
Sosiaaliturva ja elämänvaiheet  

 Sosiaaliturva esimerkkihenkilöiden elämänvaiheissa 

Aino, Perttu ja Viivi 



Sosiaaliturva esimerkkihenkilöiden elämänvaiheissa 

Aino, Perttu ja Viivi 
Jotkut epäilevät, etteivät he saa mitään sosiaaliturvaetuuksia, vaikka he 
osallistuvat sosiaaliturvan rahoitukseen suoraan maksamalla 
vakuutusmaksuja (esimerkiksi työeläkemaksut) tai ainakin tulo- ja 
kulutusverojen kautta 
 
Sosiaaliturva mielletään usein pelkästään uudelleenjakajaksi eli 
köyhyyden lievittäjäksi.  
 
Todellisuudessa kansalaiset käyttävät lähes päivittäin laajasti 
hyvinvointipalveluita. Tässä luvussa havainnollistamme, missä tilanteissa 
sosiaaliturvaa ja laajemmin hyvinvointipalveluita yleensä tarvitaan. 
 



Esimerkkien luonne 
Esimerkeissä keskitytään lähinnä sosiaalivakuutuksen piiriin kuuluviin 
etuuksiin ja julkisen vallan tuottamiin ja rahoittamiin palveluihin ja 
korvauksiin.  
 
Osa julkishyödykkeistä – kuten julkinen infrastruktuuri, poliisi, 
oikeuslaitos ja armeija – on rajattu tarkastelun ulkopuolelle. Tarkastelun 
ulkopuolella ovat myös kansalaisten itse kustantamat sosiaaliturvan 
asiakasmaksut ja omavastuuosuudet.  
 
Sosiaaliturvan lisäksi hyvinvointipalveluista käsitellään lähinnä vain 
julkisia koulutusmenoja. Näin ollen esimerkiksi kulttuuripalvelut ovat 
tarkastelun ulkopuolella. Lisää tietoja laskelmien oletuksista löytyy 
liitteestä.  

 



Aino, Perttu ja Viivi 
Aino, Perttu ja Viivi ovat syntyneet vuonna 1995.  
 
Tarkastelemme sosiaaliturvaa kunkin henkilön elämänkaaren 
aikana eli kunkin henkilön elämän loppuun asti.  
 
Tarkastelu on henkilökohtainen. Näin ollen mukana ei ole 
Ainon, Pertun ja Viivin lasten saamaa sosiaaliturvaa.  
 
Sosiaaliturvan ja hyvinvointipalveluiden saaminen painottuu 
yleensä lapsuuteen, nuoruuteen sekä vanhuuteen. Näin on 
esimerkkihenkilöistämme Ainolla ja Pertulla. Viivillä on sen 
sijaan tarvetta sosiaaliturvaan tasaisesti läpi koko elämän. 



Aino 
• suorittaa lukion ja pääsee 

ylioppilaaksi 
• valmistuu opettajaksi 
• hoitaa lasta kotona kolmen vuoden 

ajan 
• sairastuu ennen eläkeikää vakavasti 

mutta paranee 
• jää eläkkeelle 66-vuotiaana 
• viettää viimeiset vuotensa 

laitoshoidossa 
• elää 87-vuotiaaksi. 

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Aino on kolme vuotta hoitamassa lastaan kotona, josta kaksi vuotta hän saa lasten kotihoidon tukea. Perttu menee työelämään 21-vuotiaana. Ensimmäisen jakson työttömänä hän on 30 vuoden iässä. Sen jälkeen hän on noin 50-vuotiaana  kaksi jaksoa työttömänä yhteensä kolme vuotta. Viivi on epäsäännöllisissä pätkätöissä koko työikänsä eli noin 40 vuotta. Työssäoloaikaa hänelle kertyy yhteensä kertyy 20 vuotta ja työttömyysaikaa 20 vuotta. Viivi saa myös toimeentulotukea muutaman jakson 18–27-vuotiaana ja useita jaksoja 48–57-vuotiaana. Viivi on 18–27-vuotiaana vuosittain noin 6 kuukautta töissä ja saa 6 kuukautta työmarkkinatukea. 28–37-vuotiaana hän on kokopäivätöissä. 38–47-vuotiaana hän on vuosittain noin 6 kuukautta töissä ja saa 6 kuukautta ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa. 48–57-vuotiaana Viivi saa koko ajan työmarkkinatukea. 58-vuotiaana Viivi joutuu työkyvyttömyyseläkkeelle ja 63-vuotiaana hän siirtyy vanhuuseläkkeelle. Aino sairastaa vakavan sairauden, josta hän paranee. Perttu joutuu vakavaan onnettomuuteen, josta hän paranee. Tämän takia he käyttävät erikoissairaanhoitopalveluita Viiviä enemmän. Perttu siirtyy työkyvyttömyyseläkkeelle 60-vuotiaana saatuaan 300 päivää sairauspäivärahaa.Viivi siirtyy työkyvyttömyyseläkkeelle 58-vuotiaana ja vanhuuseläkkeelle 63-vuotiaana.Perttu ja Viivi siirtyvät vanhuuseläkkeelle 63-vuotiaina ja Aino 66-vuotiaana.



Perttu 
 

• suorittaa peruskoulun 
• opiskelee metallimieheksi, tulee 

työelämään 21-vuotiaana 
• ensimmäisen kerran työttömänä 

30-vuotiaana, keski-ikäisenä kaksi 
pidempää työttömyysjaksoa, 
joiden kesto on yhteensä kolme 
vuotta 

• joutuu vakavaan onnettomuuteen 
opiskeluaikana, mutta toipuu 
työkuntoon 

• jää työkyvyttömyyseläkkeelle 60-
vuotiaana 

• elää 81-vuotiaaksi. 

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Aino on kolme vuotta hoitamassa lastaan kotona, josta kaksi vuotta hän saa lasten kotihoidon tukea. Perttu menee työelämään 21-vuotiaana. Ensimmäisen jakson työttömänä hän on 30 vuoden iässä. Sen jälkeen hän on noin 50-vuotiaana  kaksi jaksoa työttömänä yhteensä kolme vuotta. Viivi on epäsäännöllisissä pätkätöissä koko työikänsä eli noin 40 vuotta. Työssäoloaikaa hänelle kertyy yhteensä kertyy 20 vuotta ja työttömyysaikaa 20 vuotta. Viivi saa myös toimeentulotukea muutaman jakson 18–27-vuotiaana ja useita jaksoja 48–57-vuotiaana. Viivi on 18–27-vuotiaana vuosittain noin 6 kuukautta töissä ja saa 6 kuukautta työmarkkinatukea. 28–37-vuotiaana hän on kokopäivätöissä. 38–47-vuotiaana hän on vuosittain noin 6 kuukautta töissä ja saa 6 kuukautta ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa. 48–57-vuotiaana Viivi saa koko ajan työmarkkinatukea. 58-vuotiaana Viivi joutuu työkyvyttömyyseläkkeelle ja 63-vuotiaana hän siirtyy vanhuuseläkkeelle. Aino sairastaa vakavan sairauden, josta hän paranee. Perttu joutuu vakavaan onnettomuuteen, josta hän paranee. Tämän takia he käyttävät erikoissairaanhoitopalveluita Viiviä enemmän. Perttu siirtyy työkyvyttömyyseläkkeelle 60-vuotiaana saatuaan 300 päivää sairauspäivärahaa.Viivi siirtyy työkyvyttömyyseläkkeelle 58-vuotiaana ja vanhuuseläkkeelle 63-vuotiaana.Perttu ja Viivi siirtyvät vanhuuseläkkeelle 63-vuotiaina ja Aino 66-vuotiaana.



Viivi 
 

• suorittaa peruskoulun 
• ei hanki loppututkintoa 
• on pätkätöissä ja välillä työttömänä 
• saa toimeentulotukea nuorena 

aikuisena ja uudelleen keski-
ikäisenä 

• työssäoloaikaa kertyy yhteensä 19 
vuotta ja työttömyysaikaa 19 
vuotta 

• jää työkyvyttömyyseläkkeelle 58-
vuotiaana ja vanhuuseläkkeelle 63-
vuotiaana 

• elää 72-vuotiaaksi. 

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Aino on kolme vuotta hoitamassa lastaan kotona, josta kaksi vuotta hän saa lasten kotihoidon tukea. Perttu menee työelämään 21-vuotiaana. Ensimmäisen jakson työttömänä hän on 30 vuoden iässä. Sen jälkeen hän on noin 50-vuotiaana  kaksi jaksoa työttömänä yhteensä kolme vuotta. Viivi on epäsäännöllisissä pätkätöissä koko työikänsä eli noin 40 vuotta. Työssäoloaikaa hänelle kertyy yhteensä kertyy 20 vuotta ja työttömyysaikaa 20 vuotta. Viivi saa myös toimeentulotukea muutaman jakson 18–27-vuotiaana ja useita jaksoja 48–57-vuotiaana. Viivi on 18–27-vuotiaana vuosittain noin 6 kuukautta töissä ja saa 6 kuukautta työmarkkinatukea. 28–37-vuotiaana hän on kokopäivätöissä. 38–47-vuotiaana hän on vuosittain noin 6 kuukautta töissä ja saa 6 kuukautta ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa. 48–57-vuotiaana Viivi saa koko ajan työmarkkinatukea. 58-vuotiaana Viivi joutuu työkyvyttömyyseläkkeelle ja 63-vuotiaana hän siirtyy vanhuuseläkkeelle. Aino sairastaa vakavan sairauden, josta hän paranee. Perttu joutuu vakavaan onnettomuuteen, josta hän paranee. Tämän takia he käyttävät erikoissairaanhoitopalveluita Viiviä enemmän. Perttu siirtyy työkyvyttömyyseläkkeelle 60-vuotiaana saatuaan 300 päivää sairauspäivärahaa.Viivi siirtyy työkyvyttömyyseläkkeelle 58-vuotiaana ja vanhuuseläkkeelle 63-vuotiaana.Perttu ja Viivi siirtyvät vanhuuseläkkeelle 63-vuotiaina ja Aino 66-vuotiaana.



Sosiaaliturvan ja julkisten koulutusmenojen sekä verojen 

jakautuminen Ainon, Pertun ja Viivin elämän aikana. 

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Syntymää edeltävät neuvola- ja lääkärikustannukset ovat samansuuruisia. Aino viettää syntymänsä jälkeen sairaalassa viisi päivää, Perttu kolme päivää ja Viivi neljä päivää. Kustannukset määräytyvät päivien mukaan. Kaikki kolme saavat samansuuruista lapsilisää. Äitiys- ja vanhempainpäivärahat määräytyvät vanhempien aikaisempien ansioiden perusteella. Oletamme, että Ainon äiti ansaitsee eniten ja Viivin vähiten. Näin ollen Ainon saama (tarkemmin sanottuna Ainon äidin saama) äitiyspäiväraha on suurin. Viivin isä ei pidä lainkaan isyysvapaata. Pertun isä on isyysvapaalla kolme viikkoa ja Ainon isä kaksi viikkoa.Päivähoidon ja esiopetuksen kustannukset ovat huomattavat. Aino ja Perttu ovat päivähoidossa ja esiopetuksessa yhteensä neljä vuotta, Viivi viisi vuotta. Ainosta ja Pertusta maksetaan vuoden pidempään kotihoidon tukea kuin Viivistä. Kotihoidon tuki on suurin Viivillä, koska kotihoidon tukeen sisältyy tulovähenteinen hoitolisä (Viivin vanhempien tulot ovat pienemmät kuin Ainon ja Pertun vanhempien).



Sosiaaliturvan ja julkisten koulutusmenojen sekä verojen 

jakautuminen Ainon, Pertun ja Viivin elämän aikana. 

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Kouluaikana syntyy eroja opiskelun keston perusteella. Aino käy koulua 12 vuotta (suorittaa lukion kolmessa vuodessa), Perttu yhdeksän vuotta ja Viivi 10 vuotta (käy kymppiluokan). Aino opiskelee yliopistossa seitsemän vuotta, Perttu ammattikoulussa neljä vuotta. Yliopistokoulutuksen sisältämä terveydenhoito nostaa Ainon saaman sosiaaliturvan kustannuksia, samoin suurempi ja pidempään maksettu opintotuki. Pertulle sattuu opiskeluaikana lumilautailuonnettomuus. Suomen tuotannon ja viennin oletetaan perustuvan entistä enemmän tietoon ja osaamiseen. Erityisesti Ainon koulutus kestää pitkään, jolloin kannustava sosiaaliturva auttaa saavuttamaan asetetut päämäärät. Suomessa nuorten koulutustaso on korkea. Täällä on koettu ongelmaksi se, että työelämään tullaan aiempaa vanhempana. Esimerkkihenkilömme toimivat tässä suhteessa esimerkillisesti ja nostavat omalta osaltaan työllisyysastetta jo melko nuorina. Kaikki kolme pääsevät suoraan opiskeluiden jälkeen töihin. Ainon palkka on opettajan alkupalkan tasolla, Pertulla aloittelevan metallimiehen tasolla ja Viivillä alimpien palkkojen tasolla.



Sosiaaliturvan ja julkisten koulutusmenojen sekä verojen 

jakautuminen Ainon, Pertun ja Viivin elämän aikana. 

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Työajan perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden kustannukset muodostuvat käytön mukaan. Työterveyshuollon vuoksi Aino ja Perttu käyttävät kyseisiä palveluita vähemmän kuin Viivi. Viivi saa myös työterveyshuollon palveluita mutta lyhyemmän työuran vuoksi vähemmän kuin Aino ja Perttu. Toisaalta Viivin kustannukset ovat pienemmät erikoissairaanhoitopalveluissa, koska hän ei sairastu vakavasti – kuten Aino – eikä joudu vakavaan onnettomuuteen – kuten Perttu. Perttu joutuu onnettomuuden jälkeen käyttämään säännöllisesti lääkkeitä, mikä nostaa hänen saamiensa lääkekorvausten kustannuksia. Viivillä työttömyys pitkittyy ja hänen työelämänsä muodostuu pätkätöistä. Tällöin sosiaaliturvan tehtävä on lieventää sosiaalisia ja taloudellisia ongelmia sekä ehkäistä syrjäytymistä ja parantaa Viivin mahdollisuutta palata takaisin työelämään. Epävarmassa toimintaympäristössä turvaverkkojen tarve korostuu. Viivin saamat sosiaalituet – työttömyysturva, asumistuki ja toimeentulotuki – ovat selvästi suuremmat kuin Pertulla. Tosin Perttu saa työttömänä ollessaan suurempaa tukea, koska hänen työttömyyspäivärahansa lasketaan aikaisempien ansioiden perusteella (ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha). Viivi saa työuransa eri vaiheissa sekä työttömän perusturvaa että ansioturvaa. Pysyvästi työelämässä oleva Aino ei saa lainkaan työttömyysturvaa, asumistukea eikä toimeentulotukea. 



Sosiaaliturvan ja julkisten koulutusmenojen sekä verojen 

jakautuminen Ainon, Pertun ja Viivin elämän aikana. 

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Kun ihmisiltä kysytään, minkä ikäisinä he haluaisivat jäädä eläkkeelle, ainakin nuorimmat sukupolvet usein ajattelevat aikaa, jolloin jäädään vanhuuseläkkeelle. Tästä huolimatta merkittävä osa ihmisistä joutuu työkyvyttömyyseläkkeelle ennen vanhuuseläkettään. Näin tapahtuu sekä Pertulle että Viiville. Lyhyt työura tuottaa pienen eläkkeen. Viivi saa kuitenkin eläkkeensaajien asumistukea. Varhainen eläkkeelle jääminen vähentää työntekijöiden määrää ja lisää sosiaalimenoja. Perttu siirtyy työkyvyttömyyseläkkeelle saatuaan 300 päivää sairauspäivärahaa. Aino jää työelämästä suoraan vanhuuseläkkeelle 66-vuotiaana. Hoidon ja hoivan tarve painottuu yleensä elämänkaaren loppupuolelle, mutta niiden tarve vaihtelee eri henkilöillä paljonkin. Esimerkkihenkilöistämme Aino viettää viimeiset vuotensa laitoshoidossa.



Sosiaaliturvan ja julkisten koulutusmenojen sekä verojen 

jakautuminen Ainon elämän aikana  

 
Merkittävä osa Ainon sosiaalimenoista muodostuu pitkään kestävästä 
työeläkkeestä ja lisäksi hänen koulutusmenonsa ovat suuret.  
 
Ainon ura on poikkeuksellisen vakaa.  
 
Tämän vuoksi Ainon maksamat verot ja maksut olivat suuria, mutta 
vastaavasti myös hänen saamansa ansioon suhteutetut etuudet ovat 
suuria.  



Sosiaaliturvan ja julkisten koulutusmenojen sekä verojen 

jakautuminen Pertun elämän aikana  
Perttu on työelämässä 38 vuotta. Tästä ajasta hän on työssä 34 vuotta ja 
työttömänä 4 vuotta. Perttu on työelämän ulkopuolella 6 vuotta eli 
hieman nykyistä keskimääräistä suomalaismiestä pidempään.  
 
Pertun opiskeluaika on 4 vuotta ja hän on pari vuotta sairaana. Perttu jää 
työelämästä työkyvyttömyyseläkkeelle 60-vuotiaana ja hän on eläkkeellä 
21 vuotta.  
 
Pertun elämänkaari edustaa nykyään hyvin perinteistä kaavaa, jossa 
valtaosa ajasta ollaan työssä ja välissä lyhyehköjä jaksoja työttömänä.  



Sosiaaliturvan ja julkisten koulutusmenojen sekä verojen 

jakautuminen Viivin elämän aikana  
Viivi kuuluu työvoimaan 38 vuotta. Tästä ajasta hän on työssä 19 vuotta 
ja työttömänä 19 vuotta. Viivi on työelämän ulkopuolella ainoastaan 
kolme vuotta.  
 
Viivi ei ole suorittanut mitään ammattitutkintoa mutta on käynyt 
peruskoulun kymppiluokan ja hoitanut lastaan kotona kaksi vuotta. Viivi 
jää työelämästä työkyvyttömyyseläkkeelle 58-vuotiaana ja hän on 
eläkkeellä 14 vuotta.  
 

Viivin työura koostuu pätkätöistä ja hänen kohdallaan sosiaaliturva 
ehkäisee erityisesti köyhyyttä.  



Ainon elämänkaaritulot vuoden 2012 rahassa, euroa/vuosi. 

Ainon työiän tulot kasvavat melko tasaisesti. 
Tulot ovat pienemmät niiden jaksojen 
aikana, jolloin hän on hoitanut lasta ja 
sairastanut.  Työeläkkeen nopeampi 
kertyminen uran lopussa johtuu siitä, että 
eläkkeen kertymisvauhti on 63 vuotta 
täytettyä nopeampi eli työtuloista kertyy 4,5 
prosenttia vuotuista eläkettä (ikävuosina 18–
52 eläkettä karttuu 1,5 prosenttia 
vuosiansiosta ja ikävuosina 53–63 1,9 
prosenttia). Elinaikakertoimen vaikutus 
vuosieläkkeeseen on tässä sijoitettu 
eläkkeen alkamishetkeen eikä 
eläkekertymään pitkin matkaa. Ainon 
työskentely 63 ikävuoden jälkeen korvaa 
elinaikakertoimen vaikutuksen 
vuosieläkkeeseen. 



Pertun elämänkaaritulot vuoden 2012 rahassa, euroa/vuosi. 

Pertun tulojen vaihtelu työiässä johtuu 
sairaus- ja työttömyysjaksoista. 
Työeläkekertymän ja lakisääteisen 
eläkkeen erotus on pienempi kuin 
Ainolla, koska elinaikakerroin määräytyy 
työkyvyttömyyseläkettä koskevan 
säännön mukaan ja koska Perttu saa 
työeläkkeen lisäksi pienen 
kansaneläkkeen. 

 



Viivin elämänkaaritulot vuoden 2012 rahassa, euroa/vuosi. 
Viivin tulot työiässä vaihtelevat paljon 
työttömyysjaksojen takia. Viiville maksettava 
eläke on suurempi kuin hänen 
työeläkekertymänsä. Elinaikakerroin tosin 
vaikuttaa hänen siirtyessään 
työkyvyttömyyseläkkeelle, mutta Viivin 
työeläke jää työtulojen vähäisyyden takia 
niin pieneksi, että hän saa merkittävän 
suuruista kansaneläkettä, joka nostaa 
lakisääteisen eläkettä yli työeläkekertymän. 
 
Viivi on eläkkeellä paljon lyhyemmän ajan 
kuin Aino tai Perttu. Eläkemaksujen ”tuotto” 
eläkkeen muodossa onkin ratkaisevasti 
riippuvainen eläkeajan pituudesta. 
Keskimäärin suomalaiset ovat eläkkeellä 
pitkälti yli kaksikymmentä vuotta. 
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