002; Erola 2010b, 28). Marxilaisessa teoriassa ajatus yhteiskuntaluokista perustuu 

aiemmin esitettyihin pakkoteorioihin, joissa tuotantovälineiden omistamisella 

valtaapitävät ryhmät ylläpitävät yhteiskunnallista kahtiajakoa (Allardt, 1995, 105, 109). 

 

Weberiläisessä ammattiluokittelussa huomio kiinnittyy luokkien rooliin markkinoilla ja 

elämisen mahdollisuuksissa, sillä luokan muodostavat yksilöt, joilla on samanlaiset 

elämisen mahdollisuudet tietyn omaisuuden omistamisen tuloksena (Craib, 2002). 

Elämisen mahdollisuudet ovat seurausta yksilön taloudellisista resursseista, jotka 

perustuvat yksilön asemaan markkinoilla (Allardt, 1995, 109). Nykyisin yksi 

keskeisimmistä luokkaluokitteluista on sekä marxilaisen että weberiläisen 

ammattiluokittelun perusteella muodostettu Eriksonin–Goldthorpen luokittelu, jossa 

erotetaan työnantajat, yrittäjät ja palkkatyöläiset toisistaan ja luokka-asemaan 
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vaikuttavat myös työn itsenäisyys ja siihen vaadittavat taidot (Erikson & Goldthorpe, 

1992, 36–37, 40). 

 

Jotta voitaisiin ymmärtää luokka-asemien muodostumista, on tärkeä kiinnittää huomiota 

koulutuksen ja luokan väliseen yhteyteen (Naumanen & Silvennoinen, 2010, 67). 

Luokkataustan vaikutus koulutukselliseen eriarvoisuuteen on vähentynyt niin naisilla 

kuin miehillä 2000-luvun alussa (Breen ym., 2010). Vaikka koulutus ei kaikissa 

tapauksissa määritä suoraan henkilön luokka-asemaa, on koulutuksella silti monesti 

selkeä yhteys saavutettuun yhteiskuntaluokkaan. Korkeammin koulutetut sijoittuvat 

useasti ammattiin perustuvissa yhteiskuntaluokituksissa toimihenkilötehtäviin, kun taas 

matalasti koulutetut sijoittuvat tyypillisesti työväenluokkaisiin asemiin (Naumanen & 

Silvennoinen, 2010, 70).  

 

Suomessa koulutus on ollut keskeinen tekijä yhteiskuntaluokkien välisten erojen 

tasoittamisessa (Tervasmäki, Okkolin & Kauppinen, 2020). Vanhempien ja jälkeläisten 

koulutustason suhdetta toisiinsa tarkastellaan usein vanhempien luokka-aseman, 

koulutustason tai tulojen perusteella (Naumanen & Silvennoinen, 2010, 73). Koulutus ei 

kuitenkaan välttämättä edistä kaikissa tapauksissa eriarvoisuuden vähentämistä, sillä 

korkeammassa sosioekonomisessa asemassa olevien vanhempien lapset omaksuvat 

muita todennäköisemmin kotoa suotuisat toimintatavat oppimiseen, koulussa 

pärjäämiseen ja koulutuksesta hyötymiseen (Raudenbush & Eschmann, 2015). 

Huolimatta siitä, että Suomessa koulutuksen periytyminen on monia muita länsimaita 

vähäisempää, vaikuttaa vanhempien sosioekonominen luokka-asema ja koulutustausta 

myös yksilön saavuttamaan koulutustasoon (Kailaheimo-Lönnqvist ym., 2020, 95; 

Tervasmäki, Okkolin & Kauppinen, 2020).  

 

Saavutetulla koulutuksella, johon yhteiskuntaluokka vaikuttaa, on vaikutuksia 

koulutuksen jälkeiseen elämään. Monesti korkeampi koulutustaso merkitsee 

vähäisempää työttömyyttä, suurempia tuloja ja pienempää syrjäytymisriskiä 

(Kailaheimo-Lönnqvist ym., 2020, 115). Vähäinen koulutus taas on yksi huono-

osaisuuden kasautumisen mekanismeista (Saari, 2015). Toisin sanoen koulutus 

vaikuttaa yksilön sosioekonomiseen asemaan sekä yhteiskuntaluokkaan ja niiden kautta 

mahdollisesti kokemuksiin eriarvoisuudesta.  
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4 Tutkimusasetelma ja tutkimuskysymykset 

 

Tässä tutkielmassa tarkastellaan pienituloisten kokemuksia taloudellisesta ja 

sosiaalisesta eriarvoisuudesta suomalaisessa yhteiskunnassa. Taloudellista 

eriarvoisuutta selvitetään tuloerojen epäoikeudenmukaisuuden kokemusten ja sosiaalista 

eriarvoisuutta sosiaaliryhmien välisten ristiriitojen kokemusten avulla.  

 

Eriarvoisuus itsessään ja ihmisten käsitykset eriarvoisuudesta ovat useasta syystä 

merkittävä yhteiskuntatieteellinen tutkimuskohde. Vaikka eriarvoisuutta on tutkittu 

paljon useista näkökulmista, Juho Saaren (2015) mukaan valtioneuvoston tasolla ei ole 

selvitetty ja pyritty muokkaamaan pysyvän eriarvoistumisen mekanismeja, vaan 

painopiste on ollut köyhyyden ja huono-osaisuuden vähentämisessä. Köyhyyden ja 

huono-osaisuuden vähentäminen kytkeytyy kiistatta eriarvoisuuteen, mutta tehtyjen 

politiikkaratkaisujen vaikutuksia nimenomaan eriarvoisuuteen ei ole selvitetty (mt., 

231–232). Koska näkemykset eriarvoisuudesta vaikuttavat esimerkiksi onnellisuuteen, 

työtyytyväisyyteen, poliittiseen aktiivisuuteen sekä taloudellisiin valintoihin ja 

tulonjaon tukemiseen (Gilmpelson & Treisman, 2018; Hadavand, 2017; Knell & Stix, 

2020), tulisi eriarvoisuuden ja sen kokemusten selvittämiseen panostaa aiempaa 

enemmän hyvinvoinnin edistämiseksi suomalaisessa yhteiskunnassa. 

 

Eriarvoisuuden tutkimuksessa on kiinnitetty erityisesti huomiota taloudellisen 

eriarvoisuuden tutkimuksen lisäksi myös yhteiskuntapoliittiseen, enemmän sosiaalisesta 

näkökulmasta eriarvoisuutta lähestyvään tutkimukseen. Taloudellinen ja sosiaalinen 

eriarvoisuus nähdään yhteiskunnallisena haasteena, sillä eriarvoisuus vaikuttaa yksilön 

elämään aina koulutusmahdollisuuksista terveyteen ja hyvinvointiin (Aaltonen ym., 

2020, 66; Kraus, Park & Tan, 2017; McGregor, Smith & Wills, 2019). Eriarvoisuuden 

vähentäminen ja pyrkimys mahdollisimman tasa-arvoiseen yhteiskuntaan nähdään 

keskeisenä tavoitteena, sillä mitä tasa-arvoisempi yhteiskunta on, sitä paremmat 

mahdollisuudet sillä on huono-osaisia hyödyttävään uudelleenjakoon ja sääntelyyn 

(Saari, 2015, 66).  

 

Ihmisten ajatus omasta asemastaan yhteiskunnassa ja yhteiskunnallisesta 

eriarvoisuudesta on yhteydessä siihen, miten he ajattelevat tuloeroista ja tulojen 
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uudelleenjaosta (Hadavand, 2017). Tilastoihin perustuvissa sekä ihmisten näkemyksiä 

tarkastelevissa eriarvoisuuden tutkimuksissa on huomattavia eroja siinä, millaisina 

esimerkiksi taloudellinen eriarvoisuus ja mahdollisuuksien tasa-arvo näyttäytyvät 

(Brunori, 2017; Hadavand, 2017). Sen vuoksi yksilöiden näkemyksiä selvittävä 

tutkimus on tärkeää ja voi antaa hyvin erilaisen kuvan verrattuna tilastotietoon 

perustuvaan tutkimukseen.  

 

Tässä tutkielmassa eriarvoisuutta lähestytään aiemmillekin tutkimuksille tavanomaisesti 

taloudellisen eriarvoisuuden näkökulmasta. Taloudellisen eriarvoisuuden eli tulo- ja 

varallisuuserojen tarkastelussa kiinnitetään huomiota erityisesti tuloeroihin ja niiden 

epäoikeudenmukaisuuden kokemuksiin. Suuret tuloerot koetaan hyväksytymmiksi ja 

oikeudenmukaisemmiksi yhteiskunnissa, joissa taloudellinen eriarvoisuus on 

voimakasta (Schröder, 2017). Taloudellinen eriarvoisuus ja tuloerot, jotka ovat 

seurausta yksilön ahkerasta työnteosta ja meriiteistä, koetaan monesti perittyä 

varallisuutta oikeudenmukaisemmiksi (Brunori, 2017; Piketty, 2016). Mahdollisuuksien 

tasa-arvon toteutuessa voidaan tuloerojen olettaa johtuvan juuri yksilön ponnisteluista, 

jolloin tuloerot nähdään oikeudenmukaisempina. Sen myötä tuloerojen 

epäoikeudenmukaisuuden näkemykset kuvastavat taloudellista eriarvoisuutta ja 

yhteiskunnan eriarvoisuutta aiheuttavia ja ylläpitäviä mekanismeja.  

 

Toisena eriarvoisuuden ulottuvuutena tarkastellaan sosiaalista eriarvoisuutta, johon 

taloudellinen eriarvoisuus kiinteästi kytkeytyy. Sosiaalista eriarvoisuutta lähestytään 

sosiaaliryhmien välisten ristiriitojen kokemusten avulla. Eri sosiaaliryhmien 

määrittelyssä taloudellista ulottuvuutta ei voida jättää huomiotta, mutta ryhmiin 

kuulumiseen liittyvät usein myös sosiaaliset ja kulttuuriset seikat. Sosiaalinen 

eriarvoisuus voidaan määritellä resurssien ja statuksen eroina yhteiskunnassa (Warwick-

Booth, 2013), saavutettuihin tuloksiin kuten ammattiasemaan ja koulutukseen pääsyyn 

sekä yksilön kykyihin perustuvana suhteellisena asemana (Binelli, Loveless & 

Whitefield, 2015) ja terveyden ja hyvinvoinnin eroina (Aaltonen ym., 2020). Koska eri 

resurssit, saavutetut tulokset ja hyvinvointi vaihtelevat eri sosiaaliryhmien välillä, 

voidaan aiempien tutkimusten ja selvitysten (esim. Blom, Kankainen & Melin, 2012; 

Saari, 2019) perusteella olettaa ristiriitojen kokemusten olevan erilaisia eri 

sosioekonomisissa asemissa olevilla ihmisillä.  
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Taloudellista ja sosiaalista eriarvoisuutta pyritään selittämään tuloluokkien ja erityisesti 

pienituloisuuden avulla. Käytettävissä oleva aineisto mahdollistaa paremmin tuloerojen 

kuin varallisuuserojen tutkimisen, sillä aineisto ei sisällä tietoja vastaajien 

varallisuudesta. Tietyllä hetkellä saatavat tulot eivät kuitenkaan selitä kotitalouksien 

kaikkia käytettävissä olevia taloudellisia resursseja, sillä huomattava merkitys on myös 

pidemmän ajan saatossa kasautuneella varallisuudella, jonka määrään vaikuttavat 

tulojen lisäksi muun muassa ikä, perhe- ja koulutustausta, etnisyys ja sukupuoli 

(Killewald, Pfeffer & Schachner, 2017). Tulot vaihtelevat myös elämänvaiheen 

mukaan. Tästä huolimatta tulojen perusteella voidaan tehdä oletuksia yksilön 

taloudellisista resursseista ja mahdollisuuksista toteuttaa tarpeitaan (McGregor, Smith & 

Wills, 2019), minkä vuoksi tulot ovat tarkoituksenmukainen indikaattori taloudellisen 

eriarvoisuuden tarkastelussa.  

 

Koulutus vaikuttaa yhteiskuntaluokkaan sekä sosiaaliseen asemaan ja niiden kautta 

yksilöiden näkemyksiin eriarvoisuudesta. Koulutus on yhteydessä suurempiin tuloihin 

(esim. Kailaheimo-Lönnqvist ym., 2020, 93). Taloudellista eriarvoisuutta ja tuloeroja 

koskevat asenteet vaihtelevat koulutuksen mukaan (Blom, Kankainen & Melin, 2012). 

Lisäksi koulutus vaikuttaa näkemyksiin yhteiskunnallisista jännitteistä ja ristiriidoista 

(Saari, 2019). Koulutuksen hankkimiseen vaikuttaa vanhempien sosioekonominen 

tausta. Vanhempien sosioekonominen tausta vaikuttaa koulutuksen lisäksi 

työllistymiseen, tulotasoon ja yksilön sosioekonomiseen asemaan (Naumanen & 

Silvennoinen, 2010). Yksilön yhteiskuntaluokka ja sosioekonominen asema, jotka 

mukailevat monesti vanhempien luokka-asemaa, selittävät näkemyksiä tuloeroista ja 

tulonjaosta (Ervasti, 2010, 165). 

 

Pienituloisuus ja sen myötä mahdollisesti myös eri tuloluokkien näkemykset 

taloudellisesta ja sosiaalisesta eriarvoisuudesta vaihtelevat sukupuolen ja iän mukaan. 

Vaikka Suomessa erot sukupuolten välillä pienituloisten osuudessa väestössä ovatkin 

hyvin pieniä, on pienituloisten naisten osuus suurempi kuin pienituloisten miesten 

(Eurostat, 2020). Pienituloisuus vaihtelee usein iän ja elämäntilanteen, esimerkiksi 

opiskelun tai eläköitymisen myötä (Almås, Havnes & Mogstad, 2011), jolloin ikä voi 

vaikuttaa myös eriarvoisuuden kokemuksiin.  
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Tutkimuskysymykset ovat seuraavat:  

 

1. Onko pienituloisuus yhteydessä tuloerojen epäoikeudenmukaisuuden 

kokemuksiin sekä eri sosiaaliryhmien välisten ristiriitojen kokemuksiin? 

2. Selittääkö koulutustaso tai vanhempien sosioekonominen tausta 

pienituloisuuden ja tuloerojen epäoikeudenmukaisuuden kokemusten ja 

sosiaaliryhmien välisten ristiriitojen kokemusten välistä mahdollista yhteyttä? 

3. Eroaako tuloluokan ja tuloerojen epäoikeudenmukaisuuden kokemusten ja 

sosiaaliryhmien välisten ristiriitojen kokemusten välinen mahdollinen yhteys 

alueellisesti? 

 

Kuviossa 1 on esitetty muuttujien väliset oletetut yhteydet. Oletuksena on, että 

kokemukset tuloerojen epäoikeudenmukaisuudesta ja eri sosiaaliryhmien välisistä 

ristiriidoista vaihtelevat tuloluokan mukaan niin, että pienituloiset kokevat tuloerot 

epäoikeudenmukaisemmiksi ja sosiaaliryhmien väliset ristiriidat voimakkaammiksi kuin 

muut tuloluokat. Lisäksi koulutustason ja vanhempien sosioekonomisen aseman 

oletetaan vaikuttavan tuloluokkaan ja tuloerojen epäoikeudenmukaisuuden ja 

sosiaaliryhmien välisten ristiriitojen kokemusten ja pienituloisuuden väliseen yhteyteen. 

Alueellisesti eriarvoisuuden kokemusten ja pienituloisuuden mahdollisen yhteyden 

oletetaan vaihtelevan. Taustamuuttujat ikä ja sukupuoli voivat vaikuttaa tuloluokkaan, 

koulutustasoon ja eriarvoisuuden kokemuksiin.  
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Kuvio 1. Muuttujien väliset oletetut yhteydet. 
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5 Aineisto ja menetelmät 

 

5.1 Aineisto 

 

Tutkielman aineistona käytettiin vuoden 2019 International Social Survey Programme 

(ISSP) -sarjan Suomen aineistoa, jonka teemana on eriarvoisuus. ISSP-aineiston 

koodikirjassa (2020) ISSP:n kuvataan olevan maailmanlaajuinen yhteiskuntatieteellinen 

vertailututkimusohjelma, jonka vuosittainen aineistonkeruu alkoi vuonna 1985. Aineisto 

on tyypiltään toistuva poikkileikkausaineisto. Suomea koskevaa aineistoa on saatavilla 

vuodesta 2000 lähtien. Aineisto on saatavilla Tietoarkistosta tutkimukseen, opetukseen 

ja opiskeluun.  

 

ISSP:n koodikirjan (2020) mukaan vuoden 2019 ISSP-aineistossa tarkasteltiin 

taloudellista eriarvoisuutta, jota tutkittiin tiedustelemalla muun muassa vastaajien 

suhtautumista eri sosiaaliryhmien välisiin tuloeroihin, yhteiskunnan hierarkioihin sekä 

verotukseen. Kyselyssä selvitettiin myös vastaajien näkemyksiä siitä, kuinka tärkeitä 

elämässä etenemiseen tietyt asiat ovat ja mihin vastaajat sijoittavat itsensä, kun 

tarkastellaan hyvä- ja huono-osaisuutta elämän eri vaiheissa. Taustatietoina kysyttiin 

muun muassa sukupuolta, syntymävuotta, suuraluetta, ammattia, koulutustaustaa, tuloja 

sekä vastaajan puolison ja vanhempien ammatteja. 

 

Aineistonkeruun toteutti Tilastokeskus, ja keruumenetelmänä oli itsetäytettävä verkko- 

tai paperinen lomake. Vastaajat poimittiin systemaattisella satunnaisotannalla 

väestötietokannasta, ja otoskoko oli 2 500 henkilöä, joista 991 vastasi kyselyyn. 

Vastaajista 663 henkilöä (66,9 %) vastasi verkkolomakkeella ja loput 328 (33,1 %) 

paperisella lomakkeella. Sukupuolten välillä ei ollut suurta eroa vastaamistavassa. 

Vastaajia tavoiteltiin enintään kuusi kertaa keruun aikana. Aineiston vastausprosentti oli 

39,6 eli melko matala. Kato oli yhteensä 1 509. Aineiston perusjoukko muodostui 15–

74-vuotiaista suomalaisista. Aineistonkeruu tapahtui 13.9.2019–31.12.2019. (ISSP-

koodikirja, 2020.) 

 

Tässä tutkielmassa käytettävää aineistoa rajattiin alkuperäisestä aineistosta siten, että 

analyysissa mukana olleista muuttujista poistettiin puuttuvat havainnot. Toisin sanoen 
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analyysissa olivat mukana ne vastaajat, jotka olivat vastanneet asianmukaisesti 

jokaiseen kysymykseen, jonka tietoja analyysissa käytettiin. Puuttuvina havaintoina 

käsiteltiin myös ”En osaa sanoa” -vastaukset. Tuloerojen epäoikeudenmukaisuuden 

kokemuksissa puuttuvia havaintoja oli 135, sosiaaliryhmien välisten ristiriitojen 

kokemuksissa 66, tuloluokassa 124, koulutustasossa 12, vanhempien sosioekonomisessa 

taustassa 37 ja suuralueessa, ikäluokassa ja sukupuolessa 0. Eri muuttujien puuttuvat 

tiedot olivat osin samojen vastaajien vastauksia, joten puuttuvia havaintoja oli yhteensä 

236. Näin ollen tutkielman lopullinen aineisto koostui 755 havainnosta. Lopulliseen 

aineistoon valikoituneista vastaajista 51,7 prosenttia oli miehiä ja 48,3 prosenttia naisia.  

 

Jotta otoksen perusteella tehdyt tulkinnat perusjoukosta olisivat mahdollisimman 

luotettavia, tulee pohtia otoksen edustavuutta. Vastaajakato voi tuoda haasteita otoksen 

edustavuuteen, sillä esimerkiksi tulotason jakauma voi poiketa perusjoukon jakaumasta 

(Tähtinen, Laakkonen & Broberg, 2020, 17). Kadon aiheuttaman vääristymän 

korjaamiseksi on aineistossa kuitenkin reagoitu painokertoimilla. Painokertoimilla 

voidaan tasata tiettyjen muuttujien aliedustavuutta (Tähtinen, Laakkonen & Broberg, 

2020, 17). Painokertoimia on käytetty aineistossa esimerkiksi sukupuolen, ikäluokkien, 

alueiden ja kuntatyypin kohdalla. Tämän tutkielman analyysit tehtiin painotetulla 

aineistolla, joten painokertoimien myötä melko matalasta vastausprosentista huolimatta 

aineiston voidaan katsoa edustavan perusjoukkoa suhteellisen hyvin. Aineiston koko 

tulee kuitenkin huomioida tulosten yleistämisessä ja johtopäätöksiä tehdessä. 

 

Koska erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat pienituloiset ja sen myötä todennäköisesti 

myös yhteiskunnan huono-osaisimmat, on hyvä pohtia myös aineiston edustavuutta 

pienituloisten ja huono-osaisten osalta. Saari (2015, 23–24) huomauttaa, ettei 

kattavillakaan kyselyillä automaattisesti tavoiteta riittävää määrää kaikista huono-

osaisimpia, sillä heillä ei välttämättä ole puhelinta tai osoitetta. Huolimatta siitä, ettei 

osoitteettomia henkilöitä ole välttämättä tavoitettu, on tuloissa mitattuna huono-

osaisiksi ja pienituloisiksi määriteltyjä henkilöitä suhteessa muihin tuloluokkiin ja 

perusjoukkoon riittävä määrä aineistossa edustettuina.  

 

Aineisto valittiin tämän tutkielman aineistoksi sen vuoksi, että se tarjoaa ajantasaista 

tietoa suomalaisten näkemyksistä erityisesti taloudellisesta eriarvoisuudesta. Aineisto 

mahdollistaa eri sosiaaliryhmien eriarvoisuuden näkemysten tarkastelun monien 
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taustatekijöiden myötä. Aineiston valintaan vaikutti myös se, että se on helposti 

saatavilla eikä sen perusteella ole kirjoittajan tietojen mukaan vielä julkaistu yhtä 

opinnäytetyötä lukuun ottamatta tieteellisiä tai selvityksenomaisia julkaisuja. Aineiston 

avulla on mahdollista vastata tämän tutkielman tutkimuskysymyksiin ja selvittää 

vastaajien näkemyksiä myös sosiaalisesta eriarvoisuudesta taloudellisen eriarvoisuuden 

lisäksi. Luonnollisesti valmiin aineiston käyttö asettaa tiettyjä rajoitteita tutkielmassa 

tarkasteltaviin aiheisiin ja edellyttää tutkimuskysymysten muotoilua niin, että niihin on 

aineistolla mahdollista vastata. Aineistossa eriarvoisuutta on kuitenkin tutkittu 

monipuolisesti, otos edustaa melko hyvin perusjoukkoa ja aineiston avulla voidaan 

selvittää eri taustatekijöiden vaikutuksia eriarvoisuuden näkemyksiin.  

 

5.2 Muuttujat 

 

5.2.1 Selitettävät muuttujat 

 

Tuloerojen epäoikeudenmukaisuuden kokemukset 

 

Ensimmäisenä selitettävänä muuttujana käytettiin tuloerojen oikeudenmukaisuuden ja 

epäoikeudenmukaisuuden kokemuksia kuvaavaa mittaria, jonka avulla selvitettiin 

taloudellisen eriarvoisuuden kokemuksia. Kysymyksen ”Kuinka oikeudenmukaisesti tai 

epäoikeudenmukaisesti tulot mielestäsi jakautuvat Suomessa?” vastausvaihtoehdot 

sijoittuivat neliportaiselle Likert-asteikolle 1 = ”Erittäin oikeudenmukaisesti” (N = 12), 

2 = ” Oikeudenmukaisesti” (N = 223), 3 = ” Epäoikeudenmukaisesti” (N = 455) ja 4 = 

”Erittäin epäoikeudenmukaisesti” (N = 65). Lisäksi valittavana oli ”En osaa sanoa” -

vaihtoehto, joka poistettiin analyysista.  

 

Tuloerojen epäoikeudenmukaisuuden kokemuksia kuvaava muuttuja dikotomisoitiin 

kaksiluokkaiseksi siten, että vastausvaihtoehdot 1 ja 2 (0 = ”Pitää oikeudenmukaisena”) 

ja vaihtoehdot 3 ja 4 (1 = ”Pitää epäoikeudenmukaisena”) yhdistettiin.  
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Sosiaaliryhmien välisten ristiriitojen kokemukset 

  

Toisena selitettävänä muuttujana käytettiin sosiaaliryhmien välisten ristiriitojen 

kokemuksia kuvaavaa mittaria. Mittarin avulla selvitettiin sosiaalisen eriarvoisuuden 

ulottuvuuden kokemuksia sen perusteella, kuinka vastaajat omasta sosioekonomisesta 

asemastaan käsin kokevat eri sosiaaliryhmien väliset ristiriidat. Koska taloudelliset, 

sosiaaliset ja kulttuuriset resurssit, saavutetut meriitit ja hyvinvointi vaihtelevat eri 

sosiaaliryhmien välillä, voidaan olettaa, että eri ryhmillä on erilaisia näkemyksiä siitä, 

miten suuria ristiriitoja eri sosiaaliryhmien välillä on. Se, miten suuriksi ristiriidat 

koetaan, voidaan tulkita kuvastavan vastaajien kokemuksia sosiaalisesta 

eriarvoisuudesta.  

 

Mittari koostuu kolmesta kysymyksestä, joiden vastausvaihtoehdot sijoittuivat 

neliportaiselle Likert-asteikolle (1 = ”Erittäin voimakkaita”, 2 = ”Voimakkaita”, 3 = ”Ei 

kovin voimakkaita” ja 4 = ”Ei lainkaan ristiriitoja”). Lisäksi vaihtoehtona oli ”En osaa 

sanoa”. Mittariin sisältyy seuraavat kysymykset: 

 

1) Kuinka voimakkaita ristiriitoja Suomessa mielestäsi vallitsee: köyhien ja 

rikkaiden välillä? 

2) Kuinka voimakkaita ristiriitoja Suomessa mielestäsi vallitsee: työväenluokan ja 

keskiluokan välillä? 

3) Kuinka voimakkaita ristiriitoja Suomessa mielestäsi vallitsee: johtajien ja 

työntekijöiden välillä? 

 

Kolmesta kysymyksestä muodostettiin keskiarvomuuttuja niiden vastaajien 

vastauksista, jotka olivat vastanneet vähintään kahteen kysymykseen. Alle kahteen 

kysymykseen vastanneiden vastaukset, puuttuvat arvot ja ”En osaa sanoa” -vastaukset 

poistettiin analyysista. Muuttujan asteikko on sama kuin alkuperäisten muuttujien 

asteikko: 1 = ”Erittäin voimakkaita” (N = 14), 2 = ”Voimakkaita” (N = 210), 3 = ”Ei 

kovin voimakkaita” (N = 501) ja 4 = ”Ei lainkaan ristiriitoja” (N = 30).  

 

Aiemmissa tutkimuksissa ja selvityksissä vastaavia ristiriitakysymyksiä on monesti 

tarkasteltu yksittäin ilman yhdistämistä keskiarvomuuttujaksi. Keskiarvo- tai 

summamuuttujan muodostaminen kuitenkin tiivistää aineistoa ja saa sen 
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tulkittavampaan muotoon (Tähtinen, Laakkonen & Broberg, 2020, 81). 

Maisteritutkielman kaltaisessa suhteellisen tiiviissä tutkimuksessa aineiston 

tiivistäminen oli välttämätöntä, jotta tutkittava ilmiö saatiin tulkittavampaan muotoon 

ilman, että tutkielma laajeni liikaa.  

 

Keskiarvomuuttujan muodostamista voidaan perustella myös sillä, että kun mittarin 

arvo perustuu useampaan samaa ilmiötä mittaavaan muuttujaan, mittarin luotettavuuden 

eli reliabiliteetin voidaan olettaa kasvavan (Tähtinen, Laakkonen & Broberg, 2020, 81). 

Mittarin reliabiliteettia ja sisäistä yhtenäisyyttä kuvaava Cronbachin alfa oli 0,82, jonka 

perusteella alkuperäiset muuttujat kuvaavat hyvin samaa ilmiötä. Cronbachin alfan arvo 

oli riittävän suuri, jotta alkuperäisten muuttujien yhdistäminen keskiarvomuuttujaksi oli 

perusteltua. 

 

Keskiarvomuuttujan muodostamisen jälkeen muuttuja dikotomisoitiin 

kaksiluokkaiseksi. Muuttujan luokittelu kahteen luokkaan useamman luokan sijaan oli 

tarpeellista, jotta luokkien arvojen lukumäärät olisivat riittävän suuria. 

Vastausvaihtoehdoista yhdistettiin arvot 1 ja 2 (1 = ”Kokee ristiriitoja”) sekä 3 ja 4 (0 = 

”Ei koe ristiriitoja”).  

 

5.2.2 Selittävät muuttujat 

 

Tuloluokka 

 

Vastaajien tuloja selvitettiin aineistossa kahden kysymyksen avulla. Ensimmäisessä 

kysymyksessä kysyttiin vastaajan omia keskimääräisiä bruttotuloja kuukaudessa 

pääomatulot ja kaikki sosiaalietuudet mukaan lukien ja toisessa kysymyksessä 

selvitettiin kotitalouden yhteenlaskettuja keskimääräisiä bruttotuloja kuukaudessa 

pääomatulot ja sosiaalietuudet mukaan lukien. Jos vastaaja asui yksin, pyydettiin 

jättämään vastaamatta jälkimmäiseen kysymykseen.  

 

Tuloluokkien muodostamisessa hyödynnettiin Tilastokeskuksen kulutusyksikköä, jonka 

avulla kaikenkokoisille kotitalouksille saatiin samat tuloluokkien rajat. Kooltaan 

suurempien kotitalouksien tulot suhteutettiin tuloluokkiin jakamalla kotitalouden tulot 
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kulutusyksiköllä. Tilastokeskuksen kulutusyksikkökäytäntöä (2020a) soveltaen tässä 

tutkielmassa kotitalouden yksi aikuinen on yksi kulutusyksikkö, muut kotitalouden 18-

vuotiaat tai sitä vanhemmat henkilöt 0,5 kulutusyksikköä, samoin 7–17-vuotiaat 

henkilöt 0,5 kulutusyksikköä ja 6-vuotiaat ja sitä nuoremmat 0,3 kulutusyksikköä. 

Aineiston mahdollistama alaikäisten perheenjäsenten luokittelu kulutusyksikön 

perusteella ei täysin vastaa Tilastokeskuksen kulutusyksikköjen skaalaa, ja 7–13-

vuotiaat lapset saavat tässä tutkielmassa suuremman kulutusyksikköluvun kuin 

Tilastokeskuksen tilastoissa, mikä nostaa hieman kuhunkin tuloluokkaan kuulumiseen 

vaadittavia kotitalouden tuloja.  

 

Koska Tilastokeskuksen pienituloisuusraja on määritelty käytettävien tulojen 

perusteella, ja tämän tutkielman aineistossa tulot sen sijaan ovat bruttotuloja, ei 

Tilastokeskuksen määrittelemiä tulorajoja eri tuloluokille voitu hyödyntää suoraan 

sellaisenaan. Tuloluokat muodostettiin jakamalla tulot ensin tulokymmenyksiin siten, 

että vastaajien tulot järjestettiin kymmeneen suunnilleen yhtä suureen osaan vastaajien 

lukumäärän perusteella. Yhteen tulokymmenykseen kuului keskimäärin 76 vastaajaa. 

Joissain tapauksissa luokkien rajoilla oli suuri määrä vastauksia, minkä vuoksi 

tulokymmenykset eivät todellisuudessa olleet täysin samankokoisia. Tulokymmenykset 

olivat seuraavat: 

 

I) alle 1 167 €/kk 

II) 1 168–1 667 €/kk 

III) 1 668– 2 000 €/kk 

IV) 2 001–2 350 €/kk 

V) 2 351–2 667 €/kk 

VI) 2 668–3 044 €/kk 

VII) 3 045–3 600 €/kk 

VIII) 3 601–4 134 €/kk 

IX) 4 135–5 277 €/kk 

X) yli 5 278 €/kk 

 

Tulokymmenykset yhdistettiin kolmeksi tuloluokaksi. Vuonna 2019 pienituloisuuden 

raja käytettävissä tuloissa mitattuna oli 1 280 euroa kuukaudessa ja ylimmän 

tulokymmenyksen tulot vähintään 3 780 euroa kuukaudessa. Tässä tutkielmassa kaksi 
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alinta tulokymmenystä kattavat ne vastaajat, joiden bruttotulot ovat alle 1 668 euroa 

kuukaudessa ja kaksi ylintä tulokymmenystä ne vastaajat, joiden bruttotulot ovat 

vähintään 4 135 euroa kuukaudessa. Tulokymmenykset I–II luokiteltiin pienituloisiksi, 

tulokymmenykset III–VIII keskituloisiksi ja tulokymmenykset IX ja X suurituloisiksi. 

Jotta suurituloisten ryhmässä olisi riittävästi havaintoja, laskettiin ylimmän 

tulokymmenyksen lisäksi toiseksi ylin tulokymmenys tässä tapauksessa suurituloisiksi. 

Vaikka suurituloisten ryhmään kuuluu myös erittäin suurituloisia henkilöitä, joiden tulot 

ovat huomattavasti suuremmat kuin ryhmän keskimääräiset tulot, ei heitä eritelty tässä 

tutkielmassa omaksi ryhmäkseen. Myös keskituloisten ryhmien vaihteluvälit ovat 

suuret, ja keskituloiset olisi voitu vielä edelleen jaotella Vaalavuon ja Kauppisen (2020) 

tutkimuksen tavoin esimerkiksi alempiin keskituloisiin, keskimmäisiin keskituloisiin ja 

ylempiin keskituloisiin. Tässä tutkielmassa huomio kiinnittyi kuitenkin erityisesti 

pienituloisiin, joten kolmeen tuloluokkaan luokittelu oli riittävä. Keski- ja suurituloisten 

näkemykset toimivat ensisijaisesti verrokkiryhminä pienituloisten näkemyksille, eikä 

niihin perehdytty yhtä tarkasti kuin pienituloisten näkemyksiin.  

 

Analyysissa käytettiin seuraavaa kolmea tuloluokkaa: 

 

1) Pienituloiset: enintään 1 667 €/kk 

2) Keskituloiset: 1 668–4 134 €/kk 

3) Suurituloiset: vähintään 4 135 €/kk 

 

Suuralue  

 

Mahdollisia alueellisia eroja selvitettiin suuralueita kuvaavan mittarin avulla. 

Suuralueita oli aineistossa viisi: Länsi-Suomi, Helsinki-Uusimaa, Etelä-Suomi, Pohjois- 

ja Itä-Suomi sekä Ahvenanmaa. Koska ahvenanmaalaisten osuus vastaajista oli hyvin 

pieni, yhdistettiin heidän vastauksensa Etelä-Suomen suuralueen luokkaan. Siten 

suuralueluokkia oli tarkastelussa yhteensä neljä.  
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Koulutustaso 

 

Aineistossa koulutusta selvitettiin opiskeluvuosien ja korkeimman koulutusasteen 

myötä. Koulutustasoa mittaava mittari muodostettiin korkeimman koulutusasteen 

muuttujan avulla luokittelemalla koulutusasteet uudelleen neljään luokkaan 1 = 

”Perusaste”, 2 = ”Toinen aste”, 3 = ”Alempi korkea-aste” ja 4 = ”Ylempi korkea-aste”. 

Ensimmäinen luokka sisältää vastaajat, jotka vastasivat koulutustasokseen olevansa 

vielä peruskoulussa, käyneensä kansakoulun, kansalaiskoulun tai peruskoulun. Toisessa 

luokassa ovat ne vastaajat, jotka ilmoittivat koulutusasteekseen ammattikoulun, 

ammattikurssin, lukion tai ylioppilaan. Kolmas luokka sisältää opistotason ammatillisen 

koulutuksen, ammattikorkeakoulun ja alemman asteen yliopistotutkinnon. Viimeiseen 

luokkaan kuuluvat ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon ja ylemmän asteen 

yliopistotutkinnon suorittaneet. Luokassa ”Perusaste” on muita luokkia vähemmän 

havaintoja, mutta perusaste erotellaan usein omaksi luokakseen koulutusta ja sen 

vaikutuksia tarkasteltaessa (esim. Kailaheimo-Lönnqvist ym., 2020). 

 

Vanhempien sosioekonominen tausta 

 

Vanhempien sosioekonomisen taustan merkitystä vastaajien kokemuksiin 

taloudellisesta ja sosiaalisesta eriarvoisuudesta tutkittiin tarkastelemalla vastaajien 

subjektiivisia näkemyksiä siitä, mihin he sijoittaisivat lapsuudenkotinsa 

kymmenportaisella huono- ja hyväosaisuuden asteikolla. Jotta havaintoja olisi riittävästi 

jokaisessa luokassa, asteikko koodattiin uudestaan neljään luokkaan, jossa alkuperäiset 

arvot 1–3, 4–5, 6–7 sekä 8–10 yhdistettiin. Uudet luokat ovat 1 = ”Alaluokka”, 2 = 

”Alempi keskiluokka”, 3 = ”Ylempi keskiluokka” ja 4 = ”Yläluokka”. Vaikka alaluokan 

luokassa on muita luokkia vähemmän havaintoja, oli kyseisen luokan erottaminen 

omaksi luokakseen perusteltua, sillä kymmenportaisen asteikon alimmille tasoille 

asettuvat vastaajat edustavat todennäköisesti erilaisia näkemyksiä kuin asteikon 

keskivaiheille sijoittuvat vastaajat. 
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5.2.3 Muut taustamuuttujat 

 

Muina taustamuuttujina käytettiin sukupuolta ja ikäluokkaa. Dikotomisen 

sukupuolimuuttujan vastausvaihtoehdot olivat ”Mies” ja ”Nainen”. Ikä laskettiin 

syntymävuoden perusteella vuodelle 2019, minkä jälkeen muodostettiin kuusi 

ikäluokkaa. Ikäluokat ovat 15–25-vuotiaat, 26–35-vuotiaat, 36–45-vuotiaat, 46–55-

vuotiaat, 56–65-vuotiaat ja 66–75-vuotiaat.  

 

5.3 Tilastolliset analyysimenetelmät 

 

Tässä tutkielmassa selvitettiin vastauksia tutkimuskysymyksiin logistisen 

regressioanalyysin avulla. Lisäksi tarkasteltiin ristiintaulukoinnin ja χ²-testin avulla 

muuttujien välisiä yhteyksiä. Logistisen regressioanalyysin avulla tarkasteltiin myös 

kahden selittävän muuttujan välistä interaktiota. Tilastolliset analyysit tehtiin IMB 

SPSS Statistics 27 -ohjelman avulla.  

 

Aluksi muuttujien välisiä yhteyksiä tarkasteltiin ristiintaulukoinnin ja χ²-testin avulla. 

Ristiintaulukoinnilla voidaan selvittää kategoristen muuttujien suhteita sekä arvioida 

jatkoanalyysin tarpeita (Tähtinen, Laakkonen & Broberg, 2020, 166). χ²-testillä 

tutkitaan kahden muuttujan välistä riippumattomuutta ja sitä, onko ryhmien välillä 

todellista eroa (Metsämuuronen, 2011, 358). χ²-testillä mitataan ristiintaulukon 

havaittujen ja odotettujen solufrekvenssien välisen eron tilastollista merkitsevyyttä. χ²-

testin arvo on sitä suurempi ja p-arvo sitä pienempi, mitä suurempi ero havaittujen ja 

odotettujen solufrekvenssien välillä on. (Tähtinen, Laakkonen & Broberg, 2020, 167.) 

 

Vastauksia tutkimuskysymyksiin selvitettiin varsinaisesti logistisen regressioanalyysin 

avulla. Yleisesti regressioanalyysia käytetään selvittämään, mitkä selittävät muuttujat 

selittävät selitettävän muuttujan havaittua vaihtelua. Logistisen regressioanalyysin 

avulla voidaan selvittää, mitkä muuttujat usean muuttujan joukosta selittävät parhaiten 

selitettävän muuttujan vaihtelua. Logistisessa regressioanalyysissa selitettävä muuttuja 

on dikotominen eli kahteen luokkaan luokiteltu muuttuja. (Metsämuuronen, 2011, 710, 
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712, 744.) Selittäviksi muuttujiksi logistiseen regressioanalyysiin voidaan valita 

jatkuvia ja luokiteltuja muuttujia (Jokivuori & Hietala, 2007, 58).  

 

Logistisessa regressioanalyysissa selitettävä muuttuja on koodattu arvoin 0 ja 1, missä 1 

edustaa tutkimuksen kannalta kiinnostavaa tietoa. Logistisen regressioanalyysin avulla 

pyritään selvittämään todennäköisyyttä kuulua luokkaan 1, minkä myötä voidaan 

arvioida jonkin tapahtuman toteutumisen todennäköisyyttä ja siihen vaikuttavia 

tekijöitä. (Tähtinen, Laakkonen & Broberg, 2020, 207–208.) Todennäköisyyttä voidaan 

kuvata myös riskin tai vedon (odds) käsitteellä, joka ilmaisee ilmiön ilmaantumisen 

todennäköisyyttä suhteessa ilmaantumattomuuden todennäköisyyteen (Jokivuori & 

Hietala, 2007, 71). Logistisen regressioanalyysin tulkinnan kannalta keskeinen suure on 

Odds Ratio (OR) eli riskisuhde tai vetosuhde, jonka avulla ilmaistaan selittävän 

muuttujan vaikutuksen voimakkuus (Tähtinen, Laakkonen & Broberg, 2020, 211). 

 

Logistinen regressioanalyysi soveltuu parhaiten tilanteisiin, joissa suuresta 

muuttujajoukosta voidaan etsiä niitä tekijöitä, jotka selittävät yhdessä selitettävää 

muuttujaa tai jo tärkeiksi tiedettyjen muuttujien osuutta selitettävän muuttujan 

selittäjinä. Logistisen regressioanalyysin avulla voidaan selvittää myös sitä, 

soveltuisivatko tietyt muuttujat toisia muuttujia paremmin selittämään selitettävää 

muuttujaa. (Metsämuuronen, 2011, 744–745.) 

 

Jotta analyysin tulokset olisivat mahdollisimman luotettavia, liittyy logistiseen 

regressioanalyysiin tiettyjä oletuksia ja rajoituksia. Analyysiin valittavien muuttujien 

tulee olla oleellisia. Mikään teoreettinen selitys ei kuitenkaan kerro, millä muuttujilla 

ilmiötä tulisi selittää. Otoskokoon liittyvät edellytykset kiteytyvät siihen, että havaintoja 

tulee olla riittävästi, jotta ryhmien välillä on risteäviä havaintoja. Muuttujien välisiä 

yhteyksiä tarkasteltaessa oletuksena on, etteivät muuttujat saa korreloida liian 

voimakkaasti keskenään. Lisäksi residuaalien tulisi olla normaalisti jakautuneita ja 

tasaisesti hajonneita, eikä aineistossa saisi olla monia poikkeavia havaintoja. 

(Metsämuuronen, 2011, 745–747.) 

 

Logistisen regressioanalyysin avulla voidaan tutkia myös kahden selittävän muuttujan 

välistä interaktiota. Interaktiovaikutus kuvaa tilannetta, jossa selittävän muuttujan 

vaikutus selitettävään muuttujaan vaihtelee riippuen toisen selittävän muuttujan 
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arvoista. Toista selittävää muuttujaa kutsutaan usein moderoivaksi muuttujaksi. 

(Jaccard, 2001.) Tässä tutkielmassa interaktiota testattiin silloin, kun selvitettiin, 

eroavatko tuloluokan ja selitettävien muuttujien väliset yhteydet eri suuralueilla. Jos 

interaktiovaikutus on tilastollisesti merkitsevä, tulee muuttujien välisiä yhteyksiä 

tarkastella logistisen regressioanalyysin avulla tarkemmin ryhmittäin. 

 

Logistinen regressioanalyysi valittiin analyysimenetelmäksi siksi, että sen avulla on 

mahdollista tutkia dikotomisia selitettäviä muuttujia. Toisena menetelmävaihtoehtona 

oli multinominaalinen logistinen regressioanalyysi, jossa luokkia olisi ollut useampia 

kahden sijaan. Muuttujien koodaus uudelleen kahteen luokkaan oli kuitenkin 

tarkoituksenmukaisempaa kunkin luokan riittävän suuren havaintomäärän 

varmistamiseksi.  

 

Tässä tutkielmassa molempien selitettävien muuttujien kohdalla tehtiin viisiportainen 

logistinen regressioanalyysi. Logistisen regressioanalyysin mallinnuksessa ensin 

esitetään muuttujien vakioimattomat yhteydet selitettävään muuttujaan. Mallissa 2 on 

ikäluokka, sukupuoli ja tuloluokka. Sen jälkeen mallissa 3 malliin lisätään suuralue. 

Mallissa 4 aiempien muuttujien lisäksi tutkitaan koulutustason vaikutusta ja vastaavasti 

mallissa 5 vanhempien sosioekonomisen taustan vaikutusta edellisten muuttujien 

lisäksi. Alla on esitetty logistisen regressioanalyysin mallinnus molemmilla selitettävillä 

muuttujilla. 

 

Malli 1: Muuttujien vakioimattomat yhteydet 

Malli 2: Ikäluokka, sukupuoli ja tuloluokka 

Malli 3: Malli 2 + suuralue 

Malli 4: Malli 3 + koulutustaso  

Malli 5: Malli 4 + vanhempien sosioekonominen tausta 

 

5.4 Tutkimuseettiset kysymykset 

 

Kyselyn toteuttaja vastaa vastaajien tietojen luottamuksellisesta käsittelystä, 

anonymiteetin suojasta, aineiston säilyttämisestä ja aineiston jakamisesta jatkokäyttöön. 

Tutkielman tekijä sitoutuu aineiston käyttöehtoihin kiinnittäen erityistä huomiota 
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aineiston säilyttämiseen ulkopuolisilta suojassa sekä aineiston käyttöön vain tämän 

tutkielman tarkoituksiin. 

 

ISSP:n kyselylomakkeen mukaan vastaajien tietoja käsitellään luottamuksellisesti. 

Vastaaminen kysymyksiin on tehty nimettömästi, ja ennen aineiston luovuttamista 

Tietoarkistoon ja kansainväliseen GESIS-arkistoon Tilastokeskus on poistanut 

aineistosta kaikenlaiset tiedot, joista yksittäisiä vastaajia voitaisiin tunnistaa. 

Henkilötietojen käsittelyssä sovelletaan tietosuojalakia.  

 

Tutkimukseen osallistuminen on ollut vapaaehtoista, ja tutkimukseen valikoituneet 

henkilöt ovat voineet oman päätöksensä myötä joko osallistua tutkimukseen tai jättää 

vastaamatta kyselyyn. Vastaajille on kyselylomakkeen alussa kerrottu tutkimuksen 

tarkoituksesta, tietojen käsittelystä ja lisätietoja henkilötietojen käsittelyyn liittyviin 

kysymyksiin antavasta tahosta.  

 

Tässä tutkielmassa noudatetaan Tietoarkiston aineistojen yleisiä käyttöehtoja, joiden 

myötä turvataan kyselyyn osallistuneiden yksityisyys ja huolehditaan aineiston 

tietosuojasta. Tietoarkiston mukaan ISSP 2019 -aineisto on saatavilla tutkimus-, opetus- 

ja opiskelukäyttöön (B-ryhmä) Tietoarkiston kautta korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten 

HAKA-käyttäjätunnuksella kirjautumalla. Aineiston saa käyttöönsä 

käyttölupahakemuksella, ja käyttölupa on henkilökohtainen.  

 

Lataamalla aineiston hyväksytään käyttöehdot, joissa sitoudutaan muun muassa 

käyttämään aineistoa vain ilmoitettuun käyttötarkoitukseen, hävittämään aineisto käytön 

jälkeen sekä huolehtimaan siitä, ettei aineisto pääse ulkopuolisten ulottuville. Aineisto 

säilytetään salasanalla suojatulla tietokoneella, jota käyttää vain yksi henkilö. Aineisto 

poistetaan käytön jälkeen tietokoneen muistista. Vaikka ladattavissa oleva aineisto ei 

sisällä henkilötietoja, joiden perusteella kyselyyn osallistuneet voitaisiin tunnistaa, on 

Tietoarkiston yleisten käyttöehtojen mukaan huolehdittava siitä, ettei henkilöiden 

yksityisyyden suoja vaarannu aineiston käytössä. Kaikki tulokset esitetään niin, ettei 

yksittäisiä vastaajia ole mahdollista tunnistaa.  
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6 Analyysi ja tulokset 

 

6.1 Kuvailevat tulokset 

 

6.1.1 Selittävien muuttujien yhteys tuloluokkaan 

 

Aluksi tarkasteltiin kahden muuttujan välisiä yhteyksiä ristiintaulukoinnin avulla. 

Taulukossa 1 on esitetty tuloluokan ja muiden selittävien muuttujien väliset yhteydet, 

jotka olivat kaikki tilastollisesti merkitseviä (p < 0,05). Koulutustason ja tuloluokan 

välillä oli χ²-testin mukaan tilastollisesti merkitsevä yhteys (p < 0,001). Pelkästään 

perusasteen koulutuksen suorittaneista suurin osa (65,9 %) kuului keskituloisiin ja lähes 

kolmasosa (29,3 %) pienituloisiin. Suurituloisten vain perusasteen koulutuksen 

suorittaneiden osuus oli hyvin pieni. Myös muilla koulutustasoilla valtaosa kuului 

keskituloisten ryhmään. Toisen asteen suorittaneista kolmasosa (33,0 %) oli 

pienituloisia. Ylemmän korkea-asteen koulutuksen suorittaneista 7,2 prosenttia oli 

pienituloisia ja 43,5 prosenttia suurituloisia.  

 

Vanhempien sosioekonominen tausta ja tuloluokka olivat tilastollisesti merkitsevässä 

yhteydessä toisiinsa (p < 0,001). Alaluokasta lähes kolmannes (31,0 %) oli pienituloisia. 

Pienituloisten osuus oli sitä pienempi, mitä korkeampi sosioekonominen tausta 

vanhemmilla oli. Keskituloisia oli eniten ylemmässä keskiluokassa (63,0 %) ja 

suurituloisia yläluokassa (29,9 %). Suurituloisia oli alaluokassa suhteellisesti enemmän 

kuin keskiluokissa.  

 

Suuralueista Pohjois- ja Itä-Suomessa oli eniten pienituloisia (27,8 %), kun taas 

Helsingissä ja Uudellamaalla pienituloisia oli vähiten (16,3 %). Suurituloisia oli sen 

sijaan vähiten Pohjois- ja Itä-Suomessa (11,4 %) ja eniten Helsingissä ja Uudellamaalla 

(30,8 %). Keskituloisten osuus väestöstä oli suurin Länsi-Suomessa (66,5 %). 

Ikäluokista suhteellisesti eniten pienituloisia oli nuorimmassa ikäluokassa, joista 39,4 

prosenttia oli pienituloisia. Pienituloisten osuus oli pienin 56–65-vuotiaiden 

ikäluokassa. Suurituloisia sen sijaan oli eniten 26–35-vuotiaissa (29,6 %) ja vähiten 

nuorimmassa ikäluokassa (7,3 %). Naisten osuus oli miehiä suurempi pienituloisissa ja 
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keskituloisissa. Huomattavasti suurempi osa miehistä oli suurituloisia (23,5 %) 

verrattuna naisiin (15,9 %). 

 

Taulukko 1. Koulutustason, vanhempien sosioekonomisen taustan, suuralueen, ikäluokan ja 

sukupuolen yhteydet tuloluokkaan. 

 

  Pienituloiset Keskituloiset Suurituloiset Yhteensä 

  N % N % N % N 

Koulutustaso        

Perusaste 24 29,3 54 65,9 4 4,9 82 

Toinen aste 77 33,0 130 55,8 26 11,2 233 

Alempi korkea-aste 51 16,9 191 63,2 60 19,9 302 

Ylempi korkea-aste 10 7,2 68 49,3 60 43,5 138 

Yhteensä 162 21,5 443 58,7 150 19,9 755 

χ² (6) = 97,78; p < 0,001             

Vanhempien tausta        

Alaluokka 26 31,0 43 51,2 15 17,9 84 

Alempi keskiluokka 45 21,2 133 62,7 34 16,0 212 

Ylempi keskiluokka 55 20,8 167 63,0 43 16,2 265 

Yläluokka 36 18,6 100 51,1 58 29,9 194 

Yhteensä 162 21,5 443 58,7 150 19,9 755 

χ² (6) = 21,61; p < 0,001             

Suuralue        

Länsi-Suomi 36 19,8 121 66,5 25 13,7 182 

Etelä-Suomi 38 24,2 88 56,1 31 19,7 157 

Pohjois- ja Itä-

Suomi 49 27,8 107 60,8 20 11,4 176 

Helsinki-Uusimaa 39 16,3 127 52,9 74 30,8 240 

Yhteensä 162 21,5 443 58,7 150 19,9 755 

χ² (6) = 35,11; p < 0,001             

Ikäluokka        

15–25-v. 43 39,4 58 53,2 8 7,3 109 

26–35-v. 27 21,6 61 48,8 37 29,6 125 

36–45-v. 31 22,5 82 59,4 25 18,1 138 

46–55-v. 19 14,7 75 58,1 35 27,1 129 

56–65-v. 19 14,5 83 63,4 29 22,1 131 

66–75-v. 23 18,7 84 68,3 16 13,0 123 

Yhteensä 162 21,5 443 58,7 150 19,9 755 

χ² (10) = 49,25; p < 0,001             

Sukupuoli        
Mies 81 20,7 218 55,8 92 23,5 391 

Nainen 81 22,3 225 61,8 58 15,9 364 

Yhteensä 162 21,5 443 58,7 150 19,9 755 

χ² (2) = 6,90; p < 0,05       
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6.1.2 Selittävien muuttujien yhteydet selitettäviin muuttujiin 

 

Seuraavaksi selvitettiin tuloerojen epäoikeudenmukaisuuden kokemusten sekä 

sosiaaliryhmien välisten ristiriitojen kokemusten ja selittävien muuttujien yhteyksiä 

kahden muuttujan välisen ristiintaulukoinnin avulla. Tulokset on koottu kahteen 

taulukkoon. Taulukossa 2 on esitetty tuloerojen epäoikeudenmukaisuuden kokemusten 

ja selittävien muuttujien yhteydet. Kaikki muut muuttujat suuraluetta lukuun ottamatta 

olivat tilastollisesti merkitsevässä (p < 0,001) yhteydessä tuloerojen 

epäoikeudenmukaisuuden kokemuksiin.  

 

χ²-testin mukaan tuloluokan ja tuloerojen epäoikeudenmukaisuuden kokemusten välillä 

oli tilastollisesti merkitsevä yhteys (p < 0,001). Pienituloisista 72,7 prosenttia ja 

keskituloisista 73,0 prosenttia piti tuloeroja epäoikeudenmukaisina. Ero suurituloisiin 

oli merkittävä, sillä suurituloisista vain reilu puolet (52,7 %) piti tuloeroja 

epäoikeudenmukaisina. Kaikissa tuloluokissa kuitenkin merkittävä osa vastaajista piti 

tuloeroja epäoikeudenmukaisina. 

 

Vastaajien näkemykset tuloerojen epäoikeudenmukaisuudesta olivat tilastollisesti 

merkitsevässä yhteydessä (p < 0,001) myös koulutustasoon ja vanhempien 

sosioekonomiseen taustaan. Epäoikeudenmukaisimmiksi tuloerot nähtiin toisen asteen 

koulutuksen suorittaneiden ryhmässä (77,7 %), kun taas ylemmän 

korkeakoulututkinnon suorittaneet pitivät tuloeroja vähiten epäoikeudenmukaisina (50,7 

%). Perusasteen ja alemman korkea-asteen suorittaneiden välillä erot olivat hyvin 

pieniä. Vanhempien sosioekonomisen taustan perusteella alaluokka piti tuloeroja 

kaikista epäoikeudenmukaisimpina (83,3 %) ja yläluokka vähiten 

epäoikeudenmukaisina (54,6 %). Mitä matalampi vanhempien sosioekonominen asema 

oli, sitä epäoikeudenmukaisempina tuloerot nähtiin. 
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Taulukko 2. Tuloluokan, koulutustason, vanhempien sosioekonomisen taustan, suuralueen, 

ikäluokan ja sukupuolen yhteydet tuloerojen epäoikeudenmukaisuuden kokemuksiin.  

 

 

 

  Pitää epäoikeudenmukaisena Yhteensä 

  N % N 

Tuloluokka    

Pienituloiset 117 72,7 161 

Keskituloiset 324 73,0 444 

Suurituloiset 79 52,7 150 

Yhteensä 520 68,9 755 

χ² (2) = 22,94; p < 0,001     

Koulutustaso    

Perusaste 58 70,7 82 

Toinen aste 181 77,7 233 

Alempi korkea-aste 211 69,9 302 

Ylempi korkea-aste 70 50,7 138 

Yhteensä 520 68,9 755 

χ² (3) = 29,80; p < 0,001     

Vanhempien tausta    

Alaluokka 70 83,3 84 

Alempi keskiluokka 164 77,4 212 

Ylempi keskiluokka 180 67,9 265 

Yläluokka 106 54,6 194 

Yhteensä 520 68,9 755 

χ² (3) = 33,28; p < 0,001     

Suuralue    
Länsi-Suomi 128 70,3 182 

Etelä-Suomi 112 71,3 157 

Pohjois- ja Itä-Suomi 121 68,8 176 

Helsinki-Uusimaa 159 66,3 240 

Yhteensä 520 68,9 755 

χ² (3) = 1,67; p = 0,761     

Ikäluokka    
15–25-v. 56 51,4 109 

26–35-v. 80 64,0 125 

36–45-v. 101 73,2 138 

46–55-v. 85 65,9 129 

56–65-v. 97 74,0 131 

66–75-v. 101 82,1 123 

Yhteensä 520 68,9 755 

χ² (5) = 27,86; p < 0,001     

Sukupuoli    

Mies  232 59,3 391 

Nainen 288 79,1 364 

Yhteensä 520 68,9 755 

χ² (1) = 34,70; p < 0,001   
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Suuralueen ja tuloerojen epäoikeudenmukaisuuden kokemusten välillä ei ollut 

tilastollisesti merkitseviä eroja (p = 0,761). Sen sijaan ikäluokka ja sukupuoli olivat 

tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä (p < 0,001) tuloerojen epäoikeudenmukaisuuden 

kokemuksiin. Nuorin ikäluokka 15–25-vuotiaat pitivät tuloeroja kaikista vähiten 

epäoikeudenmukaisimpina (51,4 %) ja 66–75-vuotiaat eniten epäoikeudenmukaisimpina 

(82,1 %). Naiset pitivät tuloeroja miehiä epäoikeudenmukaisempina: naisista 79,1 

prosenttia ja miehistä 59,3 prosenttia piti tuloeroja epäoikeudenmukaisina. 

 

Taulukossa 3 on esitetty ristiintaulukointi selittävien muuttujien ja sosiaaliryhmien 

välisten ristiriitojen kokemusten välisistä yhteyksistä. Tuloluokka, koulutustaso, 

ikäluokka ja sukupuoli olivat tilastollisesti merkitsevässä (p < 0,05) yhteydessä 

sosiaaliryhmien välisten ristiriitojen kokemuksiin. Pienituloisista 40,4 prosenttia koki 

sosiaaliryhmien välillä ristiriitoja, kun taas keskituloisista 29,5 prosenttia ja 

suurituloisista 18,7 prosenttia koki ristiriitoja.  

 

Koulutustason mukaan tarkasteltuna toiseen asteen koulutuksen suorittaneet kokivat 

eniten ristiriitoja sosiaaliryhmien välillä (33,9 %). Sen sijaan vähiten ristiriitoja kokivat 

ylemmän korkea-asteen suorittaneet (20,3 %). Ikäluokista nuorin ikäluokka 15–25-

vuotiaat kokivat eniten ristiriitoja (36,7 %). Kolmessa nuorimmassa ikäluokassa erot 

olivat melko pieniä, mutta ero 36–45-vuotiaiden ja 46–55-vuotiaiden ikäluokkien välillä 

on yli 10 prosenttiyksikköä. Vähiten ristiriitoja sosiaaliryhmien välillä kokivat 56–65-

vuotiaat (22,1 %). Sukupuolten välisiä eroja tarkasteltaessa huomattiin, että naiset (33,4 

%) kokivat miehiä (26,1 %) useammin ristiriitoja sosiaaliryhmien välillä.  
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Taulukko 3. Tuloluokan, koulutustason, vanhempien sosioekonomisen taustan, suuralueen, 

ikäluokan ja sukupuolen yhteydet sosiaaliryhmien välisten ristiriitojen kokemuksiin. 

 

        Kokee ristiriitoja Yhteensä 

  N % N 

Tuloluokka    
Pienituloiset 65 40,4 161 

Keskituloiset 131 29,5 444 

Suurituloiset 28 18,7 150 

Yhteensä 224 29,7 755 

χ² (2) = 17,55; p < 0,001     

Koulutustaso    
Perusaste 23 28,0 82 

Toinen aste 79 33,9 233 

Alempi korkea-aste 94 31,1 302 

Ylempi korkea-aste 28 20,3 138 

Yhteensä 224 29,7 755 

χ² (3) = 7,97; p < 0,05       

Vanhempien tausta    

Alaluokka 31 36,9 84 

Alempi keskiluokka 65 30,7 212 

Ylempi keskiluokka 78 29,4 265 

Yläluokka 50 25,8 194 

Yhteensä 224 29,7 755 

χ² (3) = 3,63; p = 0,305     

Suuralue    

Länsi-Suomi 55 30,2 182 

Etelä-Suomi 44 28,0 157 

Pohjois- ja Itä-Suomi 58 33,0 176 

Helsinki-Uusimaa 67 27,9 240 

Yhteensä 224 29,7 755 

χ² (3) = 1,38; p = 0,711     

Ikäluokka    

15–25-v. 40 36,7 109 

26–35-v. 45 36,0 125 

36–45-v. 48 34,8 138 

46–55-v. 30 23,3 129 

56–65-v. 29 22,1 131 

66–75-v. 32 26,0 123 

Yhteensä 224 29,7 755 

χ² (5) = 13,34; p < 0,05     

Sukupuoli    
Mies  102 26,1 391 

Nainen 122 33,4 364 

Yhteensä 224 29,7 755 

χ² (1) = 4,88; p < 0,05    
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6.2. Tuloluokan yhteys taloudellisen ja sosiaalisen eriarvoisuuden kokemuksiin 

 

Seuraavaksi tutkittiin logistisen regressioanalyysin avulla, onko tuloluokkien ja 

erityisesti pienituloisuuden sekä tuloerojen epäoikeudenmukaisuuden kokemusten ja 

sosiaaliryhmien välisten ristiriitojen kokemusten välillä yhteyttä. Lisäksi tarkasteltiin, 

säilyykö mahdollinen yhteys, kun malliin tuodaan mukaan muita selittäviä muuttujia. 

Lopuksi selvitettiin, eroavatko tuloerojen epäoikeudenmukaisuuden kokemusten sekä 

sosiaaliryhmien välisten ristiriitojen kokemusten ja tuloluokkien väliset mahdolliset 

yhteydet eri suuralueilla. Logistinen regressioanalyysi tehtiin aiemmin esitetyn 

mallinnuksen mukaisesti.  

 

6.2.1 Tuloerojen epäoikeudenmukaisuuden kokemukset 

 

Taulukossa 4 on esitetty logistisen regressioanalyysin tulokset, kun selitettävänä 

muuttujana on tuloerojen epäoikeudenmukaisuuden kokemukset. Mallissa 1 tehtiin 

logistinen regressioanalyysi jokaisen yksittäisen selittävän muuttujan ja tuloerojen 

epäoikeudenmukaisuuden kokemusten välisestä yhteydestä. Pienituloisilla (OR = 2,42; 

95 % CI = 1,65–3,55; p < 0,001) ja keskituloisilla (OR = 2,37; 95 % CI =1,48–3,79; p < 

0,001) oli suurituloisia suurempi todennäköisyys kokea tuloerot epäoikeudenmukaisiksi. 

Kaikissa muissa ikäluokissa todennäköisyys kokea tuloerot epäoikeudenmukaisiksi oli 

suurempi kuin nuorimmassa ikäluokassa. Vanhimmalla ikäluokalla oli suurin 

todennäköisyys (OR = 4,00; 95 % CI = 2,23–71,6; p < 0,001) kokea tuloerot 

epäoikeudenmukaisiksi. Sukupuolen mukaan tarkasteltuna naisten todennäköisyys (OR 

= 2,62; 95 % CI = 1,89–3,62; p < 0,001) kokea tuloerot epäoikeudenmukaisiksi oli 

miehiä suurempi. 

 

Kaikilla muilla koulutustasoilla todennäköisyys tuloerojen epäoikeudenmukaisuuden 

kokemuksiin oli suurempi kuin ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneilla. Suurin 

todennäköisyys oli toisen asteen koulutuksen suorittaneilla (OR = 3,34; 95 % CI = 

2,12–5,25; p < 0,001). Myös vanhempien sosioekonomisen taustan ja tuloerojen 

epäoikeudenmukaisuuden kokemusten välillä muilla ryhmillä oli vertailuryhmää eli 

yläluokkaa suurempi todennäköisyys kokea tuloerot epäoikeudenmukaisiksi. Suurin 

todennäköisyys oli alaluokassa (OR = 4,03; 95 % CI = 2,13–7,60; p < 0,001). 
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Suuralueen ja tuloerojen epäoikeudenmukaisuuden kokemusten välillä ei ollut 

tilastollisesti merkitsevää yhteyttä.  

 

Mallissa 2 muuttujina olivat ikäluokka, sukupuoli ja tuloluokka. Verrattuna 

vakioimattomaan malliin, pienituloisten todennäköisyys kokea tuloerot 

epäoikeudenmukaisiksi vahvistui hieman (OR = 2,83; 95 % CI = 1,48– 3,79; p < 0,001) 

ikäluokan ja sukupuolen vakioinnin seurauksena. Sen sijaan keskituloisten kohdalla 

yhteys heikkeni hieman (OR = 2,33; 95 % CI = 1,55–3,50; p < 0,001). Malliin 3 lisättiin 

suuralue, joka ei vaikuttanut tuloluokan ja tuloerojen epäoikeudenmukaisuuden 

kokemusten välisiin yhteyksiin. 

 

Kun mallissa 4 malliin lisättiin koulutustaso, tuloluokan yhteys tuloerojen 

epäoikeudenmukaisuuden kokemuksiin heikkeni sekä keskituloisten (OR = 1,81; 95 % 

CI = 1,17–2,80; p < 0,01) että pienituloisten (OR = 1,84; 95 % CI = 1,05–3,20; p < 

0,05) kohdalla verrattuna suurituloisiin. Viimeisessä mallissa lisättiin vanhempien 

sosioekonominen tausta, minkä myötä tuloluokan ja tuloerojen 

epäoikeudenmukaisuuden kokemusten välinen yhteys heikkeni hieman malliin 4 

verrattuna. Keskituloisten todennäköisyys (OR = 1,71; 95 % CI = 1,09–2,67; p < 0,05) 

oli kuitenkin edelleen suurituloisia suurempi, mutta pienituloisten kohdalla yhteys ei 

ollut enää tilastollisesti merkitsevä. 
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Taulukko 4. Logistinen regressio, jossa selitettävänä muuttujana on tuloerojen epäoikeudenmukaisuuden kokemukset, OR ja 95 %:n luottamusvälit (N = 755). 

          Malli 1             Malli 2            Malli 3           Malli 4           Malli 5 

  OR 95% CI OR 95% CI OR 95% CI OR 95% CI OR 95% CI 

Tuloluokka            
Suurituloiset 1   1  1  1  1  
Keskituloiset 2,42*** 1,65–3,55 2,33*** 1,55–3,50 2,34*** 1,54–3,53 1,81** 1,17–2,80 1,71* 1,09–2,67 

Pienituloiset 2,37*** 1,48–3,79 2,83*** 1,69–4,73 2,85*** 1,69–4,81 1,84* 1,05–3,20 1,62 0,91–2,85 

Ikäluokka            
15–25-v. 1   1  1  1  1  
26–35-v. 1,75* 1,03–2,95 2,20** 1,25–3,86 2,20** 1,25–3,88 3,26*** 1,76–6,07 2,94*** 1,57–5,50 

36–45-v. 2,61*** 1,53–4,44 3,37*** 1,92–5,92 3,40*** 1,92–6,01 6,03*** 3,19–11,39 5,63*** 2,96–10,73 

46–55-v. 1,88* 1,11–3,17 2,42** 1,37–4,25 2,44** 1,38–4,32 3,71*** 1,99–6,92 3,14*** 1,66–5,95 

56–65-v. 2,75*** 1,60–4,73 3,59*** 2,01–6,44 3,63*** 2,02–6,52 4,77*** 2,57–8,88 3,99*** 2,13–7,50 

66–75-v. 4,00*** 2,23–7,16 5,06*** 2,73–9,37 5,17*** 2,77–9,68 7,31*** 3,79–14,10 6,08*** 3,10–11,92 

Sukupuoli            
Mies 1   1  1  1  1  
Nainen 2,62*** 1,89–3,62 2,70*** 1,92–3,78 2,71*** 1,93–3,80 3,13*** 2,20–4,47 3,37*** 2,35–4,85 

Suuralue            
Helsinki-Uusimaa 1     1  1  1  
Länsi-Suomi 1,18 0,78–1,78   1,00 0,64–1,56 0,90 0,56–1,43 0,85 0,53–1,37 

Etelä-Suomi 1,24 0,80–1,92   0,90 0,56–1,45 0,77 0,47–1,26 0,76 0,46–1,25 

Pohjois- ja Itä-Suomi 1,10 0,72–1,67   0,98 0,62–1,55 0,87 0,54–1,40 0,79 0,49–1,28 

Koulutustaso            
Ylempi korkea-aste 1       1  1  
Alempi korkea-aste 2,21*** 1,46–3,35     2,73** 1,34–5,59 2,16** 1,35–3,47 

Toinen aste 3,34*** 2,12–5,25     5,34*** 3,05–9,33 5,25*** 2,97–9,28 

Perusaste 2,34** 1,31–4,19     2,73** 1,34–5,59 2,72** 1,31–5,65 

Vanhempien tausta            
Yläluokka 1         1  
Ylempi keskiluokka 1,75** 1,20–2,57       1,64* 1,07–2,51 

Alempi keskiluokka 2,81*** 1,83–4,31       2,40*** 1,49–3,87 

Alaluokka 4,03*** 2,13–7,60             3,87*** 1,93–7,77 

* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001; OR = vetosuhde, 95 % CI = 95 %:n luottamusväli    
Malli 1: Muuttujien vakioimattomat yhteydet 

Malli 2: Ikäluokka, sukupuoli ja tuloluokka 

Malli 3: Malli 2 + suuralue 

Malli 4: Malli 3 + koulutustaso  

Malli 5: Malli 4 + vanhempien sosioekonominen tausta    
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6.2.2 Sosiaaliryhmien välisten ristiriitojen kokemukset 

 

Seuraavaksi tarkasteltiin logistisen regressioanalyysin avulla sosiaaliryhmien välisten 

ristiriitojen kokemusten ja selittävien muuttujien välisiä yhteyksiä. Logistisen 

regressioanalyysin tulokset on esitetty taulukossa 5. Mallissa 1 tarkasteltiin muuttujien 

vakioimattomia yhteyksiä. Pienituloisten (OR = 2,97; 95 % CI = 1,77–4,99; p < 0,001) 

ja keskituloisten (OR = 1,83; 95 % CI = 1,56–2,90; p < 0,05) todennäköisyys kokea 

ristiriitoja oli suurempi kuin suurituloisilla. Ikäluokista 46–55-vuotiailla (OR = 0,52; 95 

% CI = 0,29–0,91; p < 0,05) ja 56–65-vuotiailla (OR = 0,49; 95 % CI = 0,28–0,86; p < 

0,05) oli pienempi todennäköisyys kokea ristiriitoja kuin nuorimmassa 15–25-

vuotiaiden ikäluokassa.  

 

Naisilla oli miehiä suurempi todennäköisyys (OR = 1,42; 95 % CI = 1,04–1,94; p < 

0,05) kokea ristiriitoja. Koulutustason kohdalla alemman korkea-asteen (OR = 1,74; 95 

% CI = 1,08–2,81; p < 0,05) ja toisen asteen (OR = 1,99; 95 % CI = 1,21–3,26; p < 

0,01) suorittaneilla oli suurempi todennäköisyys kuin ylemmän korkea-asteen tutkinnon 

suorittaneilla kokea ristiriitoja sosiaaliryhmien välillä. Suuralue ja vanhempien 

sosioekonominen tausta eivät olleet tilastollisesti merkitsevässä yhteydessä 

sosiaaliryhmien välisten ristiriitojen kokemuksiin.  

 

Mallissa 2 olivat ikäluokka, sukupuoli ja tuloluokka. Tuloluokan yhteys ristiriitojen 

kokemuksiin heikkeni hieman kaikissa luokissa. Pienituloisten todennäköisyys (OR = 

2,74; 95 % CI = 1,60–4,67; p < 0,001) kokea ristiriitoja oli kuitenkin yhä suurempi kuin 

suurituloisten, kun ikäluokka ja sukupuoli oli vakioitu. Mallissa 3 suuralueen 

lisääminen ei vaikuttanut juurikaan tuloluokan ja sosiaaliryhmien välisten ristiriitojen 

kokemusten väliseen yhteyteen.  

 

Neljänteen malliin lisättiin koulutustaso, minkä seurauksena pienituloisten yhteys 

ristiriitojen kokemuksiin heikkeni (OR = 2,33; 95 % CI = 1,32–4,11; p < 0,01) malliin 3 

verrattuna. Koulutustason lisäämisen myötä keskituloisten ja ristiriitojen kokemusten 

välinen yhteys heikkeni, eikä ollut enää tilastollisesti merkitsevä. Viimeiseksi mallissa 5 

mukaan lisättiin vanhempien sosioekonominen tausta. Tuloluokan ja sosiaaliryhmien 

välisten ristiriitojen kokemusten välinen yhteys heikkeni hieman, mutta pienituloisten 
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todennäköisyys (OR = 2,21; 95 % CI = 1,25–3,92; p < 0,01) kokea ristiriitoja oli yhä 

suurituloisia suurempi. Myös keskituloisten yhteys ristiriitojen kokemuksiin heikkeni, 

mutta yhteys ei ollut tilastollisesti merkitsevä. 

 

6.3 Eriarvoisuuden kokemukset suuralueittain 

 

Lopuksi selvitettiin kahden selittävän muuttujan interaktiovaikutusta eli sitä, onko 

tuloluokan yhteys tuloerojen epäoikeudenmukaisuuden kokemuksiin ja sosiaaliryhmien 

välisten ristiriitojen kokemuksiin samanlainen eri suuralueilla. Interaktion testaamisessa 

vakioitiin logististen regressiomallien tavoin ikäluokka ja sukupuoli. 

 

Ensiksi selvitettiin tuloluokan ja suuralueen välistä interaktiota tuloerojen 

epäoikeudenmukaisuuden kokemuksiin. Tuloluokan ja suuralueen välinen interaktio ei 

ollut tilastollisesti merkitsevä (p = 0,295), joten tuloluokan vaikutuksen 

epäoikeudenmukaisuuden kokemusten todennäköisyyteen voitiin katsoa olleen 

samanlainen kaikilla suuralueilla.  

 

Toiseksi tarkasteltiin tuloluokan ja suuralueen välistä interaktiota, kun selitettävänä 

muuttujana oli sosiaaliryhmien välisten ristiriitojen kokemukset. Myöskään 

sosiaaliryhmien välisten ristiriitojen kokemusten kohdalla tuloluokan ja suuralueen 

välinen interaktio ei ollut tilastollisesti merkitsevä (p = 0,338). Siten sosiaaliryhmien 

välisten ristiriitojen kokemusten ja tuloluokan yhteys ei eronnut eri suuralueilla 

tilastollisesti merkitsevästi.  

 

Koska tuloluokan ja suuralueen välinen interaktio ei ollut kummankaan selitettävän 

muuttujan tapauksessa tilastollisesti merkitsevä, ei interaktiovaikutus vaadi tarkempaa, 

suuralueittaista tarkastelua. Molempien selitettävien muuttujien tapauksessa tilastollisen 

merkitsevyyden puuttumisesta voidaan päätellä, etteivät yhteydet eronneet suuralueen 

mukaan. 
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Taulukko 5. Logistinen regressio, jossa selitettävänä muuttujana on sosiaaliryhmien välisten ristiriitojen kokemukset, OR ja 95 %:n luottamusvälit (N = 755).  

           Malli 1           Malli 2           Malli 3          Malli 4          Malli 5 

  OR 95% CI OR 95% CI OR 95% CI OR 95% CI OR 95% CI 

Tuloluokka            
Suurituloiset 1   1  1  1  1  
Keskituloiset 1,83* 1,56–2,90 1,81* 1,13–2,89 1,78* 1,11–2,87 1,61 0,99–2,62 1,57 0,96–2,58 

Pienituloiset 2,97*** 1,77–4,99 2,74*** 1,60–4,67 2,70*** 1,57–4,64 2,33** 1,32–4,11 2,21** 1,25–3,92 

Ikäluokka            
15–25-v. 1   1  1  1  1  
26–35-v. 0,96 0,56–1,64 1,14 0,67–2,01 1,18 0,68–2,06 1,20 0,67–2,14 1,14 0,64–2,05 

36–45-v. 0,90 0,54–1,53 1,05 0,61–1,79 1,08 0,63–1,85 1,15 0,65–2,05 1,09 0,61–1,95 

46–55-v. 0,52* 0,29–0,91 0,62 0,35–1,12 0,64 0,36–1,15 0,64 0,34–1,18 0,58 0,31–1,10 

56–65-v. 0,49* 0,28–0,86 0,58 0,32–1,03 0,58 0,41–1,29 0,57 0,31–1,03 0,52* 0,28–0,96 

66–75-v. 0,63 0,36–1,10 0,71 0,40–1,25 0,73 0,41–1,29 0,76 0,42–1,36 0,69 0,38–1,25 

Sukupuoli            
Mies 1   1  1  1  1  
Nainen 1,42* 1,04–1,94 1,39* 1,01–1,91 1,39* 1,01–191 1,43* 1,03–1,98 1,45* 1,05–2,01 

Suuralue            
Helsinki-Uusimaa 1     1  1  1  
Länsi-Suomi 1,10 0,72–1,68   1,01 0,65–1,57 1,01 0,65–1,56 1,01 0,65–1,57 

Etelä-Suomi 1,00 0,64–1,56   0,95 0,60–1,52 0,92 0,58–1,47 0,93 0,58–1,48 

Pohjois- ja Itä-Suomi 1,25 0,82–1,90   1,11 0,71–1,73 1,09 0,70–1,70 1,08 0,69–1,68 

Koulutustaso            
Ylempi korkea-aste 1       1  1  
Alempi korkea-aste 1,74* 1,08–2,81     1,68* 1,01–2,80 1,66 1,00–2,76 

Toinen aste 1,99** 1,21–3,26     1,70 0,98–2,95 1,65 0,95–2,88 

Perusaste 1,48 0,78–2,79     1,25 0,61–2,56 1,20 0,58–2,48 

Vanhempien tausta            
Yläluokka 1         1  
Ylempi keskiluokka 1,21 0,80–1,84       1,19 0,77–1,85 

Alempi keskiluokka 1,26 0,82–1,95       1,31 0,83–2,07 

Alaluokka 1,68 0,97–2,90             1,73 0,97–3,08 

* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001; OR = vetosuhde, 95 % CI = 95 %:n luottamusväli     
Malli 1: Muuttujien vakioimattomat yhteydet 

Malli 2: Ikäluokka, sukupuoli ja tuloluokka 

Malli 3: Malli 2 + suuralue 

Malli 4: Malli 3 + koulutustaso  

Malli 5: Malli 4 + vanhempien sosioekonominen tausta 
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7 Pohdinta ja johtopäätökset 

 

Tässä tutkielmassa selvitettiin, onko pienituloisuus yhteydessä tuloerojen 

epäoikeudenmukaisuuden kokemuksiin ja sosiaaliryhmien välisten ristiriitojen 

kokemuksiin. Lisäksi tutkittiin, vaikuttavatko koulutustaso, vanhempien 

sosioekonominen tausta ja muut taustamuuttujat edellisten muuttujien välisiin 

yhteyksiin. Lopuksi selvitettiin, eroavatko tuloluokan ja eriarvoisuuden kokemusten 

väliset yhteydet eri suuralueilla.  

 

7.1 Keskeisten tulosten tulkinta ja merkitys 

 

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen pienituloisuuden sekä taloudellisen ja sosiaalisen 

eriarvoisuuden kokemuksista saatiin vastaus logistisen regressioanalyysin avulla. 

Tuloluokka oli yhteydessä tuloerojen epäoikeudenmukaisuuden kokemuksiin siten, että 

pienituloisilla ja keskituloisilla oli suurituloisia suurempi todennäköisyys kokea tuloerot 

epäoikeudenmukaisiksi. Tulokset tukevat aiempien tutkimusten havaintoja, joiden 

mukaan korkeammassa sosioekonomisessa asemassa olevat ja sen myötä myös usein 

suurituloiset henkilöt kokevat tuloerot hyväksytymmiksi ja näkevät tuloeroissa 

enemmän myönteisiä puolia (Ervasti, 2010; Kim & Lee, 2018; Roex, Huijts & Sieben, 

2019). Se, että pienituloiset kokivat tuloerot suurituloisia epäoikeudenmukaisimmiksi, 

voi selittyä osittain myös kiihtyneellä tulo- ja varallisuuserojen kasvulla rikkaiden 

rikastuttua entisestään (Calmfors & Roine, 2018; Riihelä & Tuomala, 2020, 29; 

Søgaard, 2018). 

 

Myös sosiaaliryhmien välisten ristiriitojen kokemukset ja tuloluokka olivat yhteydessä 

toisiinsa. Pienituloisten todennäköisyys kokea ristiriitoja oli merkittävästi suurempi kuin 

suurituloisten. Tulokset ovat samassa linjassa vuoden 2009 ISSP-tutkimuksen tulosten 

kanssa. Blomin, Kankaisen ja Melinin (2012) mukaan sosiaaliryhmien välisten 

ristiriitojen kokemuksiin vaikuttavat tulot ja varallisuus siten, että pienituloiset kokevat 

ristiriidat voimakkaammin. Tulokset tukevat myös Hertelin ja Schöneckin (2019) 

tutkimuksen tuloksia, joiden mukaan yksilötason sosioekonomiset tekijät, kuten tulot, 

vaikuttavat sosiaalisten ristiriitojen kokemuksiin. Pienituloisten kokemuksiin 
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sosiaaliryhmien välisistä ristiriidoista vaikuttanee myös se, että taloudellisin mittarein 

mitattujen sosiaaliryhmien väliset erot ovat kasvaneet viime vuosina (Saari, 2019).  

 

Sukupuolten välillä sekä tuloerojen epäoikeudenmukaisuuden kokemusten että 

sosiaaliryhmien välisten ristiriitojen kokemusten todennäköisyys oli suurempi naisilla. 

Tuloksiin vaikuttanee sukupuolten välisten tuloerojen kasvu (Boschini & Gunnarsson, 

2018; Kässi, 2014), jonka myötä myös kokemukset eriarvoisuudesta voivat vaihdella 

sukupuolen mukaan. Sosiaaliryhmien välisten ristiriitojen kokemukset olivat 

voimakkaampia naisilla myös vuoden 2009 ISSP-tutkimuksessa (Blom, Kankainen & 

Melin, 2012). 

 

Vanhemmat ikäluokat kokivat tuloerot epäoikeudenmukaisemmiksi kuin 15–25-

vuotiaat. Sosiaaliryhmien välisten ristiriitojen kokemusten kohdalla 46–55- ja 56–65-

vuotiaat kokivat nuorempia vähemmän ristiriitoja. Ikäluokan vaikutusta eriarvoisuuden 

kokemuksiin selittänee se, että tulot vaihtelevat monesti iän ja elämäntilanteen mukaan 

(esim. Almås, Havnes & Mogstad, 2011). Nuorin ikäluokka sisältää myös alaikäisiä 

vastaajia, joiden ei ole välttämättä tarvinnut vielä ajatella sitä, miten he näkevät 

tuloerojen epäoikeudenmukaisuuden tai kuinka voimakkaita ristiriitoja he kokevat, mikä 

voi myös selittää muiden ikäluokkien suurempaa todennäköisyyttä kokea eriarvoisuutta. 

 

Kun tarkasteltiin koulutustason ja vanhempien sosioekonomisen taustan vaikutusta 

tuloluokan ja taloudellisen sekä sosiaalisen eriarvoisuuden kokemuksiin, saatiin 

vastauksia toiseen tutkimuskysymykseen. Ristiintaulukoinnin perusteella pienemmät 

tulot olivat yhteydessä matalampaan koulutukseen ja matalampaan vanhempien 

sosioekonomiseen asemaan. Tulokset tukevat aiemman tutkimuksen havaintoja, joissa 

vanhempien luokka-aseman on tutkittu vaikuttavan koulutustasoon ja sen myötä 

tuloihin (Andersen, 2019; Eskelinen ym., 2020, 127; Mood, 2017) ja koulutustason on 

tutkittu vaikuttavan sijoittumiseen työmarkkinoilla ja taas edelleen tuloihin 

(Kailaheimo-Lönnqvist ym., 2020, 93; Naumanen & Silvennoinen, 2010).  

 

Logistisessa regressioanalyysissa tuloerojen epäoikeudenmukaisuuden kokemusten ja 

tuloluokan välinen yhteys heikkeni, kun tarkasteluun otettiin mukaan koulutustaso. 

Vanhempien sosioekonomisen taustan lisääminen aiheutti sen, ettei pienituloisten 

luokka ollut enää tilastollisesti merkitsevässä yhteydessä tuloerojen 
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epäoikeudenmukaisuuden kokemuksiin. Myös sosiaaliryhmien välisten ristiriitojen 

kokemusten ja pienituloisuuden yhteys heikkeni koulutustason ja vanhempien 

sosioekonomisen taustan vaikutuksen myötä. Tulokset tukevat aiempien 

yhteiskunnallisen eriarvoisuuden kokemuksia ja eriarvoisuuden hyväksymistä 

tutkineiden tutkimusten tuloksia (Bobzien, 2020; Dolan, 2007; Roex, Huijts & Sieben, 

2019; Schröder, 2017), joiden mukaan koulutustaso tai vanhempien sosioekonominen 

tausta selittävät osittain tuloluokan ja eriarvoisuuden kokemusten välistä yhteyttä.  

 

Kolmanteen tutkimuskysymykseen saatiin vastaus tarkastelemalla suuralueen 

interaktiovaikutusta tuloerojen epäoikeudenmukaisuuden kokemusten sekä 

sosiaaliryhmien välisten ristiriitojen kokemusten ja tuloluokan välillä. Tulosten 

perusteella tuloerojen epäoikeudenmukaisuuden kokemusten sekä sosiaaliryhmien 

välisten ristiriitojen kokemusten ja tuloluokan välinen yhteys oli samanlainen 

riippumatta suuralueesta. Aiemmat tutkimukset eivät ole keskittyneet tuloluokan ja 

eriarvoisuuden kokemusten väliseen yhteyteen, minkä vuoksi tulokset ihmisten 

subjektiivisista eriarvoisuuden kokemuksista tarjoavat uutta tietoa alueellisesta 

eriarvoisuudesta. Vaikka tulojakaumassa on alueellisia eroja (Niemelä, 2007; Riihelä & 

Sullström, 2001; Rusanen ym., 2002), OECD:n (2020) vertailun mukaan Suomessa 

taloudelliset erot ovat alueellisesti pieniä, mikä voi osaltaan selittää sitä, ettei myöskään 

tuloluokan ja eriarvoisuuden kokemusten välinen yhteys vaihdellut alueittain.  

 

Tämän tutkielman tuloksista huomataan, että eriarvoisuuden kokemukset olivat todella 

yleisiä. 68,9 prosenttia kaikista vastaajista piti tuloeroja epäoikeudenmukaisina. Vaikka 

tuloerojen epäoikeudenmukaisuuden kokemuksissa oli eroja tuloluokittain, kokivat 

pieni- ja keskituloisten lisäksi myös yli puolet suurituloisista tuloerot 

epäoikeudenmukaisiksi. Myös sosiaaliryhmien välisten ristiriitojen kokemukset olivat 

melko yleisiä, sillä lähes kolmannes kaikista vastaajista koki ristiriitoja sosiaaliryhmien 

välillä. Tutkielma vahvistaa aiempia havaintoja (esim. Pareliussen ym., 2018; Riihelä & 

Tuomala, 2020; Saari, 2019) myös siitä, että eriarvoisuutta esiintyy suomalaisessa 

yhteiskunnassa, ja erilaisista hallinnollisista ja poliittisista tavoitteista ja toimista 

huolimatta eriarvoisuuden vähentämisessä on edelleen työtä. Tutkielman tulokset ovat 

osaltaan osoitus siitä, että eriarvoisuuden vähentämisestä tulisi muodostua entistä 

keskeisempi yhteiskunnallisen tasa-arvon ja hyvinvoinnin tavoite, johon julkisen vallan 

toimin reagoitaisiin.  
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7.2 Tulosten luotettavuus ja yleistettävyys sekä tutkimuksen rajoitukset 

 

Tähän tutkielmaan liittyy joitakin rajoituksia, joiden myötä tutkielman luotettavuutta ja 

yleistettävyyttä on syytä tarkastella. Monet tutkielman rajoituksista liittyvät aineistoon 

ja muuttujiin. Aineisto on tyypiltään poikkileikkausaineisto, joten syy-seuraussuhteiden 

päätelmien tekoon aineiston perusteella saadut tulokset eivät sovellu. Tulokset kuitenkin 

tuovat tietoa niistä tekijöistä, jotka mahdollisesti vaikuttavat taloudellisen ja sosiaalisen 

eriarvoisuuden kokemuksiin.  

 

Keskeisen haasteen toivat taloudellisen ja sosiaalisen eriarvoisuuden määritteleminen ja 

operationalisointi tutkimusta varten. Tuloerojen epäoikeudenmukaisuuden kokemukset 

kuvaavat melko hyvin taloudellisen eriarvoisuuden kokemuksia, mutta jo itsessään 

haastavammin määriteltävissä olevan sosiaalisen eriarvoisuuden tutkimiseen aineisto 

tarjosi vähemmän mahdollisuuksia. Sosiaaliryhmien välisten ristiriitojen kokemusten 

muuttuja kuvastaa kuitenkin sosiaalista eriarvoisuutta riittävän kattavasti, sillä sen 

avulla onnistuttiin selvittämään, miten sosiaalisen eriarvoisuuden ilmentymät eli erot 

esimerkiksi koulutuksessa ja tuloissa vaikuttivat kokemuksiin sosiaaliryhmien välisistä 

ristiriidoista. 

 

Aineiston kato oli melko suuri, joskin kadon aiheuttamaa vääristymää pyrittiin 

korjaamaan painokertoimien avulla. Se, ettei otos ole riittävän edustava todellisen 

perusjoukon kannalta, on kuitenkin yleinen haaste otantatutkimuksissa (Tähtinen, 

Laakkonen & Broberg, 2020, 21). Suuri osa otokseen valikoituneista ei jostain syystä 

vastannut kyselyyn, mikä rajoittaa aineiston edustavuutta ja luotettavuutta. Kadon 

vuoksi aineisto ei välttämättä edusta perusjoukkoa niin hyvin kuin olisi mahdollista, 

jolloin tuloksista tehtäviin johtopäätöksiin tulee suhtautua kriittisesti. Painokertoimien 

avulla aineiston edustavuutta ja kadon aiheuttamaa vääristymää on kuitenkin onnistuttu 

parantamaan, mikä lisää aineiston perusteella saatujen tuloksien luotettavuutta. 

 

Aineisto on kooltaan myös verrattain pieni, mikä tulee huomioida yleistettäessä tuloksia 

koskemaan koko perusjoukkoa. Aineiston koko vaikuttaa myös tuloksiin erityisesti 

silloin, kun halutaan tutkia jotakin pienempää alaryhmää. Koska pienituloiset olivat 

tutkielmassa erityisenä kiinnostuksen kohteena, aineiston tuli olla riittävän edustava 
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pienituloisten kohdalla. Pienituloisia on aineistossa suhteessa muihin tuloluokkiin 

perusjoukkoa jokseenkin vastaava määrä, joten aineiston voidaan katsoa edustavan 

pienituloisia riittävästi. Suurempi otoskoko ja sen myötä enemmän myös pienituloisia 

vastaajia olisi lisännyt tulosten luotettavuutta ja edustavuutta entisestään. Kuitenkin 

nykyisen kokoisella aineistolla saatiin myös osviittaa eri tuloluokkien eriarvoisuuden 

kokemuksista tutkielman tarpeisiin riittävällä tavalla.  

 

Aineisto on monilta osin melko monipuolinen, mikä parantaa tutkimustulosten 

yleistettävyyttä. Aineisto sisältää suurin piirtein saman verran naisia ja miehiä, eri 

ikäisiä vastaajia sekä vastaajia eri tulo- ja koulutustasoilta, työtaustoista sekä 

siviilisäädyistä. Vaikka jotkin ikäryhmät ja eri elämäntilannetta, sosioekonomista 

asemaa ja aluetta edustavat henkilöt ovat jonkin verran aliedustettuina aineistossa, on 

aineisto yleisesti ottaen monipuolinen. Painokertoimien avulla sukupuolen, iän ja alueen 

vääristymiä saatiin korjattua, mikä lisää osaltaan tutkimustulosten yleistettävyyttä. 

 

Valmis aineisto loi väistämättä omat haasteensa tutkittavan aiheen ja 

tutkimuskysymysten muodostamiseen. Kyselyn kysymyksiä ei ollut laadittu suoraan 

tätä tutkielmaa varten, minkä vuoksi tutkielman muuttujien valinnassa jouduttiin 

tekemään kompromisseja. Valitut muuttujat eivät välttämättä kuvaa täysin tutkittua 

asiaa, vaan selittävät tutkittua asiaa vain osittain. Tutkielmassa käytettyjen muuttujien 

muunnoksissa menetettiin jonkin verran tarkempaa tietoa, mutta riittävän suurien 

luokkien saavuttamiseksi ja kysymysryhmien hallitsemiseksi muuttujamuunnokset 

olivat välttämättömiä. Muuttujamuunnoksilla aineisto saatiin kuitenkin tulkittavampaan 

muotoon, eikä kaikkien alkuperäisissä kysymyksissä esiintyneiden luokkien tarkastelu 

olisi ollutkaan tarkoituksenmukaista. 

 

Monet muuttujat muodostettiin melko tulkinnanvaraisten kysymysten perusteella. 

Mielipide- ja asenneväittämät ovat jo itsessään tulkinnanvaraisia niin vastaajille vastata 

kuin tutkijalla pohtia, kuinka vastaukset edustavat vastaajien todellisia ajatuksia ja 

käyttäytymistä. Lisäksi esimerkiksi vanhempien sosioekonominen tausta -muuttuja 

muodostettiin vastaajien oman arvion perusteella, jolloin tuloissa tai koulutustasossa 

mitattuina vanhempien todellinen sosioekonominen tausta voi poiketa vastaajien 

arviosta. Toisaalta kun kyseessä oli muutenkin vastaajien subjektiivisten kokemusten 

tarkastelu, ei subjektiivisesti arvioitujen vastausten merkitystä pidä vähätellä. Lisäksi 
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tulojen kohdalla tulee huomioida se, että aineistossa tulot on esitetty bruttotuloina, kun 

taas Tilastokeskuksen tulorajat on muodostettu käytettävissä olevissa tuloissa. Myös 

kulutusyksikön käyttöä tuli soveltaa aineiston mahdollistamien puitteiden rajoissa, mikä 

vääristi hiukan kuhunkin tuloluokkaan vaadittavien tulojen määrää kotitalouksissa 

suhteessa Tilastokeskuksen tapaan. Tulorajojen myötä muodostettujen tuloluokkien 

voidaan kuitenkin arvioida suhteutuvan Tilastokeskuksen käytettävissä olevien tulojen 

rajoihin ja siten soveltuvan riittävän hyvin tutkielman tarpeisiin. 

 

Tämän tutkielman tulokset kuvaavat ensisijaisesti niitä tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa 

taloudellisen ja sosiaalisen eriarvoisuuden kokemuksiin eri tuloluokissa. Pienituloisten 

kokemusten yleistämisessä on syytä olla varovainen, sillä tulokset keskittyvät 

tarkastelemaan eriarvoisuuden kokemuksiin vaikuttavia tekijöitä vain rajatusta 

näkökulmasta. Tulokset auttavat sen sijaan tunnistamaan pienituloisten kokemuksia ja 

niihin mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä, vaikka heterogeenisen pienituloisten joukon 

eriarvoisuuden kokemuksiin vaikuttaviin tekijöihin mahtuu monenlaisia seikkoja. 

 

7.3 Jatkotutkimuksen tarpeet 

 

Vaikka yhteiskunnallisesta eriarvoisuudesta on laajasti tutkimustietoa, keskittyy 

tutkimus tuloerojen, koulutustason, terveyden sekä sosiaalisten ja kulttuuristen 

resurssien keinoin mitattuun eriarvoisuuteen. Yksilöiden subjektiiviset kokemukset 

eriarvoisuudesta jäävät toisinaan varjoon ja poikkeavat muilla keinoin mitatusta 

eriarvoisuudesta (esim. Brunori, 2017; Hadavand, 2017), minkä vuoksi eriarvoisuuden 

kokemusten tutkimuksen jatkaminen on tärkeää tasa-arvoisemman yhteiskunnan ja 

kaikkien kansalaisten mahdollisimman laajan hyvinvoinnin takaamiseksi.  

 

Kvantitatiivisin keinoin analysoitujen mielipide- ja asennetutkimusten lisäksi yksilöiden 

kokemuksista uudenlaista tietoa toisi kvalitatiivinen tutkimus, jonka avulla voitaisiin 

tarkastella tarkemmin esimerkiksi eriarvoisuuden sosiaalista ulottuvuutta, jonka 

operationalisointi kvantitatiivisen tutkimuksen tarpeisiin voi olla haastavaa. 

Kvalitatiivisen tutkimuksen keinoin voitaisiin saada erityisesti pienituloisten ääni 

kuuluviin. Lisäksi eriarvoisuuden mittareiden, jotka huomioivat laajemmin 
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eriarvoisuuteen vaikuttavat tekijät, kehittäminen ja erilaisiin tutkimusmenetelmiin 

perustuva tutkimus laajentaisi kuvaa yhteiskunnallisesta eriarvoisuudesta.   

 

Tutkielman rajallisuuden vuoksi pienituloisuuden sekä taloudellisen ja sosiaalisen 

eriarvoisuuden kokemusten tarkempi tarkastelu esimerkiksi sukupuolittain, ikäluokan 

tai etnisen taustan mukaan ei ollut mahdollista. Vaikka pienituloisuus on Eurostatin 

(2020) tilaston mukaan jakautunut suhteellisen tasaisesti sukupuolten välille, ovat 

sukupuolten väliset tuloerot kasvaneet siten, että naisten käytettävissä olevat tulot ovat 

miehiä pienemmät (Boschini & Gunnarsson, 2018). Tilastoissa mitattujen sukupuolten 

välisten tuloerojen sekä muiden ihmisryhmittäisten erojen tarkastelun lisäksi 

subjektiivisia kokemuksia niin taloudellisesta kuin sosiaalisesta eriarvoisuudesta tutkiva 

tutkimus olisi tarpeen eriarvoisuuden kokemusten ymmärtämiseen eri ihmisryhmissä. 

Myös alueellisten eriarvoisuuden kokemusten tutkimusta tulisi jatkaa.  

 

Eriarvoisuuden kokemuksiin vaikuttavien taustatekijöiden yhä tarkempi tutkimus 

mahdollistaisi eriarvoisuuden ja eriarvoistumisen entistä paremman ymmärtämisen. 

Koulutuksen vaikutusten tarkastelu keskittyy monesti koulutusmahdollisuuksien tasa-

arvoon (esim. Barone & Ruggera, 2018) tai koulutuksen ja tulojen yhteyteen 

(Kailaheimo-Lönnqvist ym., 2020), mutta kuten tässäkin tutkielmassa on huomattu, 

koulutuksen vaikutukset nimenomaan eriarvoisuuden kokemuksiin ovat merkittäviä. 

Laajempi analyysi siitä, mitkä tekijät vaikuttavat niin taloudellisen kuin sosiaalisen 

eriarvoisuuden kokemuksiin, antaisi lisää tietoa eriarvoisuuden syistä subjektiivisesti 

mitattuna ja sen myötä laajentaisi mahdollisesti eriarvoisuuden vähentämiseen 

tähtäävien julkisen vallan toimenpiteiden kirjoa.  

 

Valtioneuvoston tasolla eriarvoisuuden vähentämiseen keskittyvät julkisen vallan 

toimenpiteet ovat nousseet keskiöön vasta viime vuosina, kun aiemmin painopiste oli 

köyhyyden vähentämisessä (Saari, 2015). Tulevaisuudessa tutkimus toimenpiteiden 

vaikutuksista ja yksilöiden kokemuksista niistä toisi uutta tietoa siitä, kuinka 

toimenpiteet ovat onnistuneet ja kuinka niiden on koettu vaikuttavan eriarvoisuuden 

vähentämiseen erityisesti heikommassa asemassa olevien kohdalla.  

 

Uuden haasteen taloudellisen ja sosiaalisen eriarvoisuuden vähentämiselle julkisen 

vallan toimenpitein luo nykyinen tilanne Covid-2019-koronapandemian aikana. 
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Erilaisista lähtökohdista ja erilaisilla taloudellisilla, sosiaalisilla ja kulttuurisilla 

resursseilla varustetut yksilöt selviävät kriisiajasta eri tavoin, ja jo ennestään 

heikommassa asemassa olevat kärsivät tilanteesta eniten. Tulevaisuudessa voidaan 

odottaa koronapandemian aiheuttaman eriarvoistumiskehityksen vaikutuksia 

käsittelevää tutkimusta, jossa toivon mukaan myös pienituloisten kokemukset ovat 

keskiössä. 

 

7.4 Johtopäätökset 

 

Tämän tutkielman johtopäätöksinä voidaan todeta, että tuloluokka ja erityisesti 

pienituloisuus vaikuttavat olevan yhteydessä taloudellisen ja sosiaalisen eriarvoisuuden 

kokemuksiin. Pienituloisten todennäköisyys kokea taloudellista ja sosiaalista 

eriarvoisuutta oli suurituloisia suurempi. Havainto viittaa siihen, että taloudellisesti 

hyvässä asemassa olevat, jotka todennäköisesti kärsivät yhteiskunnan eriarvoisuudesta 

vähiten, näkevät myös eriarvoisuuden vähäisempänä kuin pienituloiset, joihin 

eriarvoisuus ja sen kasvu vaikuttavat enemmän. 

 

Tutkielman tulosten mukaan koulutustaso ja vanhempien sosioekonominen tausta 

heikensivät tuloluokan ja taloudellisen ja sosiaalisen eriarvoisuuden kokemusten välistä 

yhteyttä. Tulokset kuvaavat osaltaan eriarvoisuuden kokemusten monenkirjavia syitä, 

joihin tulisi perehtyä entistä tarkemmin. Kun eriarvoisuuden kokemuksiin vaikuttavat 

tekijät ovat sellaisia, joihin yksilö voi vaikuttaa itse hyvin vähän tai ei ollenkaan, 

korostuu yhteiskunnan vastuu eriarvoisuuden vähentämisessä.  

 

Eriarvoisuuden vähentäminen on yksi hyvinvointivaltion keskeisistä tavoitteista ja 

tehtävistä. Yhteiskunnallisen eriarvoisuuden tutkimuksen lisääntyminen mahdollistaisi 

eriarvoisuuden paremman ymmärtämisen ja sen myötä eriarvoisuuden tehokkaamman 

ehkäisemisen ja vähentämisen julkisen vallan toimenpitein. Taloudellisen ja sosiaalisen 

eriarvoisuuden subjektiivisten kokemusten ja mielipiteiden painoarvo poliittiseen 

päätöksentekoon vaikuttavana tekijänä tulisi huomioida entistä paremmin, jotta 

suomalaista yhteiskuntaa voitaisiin kehittää mahdollisimman tasa-arvoiseksi.   
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