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Olli Kangas, Mikko Niemelä ja Anu Raijas
Tutkimushankkeen lähtökohdat ja tavoitteet
Tämä kokoelma on loppuraportti Suomen Akatemian rahoittamasta, perus
turvan tasoa useista näkökulmista valottavasta tutkimushankkeesta Takaisin
perusteisiin: perusturva ja kulutus1. Hankkeen tavoite oli tarkastella perusturvan
riittäv y yttä, elämisen kustannuksia ja ihmisten selviytymiskeinoja erilaisissa
elämäntilanteissa. Lisäksi hankkeessa tutkittiin perusturvaan liittyvää poliit
tista päätöksentekoa ja sitä, millä tavoin kuluttajuus määritellään perusturvaa
koskevassa lainsäädännössä.
Monitieteisessä hankkeessamme on aihetta tarkasteltu erilaisin tutkimus
menetelmin ja teoreettisin lähestymistavoin. Sen puitteissa tuotetut julkaisut on
listattu julkaisuluettelossa kirjan lopussa. Hanke jakaantui erilaisiin, toisiaan
täydentäviin osatutkimushankkeisiin, jotka esitellään myöhemmin. Tämä loppu
raportti keskitty y niihin substantiaalisiin löydöksiin, joita kussakin osahank
keessa on saatu esille. Julkaisussa esitellään erilaisia näkökulmia kohtuulliseen
perusturvan tasoon ja tuodaan esiin, miten erilaisilla tutkimusmenetelmillä voi
daan tutkia ja määritellä perusturvan riittävy y ttä. Perinteisten kvantitatiivisten
laskelmien lisäksi tutkittavaa teemaa on tarkasteltu myös laadullisin menetelmin
ja poliittishallinnollisin lähestymistavoin.

Hankkeen tausta ja lähtökohdat
Hy vinvointivaltion perimmäisiin tehtäviin kuuluu köyhy yden torjuminen ja
ehkäiseminen. Lainsäädännöllisestä näkökulmasta perusturva nostetaan esiin
Suomen perustuslain 19 §:ssä, jossa halutaan turvata jokaiselle kansalaiselle
oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon silloinkin, kun omat
tulot eivät siihen riitä tai kun taloutta uhkaa jokin riskitilanne, kuten työttömy ys,
sairaus, tapaturma tai muusta sy ystä tapahtunut työky vyn menetys. Käytännössä
1 Suomen Akatemian päätös nro 128434. Hankkeeseen osallistuivat Kansaneläkelaitos, Kuluttaja
tutkimuskeskus, Helsingin yliopisto sekä Terveyden ja hy vinvoinnin laitos.
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tämä tarkoittaa sitä, että jokaiselle tulee taata jonkinlainen paikka asua, ruokaa
sekä mahdollisuus saada tarvittaessa hoitoa. Tämä on mahdollista tulonsiirroilla
ja julkisen sektorin järjestämillä palveluilla.
Köyhy yden ehkäiseminen ja torjuminen on myös laajasti hy väksytty po
liittinen tavoite. Yhteiskuntafilosofisesti köyhy yden lievittäminen on pienin
yhteinen nimittäjä, jonka kaikkien mielipidesuuntien edustajat voivat hy väksyä
vaikka eivät pidemmälle menevää sosiaalipolitiikka hy väksyisikään (Goodin
1988). Tämä konsensus on nähtävissä niin eri puolueiden tavoitteenasetteluissa
(Kuivalainen ja Niemelä 2010) kuin esimerkiksi Euroopan unionin agendallakin
(Nolan ja Whelan 2011). Takaisin perusteisiin -hankkeen keskeinen lähtökohta oli
havainto siitä, että laaja poliittinen konsensus köyhyyden torjunnassa ei kuiten
kaan ole heijastunut köyhy yden tai eriarvoisuuden vähenemiseen. Tuloköyhy ys
kasvoi Suomessa 1990-luvun puolivälistä 2000-luvun alkuun asti, minkä jälkeen
tuloköyhy ysriski on pysytellyt samalla tasolla. Suhteellinen tuloköyhy ysriski oli
vuonna 2010 samaa luokkaa kuin 1970-luvun alussa. Samankaltainen trendi on
nähtävissä myös tulonjaon eriarvoisuudessa. (Ks. esim. Blomgren ym. 2013.)
Poliittisin toimin voidaan vaikuttaa useisiin köyhy y ttä ehkäiseviin tekijöihin.
Toimet koskevat sosiaali- ja terveys-, koulutus-, työllisy ys- ja veropolitiikkaa.
Laajasta poliittisesta konsensuksesta huolimatta perusturvaetuuksien taso on
jäänyt viimeisen kahden vuosikymmenen aikana jälkeen niin ansiotason kuin
elinkustannustenkin kehityksestä. Perusturvan riittäv y yden arviointiraportissa
todettiinkin, että eläkkeensaajia lukuun ottamatta perusturva kattaa vain noin
kaksi kolmasosaa kohtuulliseksi katsotusta minimikulutuksesta (Terveyden ja
hy vinvoinnin laitos 2011).
Ristiriitaa köyhy yden kehityksen ja poliittisen konsensuksen välillä voidaan
selittää yhtäältä sillä, että köyhy ys käsitteenä on epäselvä. Samalla tavoin epäsel
vää on se, mitä perustuslain tarkoittamalla ”välttämättömällä toimeentulolla ja
huolenpidolla” tarkoitetaan ja mitä tuo välttämätön toimeentulo sisältää. Lisäksi
poliittinen konsensus köyhy yden ehkäisemisen tärkeydestä ei merkitse sitä, että
poliittiset toimijat olisivat samaa mieltä siitä, millä tavoin köyhy yttä tulisi torjua.
Päämäärä voi olla yhteinen, mutta päämäärän saavuttamiskeinoista ei vallitse
yksimielisy yttä.
Asiaa havainnollistaa amerik kalaisen valtio-oppineen Donald Stokesin
(1992) esittämä politiikan jako valenssipolitiikkaan ja positionaaliseen politiik
kaan. Valenssikysymykset ovat kaikkien mielestä hy viä asioita – vaikkapa lasten
hy vinvointi tai köyhyyden vähentäminen. Puolueet pyrkivät löytämään yhteis
työkumppaneita hyvän toteuttamiseksi. Positionaalisessa politiikassa puolueet
taas profiloituvat esittämällä kilpailevia ja toisten puolueiden ehdotusten kanssa
vastakkaisia päämääriä, politiikkavaihtoehtoja ja keinoja. Köyhy yden suhteen
positionaalinen kysymys voisi olla vaikkapa työlinjan ja tulonsiirtolinjan vastak
kaisuus: korostetaanko köyhy yden torjunnassa työtä ja työhön kannustamista vai
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perusturvaetuuksien parantamista. Ero on nähtävissä vaikkapa kokoomuksen
ja vasemmistoliiton perusturvalinjauksissa.
Nämä edellä esitetyt seikat toimivat myös tutkimushankkeen laajemman
tavoitteenasettelun kehystäjinä.
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Perusturvan sisältö ja tavoitteet sekä riittävyyden arviointi
Perustuslain mukaisia perusturvaetuuksia ovat toimeentulotuki, työttömy ys
turvan peruspäiväraha, työmarkkinatuki, sairausvakuutuslain mukaiset sairausja vanhempainpäivärahat sekä työky v y ttömy yden, vanhuuden ja huoltajan
menetyksen perusteella maksettavat kansaneläk keet. Lisäksi sosiaaliturvan
uudistamista pohtinut SATA-komitea rinnasti perusturvaetuuksiin myös lapsi
lisät ja kotihoidon tuen (Sosiaali- ja terveysministeriö 2009, 45; Terveyden ja
hy vinvoinnin laitos 2011).
Perustuslaissa ei tarkemmin määritellä, mikä on riittävä tai keskimää
räiseen nähden kohtuu llinen per ustur va n taso. Käy tännössä perustuslain
19 §:n ensimmäisessä momentissa tavoitteeksi asetettu ”ihmisarvoisen elämän
edellyttämä turva” määritellään minimietuuksia koskevassa lainsäädännössä.
Tässä suhteessa erityisen keskeisessä asemassa on toimeentulotukea koskeva
lainsäädäntö. Toimeentulotuen ”tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen
toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä” ja sen avulla ”turvataan henkilön
ja perheen ihmisarvoisen elämän kannalta vähintään välttämätön toimeentulo”.
Toimeentulotuen tarkoitus ei kuitenkaan ole pelkkä elämälle välttämättömän ja
f y ysisen olemassaolon takaavan turvan antaminen. Jo toimeentulotukea perus
tettaessa puhuttiin ”riittävästä elatuksesta” ja ”kohtuullisesta toimeentulosta”
(HE 102/1981; ks. Kankaan, Niemelän ja Varjosen artikkeli tässä teoksessa). Kuten
sosiaali- ja terveysministeriön oppaassa toimeentulotukilain soveltajille todetaan,
”sen tavoitteena ei ole vain pitää henkilöä tai perhettä hengissä. Toimeentulotuen
tarkoituksena on myös antaa mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnan toimin
taan. Toimeentulotuki on tarkoitettu kattamaan menoja laajemmin kuin ihmis
arvoisen elämän edelly ttämää turvaa vastaava välttämätön toimeentulo vaatii”.
(Sosiaali- ja terveysministeriö 2007, 16.) Toimeentulotuen lisäksi toinen keskeinen
perusturvaetuus on eläk keensaajia koskeva takuueläke, joka on vähimmäis
etuus, ” jolla turvattaisiin Suomessa asuvan eläkkeensaajan toimeentulo, jos hä
nen eläkkeensä eivät muutoin riitä kohtuulliseen toimeentuloon” (HE 50/2010).
Perus- tai vä himmäistur van tasoa ja sen riit täv y y t tä on pohdit tu jo
1970-luvulla esimerkiksi Sosiaalihuollon periaatekomiteassa (KM 1971:A 25)
ja Sosiaalihallintokomiteassa (KM 1974:32). Lisäksi 1990-luvulla useat työ
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ryhmät käsittelivät perustoimeentuloturvaa, sen toimeenpanoa ja riittävyyttä
sekä suhdetta toisiin etuuksiin. Näistä keskeisin oli vähimmäisturvan riittäv y yttä
pohtinut kansliapäällikkö Markku Lehdon johtama Vähimmäisturvatyöryhmä
(Sosiaali- ja terveysministeriö 1994).
Laajasti ja systemaattisesti perustoimeentuloturvan riittäv y y ttä ar vioi
tiin 1990-luvun lopulla toteutetussa silloisen Stakesin, nykyisen Terveyden ja
hy vinvoinnin laitoksen, ja Kuluttajatutkimuskeskuksen Vähimmäisturvan
taso -hankkeessa (Aatola ja Viinisalo 1999; Forma ym. 1999; Kosunen 1999).
Erilaisia välttämättömän tai kohtuullisen kulutuksen määrittelyjä on toki tehty
myös muissa tutkimuksissa, lähinnä köyhy ys- ja huono-osaisuustutkimuksien
”sivutuotteena”. Näiden tutkimusten tavoitteiden keskiössä ei kuitenkaan ole
ollut kohtuullisen tai vähimmäiskulutuksen rakenteen tai tason vertaaminen
vähimmäis- tai perusturvaan. Toisaalta tehdyt selvitykset, samoin kuin tilastot
vähimmäis- tai perusturvan saajien määrästä, etuuksien tasosta ja niiden kehi
tyksestä ovat usein vailla systemaattista pohdintaa siitä, mikä tulisi olla riittävä
toimeentulon taso, joka tarkastelussa olevilla etuuksilla pyritään takaamaan.
Viimeksi perusturvaetuuksien tasoja ja saajien määriä on selvitetty laajemmin
SATA-komitean työssä (Moisio 2009) sekä perusturvan riittäv y yden arviointi
raportissa (Terveyden ja hy vinvoinnin laitos 2011). SATA-komitea otti esille
myös perusturvan riittäv yy teen liitty vän tutkimustiedon epäsystemaattisuuden
ja vähäisy yden. Se totesi loppuraportissaan seuraavaa:
”Nykyinen suomalainen tutkimustieto perusturvan riittäv y ydestä
on hajanaista, riittämätöntä ja muodossa, joka ei välttämättä palvele
poliittista päätöksentekoa. Tämän vuoksi perusturvan riittäv y y
den määräaikainen arviointitehtävä tulee lakisääteistää. Menettely
mahdollistaisi sen, että vaalikausittain säännöllisesti arvioitaisiin
luotettavasti perusturvan, ansioturvan ja yleisen tulotason kehitystä.
Tämä arvio antaa pohjan päätellä, onko perusturvan taso eriytymässä
liiaksi yleisen elintason kehityksestä.” (Sosiaali- ja terveysministeriö
2009, 33.)
SATA-komitean linjauksen pohjalta perusturvan määräajoin tehtävä kokonais
arviointi säädettiin kansaneläkeindeksistä annettuun lakiin ja se tuli voimaan
joulukuussa 2010. Sitä koskevassa hallituksen esityksessä (HE 108/2010) lakimuu
toksen tavoitteeksi määriteltiin ”saada säännöllisesti kokonaisarvio perusturva
etuuksia saavien kotitalouksien toimeentulon kehityksestä”. Riittäv y yttä tulisi
arvioida perustuslain 19 §:n perusteella toimeentulotuen käytön näkökulmasta
ja sen mukaan, missä määrin perusturva tekee mahdolliseksi osallistumisen
yhteiskuntaan. Arvio koskisi Kelan toimeenpanemia etuuksia sekä toimeen
tulotukea, kuitenkin siten, että se ”kattaisi yksittäisten etuuksien ohella perus
toimeentuloon vaikuttavien tekijöiden kokonaisuuden” (HE 108/2010). Näin ollen
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siinä otettaisiin huomioon myös eri elämäntilanteisiin liitty vät erityispiirteet.
Arvio perusturvaetuuksia saavien kotitalouksien toimeentulosta tulisi suhteuttaa
muihin väestöryhmiin. Ensimmäinen arviointiraportti valmistui maaliskuussa
2011 (Terveyden ja hy vinvoinnin laitos 2011).
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Välttämättömän ja kohtuullisen kulutuksen määrittelyn
lähestymistapoja
Elämän välttämättömy yksiä sekä kohtuullisen kulutuksen sisältöä on pohdittu
niin köyhy ys- ja kulutustutkimuksissa kuin kaunokirjallisuudessakin. Vält
tämättömän tai kohtuullisen kulutuksen tason määrittely pohjautuu pitkälti
köyhy ystutkimukseen: köyhy yden mittaamistavat tarjoavat metodisia ratkaisuja
välttämättömän tai kohtuullisen kulutuksen tason ja sisällön määrittämiseksi.
Toisen maailmansodan jälkeen, läntisten yhteiskuntien vaurastumisen myötä,
köyhy yttä alettiin määritellä sosiaalisin ja suhteellisin kriteerein. Tosin köyhy yden
sosiaalista ja suhteellista luonnetta on kuvattu jo huomattavasti varhaisemmin.
Esimerkiksi ensimmäisessä kertomuksessaan (julkaistu 1846) Köyhää väkeä
Fedor Dostojevski kuvaa, kuinka Makar Devushkin häpeää omaa köyhy yttään
ja pohtii, mitä muut ihmiset tuumivat hänen kulkiessaan kaduilla päällystakis
saan ja saappaissaan. Makar-paralle päällystakki ja saappaat olivat keino, jolla
ylläpitää kunnioitustaan muiden ihmisten silmissä.
Siinä missä Dostojevskin kertomuksessa Makar Devushkinille kunnioitusta
tuovat päällystakki tai saappaat, Adam Smithin esimerkkeinä olivat pellavapaita
ja nahkakengät. Teoksessaan The Wealth of Nations Smith (1976, alkuteos 1776)
kuvaa, kuinka elämän välttämättömy ydet vaihtelevat eri aikoina ja eri kansojen
välillä. Smith kirjoittaa välttämättömy yksien suhteellisuudesta seuraavasti:
vaikka roomalaiset ja kreikkalaiset pärjäsivät mainiosti ilman pellavapaitaa,
oli siitä tullut 1770-lukuun mennessä välttämättömy ys, jota ilman kunnollinen
päivätyöläinen ympäri Eurooppaa häpeäisi kulkiessaan muiden ihmisten keskuu
dessa. Tämän lisäksi Smith valottaa, kuinka välttämättömy ydet voivat vaihdella
myös samana ajankohtana eri kansojen välillä. Hän kertoo, miten nahkakengät
olivat Englannissa sekä miehille että naisille välttämättömy ys, mutta Skotlan
nissa naiset, toisin kuin miehet, saattoivat kulkea paljain jaloin ilman häpeän
häivää. Myös Ranskassa kuka tahansa saattoi kävellä puukengissä tai paljain
jaloin. (Smith 1976, 399– 400.)
Edellä kuvatut esimerkit ovat yhteneväisiä Peter Townsendin 1970-luvun
lopulla esittämän suhteellisen köyhy yden määritelmän kanssa (Townsend 1979).
Määritelmän mukaan ihmiset ovat köyhiä silloin, kun heillä ei ole resursseja sel
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laisiin aktiviteetteihin ja elinoloihin, jotka ovat tavanomaisia tai ainakin laajasti
hy väksyttyjä yhteiskunnassa, johon he kuuluvat. Köyhy ys liitetään sosiaaliseen
ympäristöön myös Joanna Mackin ja Stewart Lansleyn (1985, 39) köyhy yden
määritelmässä, jossa köyhy ys on sosiaalisesti määriteltyjen välttämättömy yksien
vastentahtoista puutetta.
Ihmisellä on lukuisia sosiaalisia ja kulttuurisia tarpeita, jotka kiinnittävät
hänet yhteiskuntaan. Nyky-yhteiskunnassa kansalaisille tulee taata taloudellisen
hy vinvoinnin ja turvallisuuden lisäksi mahdollisuus kuulua yhteisöön kaikille
yhtäläisillä ehdoilla (Marshall 1963, 74; ks. myös Gordon ja Townsend 2000).
Olennainen kysymys tällöin on muun muassa se, mitä tarvitaan hyvinvoinnin
minimiin. Minkä tasoisella ja laatuisella perusturvalla voidaan taata kansa
laisille kunakin ajankohtana tavanomaisena pidetty hy vinvointi? Mitä perus
turvaan pitäisi tänä päivänä sisällyttää, jotta kansalaiselle taataan hy vinvointi?
Perustuslakihan ei määrittele tarkkoja euromääriä riittävään tai kohtuulliseen
toimeentuloon.
Välttämättömän tai kohtuullisen sosiaalisesta määrittämisestä seuraa se,
että elämässä riittävien, välttämättömien, kohtuullisten tai ylellisten hyödyk
keiden määrän ja laadun määrittely on vaikeaa. Riittävy ys viittaa siihen, että
ihmisen tarpeet tulevat ty ydy tetyksi, riittämättömy ys puolestaan siihen, että
ihmisellä on varaa vain niin niukkaan ja puutteelliseen kulutukseen, etteivät
hänen tarpeensa tule kunnolla ty ydy tetyksi. Kohtuullisella kulutuksella on
viitattu kulutustasoon, joka on välttämätön fy ysisen ja psy ykkisen terveyden
ylläpitämiseksi ja joka tämän lisäksi mahdollistaa osallistumisen tavanomai
seen toimintaan yhteiskunnassa (Borgeraas 1987; Aatola ja Viinisalo 1995, 12).
Kohtuullisen kulutuksen tason käsitteellinen määritelmä on näin ollen hy vin
lähellä suhteellisen köyhy yden määritelmää. Kohtuulliseen kulutukseen sisälty y
kuitenkin tietty laatutaso: se on vähemmän kuin ylellinen, mutta enemmän kuin
vähimmäistaso (ks. Aatola 2004).
Kohtuul lisen ta i riit tävän kulutu k sen tasoa on tarkasteltu aiemmassa
tutkimuskirjallisuudessa erilaisin lähestymistavoin (ks. tarkemmin Niemelä ja
Raijas 2012, 6 –8). Välttämätöntä kulutusta voidaan lähestyä esimerkiksi poliittis
hallinnollisin kriteerein, kuten tehdään määriteltäessä ihmisarvoisen elämän
kannalta välttämättömän kulutustason menot toimeentulotuen kriteereiksi.
Kansalaismielipiteeseen pohjautuvissa konsensusmenetelmissä väestöotokselle
puolestaan esitetään asiantuntijoiden määrittämä lista hyödykkeistä ja palveluis
ta. Tämän jälkeen vastaajat määrittelevät ne hyödykkeet ja palvelut, jotka ovat
kaikille välttämättömiä, ja ne, jotka ovat kohtuullista kulutusta (esim. Mack ja
Lansley 1985; Forma ym. 1999; Aatola 2001; van den Bosch 2001).
Elämisen perustarpeiden ty ydyttämistä ja siihen liitty vää toimintaa voidaan
konkretisoida myös hyödykekoreilla. Hyödykekorien tuotteita hinnoittelemal
la on tehty budjetteja, joita on kutsuttu tarve-, vähimmäistarve-, minimi- ja
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standardibudjeteiksi, myöhemmin viitebudjeteiksi. Suomessa tarvebudjettien
kehittäminen on ollut vähäistä. 1990-luvun lopulla Kuluttajatutkimuskeskuk
sen tutkijat Leena Aatola ja Mirja Viinisalo (1999, 21–22) konkretisoivat tarve
budjettimenetelmän avulla, mitä eläminen kohtuullisella ja vähimmäiskulutuk
sen tasolla maksaa. Budjetissa määriteltiin tutkimusten ja asiantuntijoiden avulla
ne tavarat ja palvelut, joita eri-ikäiset ja -ty yppiset kotitaloudet olivat hankkineet
ja joita heidän arvioitiin tavanomaisessa toiminnassaan tarvitsevan. Tutkimus
toimi pohjana myös käsillä olevan tutkimushankkeen osahankkeessa, jossa tut
kittiin kohtuullisen minimin mukaisen elämisen kustannuksia (Lehtinen ym.
2010; ks. myös Lehtisen ym. artikkeli tässä teoksessa).
Tarve- ja viitebudjettien lisäksi toinen klassinen, erityisesti välttämättömän
kulutuksen määrittelytapa perustuu tulojen ja kulutuksen välisen suhteeseen,
joka pohjautuu Ernst Engelin 1800-luvun puolivälissä havaitsemaan seikkaan
tulojen ja ravintomenojen välisestä suhteesta: tulotason noustessa ravintomenojen
osuus kokonaiskulutuksesta pienenee. Engelin lakia on yleistetty ravintomenojen
lisäksi myös muuhun välttämättömään tai sidonnaiseen kulutukseen. Suomes
sa Engelin lain empiirisiä sovelluksia ovat tehneet esimerkiksi Risto Sullström
(1989) sekä Ilpo Suoniemi ja Risto Sullström (1995). Lisäksi Virpi Kosunen (1999)
analysoi 1990-luvun lopulla kulutustutkimusaineiston avulla välttämätöntä
kulutusta gini- ja konsentraatiokertoimiin perustuvien jakaumamittarien avulla
sekä arvioimalla pienituloisten ja -menoisten kulutusmeno-osuuksia eri hyödy
keryhmissä. Analy ysissa välttämättömy yskulutukseksi määriteltiin asumiseen,
ruokailuun sekä sairauden- ja terveydenhoitoon liitty vä kulutus, ylelliseksi
puolestaan ulkona syömiseen, autoiluun, matkailuun sekä vaatetukseen liitty vät
kulutusmenot. Samansuuntaisia tuloksia on saatu vertailtaessa pienituloisten
kulutusta keskimääräiseen tai keskituloisten kulutukseen (esim. Sihvo 1994;
Pajunen ja Pohjanpää 2000; Niemelä 2005; ks. myös Niemelän ja Raijaksen ar
tikkeli tässä teoksessa).

Perusturvaa koskeva politiikka – mitä pitäisi tehdä?
Poliittiset puolueet ja muut päätöksentekoon osallistuvat toimijat ovat laaja
alaisesti määritelleet ohjelmallisella tasolla köyhy yden yhdeksi yhteiskunnalli
seksi ongelmaksi, johon on puututtava (esim. Kuivalainen ja Niemelä 2010). Hy vä
päämäärä liitty y valenssipolitiikkaan, mutta seuraavalla askeleella siirry tään jo
positionaaliseen politiikkaan. Toimijoilla on nimittäin toisistaan poikkeavia ja
hy vinkin erilaisia näkemyksiä siitä, millä tavoin köyhy yden tuomiin haasteisiin
tulisi vastata ja millä tavoin köyhy yttä tulisi ehkäistä. Tämä korostaa politiikan
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ja poliittisten toimijoiden merkitystä siinä, mikä taho pysty y määrittelemään
köyhy yteen liitty vää poliittista keskustelua ja millä tavoin köyhy ys, sen sy y t ja
toimenpiteet sen ehkäisemiseksi lopulta määritellään. Tällä on myös merkitystä
siihen, millä tavoin perusturvaa käsitteellistetään. Käsitteellistäminen konk
reettistuu käytännössä siinä mitä, kuinka paljon, millä perusteilla sekä keille
etuuksia tulisi jakaa.
Vastaukset näihin kysymyksiin vaihtelevat poliittisten näkökantojen mu
kaisesti. Individualistisen käsityksen mukaisesti politiikantekoa ohjaa yksilön
vapauden tavoittelu, jossa julkiselle sektorille annetaan vain pieni rooli. Julkisen
sektorin, valtion ja kuntien, tulee huolehtia vain minimistä. Vapaus alkaa siitä,
mihin valtio loppuu (Hayek 1971; von Mises 1981), ja valtion tekemä tulojen tasaus
on rosvousta (Nozcik 1993). Individualistisen käsityksen korostaessa välttämättö
mien vähimmäistarpeiden ty ydyttämistä ja absoluuttisen puutteen lievittämistä
kollektivistisempi käsitys näkee tarpeiden ty ydytyksen ulottuvan minimitarpeita
laaja-alaisemmin myös sosiaalisiin tarpeisiin. Kollektivistisessa lähestymistavassa
on yhtymäkohtia köyhy yden, välttämättömy yksien ja kohtuullisen kulutuksen
suhteellisen määrittelyn kanssa. Kansalaisille ei pyritä takaamaan vain vähim
mäistoimeentuloa vaan resursseja, joilla he voivat osallistua yhteiskunnalliseen
toimintaan ja parantaa elämäänsä omilla valinnoilla. Resurssit ovat väline hy vään
elämään, ne ovat positiivisen vapauden avaimia. Tämänkaltainen ajattelutapa
on ollut vallalla erityisesti institutionaalista sosiaalipolitiikkaa harjoittavissa
Pohjoismaissa (Titmuss 1974; Rothstein 1998). Ajattelutapa on sisältyny t vahvasti
myös pohjoismaiseen elinolotutkimuksen traditioon (Johansson 1970 ja 1979;
Allardt 1975; Erikson ja Åberg 1984).
Kollektivistisella lähestymistavalla on käsitteellinen yhteys myös Amartya
Senin (1985 ja 1993) tulkintaan yksilön toimintamahdollisuuksista. Y ksilön
kapasiteetti ja mahdollisuudet tehdä valintoja tuovat myös uuden näkökulman
postmoderneihin politiikan teorioihin, jotka korostavat valinnan politiikkaa
(politics of choice) (Giddens 1991). Nämä yhdessä tarjoavat työkaluja, joilla voidaan
lähestyä kulutusta, tarpeita ja yksilön vastuita koskevaa poliittista keskustelua.
Valinnan politiikka on nähtävissä esimerkiksi julkisten palveluiden ulkoistamista
ja yksityistämistä koskevassa keskustelussa (Niemelä ja Saarinen 2012). Valinto
jen lisääminen myös julkisiin palveluihin lisää luonnollisesti yksilön vapauksia,
mutta samalla myös vastuuta omista valinnoistaan. Valinnanmahdollisuuksien
lisääntyminen julkisissa palveluissa lisää siten myös kuluttajuuteen sisälty viä
tarpeita. Asiakkuus kysy y siten enemmän taitoja ja toimintamahdollisuuksia kuin
aiemmin. Vaaditaan resursseja. Keskeinen kysymys tässä suhteessa on, miten – jos
lainkaan – tämä näky y myös perustoimeentuloturvasta keskusteltaessa. Tuleeko
myös vähimmäistoimeentulolla elävällä olla valinnanvaraa?
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Tutkimushankkeen näkökulma perusturvaan oli kulutuslähtöinen. Hankkeen
nimi, Takaisin perusteisiin, kuvaa paluuta perusturvan määrittelyn perinteisiin
tuomalla kulutuksen perusturvaa koskevaan arviointiin ja päätöksentekoon.
Kulutukseen perustuva lähestymistapa helpottaa näkemään, millä tavoin erilaiset
käynnissä olevat yhteiskunnalliset muutokset ovat yhteydessä tarpeiden ty ydy
tykseen, joita perusturvan tulisi kattaa. Kansalliset ja kansainväliset megatrendit,
kuten globalisaatio, sosiaalipolitiikan eurooppalaistuminen, kuntasektorin muu
tokset, uusi julkisjohtaminen ja julkisten palvelujen markkinoistuminen ajavat
meidät arvioimaan uudelleen perusturvan sisältöä ja tarvetta sekä sen tuottami
sen tapoja ja toimijoita. Tutkimushanke koostui viidestä toisiaan täydentävästä
osahankkeesta: 1) Kohtuullisen kulutuksen sisältö ja perusturvan riittävy ys,
2) Perusturvan fenomenologia – laadullinen näkökulma, 3) Lainsäädäntö, perus
turva ja kuluttajuus, 4) Politiikka ja perusturva: kenelle, miten paljon ja millä
perusteilla? ja 5) Tulonsiirtojärjestelmän optimointi.

1. Kohtuullisen kulutuksen sisältö ja perusturvan riittävyys
Osahankkeessa pyrittiin määrittelemään kohtuullisen kulutuksen tasoa ja si
sältöä. Lisäksi hankkeessa arvioitiin perusturvaetuuksien tasoa ja perusturvaa
koskevan lainsäädännön määrittelemiä tavoitteita suhteessa kohtuullisesta
kulutuksesta saatuihin tuloksiin. Osahankkeesta on julkaistu raportti (Niemelä
ja Raijas 2012), jossa kohtuullista kulutusta määriteltiin sekä viitebudjettimene
telmällä että tulojen ja kulutuksen väliseen suhteeseen perustuvilla laskelmilla.
Kuluttajatutkimuskeskuksen viitebudjettimenetelmän avulla tarkasteltiin,
millainen on kohtuullisen minimin mukainen kulutustaso, jolla ihminen tulee
toimeen ja kokee voivansa osa l listua yhteiskunnal liseen toimintaan 2010
luvun Suomessa. Tarvittavia hyödykkeitä kuvaamaan rakennettiin konsensus
menetelmän avulla kohtuullisen minimin viitebudjetit. Viitebudjetti ei py ri
osoittamaan, miten tiety t tulot tulee kuluttaa. Sen sijaan se osoittaa, paljonko
rahaa tarvitaan arjen sujumiselle välttämättömien tavaroiden ja palveluiden
hankintaan tietyllä aikavälillä. Viitebudjettien laadinnasta ja niiden antamista
tuloksista on julkaistu erillinen raportti (Lehtinen ym. 2010). Viitebudjetteja on
jo hyödynnetty muun muassa perusturvan riittävy yden ensimmäisessä arviointi
raportissa (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2011). Lisäksi oikeusministeriö otti
velkajärjestelylain uudistamisessa huomioon kohtuulliset elinkustannukset
(Velkajärjestelytyöryhmä 2011) sekä Helsingin ja Espoon kaupunkien talous- ja
velkaneuvonta ovat käytännön asiakastyössään hyödyntäneet viitebudjetteja.
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Tulojen ja kulutuksen väliseen suhteeseen pohjautuvat laskelmat perustuivat
Tilastokeskuksen kulutustutkimusaineistoihin. Niemelän ja Raijaksen (2012)
raportissa välttämätön kulutus määriteltiin pienituloisten ja vähän kuluttavien
kulutusrakenteen avulla. Tutkimuksessa tarkasteltiin, millä tavoin erity yppisten
kotitalouksien kulutus eroaa toisistaan, minkälainen kulutus nousee keskeiseksi
eri elämänvaiheissa ja missä määrin eri tuloryhmien ja kotitalousty yppien väliset
kulutuserot ovat muuttuneet vuodesta 1985 vuoteen 2006. Samaa tutkimus
periodia käytettiin myös analysoitaessa lääkkeisiin käytettyjen menojen tulor yhmien välisiä eroja (Aaltonen ym. 2013). Lisäksi Hagfors (2011) tarkasteli
työpaperissaan kohtuullista kulutusta laskemalla peruskulutuskoreja, jotka koti
taloudet hankkivat ennen kuin valitsevat, miten ne jakavat tällaisen subsistenssi
kulutuksen jälkeen mahdollisesti käytettävissä olevat varansa eri hyödykkeisiin.
Yksi merkittävä ero kulutustutkimukseen pohjautuvien tutkimustulosten ja
viitebudjettilaskelmien välillä on se, että kulutustutkimus tuo esille kuluttajien
toteuttamat hyödykehankinnat, joista kaikki eivät luonnollisestikaan ole välttä
mättömiä. Kulutus on tässä tarkastelussa suhteutettu yhteiskunnassa vallitsevaan
tasoon. Kohtuullisen minimin viitebudjetit puolestaan ottavat kantaa siihen, mi
hin hyödykkeisiin erity yppisillä kotitalouksilla tulisi olla varaa. Menetelmällisistä
eroista huolimatta viitebudjetit sekä tulojen ja kulutuksen suhteeseen perustuvat
menetelmät tuottivat melko yhdenmukaisen kuvan siitä, mitkä kulutuserät
ovat välttämättömiä ja millä tavoin välttämätön tai kohtuullisen minimin mu
kainen kulutus vaihtelee eri kotitalousty ypeissä. Lisäksi menetelmät antoivat
hy vin samansuuntaisia tuloksia siitä, millä tavoin eri perusturvaetuudet riittävät
kohtuulliseksi katsottuun kulutukseen (ks. tarkemmin Niemelä ja Raijas 2012).

2. Perusturvan fenomenologia – laadullinen näkökulma
Hankkeessa tutkittiin myös perusturvan varassa elävien henkilöiden omia ko
kemuksia perusturvan riittäv y ydestä ja heidän arkipäiväisestä selviytymisestään
analysoimalla tutkimusaineistoja laadullisilla menetelmillä. Hanke jakautui
kahteen väitöstutkimushank keeseen.
Sari Mäen väitöstutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten perusturvan
varassa elävät ihmiset tulevat toimeen ja kokevat elämänsä nyky-yhteiskunnassa.
Tutkimuksessa kysyttiin ihmisiltä suoraan heidän elämäänsä vaikuttavista asiois
ta. Tutkimusaineisto koostui Helsingin työttömien yhdistyksessä, kahviloissa ja
baareissa tehdystä 15 perusturvan varassa elävän ihmisen strukturoimattomasta
haastattelusta, joita on analysoitu konstruktiivisesti asemointiteorian (Harré ja
van Langenhove 1999) viitekehyksessä.
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Mäen tutkimuksen tavoitteena ei ole tuottaa toimenpide-ehdotuksia min
kään sosiaalisen ongelman korjaamiseksi vaan keskittyä Ian Hackingin (2009)
mukaisesti ”riisumaan naamioita” vallitsevien ja itsestään selvien ajattelutapojen
yltä. Mäen tutkimus valottaa sekä perusturvan varassa elävien ihmisten elämän
kokonaisuutta että vallitsevaa yhteiskunnallista ilmapiiriä, mikä tulee erityisesti
esiin haastateltujen kieltäytyessä jostain oletetusta asemasta. Mäen tutkimus
aineiston itseasemoinnit ilmentävät perusturvan varassa eläviä ihmisiä ky v ykkäi
nä toimijoina (Mäki 2011a), jotka keksivät erilaisia toimintatapoja selviytyäkseen
elämästään niukkojen etuuksien varassa (Mäki 2010). Asemoinnit viranomaisia
kohtaan tuovat esiin perusturvaetuusjärjestelmän riittämättömy yden ja kont
rollin, jotka toisaalta vaativat etuuden saajalta yrittäjämäistä otetta elämään ja
toisaalta taas passivoivat sekä ajavat etuuksiin oikeutettuja ihmisiä pois etuuksien
piiristä (esim. Mäki 2011b).
Tuuli Hirvilammin väitöstutkimushankkeessa tarkastellaan perusturvan
riittäv y yttä haastattelemalla 18 yksin asuvaa työttömy ysturvan tai takuueläkkeen
saajaa vuoden 2011 alkupuolella. Haastatteluissa selvitettiin, miten tutkittavat
kokivat tulevansa toimeen ja miten he pystyivät toteuttamaan erilaisia kohtuul
liseen elintasoon kuuluvia arkielämän toimintoja. Tutkimuksen viitekehyksenä
sovelletaan toimintamahdollisuuksien lähestymistapaa (Hirvilammi ym. 2013a;
ks. myös Hirvilammin ja Mäen artikkeli tässä teoksessa). Lisäksi tutkittavilta
kerättiin kyselylomakkeilla määrällisiä tulo- ja kulutustietoja, joita vertailtiin
kohtuullisen minimin viitebudjettien euromääriin (Hirvilammi ym. 2013b).
Osahankkeen aineistonkeruuseen sisältyi myös tutkittavien materiaalijalan
jälkien eli luonnonvarojen kulutuksen mittaaminen MIPS-menetelmällä (Laakso
2011). Hankkeen julkaisuissa (Lettenmeier ym. 2012; Hirvilammi ym. 2013b) on
arvioitu perusturvan saajien elintason kohtuullisuutta yhdistämällä sosiaalisen
kestäv y yden mittareihin tietoja tutkittavien luonnonvarojen kulutuksesta. Kes
keisenä tuloksena todettiin, että yksin asuvien perusturvan saajien elintaso oli
sosiaalisesti kestämätön, koska perusturvan taso ei taannut heille kohtuullista
kulutustasoa, ja toisaalta se oli ekologisesti kestämätön, koska nykyisessä suo
malaisessa yhteiskunnassa jopa kaikkein pienituloisimpien perusturvan saajien
materiaalijalanjälki ylitti keskimäärin yli kaksinkertaisesti ekologisesti kestäväksi
arvioidun luonnonvarojen kulutuksen tason. Osahankkeen julkaisuissa esitetään
metodologisia johtopäätöksiä kohtuullisen elintason arvioinnin kehittämiseksi.

3. Lainsäädäntö, perusturva ja kuluttajuus
Osahankkeessa selvitettiin perusturvan riittäv y yden oikeudellista suojaa tut
kimalla, mitä perustuslaki sanoo perusturvan tasosta ja saatavuudesta (ks.
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Kalliomaa-Puhan artikkeli tässä teoksessa) sekä miten kuluttajuus näky y sosiaali
lainsäädännössä.
Kun sosiaaliturvaa järjestetään yhä useammin sopimuksin, tulee sosiaali
turvan saajasta samalla helposti sopijapuoli. Silloin asiakas muuttuu kuluttajaksi
kuluttajan oikeuksineen ja velvollisuuksineen. Perinteisen hallinto-oikeuden ja
sosiaalioikeuden rinnalla tai sijasta sovelletaan sopimusoikeutta ja kuluttaja
oikeutta. Uusien oikeudellisten instrumenttien hallinta ei ole helppoa asiakkaille
eikä välttämättä ammattilaisillekaan. Kummaltakin vaaditaan uusia taitoja, jotta
oikeus toteutuu. (Laatu ym. 2010; Kalliomaa-Puha 2012.) Uudet välineet sosiaali
turvan järjestämisessä eivät kuitenkaan tuo mukanaan vain ongelmia vaan
tarjoavat parhaimmillaan mahdollisuuden toimia joustavasti ja ottaa ihmisten
yksilölliset tarpeet entistä paremmin huomioon (Kalliomaa-Puha 2009 ja 2013).

4. Politiikka ja perusturva: kenelle, miten paljon ja millä perusteilla?
Sosiaaliset ongelmat ja niiden ratkaisemiseen ehdotetut keinot ovat pohjim
miltaan poliittisesti muotoiltuja. Poliittinen kamppailu liitty y yhtäältä siihen,
mitkä seikat nousevat yhteiskunnallisiksi ongelmiksi, ja toisaalta siihen, mitä
ratkaisukeinoja ongelmien ratkaisukeinoiksi ehdotetaan. Usein ongelman
muotoilu ja kamppailu ratkaisukeinoista määritty vät lopulta poliittisella agen
dalla. Osahankkeen tavoite oli tarkastella perusturvan poliittista määrittymistä
osana laajempaa toimeentuloturvan kokonaisuutta. Hankkeessa tarkasteltiin
erilaisista teoreettisista lähtökohdista käsin, miten ja millä tavoin poliittiset pää
töksentekijät ovat keskustelleet perusturvasta, millä tavoin yhteiskuntapolitiikkaa
ohjaavat laajemmat ideat ovat ohjanneet keskustelua, millä tavoin rakenteelliset
tekijät, kuten taloudellinen kasvu, ovat yhteydessä perusturvaa koskevaan keskus
teluun ja minkälaisia jakolinjoja poliittisten puolueiden välillä on havaittavissa.
Hankkeen puitteissa tuotettiin useita julkaisuja, jotka tarkastelivat muun
muassa toimeentulotuesta käytyä keskustelua (Kangas ym. 2011 ja 2013a; ks. myös
Kankaan, Niemelän ja Varjosen artikkeli tässä teoksessa), kunta- ja palveluraken
teita koskevaa politiikkaa (Niemelä 2011; Niemelä ja Saarinen 2012), eläkepoli
tiikkaa (Kangas ym. 2010; Kangas ja Luna 2011), sairausvakuutusta (Haataja ym.
2011; Kangas ym. 2013b) sekä maahanmuuttajien elämänlaatua (Kangas 2013).
Osahankkeen loppuraportti käsittelee laaja-alaisemmin toimeentuloturvaa kos
kevia poliittisia jakolinjoja ja niissä tapahtuneita muutoksia pitkällä aikajänteellä
(Kangas ym. 2013c). Raportissa yhtäältä tarkastellaan valtiopäiväasiakirjoihin
perustuvaa poliittista keskustelua toimeentuloturvasta ja toisaalta analysoidaan
kvantitatiivisin menetelmin, millä tavoin poliittisten valtasuhteiden muutokset
ovat olleet yhteydessä eri etuuksia koskeviin muutoksiin.
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5. Tulonsiirtojärjestelmän optimointi
Tuloilla mitattua köyhy yttä ja eriarvoisuutta voidaan tehokkaasti vähentää tulon
siirtojärjestelmän eli verotuksen ja toimeentuloturvaetuuksien avulla. Erilaisilla
mikrosimulointimalleilla voidaan analysoida, minkälaisia tulonjakovaikutuksia
verotukseen tai toimeentuloturvaetuuksiin tehtävillä muutoksilla on. Osahank
keen tavoite oli kehittää optimointimetodia, jolla köyhy yttä ja eriarvoisuutta
voidaan vähentää.
Hankkeessa py rittiin sy ventämään ja parantamaan aiemmin kehitettyä
optimointimetodia (Sallila 2009). Tämä tapahtui ottamalla käy ttöön uusia
menetelmiä ja määrittelyjä sekä mittaamalla tuloilla mitattua köyhy yttä ja eri
arvoisuutta erilaisilla mittareilla (Sallila 2010a). Lisäksi hankkeen metodologinen
tavoite oli arvioida eri mikrosimulointimallien toimivuutta ja hyödynnettävy yttä
sekä mikrosimuloinnin suorittamista supertietokoneilla. Hankkeen tulosten
perusteella ymmärrämme paremmin, miten supertietokoneet ja niillä suoritet
tavien ohjelmien ominaisuudet soveltuvat simulointitehtävien suorittamiseen
(Sallila 2010b).

Loppuraportin tavoitteet ja rakenne
Tämän loppuraportin tavoitteena ei ole esitellä kaiken kattavasti tutkimushank
keeseen sisälty viä näkökulmia eikä se siten ole täysin kattava yhteenveto hankkeen
tuloksista. Joistakin osahankkeista ja niiden osakokonaisuuksista on julkaistu
erilliset raportit (Sallila 2010a; Lehtinen ym. 2010; Niemelä ja Raijas 2012; Kangas
ym. 2013c). Lisäksi tutkimushankkeeseen sisälty vät väitöskirjatyöt ovat tekeillä.
Tässä loppuraportissa kuvaamme, millä tavoin kulutus liitty y perusturvan nor
matiiviseen ja lainsäädännölliseen määrittämiseen sekä millä tavoin perusturvan
riittäv y y ttä voidaan kokonaisvaltaisesti arvioida kulutuksen näkökulmasta.
Teoksen seuraavissa artikkeleissa tarkastellaan aluksi perusturvan määrittä
mistä lainsäädännöllisestä ja normatiivisesta näkökulmasta. Tämän tematiikan
avaa Laura Kalliomaa-Puha, joka kuvaa artikkelissaan toimeentuloturvan perustus
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lain suojaa ja lainsäädännön antamaa kuvaa riittävästä toimeentulosta. Olli
Kangas, Mikko Niemelä ja Sampo Varjonen tarkastelevat puolestaan toimeen
tulotukea koskevaa lainsäädäntöä. Artikkelissa pohditaan, millä tavoin välttämä
tön toimeentulo alun perin määriteltiin, minkälaisiin laskelmiin toimeentulotuen
takaama välttämätön toimeentulo perustui ja millä tavoin välttämättömästä
toimeentulosta keskusteltiin eduskunnassa toimeentulotuesta säädettäessä.
Toimeentulotuki on toimeentuloturvaetuus, jossa määritellään kulutustarpeita,
jotka kansalaisille tulisi taata. Sen sijaan syyperusteisissa perusturvaetuuksissa
ei selkeästi määritellä, mikä on riittäväksi tai kohtuulliseksi katsottu toimeen
tulon taso erilaisille kotitalouksille. Tuuli Hirvilammin artikkelissa pureudutaan
haastatteluaineiston avulla siihen, minkälaisia haasteita riittäv y yden ja kohtuul
lisuuden määrittäminen saa aikaan poliittisessa päätöksenteossa.
Perustur van riittäv y yden ja kohtuullisuuden normatiivisen tarkastelun
jälkeen kuvataan eri menetelmiä tutkia perusturvan riittäv y yttä kuluttajanäkö
kulmasta. Anna-Riitta Lehtinen, Johanna Varjonen ja Kristiina Aalto esittelevät
artik kelissaan konsensusmenetelmään ja kuluttajalähtöisy y teen perustuvaa
lähestymistapaa kohtuullisen kulutuksen määrittelyssä. Artikkelissa tuodaan
esiin lähestymistavan etuja ja rajoituksia sekä kehittämismahdollisuuksia. Mikko
Niemelä ja Anu Raijas tarkastelevat Tilastokeskuksen kulutustutkimusaineistojen
mahdollisuuksia tarkastella välttämätöntä tai kohtuullista kulutusta. Artikkelissa
keskity tään eritoten lapsiperheiden kulutukseen tutkimalla erilaisten lapsi
perheiden käytettävissä olevien tulojen sekä eri hyödykeryhmien kulutusmenojen
ja budjettiosuuksien muutoksia.
Kaksi edellä mainittua lähestymistapaa perustuvat pitkälti määrällisiin
tutkimusmenetelmiin. Tuuli Hirvilammin ja Sari Mäen artik kelissa perus
turvaa lähestytään laadullisella tutkimusmenetelmällä. Artikkelissa tutkitaan
asemointiteorian näkökulmasta perusturvan saajien toimintamahdollisuuksia
rajoittavia tekijöitä. Haastatteluaineistoon perustuva tutkimus tuo esiin perus
turvan varassa elävien ihmisten omia kokemuksia ja jäsentää yksilöiden välisiä
toimintamahdollisuuksien eroja.
Kokoelman päättää Olli Kankaan artikkeli, jossa vedetään yhteen kokoelman
ja koko tutkimushankkeen päätulokset. Artikkelissa tuodaan esiin tutkimus
hank keen metodologinen anti suhteessa esimerkiksi määräajoin tehtävälle
perustur van riittäv y yden arvioinnille. Lisäksi Kangas keskustelee hank keen
päätuloksista suhteessa perusturvan tasoon ja viimeaikaisiin perusturvan pa
rannuksiin (ks. esim. Honkanen ja Tervola 2012).
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Laura Kalliomaa-Puha
Mitä laki sanoo riittävästä toimeentulosta?
Kuinka paljon on riittävästi? Minkä verran rahaa ihminen tar vitsee tullak
seen toimeen? Kansalaisten arvio kohtuullisesta toimeentulon tasosta saadaan
perusturvan konkreettisen sisällön kautta (ks. Lehtisen y m. artikkeli tässä
teoksessa), mutta tässä artikkelissa kysytään, miten perustuslaki ja muu lain
säädäntö suojaavat välttämätöntä tai kohtuullista kulutusta, sekä pohditaan, voi
siko perustuslakiin vetoamalla vaatia korotuksia toimeentuloturvaan tai voisiko
perustuslaki turvata nykyisen tason säilymisen leikkauksia vastaan. Riittäv y yttä
voi tarkastella myös järjestelmän saavutettavuuden näkökulmasta. Parasta tietoa
saavutettavuudestakin saadaan kysymällä käyttäjiltä itseltään (Hirvilammin ja
Mäen artikkeli tässä teoksessa), mutta tuon tässä esiin eräitä juridisia näkökohtia,
joilla on vaikutusta toimeentuloturvaoikeuksien toteutumiseen. Lopuksi poh
din, miten tutkimustietoa perusturvan riittävy ydestä voidaan ottaa huomioon
oikeudellisessa harkinnassa.
Toimeentuloturvan perustuslain suojaa on tutkittu paljon (ks. esim. Saks
lin 1999 ja 2008; Arajärvi 2002 ja 2011; Särkelä ja Eronen 2007; Tuori ja Kotkas
2008), ja käsitykset ovat melko yhteneväiset. Tässä artikkelissa tukeudun näihin
vakiintuneisiin tulkintoihin. Paitsi kirjallisuutta, lainsäädäntöä ja sen valmis
teluaineistoa käy tän aineistona myös eduskunnan perustuslakivaliokunnan
lausuntoja ja mietintöjä, sillä Suomessa perustuslainmukaisuutta pohditaan
ennen kaikkea perustuslakivaliokunnassa lakien eduskuntakäsittelyn yhteydessä.
Artikkelia varten kävin läpi valiokunnan perustuslain 19 §:ää koskevat lausunnot
ja mietinnöt 2000-luvulta. Myös oikeuskäytäntö antaa viitteitä siitä, miten lakia
voidaan tai pitäisi tulkita. Ylimmät lainvalvojat, eduskunnan oikeusasiamies
(EOA) ja oikeuskansleri (OKA), valvovat viranomaisten toiminnan perustuslain
mukaisuutta ja voivat ehdottaa lainsäädäntömuutoksia havaitessaan ongelmia
perusoikeuksien toteutumisessa. Aineistona on käytetty myös oikeuskanslerin
ja oikeusasiamiehen perustuslain 19 §:ää käsittelemiä tapauksia.
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Oikeus toimeentuloon taataan Suomen perustuslain 19 §:ssä, joka puolestaan
toteuttaa ihmisoikeussopimuksia, joihin Suomi on sitoutunut. Esimerkiksi YK:n
taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen
yleissopimuksen (SopS 6/1976) mukaan jokaisella on oikeus saada itselleen ja
perheelleen ty ydyttävä elintaso, joka käsittää riittävän ravinnon, vaatetuksen
ja sopivan asunnon (11 art.). Uudistetussa Euroopan sosiaalisessa peruskirjassa
(SopS 80/2000) puolestaan luvataan, että jokaiselle turvataan riittävä apu ja hoito,
ellei hänellä ole riittäviä tuloja tai varoja eikä hän pysty hankkimaan riittävää
toimeentuloa omin avuin (13 art.).

Perustoimeentulon turva
Perustuslain 19.2 §:ssä luvataan taata ”– – jokaiselle oikeus perustoimeentulon
turvaan työttömy yden, sairauden, työky v yttömy yden ja vanhuuden aikana sekä
lapsen syntymän ja huoltajan menet yksen perusteella”1. Perustoimeentulon
turvaa luvataan antaa ”lailla”. Kysymyksessä onkin niin sanottu toimeksianto
säännös, jossa eduskunnalle annetaan velvoite järjestää asia tavallisella lain
säädännöllä. Momenttiin ei siis voi vedota suoraan eikä se anna välitöntä sub
jektiivista oikeutta, mutta yhtä kaikki sen katsotaan edelly ttävän subjektiivista
oikeutta perustoimeentuloon – tavallisen lainsäädännön luomien kriteerien
kautta (ks. esim. Tuori ja Kotkas 2008, 221; Arajärvi 2011, 53).
Kaikkien perustuslain 19.2 §:n tunnistamien riskien varalta onkin tarjolla
lainsäädäntöä:
– työttömy yden aikana työttömy ysturvalaki (1290/2002) (työmark kinatuki,
peruspäiväraha ja ansioon suhteutettu päiväraha)
– sairauden ja vanhemmuuden aikana sairausva kuutuslaki (1224/2004)
(sairaspäiväraha ja vanhempainetuudet)
– työky vyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä huoltajan menetyksen ai
heuttaman elatuksen tarpeen aikana eläkelainsäädäntö (kansaneläkelaki
568/2007, työntekijän eläkelaki 395/2006 ja muut ansioeläkelait) (työkyv yt
tömy ys-, vanhuus- ja lapsen eläkkeet).

1

Sen sijaan opiskelua ei ole otettu tähän luetteloon, vaikka opiskelun aikainen toimeentuloturva on
myös subjektiivinen oikeus. Perustuslaissa opiskelijaa turvaa lain 16 §, jossa valtio sitoutuu edistä
mään sivistyksellisiä oikeuksia (ks. Tuori 1999, 520 –521).
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Perustoimeentuloturva saadaan siis ennen kaikkea Kelan toimeenpanemista,
sosiaalivakuutuksen piiriin kuuluvista etuuksista. Perustoimeentulon lähtö
kohtana on universaaliperiaate: jokaisella säännöksen tarkoittamassa tilanteessa
olevalla on oikeus perustoimeentulon turvaa toteuttavaan etuuteen. Vaikka etuu
det ovat tässä mielessä subjektiivisia, se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö niille
voisi asettaa ehtoja. Säännöksen ei ole katsottu estävän edes tarveharkintaa (HE
309/1993, 70; Särkelä ja Eronen 2007, 53; Tuori ja Kotkas 2008, 223). Harkinnan
pitäisi kuitenkin olla yksilöllistä eikä perustua esimerkiksi puolison tai muun
perheen tuloihin (PeVL 46/2002; ks. myös esim. Nieminen 1996).
Perustuslakivaliokunta on käytännössään todennut, että perustoimeen
tulon turvaan voidaan liittää tarveharkinnan lisäksi myös muita edellytyksiä.
Turvan saaminen voi esimerkiksi olla vastikkeellista siinä mielessä, että turva
edellyttää hakijalta vastasuorituksia. Yhä useammin perusturvan hakijalta edel
lytetäänkin aktiivisuutta muodossa tai toisessa. Esimerkiksi alle 25-vuotiaalta
työmarkkinatuen saajalta edellytetään, että hän on hakenut koulutukseen, ellei
hänellä jo ole ammatillista koulutusta (työttömy ysturvalaki (1290/2002) 8:2 §).
Maahanmuuttajien kotoutumistukea voi puolestaan saada vain kotouttamis
suunnitelman mukaan toimiva eli esimerkiksi työnhakija tai koulutukseen osal
listuva (laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) 19 §). Turvan saamista voi
myös joutua odottamaan. Esimerkiksi kieltäytyminen työllistämissuunnitelmasta
tai työn hakemisen laiminlyönti johtaa kuukauden karenssiin (työttömy ys
turvalaki 2a:10 §). Valiokunnan mukaan erilaiset odotus- ja omavastuuajat
voivat myös olla perusoikeuksien toteutumisen kannalta sallittuja ”kunhan ne
eivät ole niin pitkiä, että perustoimeentulon turva vaarantuu” (PeVL 46/2002).
Esimerkiksi edellä mainittua työttömy ysturvalain muutosta käsiteltäessä valio
kunta totesi, että
”valiokunta on lausuntokäy tännössään vak iintuneesti katsonut,
ettei perustuslaki sinänsä estä asettamasta ehtoja perustoimeentuloa
turvaavan etuuden saamiselle (ks. esim. PeVL 50/2005 vp, s. 2/II ja
siinä mainitut lausunnot). Työttömy ysturvan kohdalla kyse voi olla
ehdoista, joilla pyritään edistämään työttömän työllistymistä ja jotka
ovat siten sopusoinnussa oikeutta työhön koskevan perustuslain 18 §:n
kanssa. Turvan saamisen ehdot voivat olla tuensaajan vastasuori
tuksia edellyttäviä. Valiokunta on niin ikään hy väksynyt sanktioina
käy tettävät korvauksettomat kaudet. Sanktiona käy tety n etuuden
epäämisen pitää kuitenkin olla asiallisesti perustellussa suhteessa
siihen, minkälaisia työllistymisen edistämistä tarkoittavia toimintoja
on ollut tarjolla ja mitä työttömänä olevan henkilön sy yksi voidaan
lukea. Korvauksetta jääviä ajanjaksoja ei myöskään voi kehittää niin
pitkiksi, että ne muodostuisivat perustuslaista aiheutuvan velvoitteen
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Kaarlo Tuori ja Toomas Kotkas (2008) tiivistävät perustuslakivaliokunnan
käytännöstä yleisiä ehtoja perustoimeentulon saamiselle asetettaville kriteereille.
Näihin kuuluu ensinnäkin mielivaltaisuuden kielto. Saamisedellytysten on oltava
sopusoinnussa etuuden luonteen kanssa, niin kuin ovat esimerkiksi työttömiltä
vaaditut aktiivisuuden osoitukset. Mikäli etuuksien saaminen sidotaan etuuksien
saajien käyttäytymiseen, vaatimusten on oltava myös oikeassa suhteessa etuun
tai rajoitukseen. Perustuslakivaliokunta on esimerkiksi todennut, että työ
voimatoimisto voi liittää vain vakaviin laiminlyönteihin työhakemuksen voimassa
olon lakkaamisen, jonka seurauksena hakija menettäisi työttömy ysetuutensa
(PeVL 47/2002). Toiseksi edelly tetään turvan kattavuutta. Perustoimentulo
turvajärjestelmä olisi laadittava siten, ettei sen ulkopuolelle jää ryhmiä, jotka
jäävät kokonaan vaille perustoimeentulon turvaa. Kolmanneksi perustuslaki
valiokunta kehottaa estämään väliinputoamista myös perusoikeusmyönteisen
tulkinnan avulla eli valitsemalla tulkintavaihtoehdoista sen, joka parhaiten edis
tää perusoikeuksien tarkoitusten toteutumista. Perustuslain 19 §:n tapauksissa on
siis mahdollisuuksien mukaan edistettävä ihmisten toimeentulon turvaamista.
Neljänneksi etuuksien saamisedelly tykset eivät saa myöskään loukata samassa
sosiaalisessa riskitilanteessa olevien yhdenvertaisuutta. Viidenneksi valiokunta
on muistuttanut, että saamisedelly tyksiä arvioitaessa on otettava huomioon
myös muut perusoikeudet. Kun esimerkiksi arvioidaan työstä kieltäytymisen
oikeellisuutta, valiokunnan mukaan etuuden hakijan henkilökohtaisia käsi
tyksiä työn sopivuudesta on peilattava perustuslain 11 §:ssä taattuun uskonnon
ja omantunnon vapauteen. Vastaavasti työssäkäyntialueita määriteltäessä on
otettava huomioon perustuslain 9 §:ssä taattu oikeus valita asuinpaikkansa.
Valiokunnan mukaan tämä voi vaarantua ilman tapauskohtaista harkintaa, jos
esimerkiksi julkinen liikenne tarjotun työn ja asuinpaikan välillä on järjestetty
niin, että työpäivästä tulee kohtuuttoman pitkä. (Ks. lähemmin Tuori ja Kotkas
2008, 223–229.)

Viimesijainen toimeentulon turva
Mikäli ihminen ei saa riittävää toimeentuloa edes edellä kuvatun perustoimeen
tulon turvan kautta, turvaa tarjoaa vielä niin sanottu viimesijainen toimeentulo
turva. Suomessa ”jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän
edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon”
(PL 19.1 §). Oikeus on subjektiivinen, joten toimeentulon turvaa tarvitseva voi
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perustaa vaatimuksensa suoraan perustuslakiin. Käy tännössä on kuitenkin
hankalaa arvioida kulloiseenkin aikaan ja yhteiskuntaan sidottuja ilmaisuja
”välttämätön toimeentulo” ja ”ihmisarvoisen elämän edellyttämä turva”. Siksi
kovin väljästi muotoillun oikeuden toteuttamiseen tarvitaan alemmanasteista
lainsäädäntöä, jossa säädetään, minkälaisissa tilanteissa ja miten turvaa voi saada.
Viimesijainen turva toteutetaan kunnan hoitamalla toimeentulotuella siltä osin
kuin turvaa annetaan rahamääräisinä suorituksina (ks. myös Kankaan, Niemelän
ja Varjosen artikkeli tässä teoksessa). Tämä kanta näky y niin perustuslakivalio
kunnan käy tännöstä kuin oikeuskirjallisuudestakin (Tuori ja Kotkas 2008, 216;
Arajärvi 2011, 52; Jyränki ja Husa 2012, 441). Huolenpitoa tarjotaan sosiaali- ja
terveyspalvelujen kautta.
Kuten säännöksen sanamuodosta näky y, ihmiseltä edelly tetään ensin omia
ponnisteluja toimeentulonsa turvaamiseksi – viimesijaista turvaa saa ainoastaan
silloin, kun ei ole kyenny t hankkimaan sitä itse. Yleinen edellytys tuelle siis on,
ettei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän kannalta välttämätöntä toi
meentuloa omalla toiminnallaan2. Laki toimeentulotuesta (1412/1997) toteaa,
että ” jokaisella on oikeus saada toimeentulotukea, jos hän on tuen tarpeessa
eikä voi saada toimeentuloa ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, toimeentuloa
turvaavien muiden etuuksien avulla, muista tuloistaan tai varoistaan, häneen
nähden elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla tai muulla tavalla” (2 §). Tätä
pitää arvioida yksilöllisellä tarveharkinnalla. Pulmia ovat aiheuttaneet ennen
kaikkea lainsäädännön tulkinnanvaraisuus erityisesti tapauksissa, joissa tuen
hakija on ollut yrittäjä, opiskelija tai työhaluttomaksi katsottu henkilö (Huhtanen
1994, 166). Toimeentulotukilain uudistuksista huolimatta nämä ongelmat eivät
ole väistyneet, kuten oikeusasiamiehen ratkaisuista näky y. Eduskunnan apulais
oikeusasiamiehen viimeaikaisissa ratkaisuissa on kiinnitetty huomiota muun
muassa kuntien soveltamisohjeisiin, joissa opiskelijat oli asetettu ilman perustetta
eri asemaan kuin muut toimeentulotuen hakijat (apulaisoikeusasiamies (AOA)
28.2.2012 4171/4/11). Ohjeiden kaavamainen soveltaminen on johtanut siihen,
ettei toimeentulotuen hakijan konkreettisia olosuhteita ole katsottu tarpeelliseksi
selvittää riittävästi eikä yksilöllisiä olosuhteita ole otettu tarpeeksi huomioon.
Perusoikeuksien rajoitusten on myös aina oltava riittävän täsmällisiä. Viime
sijaisessa toimeentuloturvassa tämä täsmällisy ysvaatimus on näkynyt muun
muassa termien selkeyttämisvaatimuksina ja hakijan velvollisuuksien täsmen
tämisenä (PeVL 31/1997; PeVL 20/1998).
Viimesijaisen turvan omaehtoisen hankkimisen katsotaan sisältävän myös
muilta henkilöiltä saadun toimeentulon. Keneltä muulta paitsi itseltään ihminen
sitten voi toimeentuloa saada? Suomessa on jo vuosikymmeniä sitten luovuttu
suvun vastuusta jäsentensä elatuksesta. Tällä hetkellä elatusvastuu on typistynyt
2

Ks. lähemmin itsensä elättämisvelvollisuudesta Huhtanen 1994, 125–168.
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ydinperheeseen. Elatusta voi vaatia ainoastaan rekisteröidyltä tai vihityltä puoli
soltaan tai alle 18-vuotias lapsi vanhemmiltaan. Kun on kysymys viimesijaisesta
toimeentuloturvasta tai perustoimeentulon turvasta, lainsäädäntö noudattaa
tätä ohjetta työmarkkinatukea lukuun ottamatta. Työmarkkinatuen säännös
puolisoiden tulojen huomioon ottamisesta muuttui 1.1.2013 lukien, mutta
muiden etuuksien ja sosiaalipalvelujen asiakasmaksujen suhteen sosiaaliturva
lainsäädäntö on kuitenkin tässä kohdin epäjohdonmukainen. Monen etuuden
tarveharkinnassa tai asiakasmaksun suuruutta arvioitaessa otetaan huomioon
paitsi avopuolisoiden tulot myös vanhempien tulot, silloinkin kun on kysymys
täysi-ikäisestä lapsesta (Faurie ja Kalliomaa-Puha 2010; ks. lähemmin Huhtanen
1994, 151–166).

Minkälainen toimeentulo on riittävä ja kohtuullinen?
Edellä on kuvattu niitä kriteerejä, jotka täy ttämällä saa perustoimeentulon
turvaa tai viimesijaista toimeentuloturvaa. Toimeentuloturvan järjestelmä on
periaatteessa aukoton, vaikka toki todellisuus on joskus toinen. Entäpä toimeen
tuloturvan taso? Minkä suuruista turvaa meillä on lainsäädäntömme perusteella
lupa odottaa?
On jäänyt pitkälti poliittiseen harkintaan pohtia, mikä on välttämätöntä,
kohtuullista tai peräti ylellistä kulutusta (ks. myös Niemelän ja Raijaksen sekä
Lehtisen ym. artikkelit tässä teoksessa). Etuuksien suuruus on määritelty täs
mällisesti etuuslainsäädännössä siinä vaiheessa, kun etuuslakeja on säädetty.
Esimerkiksi kansaneläkelain (568/2007) 19 §:ssä todetaan, että ”täysimääräinen
kansaneläke on 506,35 euroa kuukaudessa”. Lähes kaikki perustoimeentulo
etuudet on sidottu hintatason muutoksiin. Määriä tarkistetaan vuosittain. (Ks.
laki kansaneläkeindeksistä 456/2001.) Mutta onko etuuksien taso riittävä? Niin
oikeuskirjallisuus, lainvalmistelu kuin oikeuskäytäntökin ovat kovin niukka
sanaisia, kun puhutaan toimeentulon hy väksyttävästä tasosta.
Lainsäädännössä ei puhuta suoraan riittäv y ydestä tai kohtuullisesta määräs
tä sen paremmin kuin kulutuksestakaan. Kohtuudella on kuitenkin merkityk
sensä lainsäädäntöä sovellettaessa. Kohtuusharkinta tarkoittaa yksilön kokonais
tilanteen huomioimista. Tavallisesti kohtuusharkinnassa otetaan huomioon
sosiaaliset näkökohdat ja yksilön tai perheen heikko taloudellinen asema. Kohtuus
on nimenomaisesti kirjattu esimerkiksi toimeentulotuen perusosan alentamista ja
toimeentulotuen jaksottamista koskeviin säännöksiin samoin kuin etuuksien ta
kaisinperinnästä luopumista koskeviin säännöksiin (ks. kohtuusperiaatteesta so
siaalioikeudessa Kotkas 2009 ja työttömy ysturvan osalta Pajukoski 2012, 261–267).
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Marja Pajukoski (2012) on käynyt läpi työttömy ysturvalautakunnan valituk
sia t yöttömy ystur van epää misestä ja ha llinto-oikeu k sien rat kaisuja, joissa
toimeentulotukea on pienennetty. Pajukosken mukaan kohtuutta on käytetty
hy väksi valitettavan vähän ratkaisuperusteena (Pajukoski 2012, 270). Vaikka
kohtuusharkinnalla voi siis olla merkitystä riittävää toimeentulotasoa arvioitaessa
esimerkiksi silloin, kun arvioidaan toimeentulotuen perusosan pienentämistä,
kohtuutta ja kohtuullista tasoa punnitaan ennemminkin perustuslain 19.1 §:n
kautta (ks. Kotkas 2009, 775–776).
Perustuslain 19.1 §:n viimesijaista turvaa on hallituksen esityksessä kuvattu
ilmauksella eksistenssiminimi (HE 309/1993, 19 ja 49). Toisaalla hallituksen esi
tyksessä kuvataan ihmisarvoisen elämän kannalta välttämätöntä toimeentuloa
terveyden ja elinky v yn säilyttämiseksi välttämättömäksi ravinnoksi ja asumiseksi
(HE 309/1993, 69). Kaarlo Tuorin (2004) mukaan esityöt antavat kaksi mahdollista
tulkintaa. ”Eksistenssiminimillä” ja ”elämän vähimmäisedellytyksillä” voidaan
perustella suppeaa tulkintaa, joka t y pistää viimesijaisen toimentuloturvan
ainoastaan elämän biologisen jatkuvuuden vähimmäisehtoihin. Perustuslaki
valiokunta näyttää vuonna 1997 lausunnossaan toimeentulolaista omaksuneen
säännöksen suppean tulkinnan. Valiokunta totesi lausunnossaan (PeVL 31/1997),
että toimeentulotukijärjestelmällä on pyritty turvaamaan sosiaalisesti hy väksyt
tävää elintasoa, mikä oli valiokunnan mielestä enemmän kuin perustuslaissa oli
viimesijaisella turvalla tarkoitettu. (Tuori 2004, 218–219; Tuori ja Kotkas 2008,
218; ks. myös Kankaan, Niemelän ja Varjosen artikkeli tässä teoksessa).
Toisaalta Tuorin mukaan
”säännöksen sanamuodossa oikeutta välttämättömään toimeentuloon
ja huolenpitoon ei sidota vain elämän vaan ihmisarvoisen elämän
turvaan. Ihmisarvoisen elämän turvaamisen voi katsoa edellyttävän
jotain muutakin kuin pelkästään biologiselle olemassaololle välttä
mättömien edellytysten turvaamista. Ihmisarvoinen elämä sisältää
myös kulttuurisesti ja historiallisesti määrittyneitä ainesosia. Se, mikä
kulloinkin on ihmisarvoista elämää, vaihtelee kulttuurisia arvoja ja
tottumuksia vastaavasti.” (Tuori 2004, 219; ks. myös Tuori ja Kotkas
2008, 219 ja Lehtisen ym. artikkeli tässä teoksessa.)
Säännös oli myös alun perin kirjoitettu toiseksi momentiksi pykälään, jossa
käsiteltiin oikeutta elämään. Kun sosiaalisista oikeuksista päätettiin kirjoittaa
oma pykälä, tämän voi katsoa vahvistavan sitä tulkintaa, että kysymys on muus
takin kuin vain elossa pysymisestä. (Tuori ja Kotkas 2008, 219.) Perustuslakivalio
kunta on myös todennut, että hallituksen ehdottama lakisystemaattinen valinta
oletettavasti vahventaa säännöksen sisältöä (PeVM 25/1994). Laajempi tulkinta
saa myös kannatusta muussa oikeuskirjallisuudessa (esim. Nieminen 2006, 22;
Särkelä ja Eronen 2007, 57; Arajärvi 2011, 51–52; Pajukoski 2012, 233–234) ja
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oikeusasiamiehen käy tännössä (ks. esim. EOA:n päätös 31.1.2006 684/4/04).
Kuten on todettu, tämä tulkinta on otettu toimeentulotukilain perusteluihin
(HE 102/1981) ja sen soveltamisohjeisiin (Sosiaali- ja terveysministeriö 2007, 16).
Perustuslain 19.2 §:n perustoimeentulon tasoa ei ole perustuslain tasolla
määritelty yhtään tarkemmin. Perustuslaki asettaa kuitenkin yhden selkeän
minimin perustoimeentulolle. Selvää on, että perustoimeentulon on oltava
suurempi kuin viimesijaisen toimeentulon. Toisin sanoen toimeentulotuki luo
normin, johon perustoimeentuloetuuksia sitten verrataan. Yksilön perustoi
meentulo ei siis perustuslain 19.2 §:ssä mainituissa tilanteissa voi muodostua
toimeentulotuesta3. Toisaalta perustoimeentulon ei tarvitse muodostua yhdestä
etuudesta, vaan on hyväksyttävää, että eri etuudet yhteenlaskettuna ylittävät
viimesijaisen toimeentulon tason. Perustuslakiuudistusta perustelevissa esitöissä
korostettiin perustoimeentulon turvan itsenäisy yttä viimesijaisesta turvasta (HE
309/1993, 10). Työtöntä, sairasta, työky vy töntä, eläkeläistä, vanhusta, lasta tai
tuoretta vanhempaa ei siis saa jättää toimeentulotuen varaan. (Tuori ja Kotkas
2008, 221; Arajärvi 2011, 53). Perustuslakivaliokunta on ollut huolissaan juuri
tästä esimerkiksi käsitellessään kansaneläkelain muuttamista:
”Lapseneläkkeen määrä on kansaneläkelakiehdotuksen 42 §:n pe
rusteella pienempi kuin toimeentulotuesta annetun lain 9 §:n 4 ja
5 kohtien mukaan määräy ty vä lapsen toimeentulotuen perusosa.
Perustoimeentuloa turvaavan lapseneläkkeen määrän jääminen pe
rustuslain 19 §:n 1 momentin mukaista viimesijaista turvaa alemmalle
tasolle ei ole valiokunnan aiemman käytännön valossa aivan asian
mu kaista. Toisaa lta lapsi saa lapsenelä kettä myös t yöelä kelain
säädännön perusteella, ja hänellä voi perhesuhteet ja muut seikat huo
mioon ottaen olla muutoinkin toimeentulon edellytykset. Sosiaali- ja
terveysvaliokunnan on perustuslakivaliokunnan mielestä kuitenkin
aiheellista näiden seikkojen pohjalta harkita tarvetta korottaa lapsen
eläkkeen määrää ehdotetusta.” (PeVL 48/2006.)
Muuten valiokunta on ollut kovin varovainen. Yleensä valiokunta ei ole laa
jasti perustellut näkemyksiään. Perustuslakivaliokunta on saattanut esimerkiksi
todeta, että lakiehdotuksen vaikutukset etuuden tasoon ovat vähäisiä (esim PeVL
17/1996) tai että muutos ei johda siihen, että etuus jäisi määrältään alle perustus
3

Toimeentulotuki on riittävän toimeentulon mittari myös ulkomaalaislaissa (301/2004). Lain 158a
§:ssä todetaan, että Euroopan unionin kansalainen saa oleskella Suomessa yli kolme kuukautta, jos
hänellä on riittävät varat, niin ettei hänen tarvitse tukeutua toistuvasti toimeentulotukeen tai siihen
rinnastettaviin etuuksiin. Vastaavasti direktiivissä 2004/38/EY Euroopan unionin kansalaisten ja
heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella 8 artiklan
4-kohdassa todetaan, etteivät jäsenvaltiot saa vaatia riittävinä varoina suurempaa summaa kuin
se, jonka alittuessa vastaanottavan jäsenvaltion kansalaisille voidaan myöntää sosiaaliavustusta
(toimeentulotukea) tai suurempi kuin vähimmäiseläke asianomaisessa maassa.
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laissa edellytetyn turvan (PeVL 43/1993). Vuonna 2002 perustuslakivaliokunta
kuitenkin viittasi suoraan perustuslain 19.2 §:ään ja sen edellyttämään tasoon.
Valiokunta vetosi myös Kansainvälisen työjärjestön ILOn työllisy yden edistä
mistä ja työttömy ysturvaa koskevaan yleissopimukseen. Valiokunnan mielestä
vanhempiensa taloudessa asuvalle ehdotettu työmarkkinatuki, joka olisi ollut
aina ainoastaan 60 prosenttia tavanomaisesta työmarkkinatuen määrästä, alitti
perustuslain 19.2 §:n tason. Tukea piti arvioida suhteessa työnhakijan todelliseen
taloudelliseen tilanteeseen vanhempiinsa nähden:
”Ehdotettu osittainen työmarkkinatuki on valiokunnan käsityksen
mukaan myös alhaisempi kuin perustuslain 19 §:n 2 momentin
tarkoittama, laissa säädettävä perustoimeentulon turvan taso. Laki
ehdotusta on tältä osin muutettava niin, että työmarkkinatuen määrän
alentaminen suhteutetaan kyseisen työnhakijan todelliseen taloudel
liseen tilanteeseen vanhempiin nähden, joiden taloudessa hän elää.”
(PeVL 46/2002.)
Lausunnossa (PeVL 34/1996) työttömy ysturvan indeksikorotuksista luopu
misesta valiokunta huomautti, että ”työttömy ysturvan päivärahan ja työmarkkina
tuen jääminen jälkeen elinkustannusten kehityksestä saattaa muodostua ongel
malliseksi perustoimeentulon turvaa koskevan perusoikeuden kannalta” (kursiivi
L. K-P). Valiokunta perusteli, ettei perustuslaissa voida säätää yksityiskohtaisesti,
millä tavoin ja minkä tasoisina etuuksina perustoimeentulon turva tavallisella
lailla taataan. Perustuslain mukaisina ei voida pitää ainakaan sellaisia muutoksia
toimeentuloturvassa, jotka vaarantaisivat vähimmäistoimeentulon tai johtaisivat
perustoimeentulon turvaan, joka olisi heikompi kuin 1 momentissa tarkoitettu
välttämättömän toimeentulon turva. Tuorin ja Kotkaksen mukaan lausumaa
voidaan tulkita siten, että perustoimeentulon turvan tulisi olla tasoltaan niin
korkea, ettei säännöksen tarkoittamissa tilanteissa tarvitsisi turvautua toimeen
tulotukeen (Tuori ja Kotkas 2008, 230).
Perustuslakivaliokunta on ollut myös huolissaan tiettyjen etuuksien, kuten
työttömy ysturvan (PeVL 34/1996, 3) ja kansaneläkkeen, riittävy ydestä ja velvoit
tanut hallitusta seuraamaan riittäv y yttä4 ja sitä, missä määrin kansaneläkeläisten
on turvauduttava toimeentulotukeen:
”Kansaneläke on nykyisin ansioeläkkeitä täydentävä perustoimeen
tuloa turvaava eläke. Täyttä kansaneläkettä saavia oli toisaalta vuoden
2005 lopussa vielä noin 97 000. Tämänkin vuoksi on olennaista huo
lehtia siitä, että kansaneläkelakiin perustuvan toimeentuloturvan taso
on riittävä. Kansaneläkettä ja leskeneläkkeen täydennysmäärää onkin
4

Myös Euroopan sosiaalikomitea on edelly ttäny t indikaattoreihin perustuvia seurantajärjestelmiä
kommentoidessaan toimeentuloturvan tasoa, ks. Laki ja asiak kaan oikeudet 2011, 49.
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Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut eduskunnalle selvityksiä muun
muassa työmarkkinatuen ja toimeentulotuen päällekkäisy yksistä (ks. lähem
min esim. Arajärvi 2002, 257). Vuodesta 2010 sosiaali- ja terveysministeriö on
velvoitettu teettämään selvitys perusturvan riittävy ydestä joka neljäs vuosi (laki
kansaneläkeindeksistä (456/2001) 4a §). Ensimmäinen selvitys on tehty vuonna
2011 (Terveyden ja hy vinvoinnin laitos 2011), ja siinä todettiin perusturvan taso
matalaksi ja jääneen jälkeen yleisestä tulokehityksestä. Nähtäväksi jää, miten
raportointi otetaan päätöksenteossa huomioon. Riittävän tason mittareita voi
daan hakea myös Suomea sitovista kansainvälisistä sopimuksista. Uudistettu
Euroopan sosiaalinen peruskirja edellyttää sopimuspuolten pitävän sosiaali
turvajärjestelmänsä ”ty ydyttävällä” tasolla ja pyrkivän asteittain nostamaan
tasoa. Euroopan neuvoston sosiaalioikeuskomitea katsoi vuonna 2004 hieman
konkreettisemmin, että ihmisen saamien perustoimeentulon etuuksien tulisi
yhteensä olla vähintään 50 prosenttia mediaanitulosta. (Ks. lähemmin Mikkola
2010, 316; Laki ja asiakkaan oikeudet 2011, 87.)

Turvaa heikennyksiltä
Perustuslain tarkoituksena ei ollut turvata mitään tiettyä tasoa, esimerkiksi
perustuslakiuudistuksen voimaantulon aikaisia yksittäisiä etuuksia tai niiden
tasoa (HE 309/1993 70). Perustuslakivaliokuntakin on ollut sitä mieltä, että
sosiaalitur vaa tulee kehittää yhteiskunnan taloudellisten voimavarojen mu
kaisesti (PeVM 25/1994, 10; PeVL 34/1996, 2–3; ks. lähemmin Sakslin 1999,
232–234; Arajärvi 2002, 243–256). Tosin tavallisesti perustelua on käytetty vain
heikennyksiä perusteltaessa eikä suinkaan motivoimassa etuuksien tason nostoa
kansantalouden ja julkisen talouden tilan kohentuessa. On myös epäilty, että
perusoikeusuudistusta kiirehdittiin juuri siksi, että sosiaalietuuksia päästiin
helpommin ja nopeammin leikkaamaan, kun aiempi lepäämäänjättämissäännös
oli kumottu (Hänninen 2010, 205). Toisaalta perustuslaki antaa jossain määrin
suojaa perustoimeentuloetuuksien heikennyksiltä. Vähäisellekin heikennykselle
on oltava perustelu, koska kyse on yleensä myös ihmisoikeuksien heikennys
kiellon vastaisesta toimenpiteestä. (Arajärvi 2002, 251–252.) Hallituksen esi
tyksessä perustuslaiksi (HE 309/1993, 70 –71) otettiin käy ttöön olennaisen
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puuttumisen käsite, johon perustuslakivaliokunta on usein viitannut. Uudella
lainsäädännöllä ei siis saada olennaisesti puuttua perusoikeussäännöksen suo
jaamaan perustoimeentuloturvaan.
Vaikka toimeentulotuen määrää pidetään mittapuuna ihmisarvoisen elämän
edellyttämälle turvalle, on jopa toimeentulotuen vähentämistä voitu perustella
silloin, kun hakija ilman perusteltua sy ytä kieltäyty y tarjotusta työstä tai työ
voimapoliittisesta toimenpiteestä tai on laiminlyönnillään aiheuttanut sen, että
työtä tai työvoimapoliittista toimenpidettä ei ole voitu hänelle tarjota. Perustus
lakivaliokunta totesi toimeentulotukilain perusosan alentamista koskevan kes
kustelun yhteydessä, että henkilölle tarjottu todellinen mahdollisuus hankkia
toimeentulonsa tarjoamalla työtä tai koulutusta riittää osoittamaan, että hän olisi
kyennyt itse hankkimaan toimeentulonsa. Perustuslakivaliokunta korosti kuiten
kin yksilöllisen harkinnan tärkeyttä. (PeVL 31/1997.) Eduskuntakäsittelyssä lakiin
lisättiinkin säännös, jonka mukaan tukea voidaan alentaa vain, jos ”se ei vaaranna
ihmisarvoisen elämän edellyttämän turvan mukaista välttämätöntä toimeen
tuloa eikä alentamista voida pitää muutenkaan kohtuuttomana” (toimeentulo
tukilaki (1412/1997) 10.4 §). Vastaavasti vuonna 2010 käsitellessään ehdotettua
toimeentulotuen alentamista alle 25-vuotiailta koulutuksesta kieltäy tyneiltä tai
koulutuksen keskey ttäneiltä nuorilta perustuslakivaliokunta totesi, että
”valiokunta ei sinänsä pidä täysin asianmukaisena, että yhden etuu
den epääminen aiheuttaa samalla toisen, tarkoitukseltaan erilaisen,
etuuden a lenta misen varsink in kun on k ysy mys v iimesija isesta
toimeentulon turvasta. Sääntelyn tavoite, nuoren henkilön aktivoi
minen työelämään ja yhteiskuntaan yleisemminkin, on kuitenkin
perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävä etenkin, kun otetaan
huomioon perustuslain 18 §:n 2 momentti, joka koskee julkisen
vallan velvollisuutta edistää työllisy yttä ja pyrkiä turvaamaan jokai
selle oikeus työhön. Lisäksi valiokunta korostaa toimeentulotukilain
edellä mainitun 10 §:n 4 momentin merkitystä siltä kannalta, että se
velvoittaa ehdotettua säännöstä sovellettaessa varmistamaan, ettei
yksittäistapauksessa synny perustuslain 19 §:n 1 momentin vastaisia
tilanteita.” (PeVL 34/2010.)
Kuten edellä todettiin, perusoikeuksien rajoituksille on rajansa. Perus
toimeentuloturvaa heikennettäessä näistä rajoitteista on eniten noussut esiin
yhdenvertaisuuden vaatimus ja syrjinnän kielto. Esimerkiksi käsitellessään eh
dotusta eläkelainsäädännön muuttamiseksi perustuslakivaliokunta totesi, että
mahdollinen perusturvan heikennys oli hy väksyttävissä, koska se ei kohdistunut
vain joihinkin eläkeläisryhmiin:
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”Elinaikakerroin voi merkitä sitä, että eläke muodostuu pienemmäksi
kuin aikaisempia eläkkeen määräy tymisperusteita noudatettaessa.
Näin käy silloin, jos odotettavissa oleva keskimääräinen elinikä pitenee.
Elinaikakertoimen mahdolliset heikentävät vaikutukset voivat ehdote
tut voimaantulojärjestely t huomioon ottaen koskea myös sellaisia eläk
keitä, jotka ovat lain voimaan tullessa jo pääosin ansaittuja. Kertoimen
vaikutusten on sen käyttöönoton alkuvaiheessa arvioitava olevan varsin
vähäisiä. Oleellisinta valtiosääntöoikeudellisesti valiokunnan mielestä
on, että kertoimen käy ttöönotto ei kohdistu esimerkiksi vain johonkin
eläkeläisryhmään vaan se on yleinen ja pysy väisluonteiseksi tarkoi
tettu koko eläkejärjestelmän muutos. Elinaikakertoimen käyttöön
otto ei näin ollen ole valtiosääntöoikeudellisesti ongelmallista pe
rustuslain omaisuudensuojasäännösten kannalta.” (PeVL 60/2002.)
Myös oikeuskansleri on ainakin kerran puuttunut perustoimeentuloturvan
leikkauksiin vaatiessaan korotusta äitiyspäivärahaan.
”Äitiyspäivärahan vähimmäismäärä oli sairausvakuutuksen päivä
rahaetuuksia koskevan lainsäädännön uudistamisessa alennettu 60
markkaan päivältä. Tuki oli samansuuruinen kuin kotihoidon tuen
perusosan määrä. Äitiyspäivärahan vähimmäismäärä oli kuitenkin
huomattavasti alhaisempi kuin työttömy ysturvan peruspäivärahan
määrä. Äitiyspäivärahan alhaisuus koski kipeimmin sellaisia edun
saajia, joilla ei ollut äitiyspäivärahan lisäksi muita tuloja. Tällaisia oli
muun muassa kantelussa mainitut ennen lapsen syntymää työttö
my ysturvan peruspäivärahaa saaneet yksinhuoltajat. Myös edunsaa
jien yhdenvertaisuuden kannalta oli pidettävä epäjohdonmukaisena,
että samanty yppisessä elämäntilanteessa olevien edunsaajien perus
toimeentuloturvan tasossa oli huomattavia eroja ja perheen kasvaessa
sen yhteiskunnalta lain mukaan saamat perustoimeentuloturvaetuu
det olennaisesti vähenivät. Oikeuskansleri esitti sosiaali- ja terveys
ministeriölle äitiyspäivärahan vähimmäismäärää koskevien sairaus
vakuutuslain säännösten tarkistamista.” (OKA 5.6.2003 1000/1/01.)
Työttömy ysturvalain (1290/2002) muutosta käsitellessään (uusi 4:4a §,
1192/20 09) perustusla k iva liokunta pohti t yöt tömy ysetuuden ma ksamista
lomautusten yhteydessä. Uudistus paransi kaikkien yhdeksi päiväksi viikossa
lomautettujen asemaa, mutta huononsi muutoin alle 3 200 euroa ansaitsevien
päivärahaa. Perustuslakivaliokunta ei ollut niinkään huolissaan tästä, mutta
pohti ehdotusta perustuslain 6 §:n tasa-arvosäännösten valossa, koska näistä
pienipalkkaisista suuri osa oli naisia. Valiokunnan mielestä ehdotettu sääntely
mahtui kuitenkin lainsäätäjälle kuuluvan harkintavallan piiriin, sillä ”perustus
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lakivaliokunnan käytännössä on kuitenkin vakiintuneesti korostettu, ettei yhden
vertaisuusperiaatteesta voi johtua tiukkoja rajoja lainsäätäjän harkinnalle pyrittä
essä kulloisenkin yhteiskuntakehityksen vaatimaan sääntely yn”. (PeVL 28/2009.)
Perustuslakivaliokunta on tarkastellut myös ikärajoja perustuslain 6 §:n
kautta. Valiokunta (PeVL 34/2010) esimerkiksi katsoi, että toimeentuloturvan
leikkaus nuorilta koulutuksen keskeyttäjiltä ei loukannut perustuslain 6 §:n
syrjintäkieltoa vaan että erityiskohtelu oli mahdollista nuorisotyöttömy yden
erityisongelmien vuoksi.

Toimeentuloturvan saavutettavuus
Vaikka perustoimeentuloturvan etuuksien määrä onkin lähes aina ilmoitettu
selvästi ja toimeentuloturvan saamisedellytykset yleensä määritelty sosiaali- ja
terveydenhuollon palveluita selkeämmin, jää perustoimeentuloetuuksienkin
kriteereihin lähes aina tulkinnan varaa. Etuuksien yhteensovittamista koskevat
säännökset saattavat olla myös hankalia tulkita ja soveltaa. Ohjenuorana näissä
tulkintatilanteissa on sosiaalioikeuden yksilöllisessä päätöksenteossa noudatet
tava pääsääntö, jonka mukaan julkinen etu väisty y yksilön ja perheen asemaan
liitty vien eettisten ja moraalisten näkökohtien tieltä. Niinpä toimeentuloturvan
soveltamisen yleisenä lähtökohtana on pidettävä yksilölle myönteisen tulkinnan
ensisijaisuutta. Tämä on erityisen tärkeää silloin, jos kielteinen tulkinta jättäisi
hakijan kokonaan rinnakkaisten etuusjärjestelmien ulkopuolelle. (Tuori ja Kotkas
2008, 161 ja 177). Esimerkiksi Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätökses
sä 28.9.2011 Dnro 4652/4/09 todettiin, ettei sairastunut työtön saa jäädä ilman
toimeentuloa. Kantelijalta oli evätty työttömy yspäiväraha sairauspäivärahan
omavastuuajalta sillä perusteella, ettei tämä ollut työmarkkinoiden käytettävissä.
Työttömy yskassalta oli jäänyt soveltamatta työttömy ysturvalain 3 luvun 3.4 §:ää,
jonka perusteella kantelijan oikeus työttömy yspäivärahaan olisi tullut tutkia.
Vaikka nimenomaan perustuslain 19.1 ja 2 §:t koskevat toimeentuloturvaa,
myös 3. ja 4. momentti vaikuttavat, sillä sosiaali- ja terveyspalveluilla, perheen
tukemisella ja asumisen järjestelyillä on tietysti iso merkitys myös toimeentulo
turvan tarpeen kannalta. Esimerkiksi perustuslain 19.3 §:n kohta lapsiperheiden
tukemisesta vaikuttaa suoraan myös toimeentuloturvan tasoon vaikkapa perus
toimeentulon turvaa toteuttaviin etuuksiin liittyviä lapsikorotuksia arvioitaessa
(ks. esim PeVL 12/1995; PeVL 17/1995). Valiokunnan mukaan korotuksia oli arvioi
tava paitsi perustoimeentulon turvaa myös lapsiperheiden tukemista koskevan
säännöksen kannalta. Palvelujen riittävy yttä arvioitaessa mittatikkuna käytetään
tasoa, joka takaa jokaiselle ”edellytykset toimia yhteiskunnan täysivaltaisena jä
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senenä” (HE 309/1993, 71). Palvelutason riittäv y yttä arvioitaessa on kiinnitettävä
huomiota palvelun tason ohella myös asiakasmaksuihin. Asiakasmaksut eivät saa
siirtää palveluja niitä tarvitsevien ulottumattomiin tai johtaa siihen, että ihmiset
joutuvat turvautumaan toimeentulotukeen palveluja saadakseen.
Toimeentulon riittäv y yteen vaikuttaa myös se, kuinka ihmiset osaavat hakea
heille kuuluvia etuuksia ja palveluita. Monimutkainen järjestelmämme ei pa
himmillaan pysty välittämään apua edes tilanteisiin, joihin apua on tarjolla, siitä
yksinkertaisesta sy ystä, etteivät apua tarvitsevat tiedä oikeuksistaan tai he eivät
osaa tai jaksa hakea niitä. Kelan etuuksien pahin pullonkaula on juuri hakemisen
monimutkaisuus (Laatu ja Bogdanoff 2011). Alikäyttö kohtaa ikävimmin niitä,
jotka apua eniten tarvitsisivat. Viranomaisten neuvontavelvollisuus tuleekin tehdä
siten, että se on kullekin asiakkaalle ymmärrettävää (laki sosiaalihuollon asiak
kaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) 5 § ja hallintolaki (434/2003) 8 §). Tässä
on ilmeisesti edelleen opittavaa, vaikka neuvontavelvollisuuden ja -oikeuden
kirjaus lainsäädäntöön on jo useamman vuoden takaa. Apulaisoikeusasiamies
totesi toimeentulotukiasiaa ratkaistessaan, miten viranomaisella on ”oikeus
kuvata erilaisia toimintansa ajateltavissa olevia ratkaisuvaihtoehtoja ja niiden
vaikutuksia asiakkaan asemaan. Tällaisen ohjeistuksen on oltava – – yksiselit
teistä ja ymmärrettävällä tavalla annettua.” (AOA 31.1.2011 Dnro 3109/4/10; ks.
vanhemmista neuvontatapauksista Mattila 2004.)
Osa riittäv y yttä on myös se, että asiakas saa toimeentuloturvaetuudet viiv y
tyksettä. Eduskunnan oikeusasiamiehellä on paljon tapauksia, joissa moititaan
viranomaisia liian pitkistä käsittelyajoista niin perustoimeentulonturvan kuin
toimeentulotuenkin osalta. Viivästyksiä ei ole voitu perustella viranomaisen
toiminnan hankaluuksilla. Esimerkiksi töiden tasaaminen Kelassa tai kunnan
tietojärjestelmän toimimattomuus eivät ole olleet hy väksy ttäviä perusteita
toimeentuloturvan viivästymiselle (ks. EOA 29.2.2008 Dnro 3109/4/06 ja AOA
7.9.2011 Dnro 2379/4/11). Myös oikeuskanslerinvirastoon on tullut valituk
sia pitkistä käsittelyajoista etenkin toimentuloturvan muutoksenhausta (ks.
OKV/14/50/2009).

Miten riittävyyttä voidaan arvioida?
Perustuslakivaliokunta on useassa lausunnossaan kaivannut tietoja ehdotettujen
muutosten vaikuttavuudesta. Esimerkiksi lausunnossaan työttömyysturvalaista
(PeVL 46/2002) valiokunta totesi, että hallitukselta tuli vaatia tietoja jo usean
vuoden ajan noudatetun ikärajan vaikutuksista nuorten kouluttautumiseen ja
työllistymiseen, jotta voitaisiin arvioida ikärajan entisellään säilyttämisen hy väk
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syttäv y yttä perustuslain kannalta. Vastaavia vaatimuksia on esitetty myös muissa
lausunnoissa (PeVL 17/1996; PeVL 27/2009; PeVL 34/2010). Lainvalmistelu
työn tukena voikin luontevasti käyttää esimerkiksi tähän kirjaan koottua tietoa
perusturvan riittäv y ydestä ja ihmisten kokemuksista.
Entä voitaisiinko tietoa kohtuullisesta perusturvasta käy ttää apuna lakia
tulkittaessa ja sovellettaessa? Siltä osin kuin taso on selkeästi mainittu lainsäädän
nössä, ei lainkäy ttäjä luonnollisestikaan voi muuttaa turvan tasoa. Toimentulo
turvaetuuden toimeenpanijalle jäävä harkinta koskee lähinnä vain sitä, täyttääkö
etuutta hakeva henkilö laissa säädetyt edelly tykset (Sakslin 1999, 233). Kuten on
mainittu, esimerkiksi sopiva kansaneläkkeen määrä on päätetty poliittisesti ja
lain toimeenpanija yksinkertaiseksi toteuttaa tätä poliittista tahtoa. Sen sijaan
väljästi kirjoitetuissa säännöksissä lain käy ttäjälle on jätetty harkintavaltaa.
Esimerkiksi täydentävän toimeentulotuen säännöt jättävät laajan harkintavallan
viranomaiselle: mikä on kussakin perheessä ”erityisistä tarpeista tai olosuhteista
johtuvia itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi tarpeellisia menoja” (toimeen
tulolaki (1412/1997) 7c §). Ehkäisevässä toimeentulotuessa on jätetty harkinta
valtaa vielä enemmän. Tärkeintä on ottaa huomioon hakijan yksilölliset tarpeet,
mutta yleisempi tieto kohtuullisesta perusturvasta tuo kaivattua perspektiiviä
siihen, mitä voidaan pitää kohtuullisena.

Ihmisarvoiseen elämään riittävä toimeentulo
Kaikille Suomen oikeudenkäyttöpiirissä oleville luvataan perustuslaissa oikeus
vä lt tä mättömää n toimeentu loon, joka ta kaa ihmisar voisen elämän. Ensi
sijainen vastuu omasta toimeentulosta on meillä jokaisella itsellämme, mutta
t yöttömy yden, vanhemmuuden, sairauden, vanhuuden, työky v y ttömy yden
tai huoltajan menetyksen perusteella meille on tarjolla etuuksia. Mikäli tämä
perustoimeentulon turvakaan ei tarjoa riittävää toimeentuloa, toimeentulotuki
takaa viimesijaisen toimeentulon.
Perustoimeentuloturvan tulisi olla ensisijaista turvaa ja tasoltaan sellaista,
ettei toimeentulotukeen tarvitsisi turvautua. Silti niin perustoimeentuloetuuksia
kuin toimeentulotukeakin on voitu rajoittaa perustuslain estämättä. Rajoituk
sia on kuitenkin aina arvioitava yksilöllisesti siten, ettei oikeus toimeentuloon
tosiasiallisesti vaarannu.
Toimeentuloturvan taso on määritelty etuuksittain lainsäädännössä eikä
perustuslaki tarjoa juurikaan apua tason nostoon enää lain soveltamisvaiheessa.
Ihmisten käsitys riittäv y ydestä on usein kovin erilainen kuin toimeentulolain
säädännön tarjoama eikä lainsäädännön tarjoama turva ole aina aukotonta.
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Paljon jää lainsäädäntöä toimeenpanevien viranomaisten varaan. Mikäli tahtoa
on, nyky inen sääntely jättää lain toimeenpanijalle mahdollisuuden huoleh
tia toimeentuloturvan riittävästä tasosta ennen kaik kea sitä kautta, etteivät
ihmiset jäisi viimesijaisen toimeentuloturvan varaan. Viimesijaisenkin tuen,
toimeentulotuen, tarkoitus on mahdollistaa ihmisen osallistuminen yhteiskun
nalliseen toimintaan, ei pelkästään pyrkimys pitää ihminen hengissä. Tämä on
otettava huomioon pohdittaessa toimeentulotuen perusosan pienentämistä tai
täydentävää toimeentulotukea. Perusoikeusmyönteisen tulkinnan periaate ja
toimeentuloturvan toimeenpanon pääperiaatteet, yksilölle myönteisen tulkinnan
ja kokonaisvaltaisen tulkinnan periaatteet, on sy ytä pitää aktiivisessa käytössä.
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Olli Kangas, Mikko Niemelä ja Sampo Varjonen
Toimeentulotuki ja kohtuullisen toimeentulon normatiivinen
määrittäminen
Viimesijaisella toimeentuloturvalla on ollut monta nimeä. Vaivaishoito muuttui
1900-luvun vaihteessa köyhäinhoidoksi, sotien jälkeen huoltoavuksi ja lopulta
1980-luvun alussa toimeentulotueksi. Nimitykset heijastavat jossain määrin
myös aikansa suhtautumista yksilöön ja tämän vastuuseen omasta toimeen
tulostaan. Köyhäinhoidon aikakaudella avustuksen saamiseen sisältyi suoraan
yksilönvapautta rajoittavia tekijöitä. Avun antamisperiaatteet eivät juurikaan
muuttuneet siirryttäessä huoltoapuun. Vielä 1950-luvulla perinteiset käsitykset
yksilön ja sukulaisten huoltovelvollisuuksista elivät vahvoina. 1960-luvulla alkoi
yleistyä käsitys siitä, että jokaisella tulisi olla oikeus kohtuulliseen toimeentuloon,
mutta suuremmat muutokset lainsäädäntöön tehtiin huoltoavun korvautuessa
toimeentulotuella vuonna 1984.
Yhteiskunnallisesti merkittävää toimeentulotuessa on sen viimesijaisuus –
sillä määritellään ”perustoimeentuloturvan yleiset perusteet” (HE 102/1981).
Samalla sen luonne on kustannuksia korvaava. Tasaamalla yksilöiden ja perhei
den tulojen ja elinkustannusten välisiä eroja sillä tavoitellaan ”ihmisarvoisen
elämisen kannalta vähintään välttämätöntä toimeentuloa” (L 191/2001; ks. myös
Kalliomaa-Puhan artikkeli tässä teoksessa). Toimeentulotuki on toimeentulo
tur vaetuus, jota koskevassa lainsäädännössä määritellään kaikkein yksityis
kohtaisimmin kulutustarpeet, jotka kansalaisille tulisi taata.
Artikkelin ensimmäinen tavoite on tutkia, millä tavoin välttämätön toi
meen-tulo alun perin määriteltiin ja minkälaisiin laskelmiin toimeentulotuen
takaama välttämätön toimeentulo perustui. Toiseksi artikkelissa tarkastellaan
toimeen-tulotuen roolin muuttumista vähimmäisturvan takaajana. Huomio
kiinnitetään siihen, millä tavoin toimeentulotukea koskevia lainsäädäntömuu
toksia on perusteltu ja missä määrin toimeentulotukea koskevassa poliittisessa
keskustelussa on havaittavissa jakolinjoja poliittisten puolueiden välillä. Artikke
lissa tarkasteltava ajanjakso kattaa taulukossa kuvatut toimeentulotukea koskevat
lain-säädännölliset muutokset. Tutkimuksen aineistona ovat lakimuutoksiin
liittyvät valtiopäiväasiakirjat ja päätöksenteon valmisteluun liitty vät dokumentit,
kuten komiteanmietinnöt ja ministeriöiden tai selvitysmiesten tuottamat raportit.
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Vuosi

Lainsäädännön muutos

1984

Sosiaalihuoltolaki. Huoltoapu korvautui toimeentulotuella, jonka tasolle määriteltiin
koko maassa yhtenäiset perusteet. Toimeentulotuesta tehtiin kansalaisten
subjektiivinen oikeus.

1989

Siirryttiin laajennettuun perusosaan: joitakin aiemmin sosiaalityöntekijän harkintaa
vaatineita menoja määriteltiin hyväksyttäviksi menoiksi.

1994

Kuvaus perusosalla katettavista menoista kirjattiin yksityiskohtaisemmaksi.
Lasten perusosan korotus. Samalla lapsilisä alettiin ottaa huomioon perusosaa
pienentävänä tulona.

1996

Mahdollisuus vähentää perusosaa 20 prosentilla, mikäli toimeentulotuen tarve johtuu
henkilön perusteettomasta kieltäytymisestä tarjotusta työstä tai muusta työvoima
poliittisesta toimenpiteestä.
Toimeentulotuen perusosan suuruuden tarkistamisesta luovuttiin julkisen talouden
säästötoimena vuosiksi 1996–1998.

1998

Toimeentulotuki säädettiin erillisellä lailla ja irrotettiin sosiaalihuoltolaista.
Asumistuen ja toimeentulotuen yhteensovitus, jonka myötä toimeentulotuen perus
osaan sisällytettiin seitsemän prosentin omavastuu asumismenoista.
Alle 10-vuotiaiden lasten perusosan vähennys ja lasten lukumäärän mukaisten
alennuskertoimien käyttöönotto
Mahdollisuus alentaa perusosaa 40 prosentilla, mikäli henkilö kieltäytyy toistuvasti
tarjotusta työstä tai muusta työvoimapoliittisesta toimenpiteestä.

2000

Lakiin toimeentulotuesta kirjattiin entistä täsmällisempi ja kuntia velvoittavampi
muoto ehkäisevän toimeentulotuen käytöstä.

2001

Lakiin toimeentulotuesta lisättiin säännös 17–64-vuotiaan työttömän henkilön
velvollisuudesta ilmoittautua työttömänä työnhakijana työvoimatoimistoon.

2002

Kokeilu etuoikeutetusta ansiotulosta: toimeentulotukilakia muutettiin väliaikaisesti
siten, että 20 prosenttia tuen hakijatalouden ansiotuloista, mutta enintään 100 euroa,
muodostettiin niin sanotuksi etuoikeutetuksi tuloksi eli sitä ei otettaisi huomioon
tukea myönnettäessä. Vuonna 2005 etuoikeutetun tulon enimmäisrajaa korotettiin 100
eurosta 150 euroon ja kokeilua jatkettiin ensin vuoden 2006 loppuun, mutta sittemmin
sitä jatkettiin vuoden 2010 loppuun ja edelleen vuoden 2014 loppuun.

2006

Toimeentulotuen indeksisidonnaisuus siirrettiin asetuksesta lakiin.
Työmarkkinatuen ja toimeentulotuen yhteensovitusta koskeva rahoitusuudistus, jonka
tavoitteena oli kannustaa kuntia työllistämään yli 500 päivää työmarkkinatuella olleita
pitkäaikaistyöttömiä.
Asumismenojen seitsemän prosentin omavastuun poisto toimeentulotuen perusosasta.

2011

Mahdollisuus vähentää ammatillista koulutusta vailla olevan 18–24-vuotiaan henkilön
toimeentulotuen perusosan suuruutta 20–40 prosenttia, mikäli hänen toimeentulo
tuen tarpeensa johtuu siitä, ettei hän ole oikeutettu työttömyysturvaetuuteen työvoima
poliittisesta koulutuksesta kieltäytymisen tai sen keskeyttämisen vuoksi.
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1970-luku oli sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudistusten suunnittelun
aikaa. Huoltoapulain kokonaisuudistuksen valmistelu sisältyi sosiaalihuollon
periaatekomitean työhön. Komitean loppumietinnön mukaan sosiaalipolitiikan
painopiste tuli siirtää kansalaisen velvollisuuksista yhteiskunnan vastuuseen.
Sosiaalihuolto tuli muuttaa leimaavasta köyhäinhoidosta osaksi normaalia so
siaaliturvaa, jottei sen varaan joutuvien tarvitsisi tuntea sosiaalista alemmuutta.
(KM 1971: A25; Hellsten 1993, 409–413; Van Aerschot 1996, 225.)
Oli kuitenkin epäselvää, kuinka perusteellinen uudistuksen tulisi olla.
Esimerkiksi 1970-luvun puolivälissä toiminut ansiotaso- ja toimeentulokomi
tea suositteli selvityksen tekemistä monimutkaisten sosiaaliturvajärjestelmien
yhtenäistämisestä yleiseksi toimeentuloturvajärjestelmäksi, jossa ainoa avustus
peruste olisi tulojen jääminen tietyn rajan alapuolelle (KM 1975:119; Hellsten 1993,
425). SMP:n kansanedustajat tekivät samansuuntaisen lakialoitteen vähimmäis
toimeentulon turvaamisesta vuonna 1979 (LA 381/1979). Samana vuonna sosiali
demokraatit tekivät toivomusaloitteen yleisestä toimeentulotakuusta, joka takaisi
jokaiselle kansalaiselle tietyn vähimmäistoimeentulon (TA 1169/1979).
Myös sosiaalihuollon hallintokomitea pohti huoltoavun korvaamista yleisellä
sosiaaliavustuksella, joka olisi kaikille samantasoinen. Alueellisen eriarvoisuuden
poistamiseksi komitea ehdotti, että valtio kasvattaisi merkittävästi taloudellista
panostustaan avustukseen ja sille määriteltäisiin koko maata koskevat yhtenäiset
perusteet. Komitea esitti huoltoavun korvaajaksi toimeentulotukea, joka olisi
edelleen yksilökohtainen, ensisijaisia etuuksia tukeva ja viimesijaisen perustoi
meentulon turvaava tukimuoto mutta jonka myöntämisperusteet olisivat samat
kaikille asuinkunnasta riippumatta. (KM 1974:32; Hellsten 1993, 437– 438; Van
Aerschot 1996, 209.)
Komiteoiden t yöskentely n pohja lta Mauno Koiv iston toinen ha llitus
(1979–1982) teki esitykset sosiaalihuollon kokonaisuudistuksista vuonna 1981
(HE 101/1981; HE 102/1981). Huoltoapulain kumoaminen ja huoltoavun kor
vaaminen toimeentulotuella tapahtui sosiaalihuoltolain uudistuksen myötä.
Uudistus koski sekä sosiaalipalvelujen että viimesijaisen toimeentulotur van
järjestämistä. Hallituksen esitys 102/1981 oli linjassa sosiaalihuollon hallinto
komitean näkemyksen kanssa siinä, että toimeentulotuki olisi edelleen yksilölliset
tarpeet huomioon ottava, viimesijainen toimeentuloturvan muoto.
Uudistus ei synny ttäny t kovinkaan suurta keskustelua eduskunnassa.
Eduskunnassa SKDL:n kansanedustaja Kati Peltola kuitenkin kehui sitä, että laki
antoi nyt ensimmäistä kertaa suomalaisille oikeuden toimeentuloon. Hän piti
positiivisena myös sitä, että yhtenäisesti määriteltävä toimeentulotuen perus
avustuksen taso vähentäisi paikallista valtaa ja edistäisi kansalaisten tasa
arvoisuutta. SMP:tä uusi laki ei sen sijaan ty ydy ttänyt. Puolueen kansanedustajat
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viittasivat vuonna 1979 tekemäänsä lakialoitteeseen vähimmäistoimeentulon
turvaamisesta ja arvostelivat sosiaalihuoltolakia siitä, että ”valtioneuvostolla ei ole
varsinaisesti mitään velvoitetta sen suhteen, kuinka kattava ja suuri vähimmäis
toimeentuloturva on – – Mielestämme perustoimeentulo tulee turvata ilman
mitään erityistä viranomaisharkintaa” (PTK 1982, 1467–1477).
Sosiaalihuoltolaki ja siihen sisälty vät toimeentulotukea koskevat 30 –38 §:t
tulivat voimaan vuoden 1984 alusta. Samalla kun valtion taloudellinen panostus
toimeentulotukeen kasvoi merkittävästi, tuen tasoa koskevaa normistoa yhte
näistettiin. Toimeentulotuesta tehtiin kansalaisten subjektiivinen oikeus, sille
luotiin koko maassa yhtenäinen perustaso ja paikallisten sosiaaliviranomaisten
harkintaa pyrittiin ohjaamaan yleisillä säännöksillä. Periaate oli, ettei toimeen
tulotuen taso riippuisi kullakin paikkakunnalla vallitsevista olosuhteista vaan
kansalaiset olisivat avunsaajina samanarvoisessa asemassa koko maassa.

Toimeentulotuen tason ja sisällön määrittymisen periaatteet
ja niiden muutokset
Toimeentulotukea koskevassa hallituksen esityksessä korostettiin, että kansa
laisten tasavertaisen kohtelun nimissä valtioneuvoston tulisi vahvistaa ”yleiset
perusteet perustoimeentuloturvan tason määrittelemiseksi koko maassa”. Tällä
”varmistettaisiin tukea tarvitsevien riittävä elatus ja luotaisiin nykyistä yhte
näisempi pohja kohtuullisen toimeentulon takaamiseksi maan eri puolilla”.
(HE 102/1981.)
Kohtuullisen toimeentulon määrittelemisen lähtökohdaksi otettiin ”kan
saneläkelain mukaiset etuudet sekä kulutustutkimusten tulokset”. Toimeen
tulotuen suuruus määrittyisi ” jatkuvan tuen tarpeen osalta”, ja tämän perusteella
annettaisiin kiinteä ”perusavustus”. (HE 102/1981.) Kansaneläkelain mukaan
annettava perusturva koski jokaista kansalaista, joten oli luontevaa, että toimeen
tulotuen perusavustus sidottiin kansaneläkkeeseen. Yleiset perusteet toimeen
tulotuen tason määrittelemiseksi annettiin erikseen valtioneuvoston päätök
sellä (VNp 838/1983). Tuen tasoksi määriteltiin 44 prosenttia täydestä kansan
elä k keestä perheen yhdel le aikuiselle. 1980-luv un ai kana tasoa tark istet
tiin ylöspäin, aluksi 50 prosenttiin (VNp 1021/1984) ja sitten 55 prosenttiin
(VNp 335/1986).
Toimeentulotuen sisältöä määriteltäessä hyödynnettiin kulutustutkimuk
sesta saatuja tuloksia. Tilastokeskuksen kotitaloustiedusteluja (nykyisin kulutus
tutkimuksia) oli systemaattisemmin kerätty vuosina 1966, 1971 ja 1976 (ks.
Niemelän ja Raijaksen artikkeli tässä teoksessa). Näitä aineistoja hyödynnettiin
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kokoamalla tietoa kotitalouksien kulutusrakenteesta. Päätöksenteon pohjaksi
tarkasteltiin lisäksi hyödykkeiden ja palvelujen hintakehitystä. Myös 1980-luvun
alussa kehiteltiin ruoan ravintoarvon ja hinnan laskentamallia. Vähimmäis
toimeentuloturvan näkökulmasta pyrkimys oli tuottaa tietoa siitä, millä kustan
nuksilla ravitsemussuositukset voidaan toteuttaa erilaisissa kotitaloustyypeissä
(ks. Viinisalo ym. 1982). Laskelmien perusteella pyrittiin määrittämään kustan
nuksia, jotka ovat pitkälti samansuuruisia koko maassa. Tällaisia kulutuseriä
olivat ravinto, puhtaus ja vaatetus. Lisäksi perusavustukseen laskettiin kuuluvaksi
myös ”käy ttövarat”.
Toimeentulotuen tason lisäksi valtioneuvoston päätöksissä määriteltiin, mitä
toimeentulotukeen oikeutettaviin menoihin lasketaan ja mitkä ovat huomioon
otettavat muut menot. Huomioon otettavia menoja ei kuitenkaan eritelty vielä
kovinkaan yksityiskohtaisesti (ks. liitetaulukko). Perusavustuksen lisäksi nähtiin
tarkoituksenmukaiseksi antaa korvauksia myös paikkakunnittain vaihteleviin
menoihin, kuten asumis-, terveydenhuolto- ja matkakustannuksiin. Hallitus
esitti lisäksi, että kunta voisi myöntää myös ehkäisevää tukea. Tämänkaltainen
apu sisältyi jo huoltoapuun, mutta nyt kuntia haluttiin kannustaa käyttämään
ehkäisevää tukea aikaisempaa enemmän. Kunnille annettiin kuitenkin edelleen
vapaus päättää ehkäisevän tuen perusteista. (HE 102/1981.)
Pääministeri Harri Holkerin sinipunahallitus (1987–1991) jatkoi toimeen
tulotuen tason korottamislinjaa vuoden 1989 alusta voimaan tulleella valtio
neuvoston päätöksellä (VNp 1349/1988). Tällöin otettiin käyttöön ns. laajennettu
perusosa. Perusosaan luettiin kuuluviksi ravintomenot, käy ttövarat ja muut joka
päiväiseen toimeentuloon kuuluvat menot. Tarpeellisen suuruisina huomioon
otettaviin menoihin puolestaan laskettiin asumismenot, vähäistä suuremmat ter
veydenhuoltomenot, työssäkäynnistä aiheutuvia menoja, lasten päivähoitomenot
sekä henkilön tai perheen erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvia menoja.
Laajennettu perusosa merkitsi toimeentulotuen tason merkittävää korottamis
ta. Lisäksi tuen perusosa sidottiin 80 prosenttiin täydestä kansaneläkkeestä.
Laaja perusosa merkitsi vähimmäisturvan luonteen muutosta, sillä se vähensi
tarveharkintaan liittyvää yksityiskohtaista rahankäytön kontrollia (Karjalainen
1998). Vuonna 1994 pääministeri Esko Ahon porvarihallitus (1991–1995) korotti
puolestaan lasten perusosaa (VNp 988/1993). Samalla kuitenkin lapsilisä alettiin
ottaa huomioon perusosaa alentavana tulona.
Kuten liitetaulukosta voidaan havaita, toimeentulotuen myöntämisessä huo
mioon otettavien perusmenojen määrittely pysyi läpi 1980-luvun melko muut
tumattomana. Ahon hallitus määritteli toimeentulotuen perusosalla katettavat
menot kuitenkin selvästi yksityiskohtaisemmin. Näihin laskettiin ”ravintomenot,
vaatemenot, vähäiset terveydenhuoltomenot sekä henkilökohtaisesta ja kodin
puhtaudesta, paikallisliikenteen käy töstä, sanomalehden tilauksesta, televisiolu
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vasta, puhelimen käytöstä ja harrastus- ja virkistystoiminnasta aiheutuvat menot
sekä vastaavat jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluvat menot” (VNp 988/1993).
Seuraava muutos tapahtui vuoden 1998 toimeentulotukiuudistuksen yh
teydessä, jolloin asumistukilain 6 §:ssä tarkoitettuja asumismenoja alettiin laskea
perusosalla katettaviin menoihin. Näitä olivat vuokrat, vastikkeet, lämmitys
kustannukset, vesimaksut ja valtioneuvoston vuosittain määräämä osuus asun
non hankkimiseen tai perusparantamiseen otettujen lainojen vuotuisista korois
ta. Perusosaan sisältyneille asumismenoille määriteltiin kuitenkin seitsemän
prosentin omavastuu. Samassa yhteydessä tarkennettiin myös tarveharkintaisella
osalla katettavien menojen määrittelyä siten, että ”henkilön tai perheen erityisistä
tarpeista tai olosuhteista aiheutuviin menoihin” laskettiin välttämätön erityis
ravinto, kodin irtaimiston hankinta, lastentarvikkeet, lapsen tapaamisoikeuden
toteuttamisesta aiheutuvat menot, kerran vuodessa romaninaisen vaatemenot,
muutosta tai hautajaisista aiheutuvat menot ja lasten harrastustoiminnasta ai
heutuvat menot. (HE 217/1997.)
Perusosaan sisältyvien asumismenojen omavastuu poistettiin vuonna 2006
voimaan tulleella lakimuutoksella (HE 155/2005). Asumismenot ja vähäistä
suuremmat terveydenhuoltomenot määriteltiin nyt ”muihin perusmenoihin”,
jotka ”otetaan yleensä huomioon todellisen suuruisina”. Näiden tarpeellisuu
dessa voidaan kuitenkin soveltaa kohtuullisuusharkintaa, jonka lähtökohtana on
paikkakunnalla vallitseva yleinen kustannustaso. (Sosiaali- ja terveysministeriö
2007, 65.)
Kokonaisuudessaan toimeentulotuessa huomioon otettavat menot eivät ole
muuttuneet toimeentulotuen historian aikana kovinkaan merkittävästi. 1990-lu
vun laman aikana toimeentulotuen perusosalla katettavat menot kuitenkin
määriteltiin huomattavasti tarkemmin. Muutokset määriteltiin valtioneuvoston
päätöksillä aina vuoden 1998 toimeentulotukiuudistukseen asti, minkä vuoksi
varsinaisia perusteluja muutoksille ei asiakirjojen pohjalta löydy. Oletettavaa
kuitenkin on, että vuoden 1994 muutoksen taustalla oli yhtäältä julkisen ta
louden säästöt ja toisaalta asiak kaiden oikeusturva – menojen tarkemmalla
rajaamisella vähennettiin kuntien sosiaalityön autonomiaa toimeentulotuen
perusosaa myönnettäessä.
1990-luvun puolivälin jälkeen keskeisimmät muutokset toimeentulotuen
rakenteessa ja siinä huomioon otettavissa menoissa ovat liittyneet asumismenojen
huomioon ottamiseen. Yhtäältä muutokset liitty vät siihen, että asumismenojen
merkitys pienituloisten kulutusrakenteessa on korostunut 1990-luvulta lähtien
(ks. Niemelän ja Raija ksen artik keli tässä teoksessa). Ensisijaisena toimeen
tuloturvan muotona asumistuki ei kuitenkaan ole ollut riittävä. Toimeentulotuki
muuttui yhä enemmän riittämättömän asumistuen ja muun ensisijaisen toimeen
tuloturvan paikkaajaksi (ks. myös Honkanen 2010; Hannikainen-Ingman ym.
2012).
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1990-luvun alun suurtyöttömy yden myötä toimeentulotuen saajien määrä kasvoi
räjähdysmäisesti. Kun vuonna 1990 toimeentulotukea saavien kotitalouksien
määrä oli noin 180 000, vuonna 1996 määrä oli kasvanut 350 000:een. Toimeen
tulotuesta tuli myös entistä selvemmin ensisijaista sosiaalitur vaa, erityisesti
työttömyysturvaa ja asumistukea, täydentävä etuus (Haapola 1999.) Tämä johtui
osittain lama-aikana tehdyistä sosiaaliturvan leikkauksista (Heikkilä ja Uusitalo
1997) ja osittain siitä, että laajaan perusosaan siirtyminen merkitsi viimesijaisen
toimeentulotuen ja ensisijaisten perusturvaetuuksien tasojen lähentymistä.
Sosiaalipolitiikan painopiste 1990-luvun alussa oli kuitenkin eri sosiaali
etuuksien, ansiotulojen ja verotuksen yhteensovittamisen ongelmissa, jotka
synnyttivät niin sanottuja kannustinloukkuja. Kannustinloukkujen kielteiset
taloudelliset seuraukset ja valtiontalouden säästöpaineet johtivat siihen, että pää
ministeri Paavo Lipposen ensimmäinen hallitus (1995–1999) perusti ministeri
tason ohjausryhmän tulo- ja kannustinloukkuongelman ratkaisemiseksi. Ohjaus
ryhmä otti nimekseen kannustinloukkutyöryhmä.
Kannustinloukkutyöryhmä arvioi vähimmäisturvan tason olevan korkea
työmarkkinoilla maksettaviin pienempiin palkkoihin nähden. Lisäksi toimeen
tulotuessa nähtiin kohdentumisongelmia, jotka yhtäältä liittyivät tuen alikäyt
töön – tukeen oikeutetut eivät hakeneet toimeentulotukea – ja toisaalta siihen,
että monet tuensaajista eivät vuosituloilla mitaten olisi olleet tukeen oikeutettuja
lainkaan. Myös tuen saantiehtoja pidettiin väljinä. Työryhmä totesi, että ”tuen
saantiehtoja tulisi tarkistaa siten, että tuen saanti velvoittaisi työnhakuun ja työstä
tai työharjoittelusta kieltäy tyminen olisi sanktioitu” (Valtioneuvoston kanslia
1996, 21). Vuonna 1996 Lipposen hallitus teki valtioneuvoston päätöksellä (VNp
1676/1995) mahdolliseksi alentaa perusosan suuruutta 20 prosenttia, ”mikäli hen
kilön toimeentulotuen tarve aiheutuu siitä, että hän on ilman perusteltua sy ytä
kieltäytyny t yksilöidysti tarjotusta työstä tai työvoimapoliittisesta toimenpiteestä
– – mikäli alentamista ei ole pidettävä kohtuuttomana”. Lisäksi toimeentulotuen
perusosan suuruuden tarkistamisesta luovuttiin julkisen talouden säästötoimena
vuosien 1996, 1997 ja 1998 osalta.
Kannustinloukkutyöryhmä ehdotti myös asumistuen ja toimeentulotuen
yhteensovitusta siten, että ”toimeentulotuen rooli viimesijaisena tuen muotona
selkeytyy ja tarve hakea täydentävää tukea toimeentulotuesta asumismenojen
korvaamiseksi vähenee” (Valtioneuvoston kanslia 1996, 44). Keinot, joilla tähän
päästäisiin, olivat asumistuen tasokorotus ja omavastuun poisto sekä toimeen
tulotuen perusosaan lisättävä asumismenojen 20 prosentin omavastuu ja infor
maatiokuluihin sisältyvien menojen siirto toimeentulotuen perusosasta erikseen
korvattaviksi menoiksi. Asumismenojen 20 prosentin omavastuuta perusteltiin
sillä, että asiakas sopeuttaisi asumismenonsa tulotasonsa asettamiin puitteisiin.
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Kannustinloukkutyöryhmän ehdotusten valmistuttua selvitysmies Pentti Ara
järvelle annettiin tehtäväksi laatia ehdotus toimeentulotuen kokonaisuudesta
(Arajärvi 1997). Selvitysmiehen raportissa ehdotettiin, että toimeentulotuesta
säädettäisiin erillisellä lailla. Lainsäädäntö kytkettiin perusoikeusuudistuksen
myötä Suomen Hallitusmuodon 15 a §:n 1 momentin tarkoittamaan ihmis
arvoisen elämän kannalta välttämättömän toimeentulon toteuttamiseen (ks.
Kalliomaa-Puhan artikkeli tässä teoksessa).
Selvitysmiehen raportissa toimeentulotuen perusosaan ehdotettiin muu
toksia. Merkittävin muutos liittyi kannustinloukkutyöryhmän ehdottamaan
asumismenojen omavastuuosuuteen, joka oli kuitenkin pienentynyt työryhmän
ehdottamasta 20 prosentista viiteen prosenttiin. Lisäksi tuen tasoa lasten osalta
ehdotettiin pienennettäväksi. Perusteluissa viitattiin tutkimuksiin, joissa lasten
lukumäärän mukaisten skaalaetujen oli monilapsisissa perheissä havaittu ole
van todellisuudessa suurempia kuin toimeentulotuen perusteissa oli määritelty.
Kolmas merkittävä muutosehdotus liittyi velvoittavuuteen: ehdotuksen mukaan
toimeentulotukea voitaisiin pienentää toistuvan kieltäytymisen johdosta enem
mänkin kuin 20 prosenttia, kunhan ihmisarvoisen elämän kannalta välttämätön
toimeentulo taattaisiin.
Pääministeri Paavo Lipposen ensimmäisen hallituksen esitys (HE 217/1997)
laiksi toimeentulotuesta perustui pääasiassa selvitysmies Arajärven ehdotukseen.
Kun kannustinlouk kutyör yhmä oli ehdottanut asumismenojen omavastuu
osuudeksi 20 prosenttia ja selvitysmies Arajärvi viittä prosenttia, hallituksen esi
tyksessä omavastuuosuus muuttui seitsemään prosenttiin. Perusosan suuruudesta
ja sen määrittelyperusteista hallitus esitti, että nämä säädettäisiin asetuksella.
Asetuksella säädettäisiin myös perusosan indeksitarkistukset. Näin luovuttaisiin
menettely tavasta, jossa toimeentulotuen perusosan määräytymisperusteet mää
riteltiin valtioneuvoston päätöksellä. Olennaisesti perusosan suuruuteen vaikutti
ehdotus alaikäisiä lapsia koskevan toimeentulotuen perusosan pienennyksestä,
joka ottaisi huomioon monilapsisiin perheisiin kohdistuneet mittakaavaedut.
Lakiesityksen 10 § koski puolestaan alennettua perusosaa: toistuvasti työstä tai
aktivoinnista kieltäyty vältä tai aktivointimahdollisuuden laiminlyövältä perus
osaa voitaisiin pienentää yhteensä enintään 40 prosenttia asianomaisen henkilön
säännönmukaisesta perusosasta.
Va l ioku nt a k ä sit telyssä ha l l it u k sen esit yst ä muutet t i i n joi lt a k i n osi n
(PeVL 31/1997; StVM 33/1997). Perustuslakivaliokunnan lausunnon mukaisesti
perusosan suuruuden määrittely siirrettiin asetuksen sijasta lakiin. Sen sijaan
toimeentulotuen lisäosalla katettavat menot sekä indeksitarkistukset säädettäisiin
edelleen asetuksella. Lisäksi alennettua perusosaa koskevaan pykälään tehtiin
tarkennuksia.
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Toimeentulotukilakia haukuttiin niin oppositiossa kuin hallituksen sisällä
kin siitä, että toimeentuloturvaa leikattiin kaikkein köyhimmiltä kotitalouksilta
(PTK 164/1997). Vasemmistoryhmän Esko-Juhani Tennilän mukaan ”nyt eletään
todella synkkää päivää tässä talossa, sillä tänä iltana todennäköisesti lyödään
lukkoon se, että näiltä kaikkein köyhimmiltä ihmisiltä leikataan siitä vähästäkin”.
Suurin oppositiopuolue keskusta kritisoi ennen kaikkea lapsiperheille suunnattuja
leikkauksia. Useissa puheenvuoroissa keskustalaiset nostivat esiin myös perus
tulon mahdollisuuden. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan keskustalaiset jäsenet
ehdottivat mietintöön jättämässään vastalauseessa lausumaa, jossa valiokunta
edellyttäisi ”hallituksen asettavan parlamentaarisen komitean valmistelemaan
perustulon kehittämistä” (StVM 33/1997).
Silmiinpistävää lakiesityksen eduskuntakäsittelyssä oli se, että sitä puo
lustavia puheenvuoroja ei juurikaan esitetty, ja kenties kovinta kritiikkiä antoi
hallitukseen kuulunut eduskunnan vasen laita. Sosialidemokraattien Janne
Viitamiehen mukaan asumistuen omavastuuosuus oli ”pitkin hampain hy väksyt
tävä poliittisena kompromissina”. Sosialidemokraattien Tarja Filatov puolestaan
totesi, että ” jos olisin diktaattori, en ikimaailmassa hy väksyisi tällaista laki
esitystä. Mutta Suomen kaltaisessa demokratiassa poliittisten päätösten tekemi
nen on usein hy vin erilaisten, eri suuntiin vetävien näkemysten yhteensovitta
mista, kompromissien tekemistä – – tulen äänestämään tämän esityksen puolesta
siitä huolimatta, että sitä tässä kritisoin”. (PTK 164/1997.)
Ensimmäinen pelkästään toimeentulotukea koskeva laki tuli voimaan
1. maaliskuuta 1998. Samalla päättyi toimeentulotuen yleisten perusteiden ja
tason määrittely valtioneuvoston päätöksillä. Keskeisimmät muutokset koskivat
alle 10-vuotiaiden lasten perusosan pienentämistä ja lasten lukumäärän mukaisia
alennuskertoimia. Lisäksi toimeentulotuen perusosaan sisälly tettiin seitsemän
prosentin omavastuu asumismenoista sekä mahdollisuus leikata tarjotusta työstä
toistuvasti kieltäyty vän tuensaajan perusosan määrää 40 prosentilla. Selvitysten
mukaan asumiskustannusten omavastuuosuudella ei lopulta kyetty hillitsemään
tavoitteiden mukaisesti toimeentulotukiasiakkaiden asumiskustannusten nou
sua (Keskitalo ja Heikkilä 1999). Omavastuuosuudella ei kuitenkaan ollut kovin
suuria vaikutuksia kotitalouksien tulonmuodostukseen. Se toki laski toimeen
tulotuen määrää ja kotitalouden käteen jääviä tuloja, mutta sillä oli myös posi
tiivisia vaikutuksia työnteon kannustimiin (Parpo 2006).
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Keväällä 2001 hallitus ilmoitti ryhty vänsä toimiin köyhyyden ja syrjäytymisen
ehkäisemiseksi muodostamalla niin kutsutun köyhy yspaketin. Tätä edelsi laaja
julkinen keskustelu köyhy yden lisääntymisestä. Keskustelu oli käy nnist y ny t
ennen kaikkea kirkon ja kansalaisjärjestöjen toimesta jo 1990-luvun puolivälis
sä, mutta puolueet tarttuivat köyhy yskysymykseen vasta 2000-luvun vaihteen
molemmin puolin. (Ks. Kuivalainen ym. 2005; Kuivalainen ja Niemelä 2009.)
Köyhy yspaketti sisälsi kannustavuutta ilmentävän kokeilun, jossa toimeen
tulotuessa otettiin käyttöön niin sanottu etuoikeutettu ansiotulo. Koko maata
koskeva kokeilu alkoi vuonna 2002, ja sen oli tarkoitus olla kolmivuotinen.
Tämän vuoksi toimeentulotukilakia muutettiin väliaikaisesti siten, että 20
prosenttia tuen hakijatalouden ansiotuloista, kuitenkin enintään 100 euroa,
muodostettaisiin niin sanotuksi etuoikeutetuksi tuloksi eli sitä ei otettaisi huo
mioon tukea myönnettäessä (HE 155/2001.) Selvitysten mukaan etuoikeutettua
tuloa koskeneen uudistuksen vaikutukset olivat vähäisiä. Tämä selittyi pitkälti
etuoikeutetun tulon pienuudella. (Hiilamo 2004; Parpo 2004 ja 2006.) Vaatimat
tomista tuloksista huolimatta etuoikeutettu tulo nähtiin tarpeellisena.
Pääministeri Matti Vanhasen punamultapohjaisen ensimmäisen hallituksen
(2003–2007) toimesta lakikokeilua jatkettiin vuonna 2005, ja sen oli tarkoitus
olla voimassa vuoden 2006 loppuun asti (HE 167/2004). Sosiaali- ja terveysvalio
kunnan ehdotuksesta etuoikeutetun tulon enimmäisrajaa kuitenkin korotettiin
100 eurosta 150 euroon. Säännöksen voimassaoloaikaa on jatkettu vielä neljästi
aina vuoteen 2014 asti (HE 165/2006; HE 132/2008; HE 153/2009; HE 138/2010).

Asumismenojen omavastuun poisto
Toimeentulotuen perusosaan sisältyny t asumismenojen seitsemän prosentin
omavastuu oli suuri kritiikin aihe jo silloin, kun siitä säädettiin toimeentulotu
kilain uudistuksen yhteydessä. Asumismenojen omavastuun poistamiseksi tai
vähintään sen puolittamiseksi olivat niin kristillisdemokraatit, vasemmisto
liitto, perussuomalaiset kuin sosialidemokraatitkin tehneet useita aloitteita
(LA 44/2003; LA 51/2003; LA 28/2005; LA 89/2005; LA 131/2005; TPA 12/2004).
Sy ysistuntokaudella 2005 pääministeri Matti Vanhasen ensimmäinen hallitus
suunnitteli uutta köyhy yspakettia eli toimenpidekokonaisuutta kaikkein hei
koimmassa asemassa olevien tukemiseksi (ensimmäinen köyhy yspaketti toteu
tettiin vuonna 2001, ks. Kuivalainen ym. 2005). Pakettiin sisältyi asumismenojen
seitsemän prosentin omavastuun poistaminen toimeentulotukea myönnettäessä.
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Asumismenojen omavastuu ei tehtyjen tutkimusten valossa ollut kannusta
nut toimeentulotukiasiakkaita muuttamaan halvempiin asuntoihin. Sen sijaan
se oli sosiaalityöntekijöille tehdyn kysely tutkimuksen mukaan lisännyt vuokra
rästejä ja ainakin jossain määrin myös häätöjä. (HE 155/2005.) Eduskunnassa
vain harva kansanedustaja esitti kriittisiä näkemyksiä omavastuun poistami
sesta. Esitystä sen sijaan kiiteltiin laajasti. Ainoat kriittiset puheenvuorot tulivat
kokoomuksesta: Ben Zyskowiczin mielestä ”pienipalkkaisen työn kilpailukyky
sosiaaliturvaan nähden heikkenee” muutoksen myötä – ”kannustinongelmien
ja työnteon kannattavuuden kannalta tällä uudistuksella otetaan askel taakse
päin”. Kimmo Sasi puolestaan oli huolissaan siitä, että toimeentulotuki vaikutti
vuokratason nousuun. Hänen mukaansa uudistus ”onnistuu vain sillä tavalla, jos
kunnat tarkasti pitävät huolta siitä, kuinka suuriin asuntoihin toimeentulotukea
maksetaan ja mitä luokkaa ne vuokrat ovat – –”. (PTK 134/2005.)

”Lex Soininvaara”
Sosiaaliturvan uudistamiskomitea (SATA-komitea) piti pulmallisena sitä, että
toisin kuin työmarkkinatuen kohdalla toimeentulotukea myönnettäessä koulu
tuksesta kieltäy tyminen ei ollut peruste perusosan leikkaukselle. Komitean mu
kaan lainsäädännön tuli olla lähtökohtaisesti sellainen, että ”työttömyysturvassa
annetun karenssin tulisi johtaa myös toimeentulotuen perusosan alentamiseen”.
Näin ollen komitea ehdotti, että 18 –24-v uotiaan hakijan ”toimeentulotukea
voidaan alentaa, jos hän on ilman perusteltua sy y tä keskeyttäny t tai kieltäy
tynyt koulutuksesta eikä ole näin oikeutettu työmarkkinatukeen”. (Sosiaali- ja
terveysministeriö 2009, 83.)
Sy yskuussa 2010 Vanhasen toinen hallitus teki esityksen, joka sisälsi SATAkomitean ehdotuksen sellaisenaan (HE 138/2010). Sosiaali- ja terveysvalio
kunnassa ja eduskunnassa käydyissä keskusteluissa lakimuutosta vastustettiin
voimakkaasti. Myös perustuslakivaliokunta suhtautui esityksen perusteluihin
epäillen todeten, että ”valiokunta ei sinänsä pidä täysin asianmukaisena, että
yhden etuuden epääminen aiheuttaa samalla toisen, tarkoitukseltaan erilaisen
etuuden alentamisen, varsinkin kun on kysymys viimesijaisesta toimeentulon
turvasta” (PeVL 34/2010). Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnössä todettiin,
että esitys yhdenmukaistaisi toimeentulotuen ja työmarkkinatuen käytäntöjä.
Valiokunta korosti kuitenkin, että ”perusosan alennus ei voi olla automaattinen
toimenpide, joka tehtäisiin ilman asiakaskohtaista harkintaa”. Valiokunnan
mietintö sisälsi kolme vastalausetta (StVM 41/2010).
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Hallituksen esitystä koskevassa eduskuntakeskustelussa vähiten kriittiset
kannanotot tulivat päähallituspuolueiden edustajilta. Kokoomuksen Arja Karhu
vaara ja Sirpa Asko-Seljavaara sekä keskustan Inkeri Kerola viittasivat siihen, ettei
perusosan vähentäminen ollut tarkoitettu toimeenpantavaksi automaattisesti
vaan hallituksen esityksessä suositeltiin tarkkaa kohtuullisuusharkintaa. Oppo
sitio sen sijaan haukkui hallituksen esitystä. Vasemmistoliiton Erkki Virtasen
mukaan lakiesitys oli ”todella uskomaton, käsittämätön, huolestuttava ja äärim
mäisen murheellinen”. Myös vasemmistoliiton puheenjohtaja Paavo Arhinmäki
piti esitystä kohtuuttomana ja käsittämättömänä. Hän myös argumentoi vahvasti
hallituspuolue vihreitä vastaan ja julisti lakiehdotuksen ”Lex Soininvaaraksi”:
”Oli uskomatonta nähdä, miten tämän lain takana on Sata-komitean perus
turvajaoston puheenjohtaja Osmo Soininvaara pääpäsmärinä – – Näinkö ote
taan komeita askelia kohti perustuloa sillä, että leikataan jo ny t surkean alhaista
minimitoimeentulon tasoa?”. (PTK 124/2010.)
Vihreät puolustautuivat viisi päivää myöhemmin lakiehdotuksen toisessa
käsittelyssä (PTK 126/2010). Vihreiden Heli Järvinen huomautti, että samaan
esit ykseen sisälty i myös väliaikainen lain muutos etuoikeutetun ansiotulon
jatkamisesta vuoteen 2014 asti (ks. edellä etuoikeutettu ansiotulo): jos esitys
hylättäisiin, hylättäisiin samalla myös etuoikeutetun ansiotulokokeilun jatko.
Järvinen myös muistutti, että alkuperäinen Lex Soininvaaran nimellä kulkenut
laki koski nimenomaan etuoikeutettua ansiotuloa. Vihreiden sosiaali- ja terveys
valiokunnan jäsen Outi Alanko-Kahiluoto periaatteessa pahoitteli perusosan
vähentämisen mahdollistavaa pykälää ja totesi, että ”tässä on tapahtunut ihan
oikeasti se vahinko, että ei ole ymmärretty ennen kuin vasta tuolla sosiaali- ja
terveysvaliokunnan käsittelyssä, mitkä tämän lain riskit ovat”. Alanko-Kahiluoto
jatkoi, että ”tämä voidaan korjata. Kaikki me tiedämme, että lakeja voidaan
korjata”. Vasemmistoliiton Paavo Arhinmäki vastasi Alanko-Kahiluodolle, että
”nyt eletään kuin kokoomuslaisessa hengessä toivotalkoissa, että myöhemmin
tehdään jotain”. Vasemmistoliiton Erkki Virtanen toisti jo ensimmäisessä käsit
telyssä paheksuntansa lakiehdotusta kohtaan ja esitti lakiesityksen hylkäämistä.
Sosialidemokraattien Anneli Kiljunen kannatti Virtasen esitystä. Lopulta äänes
tyksessä eduskunta hy väksyi lakiehdotuksen äänin 100– 68, ja laki tuli voimaan
1. tammikuuta 2011.

Puolueiden jakolinjat toimeentulotukea koskevassa keskustelussa
Huoltoapua tai toimeentulotukea koskevaa eduskuntakeskustelua tarkasteltaessa
puolueiden välillä on varsin selkeitä eroja siinä, millaista kiinnostusta ne ovat
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osoittaneet viimesijaista toimeentuloturvaa kohtaan ja millaisia pyrkimyksiä
ne ovat ajaneet siitä puhuttaessa. Vilkkaimmin keskustelua ovat käyneet va
semmistoa edustavat kansanedustajat sekä maaseudun intressejä perinteisesti
ajaneet maalaisliitto/keskusta sekä SMP. Eduskuntakeskusteluiden perusteella
kokoomuksen kiinnostus on ollut sen sijaan vähäisempää.
Erityisesti vasemmistoliiton kansanedustajat ovat vastustaneet toimeentulo
tukeen tehtyjä leikkauksia ja velvoittavuutta lisääviä etuuden saamisperiaatteiden
muutoksia – riippumatta siitä, ovatko he istuneet hallituksessa vai oppositiossa.
Vasemmistoliitto on usein saanut tukea sosialidemokraateilta. Sosialidemokraat
tien leiri on kuitenkin ollut hajanaisempi. 12 vuoden hallitusvastuu 1990-luvun
puolivälistä lähtien näkyi usein siten, että kriittisiä puheenvuoroja nostivat esille
lähinnä sosiaalityöntekijätaustaiset tai sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäseninä
toimineet sosialidemokraatit. Joka tapauksessa vasemmistopuolueiden ääni
kuului eduskunnan keskusteluissa. Parhaimpana esimerkkinä oli vuoden 1998
toimeentulotukiuudistus, jota vastustivat kaikkein voimakkaimmin vasemmisto
liiton ja sosialidemokraattien kansanedustajat – siitä huolimatta, että molemmat
puolueet istuivat hallituksessa.
Vasemmistopuolueiden agendalla ei ole ollut suuria järjestelmämuutoksia
viimesijaiseen toimeentulotur vaan. Toimeentulotukea sinänsä puolustetaan,
ja erityisesti vasemmistoliitto on ollut huolissaan tuen riittämättömy ydestä.
Järjestelmän osalta vasemmiston – samoin kuin sosiaali- ja terveysvaliokunnan
– päällimmäisenä argumenttina on ollut se, että monet viimesijaisen toimeen
tuloturvan ongelmat ovat heijastumia ensisijaisten toimeentuloturvaetuuksien
puutteista. On lähdetty korjaamaan oireita oireiden aiheuttajien sijaan.
Keskustalla ja sen edeltäjällä maalaisliitolla, samoin kuin SMP:lla, on puo
lestaan ollut perinteisempi maaseudun puolueiden agenda. Niiden tavoitteena on
ollut turvata perusturva maaseudulla työskentelevälle palkattomalle väestölle,
jolle ei kerry ansioihin sidottua toimeentuloturvaa. Myös viimesijaisen toimeen
tuloturvan osalta ne ovat tavalla tai toisella korostaneet, että perustoimeentulo
tulee turvata lainsäädännöllä, ja hivenen kärjistäen mieluummin ”ilman mitään
erityistä tarveharkintaa”, kuten SMP:n lakialoitteessa vuonna 1979 mainittiin
(LA 381/1979). Keskusta on myös kannattanut toimeentulotuen perusosan
maksatuksen siirtoa kunnilta Kelan hoidettavaksi (Kangas ym. 2011). Vielä
voimakkaammin keskustalainen perusturva-ajattelu näkyi 1990-luvun loppu
puolella, jolloin keskustalaiset vaativat perustulon kaltaisen perusturvajärjestel
män suunnittelun aloittamista.
Ke s k u st a l a i se s s a p er u s t u loajat telu s s a ol i k y s e lä h i n n ä v ä h i m m ä i s
turvaetuuksien yhtenäistämisestä, ei puhtaasta vastikkeettomasta perustulosta.
Perustulo on ollut 1990-luvun alusta lähtien myös vihreiden agendalla (Vihreä
liitto 1994). Vuonna 2007 vihreiden valtuuskunta hy väksyi puolueelle ”Vihreän
perustulomallin” (Vihreät 2007). Kiintoisaa on kuitenkin se, että toimeen
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tulotukea koskevissa keskusteluissa vihreiden perustuloajattelu ei ole näkynyt
juuri millään tasolla. Sitä on oikeastaan käy tetty vain lyömäaseena vihreitä
vastaan silloin, kun hallitus on tehnyt vihreiden istuessa hallituksessa esityksiä,
jotka perustuloajattelun vastaisesti lähinnä monimutkaistavat toimeentulotuki
järjestelmää.
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Viimesijaisesta ja lyhytaikaisesta täydentävään, pitkäkestoiseen
ja velvoittavaan toimeentulotukeen
Oikeus perustoimeentuloon ja viimesijaiseen toimeentuloon taataan perustus
lain 19 §:ssä. Sen ensimmäisessä momentissa todetaan, että jokaisella, ” joka ei
kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus vält
tämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon” (ks. Kalliomaa-Puhan artikkeli
tässä teoksessa). Siltä osin kuin viimesijaista turvaa annetaan rahamääräisinä
suorituksina, turvan toimeenpano toteutetaan toimeentulotuella. Siirtymistä
huoltoavusta toimeentulotukeen perusteltiin tarpeella määritellä yleiset perusteet
perustoimeentuloturvan tasolle koko maassa. Tavoitteena oli vähentää alueellista
eriarvoisuutta, jota oli ilmennyt kuntien erilaisissa tavoissa myöntää huoltoapua.
Uudistus tehtiin ”kohtuullisen toimeentulon takaamiseksi” ja ”tukea tarvitsevien
riittävän elatuksen” varmistamiseksi maan eri puolilla (HE 102/1981).
Toimeentulotuen luonne kustannuksia korvaavana etuutena näky y siinä, että
sen tasoa ja rakennetta määriteltäessä lähdettiin liikkeelle ihmisten kulutuksen
näkökulmasta. Tutkimustietoon perustuen pyrittiin erityisesti määrittämään
sellainen välttämätön kulutus, joka on pitkälti samansuuruista koko maassa.
Tähän ”perusavustukseen” sisälty vä kulutus ei ole ajan saatossa muuttunut
kovinkaan paljon 1990-luvun puolivälissä tehtyä toimeentulotuen perusosassa
huomioitavien menojen tarkennusta lukuun ottamatta. Myöhemmissä lain
säädäntöuudistuksissa toimeentulotuessa huomioon otettavia menoja ei myös
kään ole enää perusteltu kulutustutkimusaineistoihin perustuvilla tiedoilla.
Tästä huolimatta voidaan sanoa, että tutkimustiedolla on edelleenkin merkitystä.
Esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriön (2007, 60) opas toimeentulotukilain
soveltajille sisältää perusosan laskennallisia perusteita, jotka perustuvat Tilasto
keskuksen kulutustutkimusaineistoihin.
1990-luv un alun taloudellinen laskusuhdanne muutti toimeentulotuen
roolia lyhytaikaisena ja viimesijaisena toimeentuloturvan muotona. Toimeen
tulotuen asiakasmäärät kasvoivat, ja ensisijaisten toimeentuloturvaetuuksien
vähimmäistasojen riittämättömy yden vuoksi toimeentulotuesta muodostui pian
ensisijaisia etuuksia täydentävä toimeentuloturvan muoto. 1990-luvun puoli

Takaisin perusteisiin

56

välistä lähtien työmarkkinoiden ulkopuolella olevien aktivointi on muokannut
sosiaalipolitiikkaa: sosiaalipolitiikan tulee olla kannustavaa, ei passivoivaa.
Kannustavuuden idea on ilmennyt toimeentulotuessa ennen muuta etuuden
saamisperiaatteiden muutoksina. Velvoittavuuden vähittäinen lisääntyminen
heijastaa sitä, millä tavoin näkemys yksilön velvollisuudesta elättää itsensä on
vahvistunut myös viimesijaisesta toimeentuloturvasta puhuttaessa. Velvoittavuu
den ja sanktiomahdollisuuksien lisääntymisen myötä myös vastuu siitä, nouda
tetaanko toimeentulotuen toimeenpanossa perustuslain takaamaa viimesijaista
”ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa”, on samalla siirtynyt yhä enemmän
etuuslainsäädännöstä kuntien sosiaalityöntekijöiden ja etuuskäsittelijöiden
harkinnan varaan.
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Liitetaulukko. Toimeentulotuella katettavat menot vuodesta 1984 alkaen.
1984

1989

Perusmenot

1) Ravintomenot
2) Puhtaus
3) Vaatetus
4) Käy t tövarat

1) Ravintomenot
2) Käy ttövarat
3) Muut jokapäiväiseen
toimeentuloon kuuluvat
menot

Tarpeellisen
suuruisina
huomioon
otettavat menot

1) Asumismenot
2) Terveydenhuoltomenot
3) Matkakustannukset

1) Asumismenot
2) Vähäistä suuremmat
ter veydenhuoltomenot
3) Paikallisliikenteen maksua
tai muuta vastaavaa määrää
suuremmat t yömatkamenot
sekä muut työssäkäynnistä
aiheutuvat menot
4) Lasten päivähoitomenot
5) Henkilön tai perheen
erityisistä tarpeista tai
olosuhteista johtuvat
tarpeellisiksi harkitut menot

Lähde

VNp 838/1983

VNp 1349/1988
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1994

1998

2006

1) Ravintomenot
2) Vaatemenot
3) Vähäiset ter veyden
huoltomenot
4) Henkilökohtaisesta ja
kodin puhtaudesta
aiheutuvat menot
5) Paikallisliikenteen käy ttö
6) Sanomalehden tilaus
7) Televisiolupa
8) Puhelimen käy ttö
9) Harrastus- ja virkistys
toiminnasta aiheutuvat
menot
10) Muut vastaavat joka
päiväiseen toimeentuloon
kuuluvat menot

1) Ravintomenot
2) Vaatemenot
3) Vähäiset ter veyden
huoltomenot
4) Henkilökohtaisesta ja
kodin puhtaudesta aiheu
tuvat menot
5) Paikallisliikenteen käy ttö
6) Sanomalehden tilaus
7) Televisiolupa
8) Puhelimen käyttö
9) Harrastus- ja virkistys
toiminnasta aiheutuvat
menot
10) Muut vastaavat joka
päiväiseen toimeentuloon
kuuluvat menot
11) Asumistukilain 6 §:ssä
tarkoitetut asumismenot
(7 %:n omavastuu)

1) Ravintomenot
2) Vaatemenot
3) Vähäiset ter veyden
huoltomenot
4) Henkilökohtaisesta ja
kodin puhtaudesta
aiheutuvat menot
5) Paikallisliikenteen käyttö
6) Sanomalehden tilaus
7) Televisiolupa
8) Puhelimen käyttö
9) Harrastus- ja virkistys
toiminnasta aiheutuvat
menot
10) Muut vastaavat joka
päiväiseen toimeentuloon
kuuluvat menot

1) Asumismenot
2) Vähäistä suuremmat
ter veydenhuoltomenot
3) Paikallisliikenteen
maksua tai muuta
vastaavaa määrää
suuremmat työmatka
menot sekä muut
t yössäkäynnistä
aiheutuvat menot
5) Lasten päivähoitomenot
6) Henkilön tai perheen
erityisistä tarpeista tai
olosuhteista johtuvat
tarpeellisiksi harkitut
menot
VNp 988/1993

1) Muut kuin perusosalla
katettavat asumismenot
2) Muut välttämättömät
ter veydenhuoltomenot
3) Lasten päivähoito
4) Henkilön tai perheen
erit yisistä tarpeista tai
olosuhteista aiheutuvat
menot

HE 217/1997

Muut perusmenot
1) Asumistukilain 6 §:ssä
tarkoitetut asumismenot
2) Taloussähköstä
aiheutuvat menot
3) Kotivakuutusmaksu
4) Vähäistä suuremmat
ter veydenhuoltomenot

1) Lasten päivähoitomenot
2) Muut kuin perusmenoihin
lasket tavat asumisesta ai
heutuvat menot
3) Henkilön tai perheen
erit yisistä tarpeista tai
olosuhteista johtuvat,
toimeentulon tur vaamiseksi
tai itsenäisen
suoriutumisen edistämisek
si tarpeelliseksi
harkitut menot.

HE 155/2005; Sosiaali- ja
ter veysministeriö 2007
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Tuuli Hirvilammi
Perusturvan riittävyyden rajat
Miten asiantuntijat määrittelevät perusturvan tason?

Yksinkertaisen laskutehtävän sijaan perusturvan riittäv y ys avaa vaikeita yhtä
löitä, joihin poliittiset päätöksentekijät yrittävät löytää optimaalisia vastauksia.
Kysymys siitä, mikä on riittävä perusturvan taso ja minkä tasoiseen elintasoon
perusturvaetuuksien tulisi riittää, on yhteiskuntapoliittinen kysymys, jonka
vastaus riippuu aina monesta, laajempaan institutionaaliseen kontekstiin liitty
västä tekijästä. Työmarkkinoiden ja talousjärjestelmän kaltaiset yhteiskunnalliset
rakenteet ja instituutiot, kuten sosiaaliturvajärjestelmä ja sen toimivuus, sekä
erilaisten intressiryhmien valtasuhteet vaikuttavat perustur van riittäv y yden
määritelmiin, kannanottoihin ja poliittisiin toimenpiteisiin. Se, minkälaisia
tulkintoja vallitsevasta yhteiskunnallisesta tilanteesta tehdään ja minkälaista
tietoa päätöksenteon tueksi tuotetaan, riippuu erilaisista sosiaalipoliittisista
ideoista ja niistä muodostuvista politiikkaparadigmoista.
Tässä artikkelissa tarkastelen ideoiden ja erityisesti sosiaalipoliittisten po
litiikkaparadigmojen merkitystä perusturvan riittäv y yden arvioinnissa asian
tuntijahaastattelujen avulla. Olen haastatellut SATA-komitean perusturvajaoston
jäseninä toimineita asiantuntijoita, koska he ovat osallistuneet perusturvan riit
täv y y ttä määrittelevään poliittiseen prosessiin ja ovat tätä kautta pohtineet omia
tulkintojaan perusturvan tavoitteesta. Artikkelissa selvitän, miten asiantuntijat
määrittelevät perusturvan riittävy yttä ja minkälaisiin politiikkaparadigmoihin
he kiinnittyvät. Tarkemmin muotoiltuna esitän seuraavanlaisia kysymyksiä:
Minkälaisia määritelmiä perusturvan riittävy yteen liitetään? Miten asiantuntijat
perustelevat erilaisia näkemyksiään perusturvan riittäv y ydestä? Minkälaisiin
sosiaalipoliittisiin politiikkaparadigmoihin perustelut liitty vät?
Jäsennän asiantuntijoiden näkemyksistä neljä riittäv y y ttä määrittelevää
”rajaa”, jotka liitty vät erilaisiin, keskenään jännitteisiin sosiaalipoliittisiin ideoi
hin. Vastaavia näkökulmia on esitetty aiemmin erilaisissa hallinnollisissa asia
kirjoissa ja tutkimuksissa lähinnä toisistaan irrallisina (esim. Särkelä ja Eronen
2007; Sosiaali- ja terveysministeriö 2009a ja b). Artikkelini tavoite onkin koota
riittäv y yden rajoihin liitty viä argumentteja ja jäsentää samalla sitä näkökulmien
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moninaisuutta, johon sekä poliittiset päätöksentekijät että tutkijat törmäävät
perusturvan riittäv y yttä arvioidessaan.
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Ideat ja politiikkaprosessi
Institutionaaliseen politiikantutkimukseen liitty vän idea-analy ysin lähtökohtana
on käsitys siitä, että yhteiskunnallisten rakenteiden, intressien ja valtasuhteiden
lisäksi poliittisiin prosesseihin vaikuttavat ideat; se, miten poliittiset toimijat tul
kitsevat todellisuutta. Erilaiset ideat suuntaavat poliittisia toimijoita nostamaan
agendalle tietynlaisia ongelmia ja suosimaan tiettyjä tavoitteita. Ideat ohjaavat ja
ehdollistavat politiikkaa, koska päätökset tehdään sellaisten legitiimien ideoiden
rajoissa, jotka ovat suotavia ja ymmärrettäviä. Vaihtoehtoiset ideat jäävät usein
marginaaliin, minkä seurauksena ajattelua kokoavat paradigmat ja instituutiot
muuttuvat hitaasti. (Hall 1993; Béland 2005; Niemelä ja Saarinen 2012.) Ideat
pitävät yllä polkuriippuvuutta, koska ”näemme asiat kuten olemme ne tottuneet
näkemään” (Hiilamo ja Kangas 2009, 65– 66).
Politiikan tutkimuksessa ideoilla tarkoitetaan laajimmassa merkityksessään
maailmankuvia, normeja, ideologioita, uskomuksia tai poliittisia ehdotuksia.
Konkreettisemmin ideoista voidaan erotella esimerkiksi John Campbellin (1998,
394–385) esittämät neljä erilaista ideoiden ty yppiä: kognitiiviset paradigmat,
normatiiviset yleiset mielipiteet, poliittiset ohjelmat ja kehykset. Paradigmat ovat
kognitiivisia oletuksia, kun taas yleiset mielipiteet – kuten poliittisten toimijoiden
arvot ja asenteet – ovat normatiivisia ideoita (Campbell 1998, 384–385 ja 2002, 23).
Paradigmat voidaan kuitenkin tulkita myös tätä laajempina. Tässä artik
kelissa politiikkaparadigmojen ymmärretään sekä perustuvan kognitiiviseen
tietoon että sisältävän normatiivisia oletuksia ja arvostuksia (ks. Béland 2005, 8).
Paradigmat muodostavat sisäisesti koherentin tulkinnallisen viitekehyksen,
joka suuntaa poliittisia toimijoita esimerkiksi suosimaan tiettyjä normatiivisia
päämääräideoita politiikan tavoitteista ja toisaalta esittämään kognitiivisiin
arvioihin perustuvia ratkaisuja (Hall 1993, 279; Björklund 2008, 11). Sosiaali
politiikan päämääriin liitty vät ideat perustuvat yhteisön arvoihin ja käsityksiin
oikeuden-mukaisuudesta mutta ne riippuvat myös siitä, minkälaiseen kognitii
viseen tietoon tavoitteet nojaavat.
Polit iik kaparadigmojen sisäl lä ja vä lil lä käydään jat kuv ia määrittely
kamppailuja oikeasta tulkinnasta ja siitä, mitkä kysymykset määritellään poliit
tisiksi ongelmiksi. Paradigmat eivät ole välttämättä sisäisesti yhtenäisiä, koska
myös samaan viitekehykseen nojaavat poliittiset toimijat saattavat omaksua hy vin
erilaisia näkemyksiä politiikkaparadigmoista ja niiden vaikutuksista. Lisäksi eri
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paradigmojen edustajien on usein vaikea löytää yksimielisiä näkemyksiä yhteisistä
kysymyksistä, koska politiikkaparadigmoihin sisälty y toisistaan eriäviä tulkin
toja. Käytännön politiikassa on myös usein vaikeaa erottaa yhtä hegemonista
paradigmaa. Pikemminkin useat eri kilpailevat paradigmat täydentävät toisiaan.
(Hall 1993; Taylor-Gooby 2005.) Toisiinsa liittyneinä politiikkaparadigmat voivat
kuitenkin muodostaa laajasti jaetun ajankuvan, zeitgeistin, joka usein sisältää
kyseenalaistamattomina pidettyjä taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia ole
tuksia (Mehta 2011, 27).
Sosiaalipoliittiset ideat ja erilaiset paradigmat tulevat konkreettisesti nä
ky viksi politiikkaohjelmina. Ne heijastuvat esimerkiksi puolueohjelmissa tai
sosiaalipoliittisissa ohjelmissa, kuten sosiaali- ja terveysministeriön strategioissa.
Tällöin ideat toimivat institutionaalisina toimintaperiaatteina tai tiekarttoina,
jotka tarjoavat poliittisille reformeille toteuttamiskelpoisen mallin ja auttavat
poliittisia toimijoita hahmottamaan paremmin kompleksisia ja epävarmoja
tilanteita (Münnich 2011, 284; Niemelä ja Saarinen 2012, 172). Ideoihin liitty vä
kehystäminen taas viittaa argumentoinnin tapoihin, sillä kehykset ovat usein
normatiivisia käsitteitä, joita poliittiset toimijat käyttävät oikeuttaakseen toi
mintaansa (Kangas ym. 2011). Poliittisten toimijoiden valitsemat kehykset ovat
yhteydessä politiikkaparadigmoihin, koska paradigmat vaikuttavat siihen, mil
laisin sanakääntein ja retorisin keinoin olemassa olevia käytäntöjä kritisoidaan
(Campbell 1998, 385).

Perusturvan riittävyys asiantuntijapuheessa
Vuonna 2007 pääministeri Matti Vanhasen toinen hallitus (2007–2011) asetti
sosiaaliturvan uudistamiskomitean (SATA-komitea) pohtimaan sosiaaliturvan
kokonaisuudistusta. Tämän artikkelin analyysit perustuvat komitean perus
turvajaoston jäsenten haastatteluihin. Jaoston 13 jäsentä edustivat valtion
hallintoa, tutkimuslaitoksia ja erilaisia etujärjestöjä, joten heidän agendansa
perustur van tason suhteen poik kesivat toisistaan. Haastattelin vuoden 2010
touko–elokuussa niitä yhdeksää jaoston jäsentä, jotka vastasivat kaikille jaoston
jäsenille lähettämääni haastattelupy yntöön. Haastattelujen kestot vaihtelivat 55
minuutin ja 1,5 tunnin välillä. Litteroitua tekstiä haastatteluista kertyi yhteensä
noin 135 sivua. Haastattelut poikkesivat perinteisistä asiantuntijahaastatteluista,
sillä olin asiantuntijatiedon lisäksi kiinnostunut haastateltavien henkilökohtaisis
ta mielipiteistä ja asenteista. Haastattelutapaani voi kutsua aktiivihaastatteluksi
(Holstein ja Gubrium 1997), koska py ysin haastattelujen aikana asiantuntijoita
täsmentämään esittämiään kannanottoja ja esitin myös omia, osin provosoivia
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tulkintojani. Tällä tavoin pyrin saamaan esiin erilaisia näkökulmia ja moninaisia
puhetapoja. Haastatteluissa selvitin, miten asiantuntijat määrittelevät ”kohtuulli
sen elintason” ja ”sosiaalisesti hy väksyttävän” kaltaisia hallinnollisia perusturvan
tavoitteita. Lisäksi py ysin haastateltavia ottamaan kantaa haastattelurunkoon
sisälty viin suoriin lainauksiin SATA-komitean ehdotuksista.
Haastatteluissa pyrin selvittämään ideoiden normatiivisuutta eli asiantunti
joiden henkilökohtaisia, arvoihin ja asenteisiin liitty viä näkemyksiä ja mielipiteitä
perusturvan riittävy yteen liitty vistä kysymyksistä. Enimmäkseen haastateltavat
irtaantuivatkin jaostotyöskentelyn aikaisista etujärjestöasemistaan ja esittivät
runsaasti henkilökohtaisia mielipiteitään. Osa haastatelluista kertoi olleensa tur
hautunut siihen, että perusturvajaostossa ei lopulta ehditty keskustella riittävästi
siitä, mitä perusturvalla oikeastaan tavoitellaan.
Aineiston analy ysin lähtökohtina on argumenttianaly ysi ja laadullinen
asennetutkimus. Argumenttianaly ysin tavoitteena on ensinnäkin löy tää tekstin
argumentatiivinen rakenne ja tunnistaa, kuinka kannanotoista eli väitteistä ja
niiden perusteluista muodostuu looginen kokonaisuus (Kakkuri-Knuuttila ja
Halonen 1999, 60; Vesala ja Rantanen 2007, 38). Asiantuntijat ottivat haastatte
luissa kantaa perusturvan riittäv y yteen ja esittivät erilaisia perusteluja kannan
ottojensa tueksi. Näin muodostuvia kannanottoja ja perusteluja sisältäviä ha
vaintoluokkia voidaan tulkita asenteiksi (Vesala ja Rantanen 2007, 40).
Laadullisessa asennetutkimuksessa on tavoitteena jäsentää aineiston sisäinen
variaatio ja tunnistaa ”kiistakysymyksiin liittyvää kommentointia” (Vesala ja
Rantanen 2007, 33), mikä on hy vä lähtökohta runsaasti erilaisia ja ristiriitaisia
kannanottoja sisältävän aineistoni analy ysiin. Aineistossa kannanottoja ei ole
mahdollista ryhmitellä haastateltujen perusteella niin, että kukin haastateltava
ilmaisisi aina yhdenlaista asennetta. Pikemminkin asiantuntijat tunnistavat
riittäv y yden kiistanalaisuuden, jolloin heidän esittämänsä kannanotot ovat
myös moninaisia eivätkä aina niin ehdottomia. Toisaalta-sanan runsas käyttö
puheessa kertoo siitä, että ideoita perustelevien väitteiden vastaväitteet ovat hyvin
puhujien itsensäkin tiedossa.
Tul k itsin asia ntuntijoiden esittä miä väit teitä perustur va n riit täv y y t tä
ilmaisevina asenteina, jotka heijastavat erilaisia sosiaalipoliittisia ideoita. Sa
mansisältöisiä väitteitä yhdistämällä asiantuntijoiden puheesta jäsenty y käsitys
laajemmista asiantuntijoiden ajattelua ohjaavista politiikkaparadigmoista.
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Asiantuntijat kokivat perusturvan riittävy yden määrittelyn erittäin vaikeaksi.
Perusturvan riittäv y ys on heidän mielestään monimutkainen v y yhti, koska
tulonsiirtojen oikea taso joudutaan määrittelemään monesta eri näkökulmasta.
Kysymys perusturvan riittävy ydestä liitetään sekä perusturvan saajia koskevaan
tietoon että yleisempään yhteiskuntapoliittiseen kehykseen, jolloin riittävyys
määritty y suhteessa valtiontalouteen ja sosiaalipoliittisiin ideoihin perusturvan
tavoitteista. Yksiselitteisiä vastauksia on vaikea antaa, mikä tulee hy vin esiin
seuraavassa sitaatissa:
”H: No mitä itse ajattelet, onko perusturvan taso riittävä tuen saajan
näkökulmasta?
V: Voin minä tietysti keskiarvona sanoa, että meillä on ne muutama
prosentti väestöstä, tai – – siis 6 –7 prosenttia, jotka ilmoittaa, että
on erittäin hankalaa tai melko hankalaa menojen kattaminen. Sitten
meillä on se prosentti–pari, jotka raportoi, että on todella pahoja on
gelmia, niin että nehän joutuu ruuastakin tinkimään ja tämmöisestä
peruskulutuksesta. Että onhan meillä varmasti parantamisen varaa,
eihän se siitä ole kiinni. Ainahan maksimaaliseen elintasoon tai siis
toimeentuloon pitäisi pystyä mutta sitten siinä tulee nämä kustannus
kysymykset vastaan. Ja sitten se on niin mahdotonta määritellä – tai
ei nyt mahdotonta, mutta hirveen vaikeata määritellä mikä se on se
kohtuullinen elintaso, koska se on sitten, sitten se menee arvolatauk
sien puolelle.”
Haastateltava väittää ensin, että perusturvan tasossa olisi parantamisen
varaa ja perustelee tätä tutkimustiedolla. Yksiselitteinen tieto ei kuitenkaan tar
joa riittävää vastausta monimutkaiseen kysymykseen. Perusturvan riittäv y yden
määrittely on haastateltavien mukaan vaikeaa, koska tutkimus ei ole pystynyt
tarjoamaan tarpeeksi tietoa perusturvan riittävyydestä ja köyhy yden poistami
sesta. Perusturvajaostossa tarkasteltiin erilaisia perusturvan riittävy yttä kuvaavia
mittareita ja keskusteltiin siitä, tulisiko arviot kiinnittää esimerkiksi tiettyihin
suhteellisen köyhy yden mittareihin. Eriävien mielipiteiden takia jaostossa ei
kuitenkaan päästy yksimielisy yteen mittarista.
Toiseksi haastateltava väittää, että tiedollisten puutteiden lisäksi, tai jopa
niiden sijaan, riittävy yden määrittely perustuu arvoihin. Kun perustelut menevät
”arvolatauksien puolelle”, on kiinnostavaa tarkastella, minkälaisia sosiaalipoliit
tisia ideoita perusturvan riittäv y yteen kytkeyty y. Ideoiden merkitys korostuu
erityisesti silloin, kun tehtäviä päätöksiä joudutaan punnitsemaan arvopohjaisilla
perusteilla rationaalisen tiedon sijaan (Saari ja Kananen 2009, 15–16).
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Perusturvan riittäv y ys on moniulotteinen kysymys, joka herättää, erään
haastateltavan sanoin, kysymyksiä siitä, ”mikä on riittävää tai mitä on hyvä
elämä”. Perusturvan riittävy yden kysymykset kirvoittivat haastatteluissa laajoja
pohdintoja yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvoinnista sekä hy vinvoinnin eroista.
Ennen kaikkea haastateltavat tunnistivat, että riittävy ys on suhteellista ja se
vaihtelee elämäntilanteiden mukaan. Perusturva on ” joillekin riittävä, joillekin
riittämätön ja joillekin se on sopiva”. Siksi riittävy yden arvioinneissa pitäisi
nykyistä paremmin ottaa huomioon tilanne- ja kotitalouskohtaiset erot. Tällöin
yksiselitteisen euromäärän, yleisen normin tai absoluuttisen tavoitetason aset
taminen olisi kuitenkin entistäkin haastavampaa (ks. myös Arajärvi 2002, 428).
Yhteisten normien asettamisen vaikeus heijastaa myös sitä, että moniarvoisessa
kulutusyhteiskunnassa asiantuntijat haluavat jättää perusturvan saajille valinnan
vapauden eivätkä kokeneet tarpeelliseksi määritellä tarkkaan kohtuullisen elin
tason sisältöä ja sitä, miten pienillä tuloilla tulisi elää.
Määrittelyvaikeuksien vuoksi haastateltavat korostavat perusturvan mi
toituksen poliittista ulottuvuutta. Erään haastateltavan sanoin perusturvan
taso ”asettuu lopulta poliittisen päätöksentekijän tahdon mukaisesti”. Myös
SATA-komitean linjauksissa todetaan, että ”näkemys kohtuullisesta elintasosta
on pitkälti arvovalintakysymys, joten myös arvio perusturvaetuuksien oikeasta
tasosta on viime sijassa poliittinen” (Sosiaali- ja terveysministeriö 2009a, 46).
Perusturvan riittäv y yden poliittinen määrittely tapahtuu tällöin poliittisilla
areenoilla, joilla eri poliittiset toimijat pitävät usein kiinni omista eduistaan ja
näkevät avoimet kysymykset vahvasti omien taustatahojensa ideoiden mukaisesti
(ks. esim. Soininvaara 2010). Riittäv y yden kysymys kehystetään monin tavoin
asiantuntijahaastatteluissa. Toiset pitävät perusturvaa kustannuseränä, kun
toisille se on inhimillisen tuen turva.
Haastateltavien näkemykset perusturvan tason riittäv y ydestä vaihtelevat.
Enemmistö kokee perusturvan tason liian alhaisena, yksi on vahvasti toista mieltä
ja loput eivät ottaneet kantaa asiaan. Näkemyserot viittaavat siihen, että jaosto
ei päässyt yksimielisy yteen poliittisen ongelman määrittelystä:
”Siellähän oli – – isotkin eriävät näkökulmat, sen takia siinä ei nyt
päästy oikein eteenpäin. Koska oli niitä, jotka piti perusturvaa liian
alhasena ja sitä olisi pitänyt kehittää ensisijaisesti. Ja sitten oli taas
niitä, jotka katsoi että perusturvaa ei voida kehittää ilman, et sitten
ansioturvaa nostetaan samanaikaisesti.”
Lausumassa haastateltava liittää näkemyserot erityisesti erilaisiin käsityksiin
siitä, minkälaisilla poliittisilla keinoilla voidaan lisätä perusturvan riittävy y ttä.
Asiantuntijoiden haastattelut paljastavat epätietoisuuden ja useita erilaisia näke
myksiä perusturvaetuuksien oikeasta mitoituksesta. SATA-komiteassa kuitenkin
päästiin jonkinlaiseen yhteisymmärrykseen perusturvan päämäärästä, koska
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ehdotuksiin kirjattiin ”kohtuullisen elintason” ja ”riittävän toimeentulon” kal
taisia ohjelmallisia ideoita. Haastateltavat tunnistavat kuitenkin, että erilaisten
nä kemysten vuoksi perusturvan tavoitteita ilmaisevat käsitteet jäävät kovin
yleiselle tasolle.
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”V: Että nää on ty ypillistä tämmöstä, kun työryhmäkomitea työsken
telee. Jossain ollaan eri mieltä ja sitten halutaan löytää yhteinen loppu
tulema, niin kirjataan se sillä tavalla, josta kaikki on samaa mieltä
– voi olla samaa mieltä mutta kuitenkin se kirjaus on sen ty yppinen
että siitä ei hirveesti voi johtaa mitään.
H: Joka ei oikeestaan tarkota mitään.
V: No sä sanoit sen aika hy vin.”
Asiantuntijan näkemyksen mukaan poliittisissa prosesseissa haetaan helposti
kaikkien hy väksymää kompromissia. Kompromissi häiv yttää keskustelusta perus
turvan oikean mitoittamisen vaikeuden, poliittisten toimijoiden ristiriitaiset
tulkinnat ja erilaisiin ideoihin liittyvät kamppailut. Se, että perusturvan riittäv y ys
kehystetään kohtuullisen kaltaisella moraaliin viittaavalla sanalla, on poliittisesti
tehokasta, koska moraaliin perustuvat kehykset vetoavat kansalaisiin enemmän
kuin tietoon perustuvat määritelmät (ks. Kangas ym. 2013).

Riittävyyden rajat
Jäsennän seuraavaksi riittävy yden kysymystä tarkastelemalla asiantuntijoiden
esittämiä väitteitä perusturvan riittävy yden rajoista. Perusturvan vähimmäis
määrää tarkentavat väitteet kuvaavat asia ntuntijoiden ka hta rist iriita ista
näkemystä tavoitetasosta eli siitä, mihin perusturvan tulisi vähintään riittää.
Kustannuksia ja kannustavuutta korostavat väitteet taas määrittävät perus
turvaetuuksien ylärajaa.

Minimitaso turvaa perustarpeita
Minimitasoa puoltavan väitteen mukaan perusturvan tasoksi riittää välttämät
tömien, tiukasti määriteltyjen perustarpeiden ty ydyttäminen.
”H: Niin miten sä ajattelet, että mikä se kohtuullinen elintaso sitten on?
V: No mä kyllä lähestyisin sitä elämän perustarpeiden, vaatetuksen,
asunnon, ruuan näkökulmasta. – – [Jaostossa] lähdettiin siitä, että
verrataan ansiotasoon ja muuhun ja että täytyisi sitten määritellä
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se perusturva yleisen yhteiskunnassa vallitsevan kulutustason ja
ansiokehityksen pohjalta mutta siinä on varmaan jotakin ihmisen
hy vinvointiin liitty vää perustelua. Tai me voidaan nähdä niinkin, että
ihmisten onnellisuus sitten riippuu siitä, että hän saa vähän lähempä
nä naapuria olevan tulon. Mutta että kuitenkin olennaisinta yhteis
kunnan näkökulmasta on taata se, että kukaan ei kärsi suoranaista
hätää tai nälkää tai ahdinkoa asunnon puutteen vuoksi.”
Lausumassa haastateltava esittää kantanaan sen, että perusturvan tulee pe
rustua ainoastaan minimiperustarpeisiin eikä sen tule seurata yleistä tulotason
nousua. Minimitasoa puoltavien väitteiden perustelut liitty vät valtion tehtäviin,
kustannuksiin ja kannustinvaikutuksiin. Valtiontaloudella ei haastateltavan mu
kaan ole varaa ottaa huomioon vertailuun perustuvaa subjektiivista hyvinvointia.
Haastatelluista asiantuntijoista vain yksi puolsi vahvasti minimitasoista
perusturvaa. Muutamat muut esittivät varovaisempia kannanottoja ja pohdintoja
sen puolesta, että vain perustarpeiden turvaaminen olisi riittävää. Varovaiset
muotoilut heijastavat vallalla olevaa puheilmastoa, jossa minimitason puolta
minen liitetään ”koviin” arvoihin:
”Että en tiedä onko tämä nyt sitten kovasti sanottu mutta, että jos
tavallaan… joltain osin perushyödykkeet ei kallistu vaan jopa hinta
on laskenut joissain tilanteissa esimerkiksi ruuan alvin myötä niin…
Niin tarvitseeko sitten kaikissa tilanteissa perusturvan välttämättä
seurata ansiokehitystä lainkaan, varsinkaan keskimääräistä ansio
kehitystä? Jos se kuitenkin riittää siihen ihmisarvoiseen, peruselämi
sen kustannuksiin meidän yhteiskunnassa?”
Varovaisuus näky y myös siinä, että SATA-komitean linjauksissa ja ehdo
tuksissa ei esitetä yhtä selkeitä, minimitasoa puoltavia kannanottoja kuin haas
tatteluissa (ks. Sosiaali- ja terveysministeriö 2009a ja b).
Minimitasoa puoltavien asiantuntijoiden mukaan perusturva voisi hinta
tarkistuksia lukuun ottamatta pysytellä suhteellisen muuttumattomalla tasolla.
Tämänkaltaista ajattelutapaa edustaa myös Yhdysvaltojen virallinen köyhy ys
mittari (ks. Citro ja Michael 1995, 24–31). Käytännössä minimitasoista perus
turvaa pyritään nykyisessä lainsäädännössä turvaamaan sillä, että perusturva
etuudet sidotaan hintaindeksiin. Se merkitsee kuitenkin eriarvoisuuden kasvua,
sillä pitkällä aikavälillä perusturvan taso erkaantuu yhteiskunnan keskimääräi
sestä tulotasosta (Sosiaali- ja terveysministeriö 2009a, 33).
Minimitasoisen perusturvan pitäisi olla riittävää välttämättömään kulu
tukseen. Jos perusturvan tulee turvata lähinnä yhteiskunnassa hy väksyttyjen
perustarpeiden ty ydyttäminen, tarkoittaa se esimerkiksi erään haastateltavan
mukaan sitä, että perusturvan saajilla pitää olla katto pään päällä, vaatteet,
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kännyk kä ja lääkkeet ja tämän lisäksi heidän pitää pystyä harrastamaan ja
liikkumaan. Tällaisen tason turvaamiseksi voitaisiin määritellä perustarpeiden
ty ydyttämisen mahdollistava minimikulutuskori ja suhteuttaa perusturvan taso
näihin tietoihin.
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Kohtuullinen perusturva ehkäisee eriarvoistumista
Minimiä korkeampi kohtuullinen perusturvan taso on riittävä silloin, kun se
seuraa ansiotason ja yleisen elintason nousua. Kohtuullisen elintason sisällön
määrittelemistä olennaisempaa on tunnistaa yhteys perusturvan ja ansiotason
välillä:
”Kyllä mä näen, että se tavallaan asettuu, tai sitä ei ehkä edes tarvitse
määritellä niin tarkkaan mikä se kohtuullinen taso – – sitten on vaan
kyllä mä katson, että perusturvan tason pitäisi riittävästi seurata sitä,
miten muiden kuin perusturvan varassa elävien ihmisten elintaso
ja ansiotaso nousee. Niin kyllä sen pitäisi sitten pysyä siinä samassa
suhteessa kaiken aikaa.”
Haastateltava pitää kohtuullisena sitä, että perusturva pysy y ”samassa
suhteessa” ansiotasoon nähden ”kaiken aikaa”, minkä voi tulkita tarkoittavan
perusturvan sitomista ansiotasoindeksiin. Enemmistö haastateltavista on kuiten
kin varovaisempia muotoillessaan sitä, missä suhteessa perusturvan tulisi seurata
yleistä elintason nousua. Lausumissa todetaan esimerkiksi, että perusturvan
pitäisi heijastaa sitä ”jollain tavalla”. Lisäksi haastateltavat toteavat, että perus
turvan tulisi olla ”kohtuullisen välimatkan päässä” eikä se saisi ”kohtuuttomasti
erkaantua työssä käyvän väestön elintasosta”. Kaikissa määritelmissä otetaan
epäsuorasti kantaa SATA-komitean ehdotuksissa esiin nostettuun kysymykseen:
”Kuinka suureen osaan yhteiskunnan vaurauden kasvusta ovat oikeutettuja ne
yhteiskunnan jäsenet, jotka eivät (enää) osallistu kyseisen vaurauden kasvatta
miseen?” (Sosiaali- ja terveysministeriö 2009a, 33).
Kohtuullista perusturvan tasoa perustellaan ensisijaisesti tulojen tasaami
seen liitty villä argumenteilla. Erään haastateltavan sanoin perusturvan tulee olla
kohtuullisella tasolla, jotta ”me ei synnytettäisi semmoista pysy vää köyhälistön
luokkaa Suomeen, joka periyty y”. Kohtuullisen perusturvan tehtävänä on eh
käistä sosiaalisesti kestämättömiä tuloeroja. Haastatellut kannattavat kohtuullista
perusturvaa, koska tasa-arvoinen yhteiskunta lisää mahdollisuuksien tasa-arvoa
ja yhteenkuuluvuuden tunnetta.
Haastateltavat toteavat, et tä perustur van taso ei ole kohtuu l linen, jos
perusturvan saajan elintaso poikkeaa liikaa muiden elintasosta tai tuen saaja
leimautuu esimerkiksi erilaisen vaatetuksen perusteella. Käytännössä he mää
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rittelevät kohtuulliseksi ja sosiaalisesti hyväksyttäväksi perusturvan tasoksi sen,
että ihminen pysty y osallistumaan yhteiskunnassa vallitsevaan elämäntapaan.
Kohtuullisena elintasona pidetään sitä, että yhteiskunta turvaa perusturvan
saajille välttämättömy yksien lisäksi myös yleisen elintason nousun mukanaan
tuomia kulutusmahdollisuuksia. Yleinen elintason nousu vaikuttaa kohtuulliseen
kulutustasoon lisäämällä kulutustarpeita ja muuttamalla käsityksiä välttämättö
mästä kulutuksesta, mikä lisää pitkällä aikavälillä perusturvaetuuksien tarvetta
(ks. Sosiaali- ja terveysministeriö 2009a, 32; Lehtinen ym. 2010). Kohtuullista
tasoa puoltavissa väitteissä korostetaan perusturvan saajien mahdollisuuksia
nostaa kulutustasoaan myös siksi, että kulutuskulttuurissa ihmisillä on taipumus
verrata omia kulutusmahdollisuuksia muihin ja ”sitten masentaa, jos itsellä on
paljon huonommin kaikki”. Perustelussa tehdään eroa minimitason yhteydessä
esitettyihin väitteisiin siitä, että yhteiskunnan tehtävänä ei ole huomioida tätä
vertailua.
Kun minimiä puoltavissa kannanotoissa korostettiin tiukkoja kriteerejä,
kohtuullinen perusturvan taso merkitsee enemmän vapauksia tuen saajille.
Asiantuntijoiden mielestä perusturvan saajille tulee sallia vähän ”hölläkätisempiä
budjetteja”, jotta heille jää rahaa myös vapaavalintaiseen kulutukseen. Perus
turvan varassa elämisen ei tarvitsisi olla yksinäistä ja ilotonta kituuttelua vaan
siihen tulisi liittyä myös virkistävää tekemistä. Esimerkiksi erään haastateltavan
mielestä ”elokuvissa käyminen vaikka pari kertaa kuussa olisi ihan kohtuullista”.
Toisaalta asiantuntijat korostavat myös kohtuullisen ylärajaa. Yhteiskunnan va
roilla elävillä perusturvan saajilla ei tule olla samoja mahdollisuuksia kuin työssä
käy villä. Kohtuulliseen elintasoon ei esimerkiksi kuulu se, että perusturvan saajat
voisivat asua keskustassa kalliissa asunnossa, harrastaa golfia ja ratsastusta tai
vaatia lapsilleen mahdollisuutta pelata jääkiekkoa. Näiden väitteiden perustelut
johdattavat kysymyksiin perusturvan kannustavuudesta.

Ansiotyöhön kannustaminen on ensisijaista
Perusturvan ei tule olla liian korkealla tasolla, jotta se kannustaa tuensaajia
ensisijaisesti huolehtimaan omasta elatuksestaan. Kannustintavoitteiden näkö
kulmasta perusturva on riittävää silloin, kun se asettaa riittäviä houkutteita ja
pakkoja itsensä elättämiseen. Toisin sanoen etuuksien riittävy yttä oleellisempaa
on se, että tuensaajilla on riittäviä kannusteita ansiotyöhön.
”Ja sitten niin, tavallaan myös se, että kansaneläkeläisiä lukuun otta
matta tietyllä lailla perusturvan varassa elämisen pitäisi olla välivaihe.
Eli silloin kysymyksen ei oikeastaan ensisijaisesti pitäisi olla, että onko
perusturva riittävä elämiseen vaan että – – miten hän mahdollisimman
nopeasti pääsisi siitä tilanteesta pois.”
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Poispääsyllä haastateltava tarkoittaa työllistymistä. Tulonsiirtojen ja ansio
tulojen yhteensovittamisesta aiheutuvia kannustinloukkuja pitäisi purkaa niin,
että ansiotyö olisi kaikissa tapauksissa kannattavaa. Käytännössä se on kuitenkin
vaikeaa erityisesti pienipalkkaisimpien töiden kohdalla.
Haastateltavat jakavat laajasti huolen siitä, että liian korkea perusturvan taso
houkuttelee jättäytymään tuen varaan. He kuitenkin painottavat kannustin
loukkuja eri tavoin. Osa haastateltavista esittää kantanaan, että kannustavuuden
lisäämiseksi perusturvaetuuksiin pitäisi liittää nykyistä enemmän vastikkeelli
suutta ja omavastuita. Puhetapa heijastelee SATA-komitean linjauksia, joiden
mukaan ”kilpailuvaltiossa aktiivisuutta edistävä sosiaaliturva saa näky vämmän
roolin ja passiivinen turva joutuu kriittiseen punnintaan” (Sosiaali- ja terveys
ministeriö 2009a, 33). Toisten asiantuntijoiden puheessa kannustinvaikutuksia
korostetaan huomattavasti vähemmän. Ero liitty y siihen, miten asiantuntijat
suhtautuvat perusturvan saajiin. Kannustamista korostavat tahot ajattelevat,
että ”laiskat luikurit ne ei sitten tee mitään, ne tykkää vaan makoilla sohvalla,
jos ei niitä patistella töihin”. Osa haastateltavista taas suhtautuu työttömiin ja
työky v y ttömiin perustur vansaajiin ensisijaisesti avuntarvitsijoina, joilla on
työllistymistä estäviä sairauksia tai muita rajoitteita – ja tätä kautta ilmeinen ja
jatkuva perusturvan tarve.
Asiantuntijat perustelevat perusturvan kannustavuutta ensinnäkin perustus
lailla. He korostavat perusturvan saajien velvollisuuksia huolehtia itse omasta
toimeentulostaan ja tunnistavat SATA-komitean ehdotuksiinkin kirjatun tavoit
teen siitä, että ” jokainen kantaa vastuun itsestään ja läheisistään” (Sosiaali- ja
terveysministeriö 2009a, 36). Lisäksi perusturvan kannustavuutta perustellaan
vetoamalla eräänlaiseen hy vinvointivaltion yhteiskuntasopimukseen.
”Ja kyllähän meillä edelleen on eräitä kotitalousryhmiä tai ainakin
yksi kotitalousryhmä missä [kannustin]loukku on todellinen, jossa
efektiivinen marginaalivero on melkein 120 prosenttia. Eli ei siinä
kovin suuret kannustimet töihin ole sitten lähteä. Eli kyllä se lähtö
kohta pitää olla, että työkykyinen, työikäinen väestö hankkii oman
ja perheensä toimeentulon tekemällä työtä. Ja ei musta semmonen
perusturvan taso tai semmonen yhteiskunta ole terve missä ihmisillä
on aito mahdollisuus valita tilanne, se että huolehtiiko he itsestään
omalla työllään vai huolehtiiko he itsestään sillä, että muut tekee työtä
ja he sitten – – he sitten on siinä sitten tuota eräänlaisena vapaa – –
vapaa sitten tuota herroina.”
Edellä haastateltava pääty y varovaisesti nimittämään perusturvan ”valin
neita” ihmisiä vapaaherroiksi, mikä heijastaa useiden asiantuntijoiden jakamaa
näkemystä siitä, että kysymys vapaaehtoisesta työttömy ydestä on yhteiskunnassa
vaiettu iso kysymys, jonka julkinen pohtiminen on tuomittavaa.
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Kannustamisen tarve liitty y haastateltavien tunnistamaan käsitykseen,
jonka mukaan ”ihmiset eivät halua tehdä työtä ja mieluummin oleilevat sosiaali
etuuksien varassa”. Vastaavia, väärinkäyttäjiä ja vapaamatkustajia tunnistavia
väitteitä on esitetty kannustinpoliittisissa asiakirjoissa 1990-luvulta lähtien
(Björklund ja Airio 2009). Samassa hengessä Sosiaaliturvan uudistamiskomitean
linjauksissa esitetään huoli moraalin rapautumisesta (Sosiaali- ja terveysminis
teriö 2009a, 21). Myös asiantuntijat korostavat työhön velvoittavien sanktioiden
tarvetta, jotta vapaaehtoinen työttömy ys ei pääse nakertamaan sosiaaliturvaan
liitty vää ansioperiaatetta ja horjuttamaan sosiaaliturvajärjestelmään sisälty vää
jakoa ansioturvaan, perusturvaan ja viimesijaiseen turvaan. Työn ensisijaisuuden
ja ansiotyön palkitsevuuden sekä ammattiyhdistysliikkeen poliittisen voiman
vuoksi perusturvaa ei ole haluttu korottaa ilman ansioturvan tason korottamista1.
Toisaalta perusturvan kannustavuutta perustellaan myös sillä, että kannustami
nen lisää tuen saajien mahdollisuuksia.
”Että siinähän on taustalla näkemys, toisaalta siis ihan hy vä näkemys
että ei tavallaan passivoidu ja sillä tavalla jää sohvaperunaksi ja osaa
minen ei vanhene. Että siinä mielessä, kun koulutetaan ja pidetään
työllistämistaitoja yllä.”
Kannustavuutta korostavissa lausumissa esitetään, että työttömy ysturvaa ei
tulisi maksaa pitkiä aikoja ilman vastikkeellisuutta, jotta tuen varassa oleminen ei
vähentäisi tuensaajien ”työmarkkinakelpoisuutta”. Vastikkeellisuuden lisääminen
ei olisi tukien heikentämistä vaan se lisäisi perusturvan saajien mahdollisuuksia
työllistyä. SATA-komitean linjauksia lainaten, heikoimmista huolehtiminen
edellyttäisi tällaista ”dynaamista otetta”, johon sisälty y ”aito usko mahdolli
suuksiin” (Sosiaali- ja terveysministeriö 2009a, 33). Tuen saajan hy vinvointia
korostavat väitteet voi tulkita joko työvelvoitteiden retorisesti houkuttelevam
miksi kehyksiksi tai merkiksi sosiaalisten mahdollisuuksien politiikasta, jossa
sosiaaliturvan ensisijainen tavoite on lisätä yksilöiden valinnanmahdollisuuksia
ja edistää sosiaalisia siirtymiä (Hiilamo 2010).

Kansantalouden maksukyky määrittää perusturvan tason
Perusturvalla on kustannuksensa, minkä seurauksena etuuksien riittävy yttä on
arvioitava suhteessa julkisen talouden maksukyky yn. Asiantuntijat ovat tietoisia
1

Esimerkiksi vuonna 2009 Elinkeinoelämän keskusliiton ja palkansaajajärjestöjen keskenään tekemäs
sä ns. sosiaalitupossa ”sementoitiin” perus- ja ansiotur van väliset ky tkennät palkansaajajärjestöjen
tavoitteiden mukaisesti (Saari 2011, 88). Perusturvan ja ansiotur van välinen kytkös säilyi myös pää
ministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmassa, minkä seurauksena vuoden 2012 alussa korotettiin
myös ansioturvaa. Perusturvan korotuksen sijaan voitaisiinkin puhua ”yleisestä työttömy ysturvan
parantamisesta” (Hiilamo 2012, 101).
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”Yhteiskunnalla ei kuitenkaan lähtökohtaisesti ole nyt juuri tällä het
kellä... kun valtio on velkaantumassa rajusti toistakymmentä miljardia
per vuosi, ja kunnat myöskin jossakin määrin lisää velkaantumassa
– – niin ei. Että jos tämä riittävy yskysymys asetetaan, niin sitä ei voida
erottaa tästä kokonaisuuden maksuky v ystä.”
Budjettikurista huolehtiminen merkitsee maltillisuutta perusturvan ko
rotuksissa ja tulevissa sitoumuksissa. Koska talouden tulevaisuusnäkymät ovat
epävarmat, pitää poliitik kojen pidättäy tyä sitomasta perusturvan tasoa esi
merkiksi ansiotasoindeksiin. Myös SATA-komitean linjauksissa pidetään ongel
mallisena perusturvan tasokorotusten sitomista yleiseen tulokehitykseen, koska
se loisi helposti menoautomaatin, joka vaarantaisi julkisen talouden kestävy yden
(Sosiaali- ja terveysministeriö 2009b, 46).
Asiantuntijat ovat huolissaan valtion ja kuntien velkaantumisesta sekä
Euroopan velkakriisistä. He väittävät, että taloudelliset resurssit ovat niukat ja
ovat tulevaisuudessa entistäkin niukemmat. Siksi he esittävät, että budjettikuri
on pitkällä aikavälillä paras tae perusturvalle: ”köyhän paras turva on kunnossa
oleva julkinen talous”. Tätä perustellaan sillä, että taloudellisissa kriiseissä köyhät
kärsisivät entisestään.
”Jos me velkaannutaan hallitsemattomasti, niin mä en usko mihin
kään prioriteetteihin siinä. Että se yhteiskunta olisi niin jalo, että se
pelastaisi köyhimmät. Että kyllä siinä vaiheessa äänestäjät haluaa
pelastaa itsensä.”
Julkinen menokuri merkitsee myös sitä, että niukat taloudelliset resurssit
pitäisi kohdentaa tarkemmin erityisesti tukea tarvitseville ihmisille:
”Siinä joudutaan tekemään valintoja ja ne on varmasti sellaisia,
että siinä täy ty y pyrkiä vielä paremmin identifioimaan ne, jotka on
kipeimmin tarpeessa ja kohdentamaan voimavarat paremmin juuri
tämän todellisen tarpeen pohjalta.”
Kohdentaminen nähdään kustannustehokkaampana, koska siinä ”rahaa ei
ole roiskittu laajoille joukoille, koko kansalle”. Sama äänenpaino löyty y Osmo
Soininvaaran (2010, 45 – 47) esittämästä mielipiteestä, jonka mukaan perus
turvaa ei tule nostaa yleisesti vaan pikemminkin kohdennetusti tukea tarvitsevil
le, ”vaikka se loukkaakin universalismin periaatetta”. Vastaava, kohdennettuun
köyhy yspolitiikkaan suunnattu idea on esiintynyt suomalaisessa sosiaalipolitii
kassa voimakkaana 1990-luvulta lähtien (Kuivalainen ja Niemelä 2009).
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”– – että se verotaakka on jo ny t kestämättömän korkea ja tulevaisuu
dessa on tiukkojakin talousaikoja tiedossa. – – Että missä määrin sitten
kaiken kaikkiaan on sosiaaliturvaan mahdollista sijoittaa? Vaikka
toisaalta sen sitten pitäisi olla just sijoitus inhimilliseen hyvinvointiin
ja tulevaisuuteen ja yhteiskunnan laatuun ja turvallisuuteenkin, eikä
tämmöinen kulu ja taakka ja menoerä.
Perusturvaa pidetään sijoituksena, joka lisää yhteiskunnan hy vinvointia
ja turvallisuutta. Perusturva voitaisiin menoerän sijaan määritellä sosiaaliseksi
investoinniksi (ks. Sipilä 2011). Samaan suuntaan argumentoivat ne haastatel
tavat, jotka korostavat pohjoismaisen hy vinvointimallin etuja kansantalouden
kilpailuky v ylle.

Perusturvan riittävyys ja politiikkaparadigmat
Ristiriitaiset väitteet perusturvan riittävy yden alarajasta heijastelevat ”perintei
siä” sosiaalipoliittisia keskusteluja hy vinvointivaltion tavoitteista. Peruskysymys
on se, pitääkö hyvinvointivaltion poistaa absoluuttista vai suhteellista köyhy yttä.
Minimitasoista perusturvaa kannattavat väitteet liittyvät ensinnäkin köyhäin
hoidon perinteeseen, marginaaliseen sosiaalipolitiikkaan, jonka tarkoituksena
on kohdentaa minimitasoisia tulonsiirtoja ainoastaan todellisen avun tarpeessa
oleville (ks. esim. Anttonen ja Sipilä 2000, 159). Perusturva on riittävää, jos se
poistaa absoluuttista köyhy yttä. Marginaalisen sosiaalipolitiikan paradigmaan
voidaan liittää myös aineistossa esiinty vät kannanotot yksilöiden elatusvastuusta
sekä perusturvan vastik keellisuuden ja tarveharkinnan lisäämisestä. Vaik ka
minimitasoista perusturvaa puoltavat väitteet jäävät aineistossa vähemmistöön,
niiden olemassaolo osoittaa, että marginaalisen sosiaalipolitiikan idea ei ole
menettänyt merkitystään suomalaisessa sosiaalipolitiikassa.
Kohtuullista eli eriarvoistumista ehkäisevää perusturvaa puoltavat kannan
otot nojaavat sen sijaan institutionaalisen sosiaalipolitiikan paradigmaan. Siinä
tavoitteena on pelkän toimeentulominimin turvaamisen sijaan kohtuullinen elin
taso ja eriarvoisuuden vähentäminen tuloeroja kaventamalla (esim. Raunio 1995,
181–184). Tällöin perusturvankin tarkoitus on poistaa suhteellista köyhy yttä.
Perusturvan riittäv y yden määritelmissä asiantuntijat kiinnittyvät useammin
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institutionaaliseen paradigmaan – osa vahvasti ja osa epäilevin sanakääntein.
Asiantuntijat kannattavat ideaa pohjoismaisesta hy vinvointimallista, jossa koh
tuullisen tasoisen perusturvan tehtävä on lisätä yhteiskunnallista turvallisuutta,
sosiaalista koheesiota tai laajemmin sosiaalista kestävy y ttä. He esittävät, että
kohtuullinen perusturva edistää tasa-arvoisia mahdollisuuksia ja on sitä kautta
kannustavampaa kuin minimitasoiset tulonsiirrot. Kannustinvaikutuksista
huolehtiminen tukee myös institutionaaliseen paradigmaan liitty vää jakoa
perus- ja ansioturvaan.
Näkemykset perusturvaetuuksien kannustavuudesta heijastavat laajempaa
1990-luvulla tapahtunutta paradigman muutosta, jolloin suomalaisessa hyvin
vointivaltiossa siirry ttiin kilpailutalouteen tai uuteen kilpailukykyparadigmaan
(esim. Alasuutari 1996; Kananen ja Kantola 2009). Asiantuntijoiden puheessa
paradigma ilmenee heidän kyseenalaistaessaan valtion vastuuta yksilön hy vin
voinnista ja tähdentäessään työn ensisijaisuutta. He myös korostavat julkisen ta
louden menokuria ja kannattavat kustannustehokasta sekä kohdennettua perus
turvaa. Huoli vastikkeettoman työttömy ysturvan passivoivasta vaikutuksesta
sisälty y aktiivisen sosiaalipolitiikan ideaan, jonka mukaan perusturvaan pitäisi
ky tkeä ”aktiivisuusvastikkeita” (Julkunen 2006, 54). Perusturvan riittävyyteen
liitettynä on kuitenkin sy ytä kysyä, onko kannustavuuspuhe uutta vai onko se
jatkumoa marginaaliselle sosiaalipolitiikalle? Onko kilpailukyv yn paradigma
raivannut uudestaan tietä minimitasoisen sosiaaliturvan tavoitteille ja legiti
moinut köyhäinhoidosta kumpuavia ideoita?
Asiantuntijapuheesta erottuu lisäksi väittämiä, jotka heijastavat sosiaalisia
investointeja korostavaa paradigmaa. Erityisesti EU-maissa sosiaalisia inves
tointeja on esitetty vastapainoksi uusliberaalille kilpailukykyparadigmalle.
Paradigman lähtökohtana on käsitys siitä, että hy vinvointivaltion instituutiot
eivät ole ristiriidassa tuottavuuden ja kilpailuky v yn tavoitteiden kanssa, kos
ka pitkällä aikavälillä tulonsiirrot, palvelut ja koulutus tukevat työllisy yttä ja
talouskasvua. (Hiilamo 2010; Sipilä 2011.) Haastatteluissa muutamat asian
tuntijat argumentoivat, että perusturvan kustannuksia tulisi aina suhteuttaa
niistä saataviin hyötyihin. Perusturvaa pidetään investointina, jonka tasosta ei
pitäisi tinkiä lyhyen aikavälin säästöjen vuoksi. Samoin kannustinpuheeseen
liitet y t väitteet työllisty mis- ja koulutusmahdollisuuksien lisäämisestä sekä
syrjäytymisen ehkäisemisestä heijastavat sosiaalisten investointien paradigmaa,
jonka erityinen tehtävä on tukea työmarkkinoiden ulkopuolella olevien ihmis
ten toimintamahdollisuuksia (ks. Sipilä 2011, 362). Perusturvan riittäv y y ttä
tarkasteltaessa sosiaalisten investointien paradigma tukeutuu universaalien ja
kohtuullisten perusturvaetuuksien tavoitteisiin, jolloin se näyttää yhdistävän
institutionaalisen paradigman ja kilpailukykyparadigman lähtökohtia. Toisaalta
puhe sosiaalisista investoinneista osoittaa, että 2000-luvun poliittiset toimijat
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osaavat kehystää oikeudenmukaisuuden ja köyhy yden poistamisen tavoitteet
taloudellisilla argumenteilla.
Haastattelut paljastavat, että asiantuntijat kiinnitty vät useisiin politiikka
paradigmoihin ja heidän tulkintansa niistä vaihtelevat. Haastatteluista ei voida
määritellä yhtä, yhtenäistä paradigmaa, joka ohjaisi poliittisten toimijoiden
käsityksiä perustur van tavoitteista ja riittäv y yden määritelmistä. Sen sijaan
riittäv y yden rajojen jäsentäminen ja niiden liittäminen sosiaalipolitiikan pa
radigmoihin terävöittää perusturvaan liitty viä erilaisia näkemyksiä. Tällöin
se myös horjuttaa väitteitä siitä, että poliittinen ja byrokraattinen eliitti olisi
yksimielisesti omaksunut uusliberalistisen, institutionaalista sosiaalipolitiikan
mallia horjuttavan puhetavan. Vähimmäisturvaa heikentäneiden uudistusten
perusteella eliitin on väitetty luopuneen ”kautta linjan solidaarisuustavoitteesta
ja vaativasta tasa-ar von ja oi keudenmu ka isuuden tavoitteesta” (Koistinen
2007, 162). SATA-komitean perusturvajaoston t yöskentely yn osallistuneiden
asiantuntijoiden haastattelut eivät kuitenkaan tue tätä väitettä. Haastatteluissa
huoli köyhien perusturvan saajien hy vinvoinnista korostuu jopa enemmän kuin
hallinnollisissa asiakirjoissa.
Haastatteluissa ei ole juurikaan nähtävissä merkkejä perusturvapolitiikan
suunnanmuutoksesta vaan asiantuntijoiden esittämät perusturvan riittäv y yden
määritelmät kiinnitty vät vahvasti aiemmin tunnettuihin, laajempiin sosiaali
politiikan tavoitteisiin. Hy v invointiva ltion ra kennuskaudella ku koistaneet
tasa-arvon ja universalismin ideat eivät ole hävinneet poliittiselta agendalta.
Samoin köyhäinhoidon ajan ideat elävät ja tulevat näky viin sekä minimitasoa
että vastikkeellisuutta peräänkuuluttavissa puheenvuoroissa. Havainnot saavat
tukea politiikan tutkimuksen tuloksista, joiden mukaan ideat ja paradigmat
muuttuvat asteittain niin, että tietyt asiat vaihtuvat samalla, kun toiset jatka
vat. Muutos ideoissa ei myöskään aina johda institutionaalisiin muutoksiin.
(Taylor-Gooby 2005; Mehta 2011.) Tämä näky y esimerkiksi kohdentavaa sosiaali
politiikkaa tukevissa ideoissa. Haastatteluissa osa asiantuntijoista kyseenalaistaa
institutionaalisen mallin mukaiset universaalit ensisijaiset perusturvaetuudet
(ainakin työttömy ysturvassa) ja haluaisi kohdentaa julkisia menoja paremmin
eniten tuen tarpeessa oleville ryhmille. Käytännössä universalismia murentavat
ideat ovat kuitenkin muuttuneet enemmän kuin sosiaaliturvajärjestelmät2 (ks.
Kuivalainen ja Niemelä 2009, 214–215.)

2 Yksi esimerkki tästä on puolison tuloihin perustuvasta tarveharkinnasta luopuminen työmarkki
natuessa vuoden 2013 alusta lukien (HE 115/2012).
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Asiantuntijat k iinnit t y vät perustur va n riit täv y yden määritelmissä neljää n
sosiaalipolitiikan politiikkaparadigmaan: marginaaliseen, institutionaaliseen,
kilpailukykyparadigmaan ja sosiaalisten investointien paradigmaan. Moninaiset
perusturvan riittävy yden määritelmät kertovat poliittisten toimijoiden erilaisista
ideoista perusturvan tason suhteen. Asiantuntijahaastattelut eivät tarjoa yksi
selitteistä vastausta perusturvan riittäv y yden arvioinnin tueksi.
Perusturvan riittäv y yden määrittelyn vaikeus avaa tilan poliittisiin proses
seihin liittyville määrittelykamppailuille. Haastattelut osoittavat ennen kaikkea,
että kysymys perusturvan tavoitteista ja riittävästä tasosta on poliittinen kysy
mys, josta päätetään osana institutionaalisia politiikkaprosesseja. Perusturvan
riittävyydessä haetaan tällöin kompromissia sosiaalipolitiikan paradigmoihin
liitty vien tulkintakamppailujen, instituutioiden etujen ja valtiovarainministeriön
asettamien budjettikehysten välillä. Komiteatyöskentelyssä, hallitusneuvotte
luissa, valiokunnissa ja eduskunnan istuntosalissa tehdään lopulta päätöksiä
”sellaisessa maailmassa, jossa kompleksinen todellisuus ja arvot sekoittuvat”
(Ylikännö 2011, 229). Ideat ja realismi lyövät kättään tavalla, joka vaikuttaa
kaikkien perusturvan varassa elävien ihmisten arkeen. Riittäv y yden arvioinnin
tehtävä on tunnistaa näitä vaikutuksia.
SATA-komitea päätyi esittämään perusturvaetuuksien lakisääteistä arvioin
tia neljän vuoden välein (Sosiaali- ja terveysministeriö 2009a, 33–34). Ensimmäi
nen arviointiraportti (Terveyden ja hy vinvoinnin laitos 2011) vaikutti osaltaan
siihen, että perustur van korotukset nostettiin poliittiselle agendalle vuoden
2011 hallitusneuvotteluissa. Arviointiraportissa esitettiin laskelmia kotitalouk
sien tulonmuodostuksesta, kuvattiin perusturvan saajien asemaa tulonjaossa ja
verrattiin perusturvaetuuksien tasoja pienituloisuusrajoihin sekä kohtuullisen
minimin viitebudjetteihin. Riittäv y yden rajojen jäsentäminen suuntaa ajattele
maan, että tulevaisuudessa riittävy yden arvioinnissa kannattaisi määritellä sekä
minimitasoisten perustarpeiden mukainen viitebudjetti että kohtuullisen kulu
tustason viitebudjetti. Lisäksi arviointiin voisi sisältyä kannustinloukkulaskelmia
ja simulointilaskelmia eritasoisen perusturvan vaikutuksista valtion budjettiin.
Perusturvan riittäv y yden arvioinnin tehtävä on tuottaa mahdollisimman
monipuolisesti tietoa perustur van tasosta. Idea-analy ysi laajentaa käsit ystä
perusturvan riittäv y yteen liitty vän tutkimustiedon tarpeista. Haastatteluissa
tuli esiin, että poliittiset toimijat arvioivat riittävy y ttä tietoon sekä ideologisiin
ja moraalisiin kysymyksiin vedoten. Tällöin he tarvitsevat päätösten tueksi sekä
kognitiivista tietoa että normatiivisiin ideoihin vaikuttavaa ja tunnetasolla
koskettavaa tietoa. Perusturvan riittäv y yden arviointiin olisikin hyvä liittää
myös perusturvan saajien omakohtaisia kokemuksia ja elämäntarinoita, jotka
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Anna-Riitta Lehtinen, Johanna Varjonen ja Kristiina Aalto
Konsensusmenetelmän ja kuluttajalähtöisyyden edut
kohtuullisen kulutuksen määrittelyssä
Kohtuullisen kulutuksen määrittely on kiehtova tehtävä, johon liitty y teoreet
tista ja filosofista pohdintaa, ideologioita ja myös vallankäyttöä. Käsitteellisten
määrittelyjen kehittäminen on ollut yleisempää kuin konkreettisten tavaroiden
ja palvelujen tasolle ulottuvien määrittelyjen kehittäminen. Tämä johtunee siitä,
että konkreettiset elinolot sekä tilanteet vaihtelevat eri maissa ja maiden sisäl
läkin eri alueilla eri aikoina. Tästä sy ystä yleispätevien määrittelyjen luominen
on vaikeaa, ellei mahdotonta. Konkreettisimmillaan kohtuullisen kulutuksen
määrittely näky y viitebudjeteissa, jotka Gordon Fisher (2007) pelkistää listaan
hinnoitelluista tavaroista ja palveluista, joita koostumukseltaan tietynlainen
perhe tarvitsee elääkseen tietyllä hy vinvoinnin tasolla.
Viime vuosina välttämättömän kulutuksen määrittämisessä on ryhdytty
käy ttämään konsensusmenetelmää. Siinä kulutuksen sisällölliseen määrittely yn
osallistuu eri tahoja edustavia henkilöitä ja lopputulos pyritään saavuttamaan
yhteisymmärryksessä. Menetelmä on lähtöisin Joanna Mackin ja Stewart Lans
leyn (1985) konsensuaalisesta köyhy ysmittauksesta, joka kritisoi suhteellista
tulometodia ja tutkijoiden määrittämiä deprivaatioindikaattoreita köyhy yden
määrittämisessä. Kyseisen tutkimuksen tarkoitus oli arvioida, mitä ihmisten
ajatellaan tarvitsevan elämiseen ja millä tavoin ihmiset onnistuvat tarpeidensa
täyttämisessä. Konsensusmenetelmä puolestaan sai osakseen arvostelua, koska
sitä pidettiin riittämättömänä todellisuuden kuvaajana. Kysymyksiä herättivät
erityisesti eräät keskeiset menetelmälliset ratkaisut, kuten se, miten paljon erilai
sista taustoista lähtöisin olevia kuluttajia tarvitaan pohtimaan kulutusta, millaista
vuorovaikutusta kuluttajien ja asiantuntijoiden välillä tarvitaan – eli se kuka
määrittelee, mitä ihmiset tarvitsevat – tai miten voidaan todentaa tutkimuksen
vertailtavuus, luotettavuus ja pätevy ys (Walker 1987; Halleröd 1994; Deeming
2011). Menetelmää on kehitetty edelleen. Sitä käytetään köyhy yden määrittelyssä
(ks. lähemmin Halleröd 1994; Halleröd ym. 2006; Kangas ja Ritakallio 2008;
Goedemè ja Rottiers 2011) ja viitebudjettien kehittämisessä useissa Euroopan
maissa (Bradshaw ym. 2008; Storms ym. 2011). Konsensusmenetelmää käytet
täessä onkin tarkoin pohdittava, mitä tutkitaan ja miten menetelmää käy tetään
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tutkimuksessa: tutkitaanko tulojen riittäv y yttä tietyn elintason ylläpitämiseksi
vai sitä, millaisin hyödykkein tietty elintaso saavutetaan.
Tässä artikkelissa kuvataan kuluttajalähtöistä konsensusmenetelmää koh
tuullisen kulutuksen määrittelyssä ja kokemuksia sen toteuttamisesta Takaisin
perusteisiin -tutkimushankkeeseen kuuluvassa viitebudjettien laadinnassa. Ar
tikkelissa käsitellään kohtuullista kulutusta yleisellä tasolla, mutta viitebudjetteja
laadittaessa käy tettiin tiukempaa rajausta eli ”kohtuullisen minimin” mukaista
kulutusta. Lisäksi artikkelissa arvioidaan menetelmän etuja ja rajoituksia sekä
kehittämismahdollisuuksia.

Mitä etuja kuluttajalähtöisyydellä ja konsensuksella on kohtuullisen
kulutuksen määrittelyssä?
Kohtuullisen kulutuksen määrittelyä on pohdittu yhtäältä köyhy yden, toisaalta
hy vinvoinnin tutkimusta käsittelevässä kirjallisuudessa. Sekä köyhy ys että hy vin
vointi ovat suhteellisia käsitteitä. Niitä on helpompi määritellä teoreettisesti
kuin pyrkiä osoittamaan, miten niitä pitäisi käytännössä mitata ja miten niiden
kehitystä tulisi seurata. Stein Ringen (1988, 354–355) kokoaa yhteen määritte
lyjen monimuotoisuutta. Köyhy ystutkimuksessa käytetään määrittelyä, jonka
mukaan henkilö on köyhä, jos hänen kulutustasonsa on selvästi kohtuullisena
pidetyn tason alapuolella yhteisössä, jossa hän elää. Tämä estää elämästä tavallista
elämää ja osallistumasta toimintoihin, joita voidaan pitää normaaliin elämään
kuuluvina. Käsitteenä tämä on ymmärrettävä ja helposti hy väksyttävä (Borgeraas
1987; Lehtinen ja Varjonen 2012). Monet köyhy ystutkijat ovat päätyneet samaan
määrittely yn. Kokonaan toinen kysymys kuitenkin on, miten tätä tasoa mitataan.
Hy vinvoinnin käsitteet ja mittaaminen noudattavat samanlaisia polkuja.
Hyvinvointi voidaan määritellä suoraan tarveperusteisesti sen kautta, mitä ja
miten paljon yksilöllä on käy tettävissään hy vinvoinnin kannalta olennaisia
kulutustavaroita tai muita elämänlaatuun vaikuttavia hyödykkeitä. Epäsuorasti
hy vinvointi voidaan määritellä käy tettävissä olevien resurssien, kuten tulojen,
avulla. Pohjoismaisessa resurssiperusteisessa elinolotutkimuksessa tulojen li
säksi on otettu huomioon myös muita materiaalisia ja ei-materiaalisia resursseja
(esim. Johansson 1970). Tällaisia ovat esimerkiksi terveys, ruokailutottumukset,
asumisolosuhteet, perhe- ja ystäväverkostot, koulutus, työ ja työolot, varallisuus,
poliittiset resurssit, yhteiskunnan tarjoamat palvelut sekä vapaa-aika ja vapaa
ajan toiminta. Amartya Sen (1995) kutsuu näitä laajasti ymmärrettyjä resurs
seja toimintamahdollisuuksiksi: ne mahdollistavat toimintoja, jotka tuottavat
hy vinvointia suoraan tai välillisesti, esimerkiksi aterioiden valmistus saatavilla
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olevista raaka-aineista. Jos ne otetaan huomioon, lähestytäänkin tarveperusteista
käsitettä, eli mitataan sitä, miten ihmiset tosiasiassa elävät (Bradshaw ym. 2008;
Deeming 2011). Tutkimukset ovat osoittaneet, että erilaiset mittaamismenetel
mät tuottavat erilaisia tuloksia analysoitaessa puutteessa elävien lukumäärää ja
sen muutosta tai sitä, mihin väestöryhmiin hyvinvoinnin puutteet paikantuvat.
Esimerkiksi köyhy ystutkimuksissa pelkkien tulojen käyttö ei tuota samaa tu
losta kuin useampia ulottuvuuksia sisältävät mittarit (Lyte ym. 2001; Kangas ja
Ritakallio 2008; Nolan ja Whelan 2011; Törmälehto 2012).

Kuluttajalähtöisyyden vaihtoehtoiset menetelmät
Vain tavarat ja palvelut, jotka ovat välttämättömiä hengissä pysymiseksi, ovat
välttämättömiä, kaikki muu kulutus on enemmän tai vähemmän suhteellista
(Ringen 1988). On siis mahdollista määritellä kulutuksen f ysiologinen minimi
määrä. Se antaa lähtökohtia kulutuksen määrittely yn, mutta ei vie kovin pitkälle.
Kulutustason noustessa minimitasosta ylemmille tasoille vaihtoehtojen määrä
kasvaa lähes eksponentiaalisesti, ja silloin joudutaan joillakin kriteereillä valitse
maan, mitä kulutusta otetaan mukaan ja mitä ei. Onkin ideologisesti helpompi
määritellä kohtuullisuus käytettävissä olevien tulojen avulla, koska tulot ovat
resursseja, joita kukin voi käyttää vapaasti valitsemallaan tavalla. Näin ei ole
välttämätöntä puuttua valintoihin eikä siihen, mikä on kohtuullisen kulutuksen
sisältö. Taloudellisten resurssin puutteen nähdään jo sinänsä ilmentävän vaih
toehtojen ja mahdollisuuksien puutetta.
Kohtuullisen tai minimikulutuksen sisällön määrittely vaatii siten kriteere
jä, mutta niiden laatiminen on osoittautunut hankalaksi juuri siitä sy ystä, että
kohtuullisuus on suhteellista. Kuka on pätevä määrittelemään, mikä on minulle
välttämätöntä tai kohtuulliseen kulutukseen kuuluvaa? Hollannissa, Ruotsissa
ja Norjassa kohtuullista kulutusta ovat määrittäneet yksinomaan asiantuntijat
(esim. Konsumentverket 2009). Asiantuntijat määrittelivät myös Suomessa ensim
mäisten hyödykekorien sisällöt ja hinnat (Aatola ja Viinisalo 1995). Määrittelyjen
on kuitenkin oltava myös yhteisöllisesti hyväksyttyjä, erityisesti mikäli tuloksia
hyödynnetään verovaroin kustannettavan perusturvan tason määrittelyssä.
Kuluttajien käsityksiä kohtuullisuudesta tai välttämättömy ydestä voidaan
tutkia eri tavoin. Käytössä on ollut kolmenlaisia menetelmiä:
1. Kotita louksien keskimääräisiin kulutusmenoihin pohjautuva mene
telmä. Tässä tarkastellaan eri väestöryhmien toteutuneita kulutusmenoja
kulutustutkimusaineistojen avulla (ks. Niemelän ja Raijaksen artik keli
tässä teoksessa). Menetelmän etuna on kulutusmenotietojen kattavuus, sillä
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tutkimusaineisto kattaa koko vuoden menot. Taustamuuttujia hyödyntäen
voidaan esimerkiksi tutkia pienituloisten kotitalouksien kulutusta: mitä
ne ovat ostaneet ja miten paljon käyttäneet rahaa mihinkin kulutusmeno
ryhmään. Perusoletuksena tässä tarkastelussa on se, että alimmilla tulo
tasoilla olevilla raha riittää vain välttämättömään kulutukseen. Toisin
sanoen, mitä korkeammat tulot ovat, sitä enemmän kulutukseen ajatellaan
sisälty vän vapaavalintaista ja ei-välttämätöntä kulutusta. Menetelmä toimii,
jos pienituloisten ryhmän koostumus ja siten kulutustarpeet ovat saman
laiset kuin muissa tuloryhmissä. Näin ei yleensä ole, sillä pienituloisiin
kuuluu opiskelijoita ja yksin asuvia eläkeläisiä enemmän kuin muihin tulo
ryhmiin. Kulutustutkimus ei myöskään tuo esiin kuluttajien näkemyksiä
kulutuksen yhteydestä hy vinvointiin. Pelkät kulutusmenot eivät paljasta,
ovatko kuluttajat saaneet juuri niitä hyödykkeitä, joita ovat halunneet, ja
onko hyvinvointi heidän kohdallaan toteutunut heitä tyydyttävällä tavalla
(Lehtinen ym. 2010, 9). Kulutustutkimusaineistoja kootaan Suomessa noin
viiden vuoden välein, minkä vuoksi tiedot kuvaavat mennyttä kulutusta.
Tästä voi olla haittaa silloin, kun esimerkiksi teknologinen kehitys muuttaa
kulutustottumuksia jyrkästi, kuten internetin ja kännyköiden käyttöönotos
sa tapahtui.
2. Kuluttajien mielipiteiden tiedustelu kysely tutkimuksin. Menetelmässä
kysytään suoraan väestöltä, mitkä tavarat ja palvelut kuuluvat heidän mieles
tään kaikille välttämättömään kulutukseen (Mack ja Lansley 1985; Gordon ja
Townsend 2000; Kangas ja Ritakallio 2008). Yleensä vastattavaksi annetaan
luettelo erilaisista hyödykkeistä, joista kuluttajat valitsevat ne, joita pitävät
välttämättömään kulutukseen kuuluvina. Tämän jälkeen tiedustellaan,
omistaako vastaaja valitsemiaan hyödykkeitä, ja johtuuko omistamattomuus
rahan puutteesta vai omasta elämäntapaan tai muuhun vastaavaan sy yhyn
liitty västä valinnasta. Enemmistön valitsemista välttämättömy yksistä las
ketaan summamuuttuja, jota kutsutaan välttämättömy ysindeksiksi (MNI).
Menetelmää on kutsuttu myös konsensukseen perustuvaksi, koska tulos
määräyty y sen perusteella, mitä enemmistö vastaajista pitää kohtuulliseen
kulutukseen kuuluvina. Kohtuullisen kulutuksen sisältö määritty y näin
listan laatineen tutkijan ja kyselytutkimukseen osallistuneiden kuluttajien
yhteistyönä. Kyselyt voidaan osoittaa laajalle joukolle ihmisiä, joten tu
loksella on yleistä kattavuutta. Sisällön määrittely perustuu tilastolliseen
todennäköisy yteen ja määritty y objektiivisen prosessin tuloksena. Kulutus
tutkimuksen tietoja hyödyntävästä menetelmästä tämä eroaa siten, että lista,
vaikka se olisi huomattavan laaja, ei kata kaikkia kuluttajien kodeissa tai
kodin ulkopuolella käytettäviä hyödykkeitä. Listatarkastelussa ei myöskään
saada helposti esille joidenkin hyödykkeiden vaihtoehtoisuutta.
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Toisessa mielipidetiedusteluihin perustuvassa menetelmässä puolestaan
kysytään vain välttämättömyyskulutukseen tarvittavaa rahamäärää kuu
kaudessa (Goedhart ym. 1977; Danziger ym. 1984). Tulokset osoittavat, että
vastausten euromääräinen hajonta on varsin laaja, mutta mediaani yleensä
tuottaa järkeväntuntuisen tuloksen (Forma ym. 1999). Tässä niin sanotussa
konsensuaalisessa tulometodissa ei saada tietoa välttämättömy yskulutuksen
sisällöstä.
Kulutuksen sisältöä puolestaan on alettu kartoittaa edelleen EU:n
tulo- ja elinolotutkimuksessa (EU-SILC), jossa kansalaiskysely n avulla
tavoitellaan sosiaa lista konsensusta aineellisen puutteen indi kaattorin
laatimiseksi. Toisin kuin suhteellinen pienituloisuusmittari, absoluuttisen
aineellisen puutteen tarkastelu mahdollistaa kansalaisten vertailemisen, kos
ka puutteen ulottuvuudet ovat samat kaikissa maissa huolimatta kulttuuri
sidonna isista elementeistä. (Ok konen 2012.) Kritiik k iä peruselintasoa
kuvaavat ulottuvuudet ovat saaneet siitä, että ulottuvuuksien valinta ei ole
ollut läpinäkyvää (Guio ym. 2012). Toinen kritiikin kohde on ulottuvuuksien
erimitallisuus, toisin sanoen rinnastetaan vähäpätöisiltä tuntuvia ja isompia
asioita keskenään. Tässäkin menetelmässä ongelmaksi muodostuu se, että
kaikkia välttämättömiä tavaroita ja palveluja ei voida sisällyttää kysely
tutkimuksiin. Vain muutamien ulottuvuuksien valinta mittariksi herättää
kysymyksiä siitä, miksi juuri nämä on valittu.
3. Kuluttajien konsensukseen perustuva menetelmä. Tässä a rti k kelissa
tarkemmin esiteltävä menetelmä perustuu kuluttajien konsensukseen,
johon edetään yhteisen pohdintaprosessin avulla. Prosessi toteutetaan
ryhmäkeskusteluissa, joiden aikana kuluttajat päätyvät yhteiseen päätök
seen siitä, mitkä hyödykkeet ovat välttämättömiä kohtuullisen kulutuksen
määrittelyssä. Menetelmä on yleistynyt viimeisen vuosikymmenen aikana
erityisesti Euroopan maissa (Iso-Britannia, Irlanti, Belgia, Hollanti) (War
naar ja Luten 2009). Suomessa menetelmää käytettiin jonkin verran modi
fioidussa muodossa ensimmäisen kerran vuonna 2009 Takaisin perusteisiin
-tutkimushankkeen yhteydessä (Lehtinen ym. 2010).

Kuluttajalähtöiseen konsensukseen perustuvan menetelmän toteutus
Konsensukseen perustuvaa kuluttajalähtöistä menetelmää käytettiin Kuluttaja
tutkimuskeskuksen Viitebudjetit-hankkeessa. Hankkeessa määritettiin kohtuul
lisen minimin tasoinen kulutus ja sen hinta. Tavoiteltavan kulutustason tuli
taata kaikille ihmisarvoinen elämä, joka mahdollistaa f ysiologisten, psy ykkisten
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ja sosiaalisten tarpeiden ty ydyttämisen sekä täysivaltaisen osallistumisen yh
teiskunnan toimintaan (Borgeraas 1987). Viitebudjettien laadinta on nähtävä
menetelmänä kohtuullisen elintason kustannusten arviointiin, koska se kertoo
samalla vaadittavan tulotason (Borgeraas ja Dahl 2010). Menetelmä on kuvattu
yksityiskohtaisesti osahankkeen loppuraportissa (Lehtinen ym. 2010 ja 2011)
ja viitebudjettien rakentamista havainnollistavassa kuviossa. Menetelmää ei
seuraavassa käydä yksityiskohtaisesti läpi, vaan paneudutaan menetelmällisiin
valintoihin sekä niiden perusteluihin ja arviointeihin.
Kuvio. Viitebudjettien laatimisprosessi.
A Hyödykekorien sisällön määrittely:
Mitkä tavarat ja palvelut ovat välttämättömiä, paljonko niitä tarvitaan?
VAIHE 1. Välttämättömien hyödykkeiden alustava
kar toitus

Kuluttajat,
7 r yhmäkeskustelua

VAIHE 2. Ensimmäisten hyödykelistojen laadinta

Tutkijar yhmä

VAIHE 3. Hyödykkeiden r yhmittely, ruokapäiväkirjan suunnittelu,
kotitehtävän valmistaminen ja testaus

Tutkijar yhmä

VAIHE 4. Hyödykkeiden välttämättömy yden ja lukumäärien ar viointi, Kotitehtävä kuluttajille,
ruokapäiväkirjan pito
50 taloutta
VAIHE 5. Budjettitalouksien kuvausten laadinta (4 kpl)

Tutkijar yhmä

VAIHE 6. Hyödykelistojen soveltaminen budjettitalouksille

Kuluttajat: 6 t yöpajaa,
parityöskentelyä

VAIHE 7. Kotitehtävän ja työpajojen tuottamien aineistojen analy ysi,
ruokalistojen laadinta

Tutkijar yhmä

VAIHE 8. Hyödyke- ja ruokalistojen ar viointi

A siantuntijar yhmä,
8 henkilöä

B Hyödykekorien hinnoittelu ja budjettien laadinta
Budjettien rakentaminen, hinnoittelu ja laskenta
VAIHE 9. Hyödykkeiden hintojen keräys

Tutkijar yhmä ja
tutkimusavustajat

VAIHE 10. Laskelmien tekeminen ja budjettien kokoaminen

Tutkijar yhmä

C Budjettien arviointi ja tarkistusten tekeminen
VAIHE 11. Budjettien ar viointi

Kuluttajat,
6 r yhmäkeskustelua

VAIHE 12. Budjettien tarkistus ja viimeistely

Tutkijar yhmä

D Viitebudjettien päivitys
Lähde: Lehtinen ym. 2010, 17.
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Menetelmän keskeinen idea on se, että kuluttajat keskenään pohtivat ja
päättävät, mitkä tavarat ja palvelut ovat välttämättömiä silloin, kun tavoitellaan
tietyn tasoista kulutusta, tässä tapauksessa kohtuullisen minimin tasoista ku
lutusta. Prosessin tulee olla huolellisesti suunniteltu ja ohjattu, jotta päästään
mahdollisimman hy vään lopputulokseen. Kohtuullisen kulutuksen mittaami
seksi tarvitaan päätöksiä siitä, mitä tavaroita ja palveluita välttämättä tarvitaan
(kulutuksen sisältö) ja mitä nämä tavarat maksavat tai saavat maksaa (hinta ja
hintataso). Hintatason määrittelyssä tarvitaan samanlaista konsensusta kuin
sisällönkin määrittelyssä. Prosessin on oltava johdonmukainen ja läpinäky vä.
Kuluttajatutkimuskeskuksen projektissa tutkimusryhmä suunnitteli pro
sessin kulun ja valmisteli tehtäviä, joita kuluttajat työstivät. Prosessi käsitti
kaikkiaan kaksitoista erillistä vaihetta (ks. kuvio s. 87), joista kuluttajat osallis
tuivat neljään. Lisäksi kahdeksan hengen asiantuntijaryhmä arvioi työtä yhdessä
ryhmäkeskustelussa. Yhteiset tapaamiset kestivät noin kaksi tuntia kerrallaan.
Prosessiin rekrytoidut 53 kuluttajaa edustivat alueellisesti, sosioekonomi
selta taustaltaan ja perhevaiheeltaan erilaisia kuluttajia. Tämä on tärkeää, jos
halutaan tuottaa kohtuulliselle kulutukselle yleisesti käyttökelpoinen sisältö ja
kulut, sillä ihmisten käsitykset kumpuavat omien kokemusten pohjalta (esim.
Bradshaw ym. 2008). Yhteen ryhmäkeskusteluun voi enimmillään osallistua noin
kahdeksan keskustelijaa. Tällöin kaikilla on mahdollisuus saada mielipiteensä
esille ja keskustelijoiden välille syntyy tarpeeksi vuorovaikutusta ilman, että
keskustelu veny y liian pitkäksi. Kullekin osallistumiskierrokselle suunniteltiin
seitsemän ryhmäkeskustelua. Tämän arvioitiin tuottavan riittävästi aineistoa,
jotta se alkaisi jo kyllääntyä eli tuottaa samanlaisia sisältöjä.
Kuluttajat oli tärkeää saada sitoutumaan prosessiin, joka oli työläämpi kuin
tavanomaiset ryhmäkeskustelut, sillä se vaati osallistumista noin puolen vuoden
pituiselle aikajaksolle. Sitouttaminen onnistui kuvaamalla tutkimuksen tavoite
yhteiskunnallisesti tärkeäksi asiaksi ja lupaamalla 150 euron rahapalkkio, joka
maksettiin viimeisen osatehtävän jälkeen. Ainoastaan kolme henkilöä jäi pois
ensimmäisen ja toisen ryhmäkeskustelun jälkeen kotitehtävän työläyden vuoksi.

Kuluttajien osallistuminen
Ensimmäisessä ryhmäkeskustelussa kuluttajat pohtivat kulutuksen kokonai
suutta kulutustutkimuksen päähyödykejaottelun (12 coicop-luokkaa1) pohjalta.
Kuluttajat kirjoittivat paperille kolme mielestään välttämättömintä hyödykettä
kustakin kulutusryhmästä, minkä jälkeen keskustelu käytiin näin esille tuotujen
1 YK:n yksilöllisen kulutuksen luokitus jaottelee kulutuksen käy ttötarkoituksen mukaan 12 luok kaan.
Luokitus on yleisesti käy tössä taloustilastoissa eri puolilla maailmaa. COICOP on lyhennys sanoista
Classification of Individual Consumption by Purpose.
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välttämättömy yksien pohjalta. Tässä keskustelussa ei pyritty konsensukseen vaan
lähinnä välttämättömiksi koettujen tavaroiden ja palvelujen alustavaan esittely yn
ja välttämättömy yden perusteluun. Keskustelu tuotti kuitenkin myös yksimielisiä
kannanottoja joissakin kulutusryhmissä. Keskustelun pohjalta laadittiin ensim
mäiset tavara- ja palvelulistat, joita täydennettiin aiempien tutkimusten tiedoilla.
Erityisesti hyödynnettiin Aatolan ja Viinisalon (1995) asiantuntijamenetelmällä
laatimaa tuotelistausta. Lopulta listoilla oli 414 hyödykettä.
Ensimmäisen ryhmäkeskustelukierroksen jälkeen kävi ilmeiseksi, että kah
den tunnin mittaisissa ryhmätapaamisissa ei ole mahdollista käydä läpi yksityis
kohtaisia tuotelistoja ja pysähtyä jokaisen hyödykkeen kohdalla pohtimaan sen
välttämättömy yttä ja hankintojen määriä. Sen vuoksi kuluttajille valmistettiin
kotitehtävä. Kotitehtävässä kuluttajien tuli arvioida tuotelistoilla esiinty vien
hyödykkeiden välttämättömy ys, tarvittavat lukumäärät ja kestävien tavaroiden
käyttöikä. Annetussa kotitehtävässä kuluttajien piti määritellä, mitkä listatuista
hyödykkeistä ovat omalle taloudelle välttämättömiä, tarpeellisia, ei-tarpeellisia tai
eivät koske taloutta. Lisäksi heidän tuli määritellä, montako hyödykettä tarvitaan
vuodessa tai kuukaudessa ja niiden käyttöiät sekä palveluista niihin kulutettavat
euromäärät. Välttämättömät hyödykkeet määritettiin sellaisiksi, joita ilman ei
tule toimeen. Tarpeelliset hyödykkeet puolestaan ovat sellaisia, jotka eivät ole
aivan välttämättömiä mutta helpottavat huomattavasti arjen sujumista.
Pohdittavia hyödyk keitä oli runsaasti, mistä sy ystä kuluttajat joutuivat
käymään läpi suuren osan perheensä kulutustavaroista ja pohtimaan niiden
välttämättömy yttä sekä sitä, miten usein niitä joudutaan hankkimaan. Poh
dinta osoittautui kuluttajien kannalta varsin tärkeäksi. Myöhemmin käydyissä
keskusteluissa kävi ilmi, että pohdinta oli sy ventäny t käsitystä tar vittavien
kulutushyödykkeiden kokonaisuudesta ja erilaisten hyödykkeiden mahdollisesta
vaihtoehtoisuudesta. Eniten pohdintaa aiheutti välttämättömän ja tarpeellisen
hyödykkeen toisistaan erottaminen. Välttämättömy yden pohdiskelu omassa rau
hassa valmisti kuluttajia seuraavaan ryhmätapaamiseen ja listojen läpikäyntiin
toisten kuluttajien kanssa.
Ruokamenojen määrittämisessä käytettiin erilaista menetelmää. Halusimme
saada tietoa kuluttajien todellisesta ruokavalikoimasta, ja siksi heitä py ydettiin
pitämään ruokapäiväkirjaa viikon ajan. Kuluttajia py ydettiin kuvaamaan lyhyesti
lounaat ja päivälliset, söivätkö he kotona vai kodin ulkopuolella, käytettiinkö
kotiaterioilla valmisruokia ja osallistuiko aterioille vieraita tai oliko aterioinnissa
muuta tavanomaisesta poikkeavaa.
Kolmannessa kuluttajien osallistumisvaiheessa (työpaja) heidän piti soveltaa
tietojaan ja käsityksiään neljän erilaisen perhety ypin kulutukseen. Perhety ypit
olivat yksin asuva alle 45-vuotias, yksin asuva eläkeikäinen, kahden huolta
jan lapsiperhe, jossa 4-vuotias poika ja 10-vuotias ty ttö, sekä keski-ikäinen
pariskunta. Työ tehtiin pareittain suoraan tietokoneen näytölle ja kukin pari
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työskenteli vain yhden perhety ypin parissa. Parit ottivat kantaa hyödykkeiden
välttämättömy yteen ja kulutusmääriin, mutta eivät hintatasoihin. Kokemustensa
pohjalta kuluttajat pystyivät perustelemaan valintansa ja parit pääsivät helposti
yksimielisiin ratkaisuihin.
Neljäs kuluttajien osa llistumisvaihe (r yhmä keskustelu) ajoit tui parin
kuukauden päähän edellisistä. Silloin heidän tehtävänään oli arvioida tutki
joiden koostamia alustavia budjetteja. Tutkijat olivat laatineet kotitehtävien ja
niitä seuranneiden parityöskentelyjen tuloksina syntyneiden välttämättömy ys
järjestysten perusteella tuotelistat, jotka myös asiantuntijaryhmä oli arvioinut.
Tavaroille ja palveluille oli etsitty hinnat ja laadittu laskelmat, jotka kuvasivat
kunkin tuotteen kuukausittaisen kulutuksen kustannuksia. Vaatteille ja kesto
kulutustavaroille laskettiin tasapoisto hankintahinnan ja käyttöajan mukaan
(hankintahinta jaettuna arvioidulla käyttöiällä vuosina). Kuluttajat kävivät läpi
omaa perhety yppiään kuvaavan budjetin. Tässä vaiheessa nousi esiin erilaisia
mielipiteitä, jotka kirjattiin tutkijoiden edelleen käsiteltäviksi. Kommentit koh
distuivat lähinnä ruokalistojen lämpimien aterioiden suureen määrään sekä joi
denkin tuotteiden hintoihin. Vaatebudjeteissa kuluttajat keskustelivat vaatteiden
määristä, hinnoista, laadusta ja kestosta, jotka kaikki luonnollisesti vaikuttavat
vaatebudjetin suuruuteen.

Konsensuksen saavuttaminen
Puhdasoppisella kuluttajien konsensuksella tarkoitetaan sitä, että kuluttajat
etenevät keskusteluprosessien aikana yhteiseen lopputulokseen. Kuluttajat kes
kustelevat ja määrittävät ensin kulutustason, jolle budjetteja lähdetään laatimaan.
Asiantuntijat ja tutkijar yhmä arvioivat kuluttajien tuottamia hyödykelistoja
ja johtavat siitä lopullisen määritelmän tavoiteltavalle kulutustasolle. Sen jäl
keen alkavat kuluttajien keskustelut ja neuvottelut hyödykekorien sisällöistä ja
määristä. Näin on menetelty esimerkiksi Britanniassa (Bradshaw ym. 2008) ja
Irlannissa (Vincentian Partnership for Social Justice 2006). Konsensus pyritään
saavuttamaan sekä kulutuksen sisällöstä että tuotteiden hintatasoista. Tutkija
ryhmä kerää ja valitsee sovitun hintatason mukaiset hinnat yksittäisille hyödyk
keille. Työskentely edellyttää koko päivän mittaisia työpajoja, koska joudutaan
käsittelemään suuria määriä yksittäisiä tavaroita ja palveluja sekä niiden hintoja
ja tuotemerkkejä. Konsensuksen vahvuutta testataan tiedustelemalla ryhmältä
lopuksi, olisiko joku tuote voitu jättää pois tai jos budjetin loppusummaa olisi
pakko supistaa, mistä se voitaisiin tehdä (ks. Hoff ym. 2010). Brittien tutkimuk
sessa tuotteita koskevat konsensukset olivat vahvoja, mitä osoitti se, että mitään
tuotetta ei katsottu voitavan poistaa budjetista. (Bradshaw ym. 2008, 10 –12.)
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Konsensusta voidaan tavoitella kohtuullisen kulutuksen määrittelyn eri
tasoilla. Toteutimme tätä omassa modifioidussa menetelmässämme. Ensimmäi
sessä ryhmäkeskustelussa lähdettiin liikkeelle siitä, mitä toimintoja kulutuksen
on välttämättä tehtävä mahdolliseksi. Esimerkiksi syömisen yleisistä periaatteista
keskusteltiin ja niistä oltiin varsin yksimielisiä: terveellistä ruokaa ja säännöllisesti
sekä mahdollisuus syödä ulkona ainakin kerran kuussa. Asumisessa oltiin varsin
yksimielisiä siitä, että oma huone on välttämätön teini-ikäiselle, mutta pienem
mät lapset voivat nukkua vanhempien kanssa samassa huoneessa. Mahdollisuus
liikkumiseen kodin ulkopuolelle nähtiin välttämättömänä, samoin sähköiset
yhteydet sosiaaliseen kanssakäymiseen ja tiedonsaantiin. Paljon keskustelua he
rätti vapaa-ajan vietto ja sen vaatimat kulutushyödykkeet. Lopulta yksimielisy ys
saavutettiin toiminnallisella tasolla: jokaisella pitää olla mahdollisuus ainakin
yhteen kodin ulkopuoliseen harrastukseen.
Siirryttäessä keskustelemaan yksittäisistä tavaroista ja palveluista tilanne
muuttui monimutkaisemmaksi. Kodin varusteluista liettä, jääkaappia ja pesu
konetta pidettiin yksimielisesti välttämättöminä. Sen sijaan esimerkiksi sähkö
vatkain oli useiden mielestä tarpeeton, ja sellaiselle, joka ei koskaan silittänyt
vaatteita,myös silitysrauta oli tarpeeton.
Jossain määrin oltiin erimielisiä verhojen, huonekasvien ja sanomalehden
tarpeellisuudesta. Mahdollisuus rentoutumiseen alkoholin avulla herätti jopa
kiivasta mielipiteenvaihtoa: toisten mielestä on hyvä päästä baariin ja toisten mie
lestä on halvempaa ostaa pullo kotiin, joidenkin mielestä alkoholia ei tarvita lain
kaan. Sen sijaan täydellisesti yhtä mieltä oltiin tupakan tarpeettomuudesta sekä
tietoliikennelaitteiden ja niistä aiheutuvien kulujen kattamisen tarpeellisuudesta.
Vaikka liikkumisen mahdollistamisesta ei ollut erimielisy yttä, liikkumisväline –
auto, bussi vai polkupyörä – herätti erilaisia mielipiteitä. Omat arjen tottumukset
värittivät mielipiteitä: jos asui Helsingissä ja kävi polkupyörällä töissä, oli vankku
matta sitä mieltä, että auto on tarpeeton. Myöhemmin, kun keskustelijat olivat jou
tuneet todella miettimään välttämättömy yksiä oman taloutensa kannalta, asiois
ta ei ollutkaan yhtä helppo päättää. Keskustelijat eivät olleet yhtä varmoja kuin
aiemmin siitä, miten asioiden pitäisi muilla olla. He keskustelivat enemmän sekä
olivat alttiimpia hy väksymään toisten perusteluja ja hakemaan kompromisseja.
Lopulliset valinnat hyödykkeistä tehtiin tutkimusryhmässä sen jälkeen, kun
asiantuntijaryhmä oli kommentoinut tuotelistoja. Kotitehtävinä sekä parityönä
laaditut tuotelistat toimivat tärkeänä materiaalina lopullisia hyödykkeitä valitessa.
Mukaan otettiin tuotteet, joiden välttämättömyydestä suurin osa osallistuneista ku
luttajista (60–70 prosenttia) oli ollut yhtä mieltä. Suurta osaa tuotteista koski vahva
konsensus. Näitä tuotteita olivat kodin tarvikkeet, kodinkoneet, tietoliikenne
ja vaatteet. Vaikeinta yksimielisyyden saavuttaminen oli sellaisista tavaroista,
joiden välttämättömy ys vaihteli asuinpaikan mukaan. Liikennevälineet olivat
tästä hyvä esimerkki. Auton välttämättömy ydestä ei syntynyt yksimielisy yttä.
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Vapaa-ajan kulutus niin ikään oli osa-alue, josta ei hyödyketasolla syntynyt selvää
konsensusta, sillä vapaa-ajan valintamahdollisia on niin runsaasti, ettei mikään
yksittäinen palvelu tai tavara saavuttanut enemmistön kannatusta.
Ruokabudjetit puolestaan rakennettiin kuluttajien ruokapäivä kirjojen
pohjalta. Niiden sopiva energiamäärä ja riittävä kasvisten saanti tarkistettiin.
Niistä koostettiin eri perhety ypeille kahden viikon ruokalistat, joille laskettiin
kustannukset (Pakoma 2010). Ruokabudjeteissa näky y ehkä selvimmin viite
budjetin laatimisen idea. Terveellisen ja yleisesti hy väksy ttävän ruokalistan
laadinta on haasteellista, sillä monesti pienituloiset tinkivät juuri ruoasta (ks.
Nelson ym. 2002). Terveellistä ruokavaliota ja ravitsemussuosituksia noudattava
ruokalista pystytään tekemään helposti asiantuntijoiden toimesta. Mutta ovatko
siten tuotetut ruokalistat sellaisia, joita kuluttajat noudattaisivat? Ruokalistojen
realistisuudesta keskusteltiin, sillä ne sisälsivät raasteita enemmän kuin kuluttajat
kokivat käyttävänsä. Lisäksi haluttiin jälkiruokaa ja kahvileipää edes viikonlo
puiksi. Osallistujat painottivat terveellisen ruoan merkitystä, mutta silti päivä
kirjojen mukaan oli syöty myös epäterveellistä ruokaa. Tutkijoiden tehtäväksi jäi
niin sanotun kultaisen keskitien hakeminen eli muokata päiväkirjojen mukaisia
tuttuja ruokia terveellisemmiksi ja osoittaa ruokalajeina, annoksina, hintoina ja
valmistustapoina terveellisen ruoan kustannukset.
Tuotteiden laatu- ja hintatasoista keskusteltiin ryhmissä muun muassa siitä,
voidaanko laskelmiin ottaa mukaan kirpputorilta hankittuja tuotteita. Verrattain
helposti päästiin yksimielisy yteen siitä, että budjettiin ei sisällytetä käytettynä han
kittuja tuotteita, sillä niiden hinnat, laatu ja saatavuus vaihtelevat. Pääkaupunki
seudun ulkopuolella asuvat kertoivat kirpputorien olevan hankalan matkan pääs
sä ja käytettyjen vaatteiden hintojen olevan jopa edullisimpien kauppojen tasolla.
Sy y käytettyjen tavaroiden hylkäämiseen oli siten enemmän käytännöllinen kuin
periaatteellinen. Moni keskustelija pohti myös sitä, voidaanko pienituloinen
velvoittaa hankkimaan vaatteensa käytettyinä. Kirpputoreilta ostamisessa pitäisi
olla ennemminkin kyse vapaaehtoisuudesta ja omasta valinnasta.
Kuluttajalähtöisy y ttä ei tässä tutkimuksessa toteutettu täysin puhtaana,
koska tutkimusryhmä teki lopulliset päätökset. Kuitenkin kuluttajien konsen
sukseen perustuvat mielipiteet otettiin huomioon kokonaisuudessaan. Viimeinen
kuluttajien vaikutusmahdollisuus kohtuullisen kulutuksen sisältöön ja hinta
tasoon tarjoutui ryhmäkeskustelussa, jossa budjetit esitettiin kuluttajille. Hyö
dykkeiden hinnoista, määristä ja laadusta virisi keskustelua. Näiden perusteella
tutkijaryhmä teki vielä tarkennuksia. Suurin osa kuluttajista oli ty yty väisiä viite
budjettien linjauksiin. Tutkimusryhmän päätöksillä oli suurin merkitys siinä,
miten alueellisia eroja käsiteltiin budjeteissa. Tämä koski liikennemenoja ja
asumista, joissa päädy ttiin erilaisiin ratkaisuihin kaupunkiseuduilla ja haja
asutusalueilla asuvien välttämättömy yskulutuksessa (esim. jouk koliikenteen
käy ttö vs. auton välttämättömy ys). Asiantuntijat olivat kolmas taho, jonka
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Kohtuullisen minimin mukaisen kulutuksen kustannukset
Tutkimuksessa laadittiin viitebudjetit neljälle talousty ypille: lapsiperhe (lapset
4 ja 10 vuotta), lapseton keski-ikäinen pariskunta, yksin asuva alle 45-vuotias ja
yksin asuva yli 65-vuotias henkilö. Yksin asuvien talouksien budjetit on laadittu
erikseen miehille ja naisille, koska vaatemenot eroavat miesten ja naisten kesken.
Kulutusmenoryhmät, joille viitebudjetit on laskettu, ovat ruoka, vaatetus, kodin
tavarat ja laitteet, vapaa-aika, terveys ja hygienia sekä asuminen ja liikkuminen.
Liikkuminen ja asuminen ovat viitebudjetissa erillisenä menoryhmänä, joten
menot voidaan laskea asuinpaikan ja tarjolla olevien liikennevaihtoehtojen mu
kaan. Taulukkoon (s. 94) on koottu esimerkkeinä Helsingissä asuvien talouksien
kuukausittaiset kustannukset ja muualla Suomessa pienessä kaupungissa asuvien
talouksien keskimääräiset kustannukset viitebudjeteissa.
Viitebudjettien kotitalouskohtaiset erot olivat suuret vuonna 2010. Hel
singissä yksin asuvien alle 45-vuotiaiden eläminen maksoi lähes 1 300 euroa,
muualla Suomessa vajaa 1 000 euroa. Lapsiperheillä vastaava ero oli lähes 580
euroa. Kustannuseroon vaikuttavat erityisesti asumiskustannukset, jotka ovat
budjetin suurin menoerä. Erityisesti Helsingissä pienempi asunto vähentäisi
kustannuksia. Asumisen kustannuksiin on viitebudjetissa laskettu keskiarvo
vapaara hoit teisten v uok ra-asuntojen v uok rista Suomessa. Todellisuudessa
asumiskustannukset ja tarjolla olevien asuntojen koot vaihtelevat hy vin paljon.
Niin ikään omistusasumisen kustannuksia ei niiden moninaisuuden vuoksi ole
otettu tähän mukaan. Budjettien rakenteen päivityksen yhteydessä olisi hy vä,
jos asumiskustannuksia ja esimerkiksi erilaisia lainajärjestelyjä olisi mahdollista
ottaa laajemmin huomioon.
Toiseksi suurin menoerä ovat ruokakustannukset. Näissä kuluissa on huo
mioitu riittävä energian ja kasvisten saanti sekä terveellisy ys ja monipuolisuus,
mikä jossain määrin kasvattaa kuluja. Yksin asuvilla alle 45-vuotiailla lähes
puolet ruokakuluista tulee kodin ulkopuolella nautituista työpaikka-aterioista
ja kerran kahdessa viikossa nautitusta edullisesta vapaa-ajan ravintola-ateriasta.
Muilla talouksilla kodin ulkopuolella nautittujen aterioiden osuus on pienempi
(Pakoma 2010, 17). Kodin tavaroihin ja laitteisiin sisälty vät tarpeelliseksi katsotut
tietoliikennelaitteet (kännykkä ja kannettava tietokone) ja niiden käy ttömaksut,
jotka muodostavat noin puolet kodin tavaroiden ja laitteiden yhteiskustannuk
sista. Koneiden ja laitteiden sekä vaatteiden kulutuksessa on huomioitu niiden
käyttöikä.

Takaisin perusteisiin

Taulukko. Neljän kotitaloustyypin viitebudjetit vuonna 2010 (euroa kuukaudessa).
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Mies,
yksin
asuva,
alle 45 v,
€/kk

Nainen
tai mies,
yksin
asuva,
yli 65 v,
€/kk

Paris
kunta,
€/kk

Lapsi
perhe,
€/kk

283

283

200

518

815

47

40

29–33

88

219

138

138

139

174

213

16

16

16

22

34

6

6

6

8

19

Vapaa-aika ja harrastukset

34

34

44

62

89

Terveys

22

22

25

31

39

Henkilökohtainen hygienia

37

37

36

54

69

Viitebudjetit
Ruoka (kotona, työpaikalla, koulus
sa, päiväkodissa, ravintolassa ym.)
Vaatetus
Kodin tavarat, laitteet ja niiden
kuluminen
Sähkö
Kotivakuutus

Nainen,
yksin
asuva,
alle 45 v,
€/kk

Yhteensä, €/kk
(ilman asumista ja liikkumista)

583

Asuminen, vuokra

45 m

Kaupunki alle 20 000 as.–Helsinki

576

499

957

1 497

45 m

55 m

75 m

92 m2

338–
654

338–
654

414–
800

564–
1 091

692–
1 338

43–89

43–89

43–89

86–178

108–178

Polkupyörä

2

2

2

4

15

Auto (15 000 km/v; 0,43 €/km)

0

0

0

0

537

993–
1 282

986–
1 275

981–
1 340

1 703–
2 138

2 919–
3 495

2

2

2

2

Liikkuminen
Joukkoliikenne
Muu maa/Helsinki (sisäinen lippu)

Kaikki yhteensä, €/kk

Kuluttajalähtöisen konsensusmenetelmän arviointia
Viitebudjetit antavat konkreettista tietoa päätöksentekijöille, käy tännön toimi
joille ja kotitalouksille siitä, mitä eläminen maksaa. Viitebudjeteilla on helppo
todentaa kulutuksen kustannukset sekä siihen sisälty vät tavarat ja palvelut.
Kuluttajalähtöiset viitebudjetit auttavat ymmärtämään paremmin, millaiset
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toiminnot ja niihin liitty vät kulutustarpeet erilaisilla talouksilla on. Viite
budjetteja voidaan hyödyntää ja on myös hyödynnetty perusturvan riittävy yden
arvioinnissa (Terveyden ja hy vinvoinnin laitos 2011) sekä talous- ja velkaneuvon
nan työkaluna asiakkaiden välttämättömän kulutuksen määrittelyssä. Monissa
maissa, esimerkiksi Itävallassa, viitebudjettien laadinnan taustalla onkin ollut
talous- ja velkaneuvonnan tarve saada tietoa erilaisten kotitalouksien välttämättö
mästä kulutuksesta. Konsensusmenetelmä on osoittautunut toimivaksi elämisen
kustannusten määrittäjänä. Euroopan komissio rahoittaa vuosina 2012–2016
kahdeksassa jäsenvaltiossa sosiaalisen koheesion ja sosiaalisten innovaatioiden
hanketta, jossa viitebudjetteja käytetään yhtenä työvälineenä (Social Policy and
Innovation, ImPRovE). Vaikka viitebudjettien lähtökohta on ensisijaisesti talou
dellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen osallistuminen, voidaan niiden pohjalta
laskea myös luonnonvarojen kulutusta. Tulokset osoittavat, että kohtuullisen
minimin mukaisella viitebudjetilla elettäessä luonnonvarojen kulutus on vain
puolet siitä, mitä keskiverto suomalainen kuluttaa (Laakso 2012; Lettenmeier ym.
2012). Välttämättömään ja tarpeelliseen kulutukseen tukeutuminen voi siis tukea
myös kestävään kulutukseen ohjaamista tai turhan kulutuksen vähentämistä.

Menetelmän edellytykset ja edut
Prosessin suunnittelu ja hallinta edellyttävät, että tutkimusryhmällä on käsitteel
lisellä tasolla tietoa kulutuksen kokonaisuudesta ja rakenteesta, sen arkielämään
ja toimintoihin soveltuvasta ryhmittelystä ja kustannusten laskentaperiaatteista.
Prosessissa kuluttajilla on keskeinen rooli. Siksi onkin kiinnitettävä riittävästi
huomiota tähän joukkoon: millaisia kuluttajia saadaan rekrytoitua ja on valitta
vissa keskusteluryhmiin sekä miten heidät saadaan sitoutumaan tehtävään. On
tärkeää, että mukana on erilaisia kuluttajia, eri-ikäisiä, erilaisissa perhemuodoissa
eläviä sekä ammatiltaan ja koulutukseltaan erilaisia miehiä ja naisia. Näin saadaan
aikaan hedelmällisiä keskusteluja. (Vrt. Bardshaw ym. 2008; Deeming 2011.) Kes
kustelut konkreettisista ja arkisista hyödykkeistä ja käytännöistä nostavat esiin
kuluttajien oman asiantuntijuuden ja kokemuksen erilaisissa elämäntilanteissa.
Tällöin välty tään pelkkien mielipiteiden käsittelyltä. Prosessin läpinäky v y ys
kaikissa vaiheissa kantaa prosessia ja motivoi kuluttajia.
Suuria haasteita menetelmässä ovat kuluttajien sitouttaminen prosessiin
ja erilaisten kuluttajien innostaminen mukaan, jotta budjetteihin saadaan nä
ky viin tulot, elämänty yli, ikä ja asuinalue. Pienituloisten tai muuten vaikeissa
taloudellisissa tilanteissa elävien kuluttajien saaminen mukaan on haasteellista,
mutta heidän osallistumisensa on välttämätöntä. Keskusteluissa on oltava mu
kana heterogeeninen ryhmä kuluttajia, jotta saadaan eri näkökulmat esiin ja
todenmukainen tulos.
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Yksi kuluttajalähtöisy yden ja konsensuaalisen menetelmän vahvuuksia
on kuluttajien arkielämän esille tuominen. Kuluttajatutkimuskeskuksen viite
budjettihankkeessa kuluttajat paneutuivat innostuneesti ja vakavasti pohtimaan
kulutusta ja sen välttämättömy yttä monista näkökulmista. Arjen konkreettisesta
kuluttamisesta – yksittäisistä tuotteista – heidän on helppo puhua ja jokainen
voi osallistua keskusteluun. Kuluttajat arvostavat sitä, että heidän asiantunte
muksensa välitty y viitebudjetteihin. Kukin osallistuja tuo ryhmäkeskusteluun
oman näkökulmansa ja kokemuksensa. Näin saadaan tietoa erity y ppisistä
kotitalouksista, yksin asuvista, lapsiperheistä sekä maaseudulla ja kaupungeissa
asuvien arjen olosuhteista. Välttämättömy yttä pohdittaessa erilaiset olosuhteet
tuodaan näky viksi.
Konsensuaalisessa prosessissa joudutaan pohtimaan omaa ja toisten ku
lutusta. On ehkä helppoa pikaisen pohdinnan jälkeen sanoa, mikä toiselle on
tarpeellista, mutta omakohtainen, vakava pohtiminen on haastavampaa, kuten
eräs keskustelija asian esittää:
”No tässä esimerkkiperheessä niin yritettiin mennä sen perheen hou
suihin. Ja tuota, sehän oli helppo päättää toisten puolesta, että mikä
heille on tarpeellista. Mutta omalla kohdalla sanoisin näin, että ehkä
miehelle se on vielä vaikeampi tämä, näitten kulutustottumusten ja
muitten arviointi kuin naiselle – –” [Parisuhteessa elävä mies]
Konsensuaalinen menetelmä on ennen kaikkea prosessi. Konsensukseen
pääsemiseksi tarvitaan pohdintaa, perusteluita ja asioiden tarkastelua eri suun
nilta, mikä muokkasi myös prosessiin osallistuvien näkemyksiä. Ensimmäisessä
keskustelussa tuli esiin vahvoja ja vastakkaisiakin mielipiteitä. Keskustelukertojen
edetessä koti- ja paritehtävien jälkeen mielipiteet alkoivat lieventyä, jolloin esiin
nousivat omat kokemukset ja käytännöt. Konsensuksen kannalta ratkaisevia
olivat laajan kotitehtävän ja paritehtävän edellyttämät pohdinnat, välttämättö
män kulutuksen suhteuttaminen omaan kotitalouteen ja kaikkien luetteloitujen
hyödykkeiden läpikäyminen. Kuluttajat joutuivat konkreettisesti päättämään,
mitkä tavarat ja palvelut ovat välttämättömiä tai tarpeellisia. Kotitehtävä herätti
paljon keskustelua, ja siihen viitattiin useasti myöhemmissä keskusteluissa.
Kuluttajalähtöinen ja konsensukseen perustuva kohtuullisen kulutuksen
sisällön määrittely tulee perustelluksi läpinäky västi. Se on vähemmän alttiina
kritiikille kuin esimerkiksi viranomaisten laatimat määrittelyt, jotka välttämättä
jäävät pienen ja ehkä taustoiltaan yksipuolisemman ryhmän laatimiksi (esim.
Storms ja Van den Bosch 2009). Viitebudjetit ovat todenmukaisia ja käytännön
kokemuksiin pohjautuvia. Tästä sy ystä ne hy väksytään niin median, viranomais
ten kuin väestönkin keskuudessa (Storms ja Van den Bosch 2009; Deeming 2011).
Kohtuullisen tai välttämättömän kulutuksen määrittely on haastava tehtävä
niin määrittelyjen kuin käytännön työnkin osalta. Lisämausteita työhön antaa
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se, että ainakin Suomessa esitetään julkisuudessa vahvoja mielipiteitä siitä, mitä
kulutusta verovaroin voidaan kotitalouksille kustantaa.
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Konsensuaa linen menetelmä on t yöläs ja a ikaa vaativa, koska muka na on
paljon osallistujia ja työ etenee vaiheittain. Kuluttajien mukanaolo aiheuttaa
työtä useiden keskustelukierrosten vuoksi, sillä valmistelut on tehtävä huolella
keskustelujen sujumisen varmistamiseksi. Erilaisia kuluttajia on oltava mukana
riittävästi, jotta saadaan mahdollisimman kattava käsitys kulutuksesta erilaisissa
olosuhteissa ja talouksissa.
Viitebudjettien laadinnassa on tehtävä rajauksia, koska muuten viitebudjetit
tulisivat liian raskaiksi. Viitebudjetteja käy ttävissä maissa on esimerkiksi tehty
sellainen rajaus, että budjettitalouksien jäsenet ovat terveitä. Erilaisten sairauk
sien ja lääk keiden kustannusten arviointia ei ole tehty toistaiseksi missään.
Ruotsissa on laskettu vaihtoehtoiset ruokakustannukset allergioista kärsiville
(Konsumentverket 2012). Kuluttajatutkimuskeskuksen laatimissa budjeteissa
asumiskustannukset jäivät yksipuolisiksi, koska omistusasumisen kustannuksia
ei otettu mukaan välttämättömy yskulutuksen tarkasteluun. Se johtui siitä, että
laskelmien tekeminen olisi vaatinut lisätyötä, johon ei ollut projektin aikana
mahdollisuutta.
Kaikki kulutusmenoryhmät kattavalla viitebudjetilla taataan, että talouksilla
olisi mahdollisuus toimia omalla tavallaan. Näin viitebudjetit liitty vät myös kes
kusteluun toimintamahdollisuuksista (Sen 1987). Vaikka kyseessä on tasoltaan
niukat budjetit, talouksilla on oltava ainakin jonkin verran valinnanmahdol
lisuuksia (Storms ja Van den Bosch 2009; Lehtinen ym. 2010). Viitebudjettien
noudattaminen ja soveltaminen edellyttävät talouden jäseniltä tietoa, taitoja,
suunnittelua ja itsekuria.
Käyttökelpoiset viitebudjetit tarvitsevat hyödykekorien ja hintojen päivitystä.
Hintapäivitykset olisi tehtävä kolmen vuoden sisällä, hyödykekorien viimeistään
viiden vuoden sisällä. Viitebudjeteissa on huomioitava ihmisten tarpeiden,
kulutustottumusten sekä tarjonnan muutokset, jotta yhteys reaalimaailmaan
ja yhteiskunnalliseen hy väksy ttäv y y teen säilyisi. Päivit ystar ve osoittaa sen,
että viitebudjettityö on pitkäjänteistä ja siihen on sitouduttava. Hy vät esimerkit
tulevat Ruotsista ja Hollannista, joissa budjetteja on pidetty ajantasaisina jo yli
30 vuotta. Vasta tällä tavalla tulee esille viitebudjettien merkitys ja vaikuttavuus.
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Tässä tutkimuksessa kuluttajat ja asiantuntijat tuottivat aineiston, jonka pohjalta
tutkijat tekivät lopulliset päätökset. Lopullisten päätösten jättäminen tutkijoiden
tehtäväksi oli käytännöllinen ratkaisu, joka säästi aikaa ja ryhmäkeskustelijoiden
voimavaroja. Kuluttajalähtöisy yttä voitaisiin kuitenkin viedä pidemmälle siten,
että nekin tuotteet, joista kuluttajilla oli loppuun asti eriäviä mielipiteitä, jäisivät
kuluttajien ratkaistaviksi. Kuluttajalähtöisy yttä voitaisiin viedä pidemmälle myös
hintatasosta päättämisestä siten, että kuluttajat eivät vain tuottaisi periaatteita vaan
päättäisivät myös yksittäisten tuotteiden hintatason. Tällöin tutkijoiden ja asian
tuntijoiden rooli olisi vain tuoda esille erilaisia vaihtoehtoja, kuten ravitsemus
suositusten erilaisia sovellutuksia tai vaatteiden hintatasoja.
Viranomaisten päätösten tueksi tarvitaan laskelmia vaihtoehtoisista kulutus
malleista. Ny t laadittuja viitebudjetteja voitaisiin täydentää laskemalla sekä
vuokralla asumisen että omistusasumisen vaihtoehtojen kustannuksia. Samoin
vaihtoehtoisia laskelmia voitaisiin tuottaa auton ja joukkoliikenteen käytön kus
tannuksista, kuitenkin siten, että vaikutuksia arjen sujuvuuteen arvioitaisiin ja
siihen kehitettäisiin myös jonkinlainen mittari. Lisäksi erilaisten ruokavalioiden
aiheuttamien kustannusten laskemiselle on tarvetta. Viitebudjetteja pitää laa
jentaa lisäämällä tarkasteluun erilaisia perhety yppejä. Kysyntää olisi esimerkiksi
yksinhuoltajatalouksien ja eri-ikäisten lasten viitebudjeteille. Viitebudjettien
joustavan soveltamisen erikokoisille talouksille mahdollistaisi yksikkökululuku
tai painokerroin talouden eri-ikäisille ja eri sukupuolta oleville henkilöille. Sitä
voitaisiin käyttää esimerkiksi vastaamaan kysymykseen, paljonko toinen tai
kolmas lapsi lisää talouden kuluja. Laskelma eroaa yleisesti käy tössä olevista
ekvivalenssiskaaloista siten, että se perustuu yksilöityjen kulutushyödykkeiden
aiheuttamiin kuluihin.
Viitebudjeteissa ei tarkastella tulojen vaikutusta kulutukseen vaan keski
ty tään konkreettisiin hyödykkeisiin ja niiden tuottamiin toimintamahdolli
suuksiin. Viitebudjetti ei ole mittari, vaan ennemminkin se on työväline, jolla
arkielämässä tehtävät valinnat ja toiminnot tehdään näky viksi. Viimeaikainen
keskustelu tutkimuksessa ja poliittisessa päätöksenteossa on koskenut erilaisten
hy vinvointimittareiden paremmuutta. Niin objektiivisiin kuin subjektiivisiinkin
hy vinvointi- tai köyhy ysmittareihin liitty y ongelmia väestön eri ryhmien ja eri
maiden välisessä vertailussa ja käyttökelpoisuudessa. Viitebudjetit yhdistävät
elementtejä kummastakin eli asettuvat niiden välimaastoon. Niiden laadinta
lähtee subjektiivisista kokemuksista ja pääty y objektiiviseen tietyn kulutustason
määrittely yn.
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Mikko Niemelä ja Anu Raijas
Kohtuullisen kulutuksen määrittely kulutustutkimusaineistojen
perusteella
Perheiden kulutuksen määrällinen tutkiminen on ollut keskeinen teema niin
toimeentulo- kuin kulutustutkimuksissakin. Ensimmäiset kulutustutkimukset
sekä meillä Suomessa että muualla maailmassa käsittelivät työläisperheiden
kulutusta ja toimeentuloa (Booth 1895; Hjelt 1912). Kulutuksen tutkimisen
merkitys ei ole ajan kulussa vähentynyt, sillä kulutusta pidetään yhä tänäkin
päivänä keskeisenä hyvinvoinnin mittarina, koska kulutuksella – hyödykkeiden
hankinnalla – ty ydytetään ihmisten tarpeita.
Kulutus on tänä päivänä tärkeä arkielämän toimintojen muodostaja ja
jäsentäjä. Jotkut ovat tulkinneet kulutukseen osallistumisen jopa tärkeimmäksi
sosiaaliseksi käytännöksi, jonka avulla yksilöt kiinnitty vät ympäröivään yhteis
kuntaan ja luovat omaa identiteettiään (Bauman 1998; Miles 1998). Tänä päivänä
kuluttajien ky v ykky ys toimia yhteiskunnassa on merkittävässä roolissa aiheutta
massa yhteiskunnallisia jakoja väestön keskuudessa. Kyv ykky yteen vaikuttavat
keskeisesti kuluttajien materiaaliset resurssit. Kuluttajien käytettävissä olevilla
tuloilla ja varallisuudella on välitön vaikutus kulutusmahdollisuuksiin sekä
kulutuksen määrälliseen ja laadulliseen muotoutumiseen. Vaikka tulot resurs
sina ovatkin keskeinen taloudellista hy vinvointia kuvaava elementti, on niiden
rooli kuitenkin vain välineellinen hyvinvoinnin tuottamisessa. Olennaisempaa
kotitalouksien hy vinvoinnin toteutumisen kannalta on se, mihin tulot riittävät
ja millaisia hyödykkeitä niillä voidaan hankkia.
Tässä artik kelissa kuvaamme, millä tavoin kotitalouksien toimeentuloa
voidaan lähestyä tarkastelemalla tulojen ja kulutuksen välistä suhdetta Tilasto
keskuksen kulutustutkimusaineistojen avulla. Artikkelin fokuksessa ovat ku
lutuksen yleiset muutokset eri tuloryhmissä ja perhety ypeissä sekä erityisesti
lapsiperheiden kulutus ja sosiaaliturvaetuuksien riittävy yden arviointi. Artik
kelin aluksi teemme katsauksen siihen, millä tavoin kulutustutkimusaineistot
ovat kehittyneet Suomessa ja millä tavoin niitä on hyödynnetty taloudellisen
huono-osaisuuden ja elinolojen kuvaajina sekä toimeentuloturvan riittävyyttä
arvioitaessa. Tätä seuraa lyhyt katsaus kulutuksen muutoksiin eri tuloryhmissä.
Analy yseissä hyödynnetään kulutustutkimusaineistojen aikasarjaa vuodesta 1985
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vuoteen 2006. Tämän jälkeen keskitymme tarkemmin lapsiperheiden tulojen ja
kulutuksen muutoksiin. Lähestymme lapsiperheiden taloudellista toimeentuloa
tutkimalla erilaisten lapsiperheiden käytettävissä olevien tulojen sekä eri hyödyke
ryhmien kulutusmenojen ja budjettiosuuksien muutosta. Otamme myös esille
lapsiperheiden kulutuksen erityispiirteet. Artikkelin lopussa arvioimme perus
turvaetuuksien riittäv y y ttä kulutuksen näkökulmasta eri kotitalousty y peissä1.
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Kulutustutkimukset taloudellisen toimeentulon kuvaajina
Kotitalouksien toimeentulon ja sen riittäv y yden arvioimisella tilastollisten kulu
tustutkimusten avulla on Suomessa pitkät perinteet. Ulkomaisten köyhy ys-, elin
kustannus- ja kulutustutkijoiden, kuten Charles Boothin, Frederick Le Playn ja
Ernst Engelin, esimerkkejä mukaillen Oskar Groundstroem ja Vera Hjelt tut
kivat jo 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa työläisperheiden taloudellisia oloja
ja toimeentuloehtoja (Groundstroem 1897; Hjelt 1912). Molempia tutkimuksia
motivoi huoli työväestön toimeentulosta. Siksi tutkimukset rajoittuvat lähinnä
työläisperheisiin eivätkä pyrkineetkään kattamaan koko väestöä.
Erityisesti Vera Hjeltin Tutkimus ammattityöläisten toimeentuloehdoista
Suomessa 1908–1909 on nostettu kulutustutkimuksen historiaa käsittelevässä
kirjallisuudessa systemaattisen tilastollisen kulutustutkimuksen aloittajaksi ja
merkkipaaluksi Suomessa (Hyvönen ym. 2000; Toivonen 2008; Ahlqvist 2010).
Tutkimus antoi kokonaiskuvan työläisperheiden kulutuksesta ja sen rakenteesta,
kulutuksen alueellisista eroista, asuinolosuhteista sekä perheiden kulutuseroista
eri varakkuustasoilla. Hjelt myös määritteli välttämättömän minimikulutuksen ja
kohtuullisen kulutuksen välisiä eroja. Hän jakoi työläisperheet kolmeen ryhmään.
Ensimmäisen ryhmän perheet elivät toimeentulominimin puitteissa, joka ”sallii
elää nälkää näkemättä, suoranaista ruumiillista puutetta tuntematta, mutta joka
ei tarjoa juuri enempää” (Hjelt 1912, 94). Toisessa ryhmässä olivat ne, jotka saivat
”kunnollisen elannon”. He eivät kärsineet puutetta perusruuasta ja heillä oli
varaa myös kohtuulliseen määrään lihaa ja maitoa sekä mahdollisuus esimerkiksi
alusvaatteiden säännölliseen vaihtoon. Kolmanteen r yhmään kuuluivat ne,
joilla oli ”elämistä edistävä palkka”. Köyhy yden käsitteeseen verrattuna Hjeltin
toimeentulominimi on lähellä absoluuttisen köyhyyden määritelmää, jossa on
kyse fy ysisen toimintaky v yn edellyttämästä tarpeenty ydytyksestä. Sen sijaan
Hjeltin tutkimien työläisperheiden hyväosaisimman kolmannen ryhmän ja toisen
ryhmän välinen raja lähenee suhteellisen köyhy yden määritelmää. Kolmannen
1 Artikkeli on laajennettu ja päivitetty yhteenveto kirjoittajien tutkimuksista Suomen Akatemian
Takaisin perusteisiin -hank keessa (Niemelä ja Raijas 2010 ja 2012).
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ryhmän perheillä oli myös mahdollista osallistua ”henkensä viljelemiseen” ja
”yhteiskuntaa hyödyttävien yleisten asiain käsittelemiseen”. (Hjelt 1912, 81.)
Kulutustutkimusten kehitystyö jatkui Suomessa itsenäistymisen ja sisällissodan
jälkeen. Vuosien 1920–1921 Elinkustannustutkimus oli Hjeltin tutkimusta maan
tieteellisesti kattavampi. Se kattoi työläisperheiden lisäksi myös virkamiesperheet.
Seuraava Elinkustannustutkimus tehtiin vuonna 1928, joka oli jälleen edellistä tut
kimusta kattavampi. Tämän jälkeen seuraava varsinainen Elinkustannustutkimus
aineisto kerättiin vasta vuosina 1950–1951. Tämän jälkeen tehtiin erilliset kulutus
tutkimukset kaupungeissa ja kauppaloissa (1955–1956) sekä maaseudulla (1959–
1960).(ks. Toivonen 1986 ja 2008; Ahlqvist 2010.)
Edellä mainitut kulutustutkimusaineistot loivat pohjan nykymuotoisille
kulutustutkimuksille, joita Tilastokeskus alkoi kerätä noin joka viides vuosi
vuodesta 1966 lähtien. Aineistot ovat olleet otostutkimuksia, joissa perusjoukon
muodostavat Suomessa va k ituisesti asuvat yk sit y iskotita loudet. Aineiston
tiedonkeruu toteutetaan käyntihaastatteluilla, kotitalouden kahden viikon
tilinpidon kulutuspäivä kirjoilla ja hallinnollisia rekistereitä hyödyntämällä.
Aineistoja hyödynnetään laajasti: muun muassa kansantalouden tilinpidon ja
kuluttajahintaindeksien laadinnassa sekä yhteiskuntapoliittisessa suunnittelussa.
Tutkimuksen näkökulmasta aineistoja on hyödynnetty taloudellisten olojen ja
kulutuskäyttäytymisen muutoksia sekä väestöryhmien välisiä ja alueellisia eroja
analysoitaessa. Aineistot tarjoavatkin erinomaiset mahdollisuudet tarkastella
tulojen ja kulutuksen muutoksia.
Vaikka kulutustutkimusten lähtökohdat ja hyödyntäminen ovat vuosien saa
tossa laajentuneet, Hjeltin (1912) käyttämä näkökulma on säilynyt taloudellisen
toimeentulon tutkimuksessa vahvana myöhemminkin. Tulojen ja kulutuksen
väliseen suhteeseen perustuvin menetelmin on analysoitu muun muassa Engelin
lakia mukaillen välttämättömän kulutuksen sisältöä ja tasoa. Esimerkiksi Ilpo
Suoniemi ja Risto Sullström (1995) tutkivat ekonometrisin kysyntämallein, millä
tavoin kulutuksen rakenne muuttui hintojen ja elintason nousun sekä demogra
fisten ja elinkaaritekijöiden vaikutuksesta vuodesta 1966 vuoteen 1990. Engelin
menetelmää on myös sovellettu lasten kustannuksia arvioitaessa (Sullström 1989).
1990-luvun lopulla välttämätöntä ja kohtuullista kulutusta pyrittiin mää
rittelemään eri menetelmin Kuluttajatutkimuskeskuksen ja silloisen Stakesin
Vähimmäisturvan taso -hankkeessa. Hankkeen yksi osa lähestyi kulutuksen
riittäv y y ttä kulutustutkimusaineistojen avulla. Siinä välttämätöntä kulutusta
tarkasteltiin gini- ja konsentraatiokertoimiin perustuvien jakaumamittarien
avulla sekä arvioitiin pienituloisten ja -menoisten kulutusmeno-osuuksia eri
hyödykeryhmissä (Kosunen 1999). Analy ysien perusteella välttämättömy ys
kulutukseksi määrittyi asumiseen, ruokailuun sekä sairauden- ja terveydenhoitoon
liitty vä kulutus, ylelliseksi puolestaan auton hankintaan, ulkona syömiseen,
matkailuun sekä vaatteiden ja jalkineiden hankintaan liitty vät kulutusmenot.
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Samansuuntaisia tuloksia on saatu vertailtaessa pienituloisten kulutusta
keskimääräiseen tai keskituloisten kulutukseen (esim. Sihvo 1997; Pajunen ja
Pohjanpää 2000; Niemelä 2005). Erityisesti asumismenot korostuvat pienitulois
ten kulutuksessa. Elämänvaiheeseen ja elämäntilanteeseen liittyvillä tekijöillä on
kuitenkin osoitettu olevan merkittävä vaikutus siihen, mitkä kulutuserät asumi
seen ja ruokailuun liitty vien menojen lisäksi ovat yhteiskuntaan osallistumisen
kannalta keskeisiä kulutuseriä (Pajunen ja Pohjanpää 2000). Pienituloisiltakin
on löydettävissä erilaisia elämäntilanteeseen liittyviä kulutustapoja, jotka ovat
melko yhteneväisiä keskituloisten kulutustapojen suhteen (ks. esim. Wilska 2004).
Lisäksi vaikuttaa siltä, että pienituloisilla kulutus suuntautuu voimakkaim
min juuri elämänvaiheiden edellyttämällä tavalla (Niemelä 2005). Esimerkiksi
lapsiperheiden kulutuksen määrään ja rakenteeseen vaikuttavat tulojen ohella
myös luonnollisesti lasten lukumäärä ja ikä. Suomessa eri tuloryhmien kulutusta
tutkittaessa on havaittu pienituloisten lapsiperheiden kulutuksessa korostuneen
välttämättömy yskulutus, kuten menot elintarvikkeisiin ja asumiseen (Kosunen
1999; Niemelä 2005 ja 2009). Kuitenkin myös elämänvaiheeseen liitty vät ty ypil
liset tekijät tulevat esiin lapsiperheiden kulutusta tarkasteltaessa. Siksi tulotasosta
riippumatta rahaa käytetään lapsiperheissä myös erilaisiin vapaa-ajan aktiviteet
teihin. On kuitenkin muistettava, että lapsiperheet ovat heterogeeninen ryhmä,
jossa tulotaso vaihtelee suuresti: kahden huoltajan perheet tulevat varsin hy vin
toimeen, kun taas yksinhuoltajien taloudellinen tilanne on heikompi (esim. Sauli
ym. 2002; Moisio 2006).

Kulutuksen yleiset muutokset
Suomalaisten keskimääräiset vuotuiset tulot ja kulutusmenot kasvoivat tasaisesti
aina 1990-luvun alun talouslamaan asti. 1990-luvun alun taloudellinen lasku
suhdanne kuitenkin näkyi sekä keskimääräisten tulojen että kulutusmenojen
laskuna. Taulukosta 1 (s. 106) näky y, että lähes kaikki kulutuserät laskivat tuolloin
jonkin verran, eniten vaatetus- ja jalkinemenot, liikenne- ja matkustusmenot
sekä muut sekalaiset menot. Sen sijaan esimerkiksi asumiseen liitty vät menot
laskivat vain vähän. Itse asiassa jos asumiseen liitty viin menoihin ei luokitel
taisi tässä tarkastelussa myös kotitaloustarvikkeita, asumiseen liitty vät menot
jatkoivat hienoista kasvua myös lamavuosina. Tämän lisäksi ainoat kulutuserät,
jotka kasvoivat myös lamavuosina, olivat absoluuttisin euromäärin melko pienet
kulutuserät eli terveydenhoito- sekä tietoliikennemenot, jotka tämän perusteella
määritty vät välttämättömiksi. 1990-luvun lopussa ja 2000-luvun alussa sekä tulot
että kulutusmenot alkoivat jälleen kasvaa.
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Taulukko 1. Kulutusmenojen muutos pääryhmittäin (%).
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1985–1990

1990–1995

1995–2001

2001–2006

Elintarvikkeet, juomat ja ateriat

−2,1

−11,4

5,9

4,1

Asuminen

14,1

−3,6

8,7

17,8

4,1

−28,1

−6,2

24,9

Terveydenhoito

25,9

1,9

13,0

10,7

Liikenne ja matkustus

15,5

−18,4

41,9

19,5

Kulttuuri ja vapaa-aika

18,1

−6,6

12,6

29,0

Tietoliikenne

14,2

36,6

123,5

−11,5

Muut menot

35,3

−23,3

20,0

30,9

Yhteensä

11,3

−11,8

17,6

16,1

Vaatteet ja jalkineet

Lähde: Niemelä ja Raijas 2012.

Informaatioteknologian yleistyminen oli selkein muutos 1990-luvun kulu
tuksessa (ks. esim. Räsänen 2005). Muun kulutuksen elpyessä laman taittuessa
vain vaatteiden ja jalkineiden kulutus pieneni jonkin verran myös 1990-luvun
loppupuolella. Tietoliikennemenojen jälkeen eniten kasvoivat liikenteestä ja
matkustuksesta aiheutuvat menot. 2000-luvun alussa tietoliikennemenot – mitä
ilmeisimmin hintojen alentumisen myötä – alkoivat laskea. Sen sijaan muut
kulutuserät kasvoivat edelleen reippaasti. Keskimääräistä vähemmän kasvoivat
vain menot elintarvikkeisiin, juomiin ja aterioihin sekä terveydenhoitoon.
Euromääräisten kulutusmenojen lisäksi myös kotitalouksien kulutusrakenne
on muuttunut (kuvio 1). Vuonna 1985 suurimmat menoerät olivat elintarvik
keet, yksityisajoneuvojen käyttö sekä asuminen. Lukuun ottamatta 1990-luvun
puoliväliä elintarvikkeiden, juomien ja aterioiden osuus kokonaiskulutuksesta on
laskenut koko tarkasteluperiodin ajan. Ryhmän sisällä kokonaiskulutusosuuden
lasku on kohdistunut erityisesti elintarvikkeisiin. Sen sijaan juomien, tupakka
tuotteiden ja kodin ulkopuolella syötyjen aterioiden osuus kokonaiskulutuksesta
on pysynyt varsin vakaana. Asumis- sekä liikennemenojen osuudet ovat puo
lestaan nousseet kotitalouksien kulutusrakenteessa. Ennen kaikkea yksityisajo
neuvojen hankintaan ja käyttöön liitty vien menojen osuus kokonaiskulutuk
sesta on kasvanut 1990-luvun puolivälistä lähtien. Kulutuksessa tapahtuneita
muutoksia tarkasteltaessa on muistettava, että kyse ei ole pelkästään kulutus
käy ttäy ty misen muutoksista. Eri hyödyk keisiin tai hyödyker yhmiin kuluva
rahamäärä on yhteydessä muun muassa hyödykkeiden hintojen muutoksiin.
Esimerkiksi asumismenojen kasvu on pitkälti seurausta asumiskustannusten eli
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asuntojen hintojen ja vuokrien noususta (Laakso 2000). Samalla kotitalouksien
asumismenot sekä niiden osuus käytettävissä olevista tuloista ovat kasvaneet ja
asumismenojen alueelliset erot voimistuneet (esim. Niemelä 2008).
Kuvio 1. Kotitalouksien kulutusrakenne vuosina 1985–2006 (%).
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Lähde: Niemelä ja Raijas 2012.

Kuviossa 2 (s. 108) tarkastelua jatketaan tutkimalla kulutusrakennetta eli
kulutuserien osuutta kokonaiskulutuksesta eri tulokymmenyksissä eli desii
leissä. Kuten väestön keskimääräistä kulutusrakennetta tutkittaessa havaittiin,
elintarvikkeiden, juomien ja aterioiden osuus kokonaiskulutuksesta on laskenut
tarkasteluperiodin aikana. 1980-luvun puolivälissä pienituloisin kymmenes eli
alin tulodesiili käytti ruokaan ja juomaan 35 prosenttia kaikista kulutusmenoista
ja ylin tulodesiili 24 prosenttia. Vuonna 2006 alin tulodesiili käytti ruokailuun
enää 23 prosenttia kulutusmenoistaan. Sen sijaan asumiseen liitty vä kulutus
on korostunut erityisesti tulojakauman alapäässä: asumisen budjettiosuus on
kasvanut alimmassa tulodesiilissä 20 prosentista 30 prosenttiin.
Asumismenojen budjettiosuus on muuttunut yhä enemmän tulosidon
naiseksi. Vuonna 1985 asumismenojen budjettiosuus oli kaikissa tuloryhmissä
noin 20 prosenttia. Sen sijaan vuonna 2006 asumismenojen budjettiosuus laski
tulotason kohotessa. Tämän perusteella, Engelin lakia mukaillen, voidaan
sanoa, että asumismenot ovat aiempaa selvemmin välttämättömy yskulutusta.
Niin ikään elintarvikkeiden, juomien ja aterioiden budjettiosuus laskee tulo
tason kohotessa myös 2000-luvun puolella. Ruokailuun liitty vän kulutuksen
tulosidonnaisuus on kuitenkin heikentyny t 1980-luvun puoliväliin verrattuna.
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Kuvio 2. Kotitalouksien kulutusrakenne tulodesiileittäin vuosina 1985, 1995 ja 2006 (%).
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Lisäksi tietoliikennemenojen tärkeyden ja myös välttämättömy yden koros
tuminen tarkasteluperiodin aikana näky y siten, että sen tulosidonnaisuus on
voimistunut. Tietoliikennemenojen budjettiosuus laski tulotason kohotessa
hienokseltaan jo 1990-luvun puolivälissä. Selkeimmin tulotason ja tietoliikenne
menojen budjettiosuuden välinen yhteys näky y vuoden 2006 aineistossa alimman
tulodesiilin budjettiosuuden ollessa vajaa 5 prosenttia ja ylimmän tulodesiilin
budjettiosuuden hieman yli 2 prosenttia.
Kulutuserä, joka puolestaan identifioituu ei-välttämättömäksi kulutukseksi,
on koko tarkasteluperiodin aikana ollut liikenne- ja matkustusmenot – sen
budjettiosuus nousee selvästi tulotason kohotessa. Liikenteen ja matkustuksen
budjettiosuus on toki kasvanut kaikissa tuloryhmissä. Alimmassa tulodesiilissä
budjettiosuus on kasvanut 15 prosentista 19 prosenttiin. Ylimmässä tulodesiilissä
liikenteeseen ja matkustukseen liittyvä kulutus vei kaikkein suurimman osan
(25 prosenttia) menoista jo 1990-luvun puolivälissä. Vuodesta 1985 vuoteen
2006 budjettiosuus on ylimmässä tulodesiilissä kasvanut 23 prosentista 29 pro
senttiin. Vuonna 2006 liikenteeseen ja matkustukseen liitty vä kulutus oli suurin
menoerä jo viidessä ylimmässä tulodesiilissä. Vuonna 2006 myös kulttuuriin ja
vapaa-aikaan liitty vän kulutuksen budjettiosuus nousi hienokseltaan tulotason
kohotessa. Aiempina vuosina kulttuurin ja vapaa-ajan kulutuksen kokonaismeno
osuudet olivat suurin piirtein samalla tasolla kaikissa tuloryhmissä. Sen sijaan
muiden menojen – menot vakuutuksiin, puhtauteen ja kauneudenhoitoon sekä
erilaisiin palveluihin – budjettiosuus kasvoi tulotason kohotessa vuosina 1985
ja 1995, mutta 2000-luvun puolella budjettiosuus on alinta tulodesiiliä lukuun
ottamatta noin 10 prosenttia. Alimman tulodesiilin budjettiosuus muihin me
noihin on noin 7 prosenttia.
Kokonaisuudessaan suomalaisten keskimääräiset kulutusmenot ovat kasva
neet selvästi vuosien 1985 ja 2006 välisenä aikana. 1990-luvun alun taloudellinen
taantuma pysäytti kasvun kuitenkin hetkeksi. Tällöin lähes kaikki kulutuserät
laskivat jonkin verran. 1990-luvun puolivälistä lähtien kulutusmenot lähtivät
jälleen nousemaan. Selkein kulutusrakenteessa tapahtunut muutos on ollut
elintarvikkeiden kokonaiskulutusosuuden selkeä lasku erityisesti 1990-luvun
puolivälistä alkaen. Aiemmin tämän selvästi suurimman menoerän ovat nyt
ohittaneet asumis- ja liikennemenot.
Kulutu k sesta löy t y y kuitenk in sel keitä väestör yhmit täisiä eroja, jot ka
osittain selittyvät myös tuloeroilla. Erityisesti 1990-luvun jälkimmäiselle puo
liskolle ajoittunut tuloerojen kasvu on eriyttäny t myös kulutusta väestöryhmien
kesken (Ahlqvist ja Ylitalo 2009, 54). 1990-luvun alun laman jälkeen parhaiten
toimeentuleva väestönosa on lisänny t kulutustaan investointi luonteisessa,
ylellisessä ja palveluiden kulutuksessa. Huonoiten toimeentulevalla väestöllä
kulutus painottuu aiempaa enemmän välttämättömy yksiin. Esimerkiksi sosiaali
tur vaetuuksien varassa elävät joutuvat valitsemaan palveluista halvimman
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vaihtoehdon, joka useimmiten on julkisen sektorin tarjoamaa. Pienituloisilla ei
ole myöskään yleensä valinnanvaraa asumisessa (ks. esim. Sihvo 1997; Pajunen
ja Pohjanpää 2000).
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Lapsiperheiden kulutus
Lapsiperheiden kulutus on kiinnostanut niin taloustieteilijöitä kuin sosiologejakin.
Taloustieteellisessä tutkimuksessa huomio on usein kohdistunut lasten aiheut
tamiin kustannuksiin. Tällöin tarkastelun kohteina ovat olleet ennen kaikkea
kotitalouteen liitty vät skaalaedut, jotka huomioon ottamalla voidaan vertailla
rakenteeltaan erilaisten kotitalouksien tuloja tai menoja (esim. Sullström 1989;
Apps ja Rees 2001). Taloussosiologisesta näkökulmasta tarkastelevat tutkimukset
ovat puolestaan lähestyneet lapsiperheiden kulutusta tutkimalla, minkälainen
kulutus on lapsiperheille ty ypillistä ja mitkä tekijät vaikuttavat lapsiperheiden
kulutukseen (esim. Sauli ja Pajunen 2007). Tässä tutkimushankkeessa olemme
tutkineet lapsiperheiden kulutusta jälkimmäisen lähestymistavan hengessä (ks.
Niemelä ja Raijas 2010).
Lapsiperheet ovat taloudellisilta resursseiltaan heterogeeninen ryhmä. Tämä
voidaan havaita muun muassa taulukosta 2, jossa tarkastellaan eri perhety yppien
sijoittumista tulodesiileihin. Tulodesiilit on muodostettu kotitalouden kulutusyk
sikköä2 kohti lasketuista käytettävissä olevista tuloista. Taulukko osoittaa selvästi,
että lapsiperheiden pienituloisuus paikantuu erityisesti yksinhuoltajatalouksiin
(ks. myös Haataja 2009). Lähes kolmannes yksinhuoltajatalouksista sijoittuu
kahteen alimpaan desiiliin ja vajaa neljä viidesosaa pienituloisimpaan puoliskoon.
Kokonaisuudessaan kahden huoltajan lapsiperheiden osuus pienituloisista
on yksinhuoltajatalouksia huomattavasti pienempi. Kahden huoltajan lapsi
perheetkin eroavat toisistaan nuorimman lapsen iän mukaan. Perheet, joissa
on alle 3-vuotiaita lapsia, sijoittuvat tulojakauman keskivaiheille tai hieman
sen alapuolelle. Sen sijaan perheet, joissa nuorin lapsi on yli 3-vuotias mutta alle
kouluiässä, ovat keskimäärin edellistä ryhmää hieman suurituloisempia. Noin
kaksi kolmasosaa perheistä, joiden nuorin lapsi on jo kouluiässä, sijoittuu väestön
suurituloisimpaan puoliskoon. Erot kahden huoltajan lapsiperheiden välillä ovat
erityisen selkeitä tarkasteltaessa tulojakauman ääripäitä. Pienituloisimpiin desii
leihin sijoittuminen laskee ja suurituloisimpiin desiileihin sijoittuminen kasvaa
nuorimman lapsen iän noustessa. Perheiden välisiä eroja selittää muun muassa
2

OECD-modifioitu kulutusyksik kö lasketaan kotitalouden jäsenten painoarvojen summana siten,
että kotitalouden ensimmäinen aikuinen saa painoarvon 1,0, muut 14 vuotta täy ttäneet 0,5 ja alle
14-vuotiaat 0,3 (Tilastokeskus 2013).
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Taulukko 2. Perhetyyppien sijoittuminen tulodesiileihin vuonna 2006 (%).
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Lähde: Omat laskelmat T ilastokeskuksen vuoden 2006 Kulutustutkimusaineistosta.

se, että pikkulapsiperheissä vähintään toinen vanhemmista on todennäköisem
min kotona hoitamassa alle päiväkoti-ikäistä lasta. Lisäksi nuorimman lapsen
ikä on yhteydessä myös vanhempien ikään, jolloin kyse on osaltaan myös siitä,
että työmarkkinoille kiinnittyminen ja palkkataso saattaa olla parempi niillä
vanhemmilla, joilla on jo vanhempia lapsia.
Koska tulot mahdollistavat kulutuksen, edellä havaitut kulutusresurssien
mukaiset erot perhety yppien välillä välitty vät kulutukseen. Vuonna 2006 yksin
huoltajatalouksien keskimääräiset kulutusmenot olivat kulutusyksikköä kohti
noin 14 800 euroa vuodessa. Kahden huoltajan lapsiperheiden keskimääräiset
kulutusmenot olivat yksinhuoltajatalouksia selvästi suuremmat. Perheet, joissa
nuorin lapsi oli alle 3-vuotias, kuluttivat noin 18 600 euroa vuodessa. Keski
määräiset kulutusyksik köä kohti lasketut vuotuiset kulutusmenot kasvoivat
tulotason tapaan nuorimman lapsen iän mukaan. Perheiden, joiden nuorin lapsi
oli jo kouluiässä, keskimääräiset vuotuiset kulutusmenot olivat lähes puolitoista
kertaa suuremmat kuin yksinhuoltajatalouksilla eli noin 20 700 euroa.
Perhety yppien väliset erot absoluuttisissa kulutusmenoissa näky vät myös
perhety yppien kulutusrakennetta analysoitaessa (kuvio 3, s. 112). Kulutuksen
rakenteessa ilmenevät perhety yppien väliset erot ovat kuitenkin pienempiä kuin
absoluuttisia kulutusmenoja tutkittaessa. Kulutuksen rakenteessa on kyse eri
kulutusmenoerien suhteellisista osuuksista. Ryhmien väliset absoluuttiset erot
saattavat olla suhteellisia osuuksia selvästi suurempia. Suhteelliset kulutuserot
ovat kuitenkin mielenkiintoisia, sillä niitä tarkastelemalla voidaan tutkia, suun
tautuuko eri perhety yppien kulutus toisistaan poikkeavalla tavalla.
Yksinhuoltajat kuluttavat menoistaan yli puolet asumiseen sekä ruokiin
ja juomiin (ks. myös Niemelä 2009). Näiden välttämättömy yksinä pidettävien
kulutuserien osuus kokonaismenoista laskee siirry ttäessä kahden huoltajan
lapsiperheisiin. Kahden huoltajan lapsiperheidenkin välillä on eroja. Kuviossa 2
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osoitettiin, että asumisen sekä ruoan ja juomien osuus kokonaismenoista laskee
siirryttäessä keskimäärin parempituloisiin perheisiin. Perheet, joiden lapset ovat
jo kouluiässä, kuluttavat asumiseen sekä ruokiin ja juomiin hieman vähemmän
kuin väestössä keskimäärin (vrt. kuvio 1, s. 107).
Yleisesti ottaen kahden huoltajan lapsiperheillä on muita kotitalousty yppejä
suuremmat meno-osuudet vaatteiden ja jalkineiden, kulttuuri- ja vapaa-ajan
sekä muiden hyödykkeiden ja palveluiden, kuten koulutus- ja sosiaalipalvelu
jen, vakuutusten sekä puhtauden ja kauneudenhoidon, kulutuksessa. Lisäksi
kahden huoltajan lapsiperheet kuluttavat ison osan menoistaan liikenteeseen ja
matkustukseen. (Ks. myös Niemelä ja Raijas 2012.) Lapsiperheille ty ypillinen
kulutuskäyttäytyminen näky y myös siinä, että esimerkiksi yksinhuoltajatalouk
sien kulutuksen rakenteessa vaatteiden ja jalkineiden, kulttuuri- ja vapaa-ajan,
tietoliikenteen ja muiden kulutushyödykkeiden meno-osuudet eivät ratkaisevasti
poikkea kahden huoltajan lapsiperheiden meno-osuuksista. Yksinhuoltajat tinki
vät mahdollisesti eniten liikenne- ja matkustusmenoista. On kuitenkin todettava,
että kulutustutkimusaineistojen yksi heikkous on se, että tulkinnat kotitalouksien
tinkimiskohteista perustuvat aina epäsuoraan päättely yn. Kulutusmenoja tut
kimalla tiedämme varmasti vain sen, mitä kotitaloudet ovat kuluttaneet, emme
sitä, millä tavoin ja millä perusteilla kulutuspäätökset on tehty.
Koska lapsiperheistä suurimmalla osalla on varsin hy vät mahdollisuudet ku
luttaa, on kulutuksella niiden elämässä keskeinen rooli. Etenkin nuorten aikuisten
Kuvio 3. Kulutusrakenne perhetyypeittäin vuonna 2006 (%).
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lapsiperheet tekevät paljon erilaisia perheen perustamiseen liitty viä hankintoja.
Lapsiperheet ovat myös päivittäistavaroita ja teknologiaa runsaasti kuluttava ryh
mä (Ahlqvist 2004; Hakovirta ja Rantalaiho 2012). Vaikka erityisesti asumismenot
ovat viime vuosina leikanneet huomattavan osan perheiden kokonaisbudjetista,
yhä suurempi osuus lapsiperheiden kulutuksesta suuntautuu vapaa-aikaan.
Tietoliikenteen lisäksi lapsiperheet ovat 1990-luvun lopulta lähtien kuluttaneet
yhä enemmän muun muassa erilaisiin vapaa-ajan palveluihin sekä ravintoloissa
syömiseen. Lapsiperheet viettävät viikonloppujen ja lomien vapaa-aikaa aiempaa
enemmän kulutuskeskeisesti laskettelukeskuksissa, kylpylöissä, huvi- ja vesi
puistoissa, perheravintoloissa sekä elokuvissa. Tämän lisäksi vapaa-ajan kulutus
kotona on kasvanut erityisesti elektroniikkahankintojen muodossa. (Raijas ja
Wilska 2008, 243–244.) Nykyajan lapset ja nuoret omistavat tänä päivänä run
saasti tavaroita henkilökohtaisesti (Autio 2004). Esimerkiksi kahdeksasluokka
laisille lapsille tehtyjen haastattelujen perusteella lapset listasivat välttämättö
minä pitämiksi asioikseen erityisesti puhelimen, taskurahan, oman huoneen
ja tietokoneen käy ttömahdollisuuden (Hakovirta ja Rantalaiho 2012, 45–48).
Niukoissa taloudellisissa oloissa elävät perheet priorisoivat lastensa kulutus
tarpeita suhteellisesti varakkaampia enemmän (Hamilton ja Catterall 2006).
Lasten vaatteet ja harrastukset ovat niukkuuden keskelläkin perheiden viimeisiä
säästökohteita. Pienituloiset vanhemmat tinkivät usein omasta kulutuksestaan
(Kiili 1999) ja hankinnoista, joita käytetään vain perheen sisällä, esimerkiksi
ruoasta. Vuonna 1998 pienituloiset lapsiperheet käyttivät lasten menoihin suh
teellisesti suuremman osan kokonaiskulutuksestaan kuin suurituloiset perheet.
Euromääräisesti tarkasteltuna pienituloiset vanhemmat kuluttivat v uonna
1998 lasta kohden vain puolet siitä, mitä ylimpään tuloviidennekseen kuuluvat
vanhemmat (Kartovaara ja Sauli 2000). Tulojen noustessa lapseen käytetty raha
määrä nousee: vuonna 2002 alimmassa tulokvintiilissä lapseen kohdennetut
menot olivat 40 prosenttia ylimmän tulokvintiilin lasten kulutukseen käyttä
mästä määrästä. Lasten henkilökohtainen kulutus oli alimmassa tulokvintiilissä
vajaan kolmanneksen ylimmän tulokvintiilin vastaavasta. Teini-ikäiset nuoret
vievät alimmassa tulokvintiilissä jopa 57 prosenttia perheen menoista. (Sauli ja
Pajunen 2007, 329–330 ja 335.)
L apsiperheiden ku lut u k sessa suu r i mmat erot i l menevät investoi nt i
luonteisissa hankinnoissa, yksityisautoilussa sekä vapaa-ajan kulutustavaroiden
hankinnassa. Niin ikään rahan käyttöä vaativa vapaa-ajan vietto erottelee lapsi
perheitä. Pienitu loiset lapsiperheet joutuvat tink imää n myös vaatteista ja
kauneudenhoidosta. Terveydenhoidossa ja liik kumisessa pienituloiset lapsi
perheet ovat julkisten palveluiden varassa. (Ahlqvist 2004, 128–135.)
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Kuten tämän teoksen johdantoartikkelissa todettiin, tutkimushankkeen tavoi
te oli tutkia perusturvan tasoa ja sen riittäv y yttä eri menetelmin kulutuksen
näkökulmasta. Olemme verranneet väestön ja pienituloisten (alimman tulo
kvintiilin) keskimääräisiä kulutusmenoja ja niiden rakennetta viitebudjettien
perusteella laskettuihin menoihin tarkemmin erillisessä raportissa (Niemelä ja
Raijas 2012, 27–30). Erilaiset lähestymistavat tuottivat verrattain yhtenäisen ja
toisiaan tukevan kuvan kohtuullisen minimikulutuksen tasosta. Eri menetelmien
laskentaperusteet ja esimerkiksi viitebudjettien painotukset tuottivat kuitenkin
jonkin verran eroja yksittäisissä kulutuserissä ja eri kotitalousty ypeissä.
Taulukossa 3 verrataan viitebudjettien ja pienituloisten kulutusmenoja eri
kotitalousty yppien keskimääräisiin kokonaismenoihin. Sekä viitebudjetit että
pienituloisten keskimääräiset kulutusmenot jäävät keskimääräisiä kulutusmenoja
pienemmiksi. Ainoa poikkeus on yli 65-vuotiaiden viitebudjetti, jossa asumisme
not on arvioitu selvästi suuremmiksi kuin ne kulutustutkimusaineistojen perus
teella keskimäärin ovat. Tämä johtuu siitä, että viitebudjeteissa asumismenot on
arvioitu vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen markkinavuokrien perusteella, kun
taas todellisuudessa iäkkäät ihmiset asuvat usein vanhoissa ja velattomissa omis
tusasunnoissa. Ilman asumismenoja yksin asuvien yli 65-vuotiaiden viitebudjetti
olisi 72 prosenttia keskimääräisistä kulutusmenoista. Pienituloisten kulutus on
kotitalousty ypistä riippuen 56 –81 prosenttia keskimääräisistä kulutusmenoista.
Viitebudjeteissa vaihtelu on hieman suurempaa. Menetelmät antavat yhtenevim
män kuvan yksin asuvien alle 45-vuotiaiden ja lapsiperheiden kulutusmenoista.
Molempien menetelmien mukaan keski-ikäisten lapsettomien parien kulutus
jää eniten jälkeen keskimääräisestä kulutuksesta.
Taulukko 3. Viitebudjettien ja pienituloisten kulutusmenot suhteessa keskimääräisiin kulutus
menoihin erilaisissa kotitaloustyypeissä (%).
Yksin asuva,
alle 45 v

Yksin asuva,
yli 65 v

Lapseton pari

Lapsiperhe

Viitebudjetti

70,7

116,9

63,9

83,5

Pienituloiset,
alin tulokvintiili

70,5

81,4

55,7

76,8

Lähde: Niemelä ja Raijas 2012, 30.
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Perusturvan riittäv y yden arviointiraportissa todettiin, että eläkkeensaajia
lukuun ottamatta perusturvaetuudet kattoivat vuonna 2010 vain noin kaksi
kolmasosaa kohtuulliseksi katsotusta minimikulutuksesta (Terveyden ja hy vin
voinnin laitos 2011). Taulukossa 4 esitetään neljän hypoteettisen kotitalousty ypin
saamat perusturvaetuudet sekä viitebudjettien ja pienituloisten kulutusmenot ja
näiden suhteet prosentteina. Analy ysissa oletetaan, että alle 45-vuotias henkilö on
työtön ja saa työmarkkinatukea sekä yleistä asumistukea suurimman mahdollisen
määrän. Hänen käytettävissä olevat tulonsa ovat tällöin 865 euroa kuukaudessa.
Yksin asuva yli 65-vuotias on eläkeläinen, joka saa täyden takuueläkkeen sekä
enimmäismäärän eläkeläisen asumistukea. Käytettävissä olevat tulot ovat näillä
oletuksilla 1 135 euroa kuukaudessa. Lapsettoman pariskunnan kohdalla mo
lemmat saavat työmarkkinatukea ja yleistä asumistukea, jolloin heidän yhteen
lasketut tulonsa ovat 1 641 euroa. Kaksilapsisessa lapsiperheessä kotitalouden
tulot muodostuvat korotetuista työmarkkinatuista, lapsilisistä sekä yleisestä
asumistuesta. Heidän yhteenlasketut etuutensa ovat 2 344 euroa kuukaudessa.
Taulukossa 4 tarkastellaan näiden edellä mainittujen etuuksien tuomia tuloja
suhteessa pienituloisten keskimääräisiin kulutusmenoihin ja viitebudjetteihin.
Perusturvaetuuksien riittäv y ys toimeentuloon vaihtelee eri kotitalous
ty y peissä. Lisäksi perusturvaetuuksien riittäv y ydestä saatava kuva vaihtelee
jonkin verran riippuen siitä, verrataanko etuuksien tasoa pienituloisten kulutuk
seen tai viitebudjettiin. Parhaiten perusturva näyttäisi kattavan yksin asuvan yli
65-vuotiaan kohtuullisen kulutuksen. Peruseläketurva ylittää yli kolmanneksella
pienituloisten keskimääräisen kulutuksen (138,2 %), ja se on lähes 100 prosent
tia myös viitebudjetista (96,3 %). Sama tulos saatiin perusturvan riittävy yden
arviointiraportissa (Terveyden ja hy vinvoinnin laitos 2011). Yksin asuvan alle
45-vuotiaan saamat etuudet kattavat noin 75 prosenttia molempien laskentaTaulukko 4. Perusturvaetuuksien suhde (%) pienituloisten kulutusmenoihin ja viite
budjettien menoihin vuoden 2010 hinnoin.

Yksin asuva,
alle 45 v
Yksin asuva,
yli 65 v
Pariskunta
Lapsiperhe

Etuudet
yhteensä (€)

Pienituloisten
kulutus (€)

Viitebudjetti
(€)

Etuuksien
osuus pieni
tuloisten
kulutuksesta
(%)

865

1 148

1 151

75,3

75,2

1 135
1 641
2 344

821
1 680
2 988

1 178
1 927
3 250

138,2
97,7
78,4

96,3
85,2
72,1

Lähde: Niemelä ja Raijas 2012, 30.
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tapojen mukaisista menoista. Lapsettoman keski-ikäisen pariskunnan perusturva
on lähes samansuuruinen kuin pienituloisten keskimääräinen kulutus. Sillä
pystyisi hankkimaan 85 prosenttia viitebudjetin kulutuskorista. Lapsiperheille
perusturvaetuudet mahdollistavat vain 72 prosenttia viitebudjetin mukaisesta
kulutuskorista. Lapsiperheiden perusturvan taso jää myös pienituloisten keski
määräisiä kulutusmenoja pienemmiksi.
Tuloksia tarkasteltaessa täy ty y muistaa, että muodostetut esimerkkitaloudet
ovat hypoteettisia ja lisäksi mukana ovat vain tärkeimmät perusturvaetuudet.
Todellisessa elämässä tämänty y ppiset kotitaloudet joutuvat todennäköisesti
turvautumaan lisäksi toimeentulotukeen. Siitä huolimatta lienee perusteltua
todeta, että nykyisen perusturvan tasolla etuuksien varassa elävät kotitaloudet
eivät kykene, mahdollisesti joitakin eläkeläisryhmiä lukuun ottamatta, saavut
tamaan edes minimikulutuksen tasoa.
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Tuuli Hirvilammi ja Sari Mäki
Toimeentulovaikeuksia, yksinäisyyttä ja alemmuuden
kokemuksia
Perusturvan saajien rajalliset toimintamahdollisuudet1

Pelkän perusturvan varassa elävät ovat tuloilla mitattuna köyhiä. Pienituloi
suus rajoittaa monin tavoin heidän mahdollisuuksiaan saavuttaa perusturvan
tavoitteeksi määritelty riittävä toimeentulo ja kohtuullinen elintaso. Perusturvan
saajien niukka taloudellinen tilanne on osoitettu useissa tilastollisissa tarkas
teluissa ja arvioinneissa (esim. Moisio 2010; Terveyden ja hy vinvoinnin laitos
2011). Myös laadullisiin aineistoihin perustuvat tutkimukset ovat kuvanneet
perusturvan saajien kokemaa köyhy yttä: puutetta välttämättömästä kulutuksesta
sekä jatkuvaa kuluista tinkimistä ja leipäjonoissa seisomista (esim. Roivainen
ym. 2011; Hakkarainen 2012). Vuoden 2012 alussa tehdyt työttömy ysturvan ja
toimeentulotuen perusosan korotukset eivät olennaisesti parantaneet tilannetta
(Honkanen ja Tervola 2012).
Elämäntilanteiden kirjon laajuuden vuoksi köyhy ys koskettaa kuitenkin
ihmisiä eri tavoin. Usein vanhempainetuuksien saajat ja opiskelijat nostavat
perusturvaetuuksia väliaikaisesti, kun taas esimerkiksi pitkäaikaissairaat saat
tavat elää koko aikuisikänsä täyden kansaneläkkeen ja takuueläkkeen varassa.
Terveyden ja toimintaky vyn erot eri etuuksien saajien välillä ovat suuria. Erot
perhetaustassa ja sosiaalisissa suhteissa vaikuttavat perusturvan saajien talou
delliseen selviytymiseen. Lisäksi henkilökohtaiset, köyhy yttä ylläpitävät elämän
tilanteet vaihtelevat suuresti.
Pelk kä taloudellisen toimeentulon tai materiaalisen huono-osaisuuden
tutkiminen esimerkiksi tulo- tai kulutustutkimusaineistoilla siv uuttaa täl
la iset erot ja häv it tää sa ma l la monta oleel l ist a nä köku l ma a peru stu r va n
varassa elä misestä. Perustur van saajien kohtaaman köyhy yden k irjo tulee
s e lve m m i n e si i n, k u n köy hy y t t ä a r v ioid a a n toi m i nt a m a hdol l i suu k sien
puut teena (esi m. Sen 1999). Tä l löi n köyhy yst ut k i mu k si ssa t a rk a stel la a n
pien it u loi suuden l isä k si laajem mi n i h m isten toi m i nt a a est äv iä rajoit tei
ta ja a r v ioidaan, onko ihminen pyst y ny t saav uttamaa n sel laisia toimin
1 Kiitämme Hanna-Mari Heinosta artikkelimme kommentoimisesta.
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toja, jot ka katsotaan vä lttä mättömi ksi. (Callander y m. 2012; Hick 2012).
Toiminta ma hdol lisuu k sia tarkastelevaa a na ly y ttistä viitekehystä voidaan
hyödyntää köyhy ystutkimuksen lisäksi politiik katoimien arviointiin, minkä
vuoksi näkökulma soveltuu hy vin myös perusturvan riittävy yden arviointiin
(ks. Alkire 2008).
Artikkelimme tarkoitus on laajentaa perusturvan riittäv y yden arviointia
tarkastelemalla perusturvan saajien toimintamahdollisuuksia rajoittavia teki
jöitä. Laadullisen tutkimusasetelmamme tavoite on tuoda esiin perusturvan
varassa elävien ihmisten omia kokemuksia ja jäsentää yksilöiden välisiä toiminta
mahdollisuuksien eroja. Haastatteluaineiston analy ysiin perustuen kuvaamme,
miten erilaiset yksilölliseen elämäntilanteeseen, sosiaalisiin suhteisiin ja suh
teelliseen asemaan liitty vät tekijät rajoittavat t yöttömy ysturvan, kotihoidon
tuen, opintotuen ja takuueläkkeen varassa elävien perusturvan saajien toiminta
mahdollisuuksia. Analysoimme haastatteluja asemointiteorian näkökulmasta ja
kysymme, millä tavoin perusturvan saajat asemoivat itsensä toimintamahdol
lisuuksiltaan rajoitteisiksi.
Seuraavassa luvussa kuvaamme analy ysimme teoreettis-käsitteellisen viite
kehyksen ja esittelemme tutkimuksen aineiston sekä analy ysimenetelmän. Tämän
jälkeen kuvaamme haastateltujen toimintamahdollisuuksia rajoittavia tekijöitä.
Lopuksi keskustelemme analy ysin havainnoista ja pohdimme, mitä annettavaa
toimintamahdollisuuksia korostavalla moniulotteisella lähestymistavalla sekä
laadullisella tutkimusotteella voisi olla perusturvan riittävy yden lakisääteiselle
arvioinnille.

Toimintamahdollisuudet ja asemointiteoria
Toimintamahdollisuuksia tarkastelevassa viitekehyksessä (capability approach)
i hm isen hy v i nvoi nt ia a r v ioidaa n su hteessa er i la isi i n toim intoi hi n ja va
l i n na nma hdol li suu k si i n sen sijaa n, e t t ä t ut k it t a isi i n, mitä resu rsseja ta i
hyödyk keit ä hä nel lä on. Viitekehystä keh it tä ny t A ma r t ya Sen t a rkoit ta a
toi m i nta ma hdol l isuu k si l la (capabilities) niitä va i htoehtoisia toimintojen
yhd i stel m iä, jot k a yk si lö voi ha lutessa a n saav ut ta a. Jos yk si löiden tosi
asialliset mahdollisuudet ovat rajalliset esimerkiksi pienituloisuuden tai sairauden
vuoksi, hänellä on vähemmän mahdollisuuksia saavuttaa ja toteuttaa tärkeinä
pitämiään toimintoja ( functionings). Toiminnot ovat Senin mukaan yksilön
valinnan seurauksena toteutuneita mahdollisuuksia, kuten esimerkiksi se, että
ihminen on riittävästi ravittu, elää terveenä, kunnioittaa itseään tai osallistuu
yhteisön elämään. Vaikka osa toiminnoista voi olla kaikille välttämättömiä ja
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laajasti hy väksyttyjä, tavoiteltavat toiminnot vaihtelevat kuitenkin eri yksilöillä
suuresti. (Sen 1993, 31.)
Sen määrittelee köyhy yden toimintamahdollisuuksien eli tosiasiallisten
vapauksien puutteena (Sen 2009, 234). Köyhy ystutkimuksen analy ysin kohteena
ovat erilaiset rajoitteet, jotka estävät yksilöitä saavuttamasta hy vinvointia (Hick
2012). Yksilön henkilökohtaisen toimintaky v yn arvioiminen on oleellista, koska
materiaalisen puutteen mittaaminen ei kuvaa riittävästi haittojen yhteen kie
toutumista esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, jossa vamma estää henkilöä työl
listymästä (Sen 2009, 256). Tästä sy ystä köyhy ystutkimuksissa tulisi huomioida
myös esimerkiksi terveydentila ja yksilön koulutusmahdollisuudet (Callander ym.
2012). Yksilöllisen toimintakyv yn lisäksi toimintamahdollisuuksiin vaikuttavat
monin tavoin erilaiset sosiaaliset järjestelmät, kuten julkinen terveydenhuolto,
koulutusmahdollisuudet sekä yhteiskunnan sosiaalinen koheesio ja harmonia
(Robeyns 2005; Sen 2009, 227). Tällöin on tärkeää arvioida laajemmin toiminta
ympäristöä ja selvittää, miten erilaiset rakenteelliset tekijät ehdollistavat yksilöi
den valintoja (Goerne 2010, 8).
Pienituloisuus ei rajoita kaikkia ihmisiä samalla tavalla, koska ihmisillä
on erilaisia toimintamahdollisuuksia. Siihen, miten yksilö voi muuntaa tuloista
(kuten tulonsiirroista) tai kulutushyödykkeistä saatavan hyödyn haluamakseen
toiminnoksi, vaikuttaa Senin mukaan neljä erilaista erottelevaa tekijää: 1) henkilö
kohtaiset erot (esim. ikä, sukupuoli, sairaudet, lukutaito, älyk ky ys), 2) elin
ympäristöön liittyvät erot (esim. ilmasto-olosuhteet), 3) sosiaalisten olosuhteiden
erot (esim. poliittinen järjestelmä, sosiaaliset normit, turvallisuus, sukupuoli
roolit) ja 4) yksilöiden suhteelliseen asemaan liitty vät tekijät (esim. suhteellisen
köyhy yden kokemukset). (Sen 1999, 70–71 ja 2009, 254–256.)
Kuvio kuvaa artikkelimme viitekehystä toimintamahdollisuuksia rajoitta
vien tekijöiden arvioimiseksi. Poliittinen, sosiaalinen ja taloudellinen ympäristö
määrittävät perusturvaetuuksien ja muun sosiaaliturvan tasoa sekä saatavilla
olevien julkisten palveluiden määrää. Tätä kautta ne vaikuttavat perusturvan
saajien resursseihin ja erilaisiin erotteleviin tekijöihin. Yksilöt tekevät valintoja
saatavilla olevien mahdollisuuksien rajoissa ja niiden ohjaamina. Tutkimus
asetelma mme kanna lta on olennaista, että toimintama hdollisuu ksien tut
kimuksessa erotetaan toisistaan resurssit ja erottelevat tekijät – ja samalla ne
ymmärretään toisiinsa kietoutuneina (Sen 1999, 90). Erottelun kautta voidaan
jäsentää sitä, miksi perusturvan saajat voivat saavuttaa hyvin erilaisia asioita
samantasoisista tulonsiirroista huolimatta. Sekä resurssien että erottelevien teki
jöiden kuvaaminen auttaa ymmärtämään perusturvan varassa elävien ihmisten
elämän kokonaisuutta (ks. Bonvin ja Moachon 2008, 298).
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Sen ei ole määrittänyt tiettyjä välttämättömiä toimintamahdollisuuksia, joita
yksilöiden tulisi aina ja kaikissa yhteiskunnissa saavuttaa. Se, minkä toiminta
mahdollisuuksien toteutumista köyhy ystutkimuksessa varsinaisesti arvioidaan,
määrittyykin aina tilannekohtaisesti. Koska yksilöillä pitäisi olla vapaus tunnistaa
ja valita itselleen arvokkaita toimintoja, yhteiskuntapolitiikassa ei tulisi asettaa
tiettyjä normeja sille, minkälaisia toimintoja kaikille kuuluvaan kohtuulliseen
minimiin sisälty y. Olennaista on se, että yhteiskunta tarjoaa yksilöille tietyt, jul
kisessa keskustelussa ja päätöksenteossa välttämättömäksi määritelly t toiminta
mahdollisuudet2. (Sen 2009.)
Tässä artikkelissa kuvaamme perusturvan saajien erotteleviin tekijöihin
liitty viä rajoitteita. Erilaiset toimintamahdollisuuksien rajoitteet tulevat hy vin
näky väksi haastattelupuheessa esitetyissä asemoinneissa. Asemat ilmentävät
tuottajansa (asemoijan) kykyä, mutta myös vallitsevaa ja paikallista oikeuksien
ja velvollisuuksien verkostoa. Asemointiteorian (positioning theory) mukaan
yksilöiden asemat tuotetaan puheen avulla osana kertomusta. Kolmiulotteinen
kertomuksen rakenne sisältää kertomuksellisuuden, puheilmaisun ja asemat.
Asemointi jaetaan teorian mukaan vielä kolmeen eri tasoon. Ensimmäisen asteen
asemointi tapahtuu usein tiedostamatta; silloin puhuja asemoi itsensä ja muut
puheessaan joihinkin tiettyihin asemiin. Toisen asteen asemointi tapahtuu silloin,
2

Suomessa tämä toteutuu pitkälti juuri näin, sillä ainoastaan toimeentulotukea koskevassa lain
säädännössä normitetaan jonkin verran sitä, mitä välttämättömään minimiin tulisi sisältyä (ks.
Kalliomaa-Puhan artikkeli tässä teoksessa).
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kun ensimmäisen asteen asemointia ei pidetä itsestäänselvy y tenä. Toisen asteen
asemointi on aina tarkoituksenmukaista, ja sen avulla voidaan kieltäy tyä tarjotus
ta asemasta. Esimerkiksi perusturvan saaja voi itse kieltää olevansa köyhä. Kol
mannen asteen asemoinnissa voidaan ottaa mukaan kolmas osapuoli kertomalla
hänelle käydystä keskustelusta, jolloin itse ja muut asemoidaan uudestaan. (Harré
ja van Langenhove 1999.) Kolmannen asteen asemointi näky y usein tutkimus
tilanteissa, koska niissä haastateltavat saavat mahdollisuuden todellisuuden
korjaamiseen ja kokemuksiensa uudelleen käsittely yn (van Langenhove ja Harré
1999, 21; ks. Pöysä 2010).
Analysoimme haastateltujen puhetta tarkoituksellisen itseasemoinnin käsit
teen kautta (van Langenhove ja Harré 1999, 26), koska tutkimukseen osallistumi
nen voidaan nähdä haastateltavien keinona saavuttaa jokin tavoite: perusturvan
saajien tutkimukseen osallistumista motivoi esimerkiksi halu saada korotuksia
riittämättömäksi koettuun perusturvaan. Van Langehove ja Harré (1999, 23)
toteavat, että oikeus asemoida itseään jakautuu yhteiskunnassa epätasaisesti.
Ihmiset asemoivat itseään niistä oikeuksista, velvollisuuksista ja vaatimuksista
käsin, joita heillä on, joita he olettavat heillä olevan tai jotka heille on määrätty
jokapäiväisen elämän piirissä. Siten puheessa tehdyt asemoinnit kuvastavat va
pauksia ja toimintamahdollisuuksia sekä täsmällisemmin myös yksilön olettamia
oikeuksia, velvollisuuksia ja vaatimuksia.

Laadullinen lähestymistapa
Artikkelissa on yhdistetty kaksi laadullista haastatteluaineistoa3. Haastattelut on
tehty Helsingin työttömien yhdistyksen tiloissa, kahviloissa ja haastateltavien ko
tona. Haastateltavat on tavoitettu Helsingin työttömien yhdistyksen ja internetin
välityksellä sekä Kelan rekisteritietojen avulla. Molemmat haastatteluaineistot
on kerätty puolistrukturoituina teemahaastatteluina. Aineistojen haastattelu
rungot poikkesivat teemoiltaan toisistaan, mutta köyhy yden kokemukset ja arki
elämää rajoittavat asiat tulivat vahvasti esille molemmissa haastatteluaineistoissa,
jolloin ne voitiin yhdistää tämän artikkelin tarkoituksia varten.
Aineisto muodostuu 18 miehen ja 15 naisen haastatteluista. Haastateltavien
ikä vaihtelee 21 ja 65 ikävuoden välillä. Pääasiallinen tulonlähde yli puolella
haastateltavista on työmarkkinatuki tai kansaneläke. Niiden lisäksi aineistossa
on työttömän peruspäivärahan, opintotuen tai kotihoidontuen saajia. Näiden
ensisijaisten etuuksien lisäksi miltei kaikki saivat jotakin tai useita seuraavista

3

Ensimmäisen aineiston haastattelut toteutettiin vuosina 2009–2010 ja toisen vuonna 2011.
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etuuksista: yleistä tai eläkkeensaajan asumistukea tai opiskelijan asumislisää,
toimeentulotukea, elä kkeensaajan hoitotukea, elatustukea, lapsilisää tai yli
16-vuotiaan vammaistukea. Muutamalla eläkkeensaajalla oli pieniä palkkatuloja
tuetusta työstä ja osa tutkittavista sai läheisiltään taloudellista apua.
Kaikkien 33 perusturvan saajan elämäntilanteet olivat hy vin erilaisia. Nuo
remmat työmarkkinatuen saajat olivat hakemassa opiskelupaikkoja tai töitä, kun
taas vanhemmat pitkäaikaistyöttömät odottivat eläkkeelle pääsyä. Tutkittavien
joukkoon mahtui niin vauraudessa eläneitä entisiä yrittäjiä kuin koko elämänsä
köyhy yttä kokeneita eläkeläisiäkin. Pitkäaikaistyöttömät olivat olleet vuosia,
jopa yli 20 vuotta, ilman töitä. Työttömy yden syinä mainittiin terveysongelmat,
velkaantuminen, ammattia vastaavan työn puute, alan vaihto myöhemmällä
iällä, koulutuksen puute, kesken jääneet opinnot ja työelämästä syrjäytyminen
lastenhoidon takia. Haastateltavien asema vaihteli myös sen suhteen, pitivätkö he
tilannettaan väliaikaisena vai pysy vänä; osa työttömy ysetuuksien, kotihoidon
tuen ja opintotuen saajista odotti elämäntilanteen muuttumista pian paremmaksi.
Toisin oli niillä tutkittavilla, jotka olivat ylivelkaantuneita tai pysy västi sairaita.
Haastat teluaineiston luok ittelussa sovelsimme a lu ksi edel lä kuvat tuja
erottelevia tekijöitä (Sen 2009, 254–256), mutta analyysin edetessä luokittelu
muuttui aineistolähtöisemmäksi. Esimerkiksi henkilökohtaisten tekijöiden koh
dalla laajensimme analy ysia iän ja sukupuolen kaltaisista eroista haastateltujen
esiin tuomien yksilöllisten elämäntilanteiden erojen suuntaan. Muodostimme
kolme erottelevaa pääluokkaa: henkilökohtaiset tekijät, sosiaaliset suhteet ja
suhteellinen asema. Kuvaamme artikkelissamme kunkin luokan sisältöä, jolloin
analy ysimme rakentaa kertomusta perusturvan saajien kokemista rajoituksista
ja riittämättömistä toimintamahdollisuuksista.
Luokkiin sisälty viä lausumia analysoimme asemointiteorian mukaisesti
niin, että tarkastelemme tutkittavien puheilmaisuja ja itseasemointeja. Tutkimus
kohteenamme on haastateltujen tuottama puhe, johon suhtaudumme näytteenä
todellisuudesta (Koskinen ym. 2005, 71–72). Haastateltavien lausumat vaihtelevat
sen mukaan, miten haastateltavat haluavat itsensä esittää (van Langenhove ja
Harré 1999, 25). Analy ysimme ja tulkintamme lähtökohtana on se, että strategiset
ja tiedostamattomat asemoinnit sekoittuvat puheessa ja niiden rajankäyntiä on
mahdotonta eritellä. Olemmekin yhden totuuden sijaan kiinnostuneita niistä
eri tavoista, joilla haastateltavat asemoivat itseään suhteessa rajallisiin toimin
tamahdollisuuksiin.
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Analy ysimme ensimmäisessä vaiheessa kuvaamme muutamin esimerkein, miten
rahan puute rajoittaa perusturvan saajien toimintamahdollisuuksia. Ensinnäkin
erilaisten arkipäiväisten hankintojen tekeminen on usein taloudellisesti mah
dotonta – puhumattakaan isommista hankinnoista. Pienen tulonsiirron varassa
eläminen on ”kädestä suuhun” -elämää, jolloin tutkittavat eivät pysty säästämään
rahaa suurempia hankintoja varten. Eräs tutkittavista asemoi itsensä köyhäksi,
koska hänellä ei ole minkäänlaisia säästöjä:
”V: No, sittenhän sitä olisi se py ykkikone kun hajoais, niin sittenhän
kun olisi säästöjä niin ostaisi sen. Enhän minä sitten köyhä oliskaan!
H: Niin, että heti jos olis säästöjä niin ei olis köyhä.
V: Niin, enhän minä köyhä olis, minä olisin rikas. Rikashan mä siinä
tapauksessa olisin, jos mulla olisi omaisuutta pankissa.”
Perusturvan saajilla ei kerry pankkiin säästöjä eikä suurella osalla haastatel
tavista ole muuta varallisuutta kuin kodin huonekalut ja kestokulutustavarat. Yksi
haastateltavista asuu omistusasunnossa mutta asuntovarallisuus ei ole helposti
käyttöön otettavaa pääomaa eikä se tällöin lisää valinnanvapauksia arkipäiväi
sessä elämässä (ks. Törmälehto 2012). Koska haastateltavilla ei ole varallisuutta
ja heidän takaisinmaksuvaransa on pieni tai olematon, heidän on vaikea saada
pankkilainaa suurempia hankintoja varten.
Nykyisessä kulutusyhteiskunnassa taloudelliset resurssit lisäävät kiistatto
masti yksilöiden vapautta valita ja saavuttaa itselleen mieluisia toimintoja. Pieni
tuloisuus kaventaa mahdollisuuksia valita mieluisia toimintoja (ks. Callander
ym. 2012, 146). Perusturvan saajat pitävät rajoitteina esimerkiksi sitä, että he
eivät voi valita asuinaluettaan tai ostaa ruokaa muun kuin halvimman hinnan
perusteella. Tällöin valinnat eivät tunnu omilta:
”V: Miltä teistä tuntuu, kun joka perhanan penni pitää laskea, että
mitä sä saat kaupasta? Et koskaan voi mennä kuule kauppaan ja ostaa
sitä, mitä sun mieli tekee.”
Tulojen ja menojen yhteensovittaminen vaatii jatkuvaa kekseliäisy yttä ja
tarpeiden ty ydytyksestä tinkimistä. Pienituloisuus rajoittaa esimerkiksi haas
tateltavien mahdollisuuksia arkiliikenteeseen, koska haastateltavilla ei ole aina
varaa ostaa bussilippua, saati sitten omistaa autoa. Myös harrastusmahdollisuu
det rajoittuvat maksuttomiin tai mahdollisimman halpoihin vaihtoehtoihin –
varsinkin kun haastateltavat kokevat liikuntaharrastusten hintatason nousseen
ja karanneen täysin ulottumattomiin. On eri asia lenkkeillä tai pyöräillä sen
vuoksi, että ei ole varaa käydä ohjatuilla liikuntatunneilla, kuin sen vuoksi, että
juoksuharrastus on osa keskiluokkaista kulttuurimakua (ks. Kahma 2011, 63).
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Perusturvan saajat kuvaavat arkipäiväistä elämäänsä pakkojen ja itsestä
riippumattomien olosuhteiden summana, jolloin heidän saavuttamansa toi
minnot eivät suinkaan aina ole vapaiden valintojen seurausta (vrt. kuvio 1).
Senin (2009) mukaan köyhy ystutkimukseen tulisikin sisältyä arvio prosessista
eli siitä, onko yksilö saavuttanut toiminnot vapaan valinnan vai olosuhteiden
pakkojen seurauksena4. Perusturvan saajien kokema köyhy ys on nimenomaan
vastentahtoista, pienituloisuudesta johtuvaa toimintamahdollisuuksien vähy yttä.
Perusturvan saajien kokemukset osoittavat, että rahan puute ja rajalliset
toimintamahdollisuudet kietoutuvat tiiviisti toisiinsa. Pienituloisuus voi olla
sekä toimintaa rajoittava tekijä että rajallisten toimintamahdollisuuksien seu
raus. Pienituloisuuden ja köyhy yskokemusten välisten sy y- ja seuraussuhteiden
osoittamisen sijaan laadullinen analy ysimme tekee näky väksi muita, vähemmän
tutkittuja perusturvan saajien toimintamahdollisuuksia rajoittavia tekijöitä.

Yksilön omaan elämäntilanteeseen liittyvät rajoitukset
Rahanpuutteen lisäksi perusturvan saajien toimintamahdollisuuksia kaventaa
yksilön omaan elämäntilanteeseen liitty vät tekijät. Ensinnä kin koulutuksen
puute rajoittaa perusturvan saajien toimintamahdollisuuksia. Perusturvan saajat
asemoivat itsensä köyhiksi, koska heillä ei ole riittävää koulutusta tai työkoke
musta. Myös tilastollisissa tarkasteluissa on osoitettu, että pelkkä perusasteen
koulutus lisää työttömy yden ja pienituloisuuden riskiä (Aro 2009). Tutkittavat
selittävät itse työttömy yttä ja pitkäkestoista pienituloisuuttaan puutteellisella
koulutuksella tai kesken jääneillä opinnoilla, jotka vähentävät vaihtoehtoja. Myös
työkokemuksen ja työnhakutaitojen puute koetaan rajoitteena, joka heikentää
työllist y mismahdollisuuksia. Eräs aiemmin pelkän toimeentulotuen varassa
elänyt nuori kertoo kokemuksistaan:
”H: Eikö ne työnantajat ole vastanneet ollenkaan?
V: Ei oo vastannut. Ei oo tullut minkäänlaisia vastauksia.
H: Mitä sä luulet, että siihen on sy y?
V: Varmaan työkokemus. Se, että se puuttuu. Eihän sitä voi saada sitä
työkokemusta, jos ei töihinkään pääse.
H: Onks toi ollut ihan koko ajan, kun sä oot hakenut?
V: Joo.
H: Sieltä peruskoulun jälkeen asti?
4

Samankaltainen kysymyksenasettelu sisälty y myös konsensuaaliseen köyhy ystutkimukseen, jossa
selvitetään, ovatko yksilöiden kokemat puutteet vastentahtoisia ja johtuvatko ne varattomuudesta
(ks. Kangas ja Ritakallio 1996, 23; Lehtisen ym. artik keli tässä teoksessa).
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V: No itse asiassa mulla oli sen jälkeen, kun mä lukion jätin kesken,
niin yks kahden kuukauden työharjoittelu. Sen jälkeen on oikeestaan
ollut, kun näitä on yrittänyt etsiä niin ei oikeestaan minkäännäköisiä
vastauksia mistään. – – Näin mä sen ymmärsin, kun ne selitti sitä
mulle, kun mä sitä kysyin, että onko mahdollisuutta siihen työttö
my ysturvaan. Ne sano, että siihen vaaditaan se tietty määrä, mä en
nyt muista tarkalleen, työkokemusta. Ja mullahan ei sitä ollut.”
Koulutuksen ja työkokemuksen puute evää nuorilta oikeuden työttömy ys
turvaan, mikä saattaa entisestään vaikeuttaa työnsaantia. Pienituloisuus heiken
tää myöshaastateltavien koulutusmahdollisuuksia. Esimerkiksi maahanmuuttaja
taustainen haastateltava kuvaa, että hän haluaisi opiskella mahdollisimman pal
jon suomen kieltä, mutta hänellä ei ole rahaa kolmensadan euron kurssimaksuun.
Toisek si er i la iset sa i raudet rajoit tavat per ustu r va n sa ajien toi m i nta
mahdollisuuksia ja niiden merkitys korostuu erityisesti työky vyttömy yseläke
läisten puheessa. Pienituloisuus on pysy vää, koska sairaus vähentää koulutus- ja
työmahdollisuuksia:
”V: Tää MS-diagnoosi. Ja sitte kun mulla oli niitä fatiikkioireita ja
kaikkee, näkö rupes heikkeneen. Mä koitin kyllä noitten opiskelujen
kanssa vähän pinnistellä, että kerkeenkö mä loppuun ennen kun
mitään, mutta sitte piti antaa periksi.”
Itsenäistä selviytymistä heikentävät pitkäaikaissairaudet rajoittavat erilaisten
toimintojen saavutettavuutta. Esimerkiksi pyörätuolia käyttävän henkilön on vai
kea hoitaa päivittäisiä asioitaan ilman henkilökohtaisen avustajan apua. Vaikka
erilaiset sosiaalietuudet, kuntoutus, ter veydenhoitojärjestelmä ja vammais
palvelut pyrkivät edistämään itsenäistä selviytymistä ja korvaavat monin ta
voin myös sairauksista aiheutuneita taloudellisia kuluja, sairaudet heikentävät
taloudellista selviytymistä. Pitkäaikaissairaat saattavat joutua tinkimään muista
kuluistaan lääkekulujen kattamiseksi. Eräs haastateltava on joutunut ottamaan
20 000 euron lainan ostaakseen tarvittavat lääkkeet äkillisen aivohalvauksen
jälkeen ja hänellä on edelleen vaikeuksia ostaa hänelle määrätyt reseptilääkkeet:
”V: No nytkin pääsin eilen pois sairaalasta, niin määrättiin sydän
lääkkeitä. Niin ei mulla ole 120 euroa viikon lääkkeisiin.”
Tutkittava selittää taloudellisia vaikeuksiaan osin sillä, että hänelle ei ole
myönnett y sydänlääk keisiin erity iskor vausoikeutta. Aiempien tutkimusten
mukaan pitkäaikaissairaat, lääkekustannusten omavastuukaton ylittäneet pieni
tuloiset ovat kohdanneet muuta väestöä useammin taloudellisia ongelmia,
joiden seurauksena he ovat joutuneet tinkimään lääkkeistä, sairaudenhoidosta
ja ruokakuluista (Saastamoinen ym. 2013). Suurista lääkekuluista kärsiviä ovat
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erityisesti pientä eläkettä saavat henkilöt, joilla ei ole oikeutta toimeentulotukeen
(Kinnunen 2007, 94–97).
Myös monet työttömy ysetuuksia saavista tutkittavista kärsivät toiminta
mahdollisuuksia rajoittavista terveysongelmista. Aiempien tutkimusten mukaan
monilla työttömillä on sekä f y ysisesti että psy ykkisesti heikompi terveys kuin
työssä olevilla (Heponiemi ym. 2008, 11). Haastateltavista osa kertoo kärsineensä
terveysongelmista jo ennen työttömy yttä, kun taas etenkin iäkkäämmillä tut
kittavilla terveys on heikentyny t työttömänä ollessa ja iän myötä. Esimerkiksi
selkävaivat, lonk kavika, nivelrik ko tai niveltulehdukset mainitaan asioina,
jotka vaikeuttavat liikkumista ja vähentävät tätä kautta sosiaalisia kontakteja
ja mahdollisuuksia osallistua. Liikuntarajoitteet lisäävät joissain tapauksissa
myös kulutusmenoja: kun ei voi kävellä kauppaan, on pakko käyttää julkista
liikennettä tai kuljetuspalvelua.
Osa haastateltavista kärsii masennuksesta, joka rajoittaa arjessa selviyty
mistä. He eivät saa hoidettua asioitaan esimerkiksi Kelassa ja sosiaalitoimistossa.
Vaikka työttömät työnhakijat määritellään työttömy ysetuuksien saantiehtojen
vuoksi työkykyisiksi, monet tutkittavat asemoivat itsensä työkyv yttömiksi (ks.
myös Määttä 2012, 90 –94):
”V: Kyllähän mä jonkun masennusdiagnoosin sain, kun mä kävin
jossain vaiheessa jossain testissä. Heidän [lääkärien] mielestään mä
olin niinku – se oli keskivaikea masennus – mutta täysin työkykyinen.
Musta se oli mielenkiintoinen se johtopäätös. Mä en tiedä, että mikä
helvetti, ettei mitään puhettakaan. Mä vaan ihmettelin sitä, kun joskus
mä mietin, ettei jaksa aamulla nousta, ettei jaksanut nousta, että oli
jotenkin niin f yysisestikin väsyny t. Niin ehkä mä sitten henkisestikin
olin uupunut, mutta se, että täysin työkykyinen tuli sieltä lausunto.”
Velkaantuminen on kolmas perusturvan saajien toimintaa rajoittava, henkilö
kohtaiseen elämäntilanteeseen liitty vä tekijä. Osa tutkittavista on kustantanut
välttämättömiä menoja nostamalla pikavippejä, minkä seurauksena he ovat
joutuneet velkakierteeseen, josta on vaikea päästä pois. Ylivelkaantuminen li
sää myös perusturvan saajien kannustinloukkuja ja vähentää sosiaalipolitiikan
vaikutusmahdollisuuksia (Muttilainen 2002; Autio ja Mäki 2010; Rantala ja Tark
kala 2010; Mäki ja Autio 2011). Monet tutkittavat kokivat, ettei heidän kannata
työllistyä, jos heillä on velkoja ulosotossa.
”V: Mutta mitä sitten kun lähtee ajamaan, niin kaikki menee tonne
vero- ja ulosottovirastolle. Sulle jää se 500 euroa. – –
H: Niin, että ne velat estää sua vähän työllistymästä.
V: Joo. Mun ei varmaan tuohon tarvitse hirveästi vastata.”
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Lausuma kuvaa, miten ulosotossa olevat vanhat yritysvelat muodostavat
yhden keskeisen esteen taksikuskin työlle. Työtön itse näkee työllistymisensä
rajoitteena liian pienen ulosoton suojaosuuden, joka ei juuri lisäisi käytettävissä
olevien tulojen määrää.
Luottotietojen menet ys rajoittaa perustur van saajien toimintamahdol
lisuuksia myös niin, että heillä on vaikeuksia löy tää asuntoa tai he eivät saa
puhelinliittymää. Konkreettisten toiminnanrajoitteiden lisäksi luottotietojen
menetys vaikuttaa haastateltavien mukaan siihen, miten muut ihmiset heihin
suhtautuvat. Erään tutkittavan mukaan velkaantuneet ovat ”mustalla listalla”.
Myös 1,5 miljoonan euron yritysvelkojen takia asunnottomana oleva työtön
kuvaa, miten yhteiskunnassa suhtaudutaan ylivelkaantuneisiin:
”V: Mutta kaupunki katsoo, että minä olen rikollinen, kun mulla on
noin suuri velka. Ja kaikki saa mua semmoseksi sanoakin.”
Lausumassa tutkittava kieltäyty y toisen asteen asemoinnista eli hän tunnistaa
velkaantuneeseen liitetyn negatiivisen aseman.
Haastateltavat suhtautuvat velkoihinsa monin tavoin. Osa asemoi itsensä
aktiiviseksi toimijaksi esimerkiksi niin, että he kertovat hakeutuneensa talous- ja
velkaneuvontaan sekä lyhentävänsä velkoja säännöllisesti. Kaikilla se ei kuiten
kaan yrityksestä huolimatta ole onnistunut. Osa suhtautuu velkoihinsa passiivi
semmin. He eivät edes yritä lyhentää muutaman tuhannen euron perittäviään tai
odottavat velkojen vanhenemista. Passiivisuuteen saattaa liittyä myös aktiivista
asian kieltämistä. Eräs haastateltava on repinyt kaikki perintätoimistojen laskut,
koska hän kokee, että hänellä ei yksinkertaisesti ole ikinä varaa maksaa niitä.

Sosiaaliseen ympäristöön liittyvät rajoitukset
Seuraavaksi tarkastelemme sosiaalisia tekijöitä, jotka vaikuttavat negatiivisesti
perusturvan saajien toimintamahdollisuuksiin (ks. Bonvin ja Moachon 2008,
298). Kuvaamme sosiaalisten suhteiden puutteita, elatusvastuun ja hoivavelvoit
teiden vaikutuksia sekä sitä, miten viranomaisten ja sosiaaliturvajärjestelmän
koetaan rajoittavan toimintamahdollisuuksia.
Haastateltavat eroavat toisistaan sosiaalisten suhteiden osalta. Osa haastatel
tavista asemoi itsensä hy vinkin aktiivisiksi ja sosiaalisiksi. Toisaalta perusturvan
varassa eläminen koetaan myös yksinäiseksi, koska työmarkkinoiden ulkopuolella
olevilla työttömillä tai eläkeläisillä on vähemmän luontaisia sosiaalisia tilanteita
ja mahdollisuuksia tutustua uusiin ihmisiin. Yksin asuva työtön kertoo esimer
kiksi tapaavansa muita ihmisiä vain noin kerran viikossa. Yksinäisy ys rajoittaa
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toimintamahdollisuuksia, koska se kasvattaa kynnystä lähteä mukaan mieltä
piristäviin harrastuksiin tai vapaaehtoistoimintaan.
Haastateltavat liittävät sosiaalisten suhteiden puutteensa myös sairauksiin,
omiin asenteisiin ja sosiaalisiin taitoihin, mikä vastaa aiempien tutkimusten
tuloksia yksinäistymisen syistä (Saari 2009, 168). Yksin olemista selitetään esimer
kiksi uusien ihmisten lähestymisen pelolla. Työky vyttömy yseläkkeellä olevilla
pitkäaikaissairailla ei riitä voimia lähteä harrastuksiin tai osallistua kulttuuri
toimintaan ja vapaaehtoistoimintaan, minkä seurauksena päivät ovat yksinäisiä.
Myös tietty katkeruus, negatiiviset kokemukset ja odotus palkkatyöstä saattavat
estää osallistumisen. Eräs haastateltava kertoo, että hän ei halunnut osallistua
t yövoimapoliittisiin toimenpiteisiin, työttömien yhdistyksen toimintaan tai
muuhun kolmannen sektorin toimintaan , koska ”en minä mene semmoisiin.
Minä menen mieluummin töihin, saan palkkaa.” Lausumassa työtön samalla
kieltäyty y työttömän asemasta. Tämä voi olla osoitus siitä, että työttömy yden
aiheuttama häpeä estää työttömän statuksen hy väksymistä osaksi itseä ja asettaa
sen myötä rajoitteen osallistua työttömille tarkoitettuun toimintaan.
Myös pienituloisuus rajoittaa monin tavoin perusturvan saajien sosiaalisia
kontakteja ja uusien tuttavuuksien solmimista. Tutkittavat eivät voi käydä
k ylässä ystäv ien luona, koska hei llä ei ole varaa mat ka lippuun. Eräs pää
kaupunkiseudulla asuva eläkeläinen kertoo, että hän ei voi jäädä kauppareissulla
juttelemaan ihmisten kanssa, koska hänen pitää lähteä paluumatkalle ennen
kuin bussilipun vaihto-oikeus umpeutuu. Haastateltavat eivät myöskään usein
kutsu ystäviä kylään eivätkä järjestä juhlia, koska rahat eivät riitä tarjoilujen
kustannuksiin. Mahdollisen tulevan puolison etsiminen vaikeutuu, kun ei ole
varaa käydä treffeillä ravintoloissa. Rahan puutteen vuoksi tutkittavat eivät voi
lähteä etsimään uusia tuttavuuksia myöskään lähikapakasta, mikä tulee esiin
esimerkiksi seuraavassa sitaatissa, jossa itsensä köyhäksi asemoiva haastateltava
kuvaa yksinäisiä iltojaan:
”V: Ei ihminen pysty lähteen, ei pysty lähteen.
H: Ja sit kun ei pysty, niin sitten ei ole niitä kavereitakaan.
V: Niin. No, sitten olla möllötät täällä mökissä. Lasket tähtiä, kattelet
autoja ja ihmisiä ikkunasta.”
Pienituloisuuden ja yksinäisy yden välinen yhteys tulee esiin myös suoma
laisissa tilastoaineistoissa: tulotasonsa riittämättömäksi ilmoittavat vastaajat
ovat kokeneet itsensä yksinäisiksi useammin kuin paremmin toimeentulevat
vastaajat (Saari 2009, 208).
Yksinäisy ys saattaa sy ventyä perusturvan varassa elämisen myötä. Esi
merkiksi eräs yli 20 vuotta työttömänä ollut haastateltava kuvaa, kuinka sosiaali
set kontaktit ovat vähentyneet vähitellen työttömy yden ja pienituloisuuden
seurauksena:
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”V: Kenelle tahansa niin kun tavalliselle ihmiselle on luonnollista,
että mennään syömään illalla tai jotain – –. Nyt ei voi itse tehdä sel
laisia – – aloitteita ja kaikkea, että nähdäänkö? Mennäänkö kaljalle tai
mennään syömään tai jotain tällaista, että siihen se vaikuttaa kyllä.
Että kyllä sillä on niin kun tämmöisiä ihan koko yksilöön, omaan
persoonaan, sosiaaliseen kanssakäymiseen ja tämmöisiin tekijöihin
ulottuvia vaikutuksia koko ajan. Ja sitten se, mitä pitempään. Niin
kun minä sanoin, että sitten vasta niin kun tajuaa, mitä köyhy ys on.”
Lausumassa haastateltava kokee köyhy yden taloudellisista resursseista johtuvaksi
sosiaalisten suhteiden ja toimintamahdollisuuksien puutteeksi.
Pääosin perhesuhteet merkitsevät haastateltaville läheisten antamaa ta
loudellista ja sosiaalista tukea, jolloin ne lisäävät haastateltujen hy vinvointia.
Toisaalta hoivavelvoitteet ja vastuu perheenjäsenten tai sukulaisten elättämisestä
saattavat myös rajoittaa perusturvan saajien toimintamahdollisuuksia. Yksin
huoltajat liittävät rajoitteet jatkuvaan vastuun kantamiseen:
”V: Että se tavallaan sellainen puute, kun joutuu yksin olemaan
vastuussa itsestään ja toisesta, niin se ajan puute ja se rahan puute
tavallaan. Niin on koko ajan sellainen paine, joka tavallaan varjostaa
jaksamista.”
Maahanmuuttajataustainen haastateltava taas kertoo lähettävänsä säännöl
lisesti rahaa veljensä perheelle pakolaiskeskukseen, jolloin omat ulosottomaksut
jäävät maksamatta. Muutamat tutkittavat selittävät nykyistä työttömy y ttään
aiemmilla hoivavastuilla. He ovat pudonneet työmarkkinoilta, koska ovat olleet
omaishoitajia tai hoitaneet lapsia pitkään kotona.
Myös viranomaiset ja ammattilaiset saattavat toiminnallaan rajoittaa perus
turvan saajien toimintamahdollisuuksia (ks. myös Roivainen ym. 2011; Metteri
2012; Mäki 2013). Haastatteluissa tuli esiin, että pitkäaikaissairaat eläkeläiset
eivät aina saa riittävästi apua ja tukea lakisääteisistä oikeuksistaan huolimatta.
Esimerkiksi henkilökohtaisille avustajille on vaikea löytää sijaista eikä vammais
palvelun sosiaalityöntekijöiltä saa apua.
”V: Niin, että aina pitää rukoilla puhelimessa. Tai itkeä puhelimessa,
että millä minä pääsen kauppaan, että kukaan ei työnnä pyörätuolista
tai näin. Millä sinä tuossa lumikinoksessa menet? Ja sitten ne sanoo
mulle, että kun mulla on sähköpyörätuoli, niin et sinä tarvii apua.”
Lausuma osoittaa, miten haastateltavat asemoivat itsensä suhteessa viran
omaisiin: he joutuvat rukoilemaan ja itkemään. Myös toimeentulotukea hakevat
haastateltavat kuvaavat, kuinka heidän pitää tukea saadakseen anella, py y tää ja
taistella. Sosiaalitoimistossa asioiminen koetaan nöyryyttäväksi ja vaikeaksi.
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Pirstaloituneessa sosiaaliturvajärjestelmässä viranomaiset käännyttävät asiak
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”V: Ja mä oon kattonut, että mun ei kannata lähtee jonkun muutaman
huntin takia sitten soviteltuun [työhön]. Mulla on aina sitten kaikki
noi avustukset poikki tai jälkijunassa. Mä vaan sekotan oman elämäni
siinä, että vielä entistä pahemmin. Et, kun tää työmarkkinatukikaan
ei riitä. Se ei riitä mun menoihin, että se saattais just nippa nappa
vuokraan riittää. No sitten mä saan asumistukea, mutta kun sekään
ei vielä riitä. Niin sit mä saan toimeentulotukea sossusta. Ja sit näitten
kanssa samplata edestakaisin niin mitä siitä tulee, ei yhtään mitään.”
Perusturvaetuuksiin liitty vät kannustin- ja byrokratialoukut ovat laajasti
tiedossa aiemman tutkimuksen ansiosta. Työttömät perusturvan saajat kohtaavat
kaksinkertaisen loukun verrattuna ansioturvan saajiin: heihin kohdistuu työhön
tai koulutukseen patistavia sanktioita ja samaan aikaan heidän on vaikea parantaa
omaa taloudellista tilannettaan yhdistämällä sosiaaliturvaa ja pieniä ansiotuloja
(Hiilamo 2012, 102). Vaikka mahdollisuuksia korostava puhe on rantautunut
suomalaiseen sosiaalipoliittiseen keskusteluun, tarveharkintainen perusturva
byrokratia- ja kannustinloukkuineen saattaa pikemminkin rajoittaa yksilöiden
mahdollisuuksia kuin tukea sosiaalisia siirtymiä yksilön elämäntilanteen paran
tamiseksi (ks. Hiilamo ja Saari 2010).

Suhteelliseen asemaan liittyvät rajoitukset
Viimeisessä analy ysin vaiheessa tarkastelemme tutkittavien puheesta, miten he
asemoivat itsensä suhteessa muihin ja miten tällainen suhteelliseen asemaan
liitty vä itseasemointi rajoittaa tutkittavien toimintamahdollisuuksia. Puheessaan
perusturvan saajat vertaavat omia toimintamahdollisuuksiaan ja itseään muihin
ympärillä eläviin ihmisiin, kuten ”tavallisiin” tai ”rikkaisiin”. Vertailu koetaan
luonnolliseksi osaksi ihmiselämää, jolloin esimerkiksi omien vaatteiden tai ko
din sisustuksen vertaaminen naapureiden, sukulaisten ja esimerkiksi televisio
ohjelmien maailmojen kanssa on lähes tiedostamatonta. Haastatellut tunnistavat
omassa elämässään ihmisyhteisöjen nokkimisjärjestykset rajoittavina tekijöinä.
Suhteellisen aseman rajoittavia vaikutuksia kuvastavat myös tutkimustulokset,
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joiden mukaan eriarvoisuus lisää useita sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia
(Wilkinson ja Pickett 2009).
Jäsennämme aineistosta häpeään ja leimautumiseen sekä alemmuuden
kokemuksiin liitty viä rajoitteita. Ensinnäkin tutkittavat kertovat, että he häpeävät
toimeentulotukiasiakkuuttaan ja peittelevät työttömy yttään. Häpeän tunnetta
pyritään torjumaan esimerkiksi niin, että tutkittavat eivät kerro uimahallin sau
nan lauteilla olevansa työttömiä ja käyvät kuntosalilla kello neljän jälkeen työssä
käy vien tavoin. Äärimmäisissä tapauksissa he eivät hae toimeentulotukea, sillä
tuen hakeminen muistuttaa omasta kyv yttömy ydestä selviytyä yhteiskunnan
jäsenenä (Mäki 2012).
Häpeä ja salailu liitty vät myös siihen, että työttömäksi leimautumisen koe
taan vähentävän työllistymismahdollisuuksia:
”V: Yksi sattumalta joutu televisioon, kun se oli työttömien ruokalas
sa ja voi vitsi, kun sitä harmitti, kun se näkyi siellä. Ihmiset oikeesti
pelkää tämmöstä, että ei saa tulla näky viin.
H: Niin, että se jotenkin leimaa.
V: Niin se leimaa ja sä et sitten saa enää sen jälkeen töitä. Hänkin
hakee töitä.”
Leimautuminen sisältää yhteiskunnallisen arvon laskun, joka merkitsee
elämän eri osa-alueiden, esimerkiksi työn saannin, vaikeutumista (esim. Goffman
1963; Link ja Phelan 2001). Leimautuminen jonkin epätoivottavan ominaisuuden
kantajaksi saa ihmiset pelokkaiksi. Omaan toimintaan on kiinnitettävä jatkuvasti
huomiota ja vältettävä työttömän kelpaamattomuuden tunteen lisääntymistä
(ks. Kortteinen ja Tuomikoski 1998, 26). Koska haastateltavat yrittävät ylläpitää
mielikuvaa työhön kelpaavasta kansalaisesta, heidän on yritettävä identifioitua
työssä käyviin: ”Työttömänä mä en koe olevani, koska mä teen koko ajan jotain.
Nytkin mä teen yhdistystyötä. Että koko ajan tavallaan jotain, mutta se olisi sit
ten kivaa, että se olisi sitten virallista”. Tässä on haasteensa, sillä yhteisöt, jotka
käytännössä tukevat työtöntä, koostuvat usein muista työttömistä.
Suhteellisesti heikompi sosiaalinen asema koetaan lisäksi rajoittavana, koska
pienituloisuus ja työmarkkinoiden ulkopuolella eläminen vahvistaa alemmuuden
tunteita ja vähentää itsekunnioitusta.
”V: Olin sellaisessa koulutuksessa ja kun mä kuuntelin niitä ihmisiä
ja sitä mistä ne keskusteli ja puhui, niin mä sanoin sitten sille vetäjälle
sen jälkeen, että kyllä musta tuntuu, että mä oon aika tavalla pudon
nut jo. Katohan mä oon jo yli tuhat päivää ollut työttömänä – – Se
on ollut sellainen minän vajavuus, sellainen käsittämätön, kun on
tämmöinen identiteetti, että pitää itseään huonompana, et mä en
kelpaa kenellekkään.”
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Alemmuuden kokemukset nousevat pintaan erityisesti tilanteissa, joissa
perusturvan saaja joutuu kohtaamaan uusia ihmisiä. Sosiaalisen eriarvoisuuden
tiedostaminen ja oman alemmuudentunteen kokeminen voi johtaa myös siihen,
että kaikkien ihmisten kanssa ei voi olla tekemisissä: ”Esimerkiksi jos on vähä
sen sellaisten hienompien ihmisten kanssa, niin en mä. Ne vähän kattoo nenän
varttaan pitkin.”
Haastateltavat asemoivat itsensä alempiarvoisiksi ja perustelevat sitä koke
mallaan köyhien vähättelyllä. He kokevat, että köyhät ovat suomalaisen yhteis
kunnan pohjasakkaa ja että heidän ihmisarvoaan poljetaan ja päätäntävaltaansa
rajoitetaan. Sosiaalisessa hierarkiassa työttömien ja pienituloisten status on
muita alhaisempi:
”V: Et liitty ykö tääkin tähän köyhy yteen, että tämmöinen status tai
auktoriteetti laskee muiden ihmisten silmissä, jopa niin kuin lähi
sukulaisten. Mulla on sellainen käsitys, kun sä olet työttömänä tai
pienituloinen niin sun auktoriteetti, tavallaan sua ei niin kuin kohdata
samalla tavalla [kuin hyvätuloisia palkkatyöläisiä].”
Edellisen esimerkin haastateltavan tilanne on erityisen vaikea, sillä hän on tullut
hylätyksi sekä yhteiskunnan että yhteisön eli lähipiirin tahoilta (ks. Kortteinen
ja Tuomikoski 1998, 69).
Eräs haastateltu kokee yhteiskunnallisen eriarvoisuuden olevan jo niin
suurta, että ihmisten keskinäinen kilpailu yhteiskunnallisesta asemasta rajoittaa
eriarvoisuuden vähentämistä:
”V: Kai mä sen ymmärrän, että ihmisten täy ty y pitää asemastaan,
sosiaalisesta asemastaan sen verran, että niitä ei potkita töistä pois.
Ja niin, että ne saa virkoja.– – Kun niillä on rahaa kun roskaa. Niin
heidän ei tarvii paljon välittää siitä, kuinka heitä parjataan.”
Tutkittavien puheessa ei ilmene erityisen voimakasta ”herravihaa”, vaikka
luokkatietoisuus on kokemuksellisesti läsnä. Köyhät perusturvan saajat vertaavat
tilannettaan hy vätuloisiin poliitikkoihin ja kokevat katkeruutta siitä, että toiset
rikastuvat samaan aikaan, kun heidän tulotasoaan heikennetään. Usein esitetään,
että rikkaiden rikastuminen ei ole keneltäkään pois. Näyttää kuitenkin siltä, että
toisten rikastuminen vahvistaa suhteellisen köyhy yden kokemusta. Perusturvan
saajat tuntevat arkielämässään, kuinka perusturvan taso on jäänyt reilusti jälkeen
yleisestä ansiotason noususta. Se koskettaa heitä toimeentulovaikeuksien lisäksi
osattomuutena ja alemmuuden kokemuksena.
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Perusturvan saajien rajallisten toimintamahdollisuuksien tarkastelu osoittaa,
miten köyhy ys on kietoutunut monin tavoin henkilöiden elämäntilanteisiin
sosiaalisiin suhteisiin ja suhteelliseen asemaan liitty viin tekijöihin. Artikkelin
keskeinen tulos on, että perustur van saajien arjessa pienituloisuus on vain
yksi toimintamahdollisuuksia rajoittavista tekijöistä. Pienituloisuuden lisäksi
perusturvan saajien toimintamahdollisuuksia rajoittavat koulutuksen puute,
sairaudet ja velkaantuminen. Sosiaalisiin suhteisiin liitty vät rajoitteet ilmenevät
yksinäisy ytenä ja hoiva- ja elatusvastuina sekä lannistavina viranomaissuhteina.
Osa rajoitteista – kuten sairaudet ja velkaantuminen – liitty vät vahvemmin
perusturvan saajien omaan elämänhistoriaan, kun taas viranomaissuhteiden ja
sosiaaliturvajärjestelmien aiheuttamat ongelmat ovat toimintamahdollisuuksia
heikentäviä rakenteellisia tekijöitä (ks. kuvio 1).
Suhteellinen asema rajoittaa perusturvan saajien toimintamahdollisuuksia
silloin, kun yksilö häpeilee huono-osaisuuttaan ja kokee alemmuudentunnetta.
Tätä kautta hän myös itse rajoittaa toimintaansa ja sosiaalisia suhteitaan. Haas
tateltavien suhteelliseen asemaan liitty vät asemoinnit tukevat aiempia köyhy ys
tutkimuksia. Tutkittavat kokevat köyhy yden huono-osaisen asemana, jossa
heidän oma valinnanvapautensa ja mahdollisuutensa toimia ovat selvästi rajoite
tumpia kuin muilla. Perusturvan saajien kokemukset eriarvoisuuden rajoittavista
vaikutuksista tukevat sosiaalipoliittisia tavoitteita säilyttää perusturvan ja ansio
kehityksen välinen ero kohtuullisena, sillä alemmuuden kokemukset vahvistuvat
entisestään, jos perusturva riittää vain välttämättömään kulutustasoon samalla,
kun yleinen ansio- ja kulutustaso nousee.
Toimintamahdollisuuksien tutkiminen laajentaa perusturvan riittäv y yden
arviointia tulo- ja kulutustasosta erilaisten arkielämässä välttämättömien toimin
tojen tarkasteluun. Viitekehys korostaa valinnanvapauksien rajoja, mikä auttaa
arvioimaan köyhy yttä aiheuttavan rakenteellisen eriarvoisuuden vaikutuksia
yksilötasolla (Hick 2012, 306). Toimintamahdollisuuksien tarkastelu vastaa myös
tuloköyhy yskritiikkiin (ks. Ringen 1988 ja 2006; Kangas ja Ritakallio 1996), jonka
mukaan tuloköyhy ys ei sinänsä johda heikkoon elintasoon. Tuloköyhy ydestä
huolimatta perusturvan saajat kokevat itsensä vähemmän köyhiksi, jos heillä
on selviytymistä helpottavia taitoja sekä sosiaalisia suhteita ja he voivat hyötyä
erilaisista yhteiskunnan tukemista julkishyödykkeistä.
Mitä annettavaa laadullisilla tutkimusmenetelmillä voisi vastaisuudessa olla
lakisääteiselle perusturvan riittäv y yden arvioinnille? Ensinnäkin riittäv y yden
arvioinnin tulisi olla mahdollisimman kokonaisvaltainen ja kattava. Tällöin
on kuunneltava myös perusturvan varassa eläviä ihmisiä. Perusturvan saajien
subjektiivisten, elettyjen omakohtaisten kokemusten tutkiminen laadullisten
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tutkimusmenetelmien avulla tarjoaa sy vempää y mmärrystä köyhy yden eri
ulottuvuuksista, perusturvan varassa elämisen arkipäivästä ja siihen sisälty vistä
valinnoista (ks. Marttila ym. 2010).
Toiseksi haastatteluaineistot osoittavat, että köyhät eivät ole yksi ja yhte
näinen joukko. Kaikkia haastateltuja yhdistää pienituloisuus, mutta siitä riip
pumatta heillä on hy vin erilaisia yksilöllisiä toimintamahdollisuuksia. Erojen
korostaminen nostaa esiin kiinnostavan kysymyksen siitä, kuinka pitkälle
perusturvan riittäv y yden arvioinnissa pitäisi tunnistaa köyhy yden heterogee
nisuus (ks. Thompson ja Wildansky 1986, 166 ja 195). Riittäv y yden arviointi on
entistä haastavampaa, jos siinä huomioidaan yksilölliset erot ja rajoitteet.
Nykyisellään perusturvajärjestelmä huomioi jossain määrin tuen tarpeessa
olevien ihmisten keskinäisiä eroja, koska perusturvaetuuksien tasot vaihtelevat
sen mukaan, kuinka pitkäkestoinen tuen tarve on ja minkälaiset mahdollisuudet
etuuden saajalla on parantaa omaa taloudellista toimeentuloaan. Takuueläkkeellä
olevat syntymästään saakka vammaiset ja pitkäaikaissairaat yltävät parempaan
tulotasoon kuin työmarkkinatuen saajat, ja työttömän peruspäiväraha on suu
rempi kuin vähimmäismääräiset sairauspäivärahat. Eräänlaista selektivismiä ja
köyhy yden moninaisuuteen vastaamista edustavat myös eriytyneet tulonsiirrot,
kuten erilaiset vammaistuet ja kuntoutustuet. Sosiaalisten verkostojen erot
huomioidaan myös tarveharkintaisessa toimeentulotuessa, jossa läheisten an
tama taloudellinen tuki vähentää etuuden määrää. Toisaalta sy yperusteisuuden
korostaminen ja tulonsiirtojen tasoerot ylläpitävät perusturvajärjestelmää, joka
on kuin reikäinen tilkkutäkki (Hiilamo ja Saari 2010, 21).
Kolmanneksi pienituloisten haastattelut ja laadullisen aineiston analy ysi
antavat arvokasta tietoa kvantitatiivisten köyhy ysmittareiden kehittämiseen
(Saunders ym. 2006). Tämänkin artikkelin jäsennykset erilaisista perusturvan
saajien toimintamahdollisuuksien rajoista voisivat muodostaa pohjaa toiminta
mahdollisuuksiin perustuvalle perustur van riittäv y yden arvioinnille, jossa
mitattaisiin ei-rahallisten toimintamahdollisuuksien toteutumista. Arvioinnin
pohjana tulisi olla tulo- ja kulutustasoa laajempi kokonaiskuva perusturvan saa
jille välttämättömäksi katsotuista toimintamahdollisuuksista. Käytännössä voi
taisiin arvioida esimerkiksi sitä, millaiset mahdollisuudet perusturvan saajilla on
hoitaa terveyttään, päästä velkajärjestely yn tai saada riittävästi sosiaalista tukea.
Tällöin on selvää, että yksittäisen perusturvaetuuden tason arvioiminen ei
anna todenmukaista kuvaa siitä toimintamahdollisuuksien kokonaisuudesta,
joka muodostaa perusturvan saajien kohtuullisen elintason. Erilaiset sosiaali- ja
terveyspalvelut kompensoivat nykyisellään monin tavoin esimerkiksi vammai
suudesta ja yksinhuoltajuudesta aiheutuvia toimintamahdollisuuksien rajoitteita,
jolloin niiden saatavuus on tärkeä osa kohtuullista elintasoa. Henkilökohtainen
av ustaja, lääkekorvausjärjestelmä, kuljetuspalvelut ja päivähoidon alennetut
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maksut yksinhuoltajille ovat myös esimerkkejä siitä, miten erilaiset etuudet ja
palvelut lisäävät perusturvan saajien toimintamahdollisuuksia.
Laajemman perusturvan riittäv y yden arvioinnin tarve tunnistetaan myös
säännöllistä arviointia koskevassa hallituksen esityksessä (HE 108/2010), jossa
todetaan, että perusturvan riittävy y ttä tulee arvioida sen mukaan, ”miten pe
rusturva tekee mahdolliseksi osallistumisen yhteiskuntaan”. Lisäksi todetaan,
että ”arvioinnissa ei ole tarkoituksenmukaista rajautua pelkästään yksittäisten
etuuksien tarkasteluun, koska perusturvaetuuksia saavien henkilöiden ja kotita
louksien toimeentuloon vaikuttavat monet tekijät”. Verotuksen tason, erilaisten
käyttäjämaksujen ja sosiaalietuuksien tason huomioimisen lisäksi perusturvan
riittävy yden arviointiin tulisi liittää toimintamahdollisuuksia lisäävien sosiaalija terveyspalvelujen saatavuuden arviointi. Kaikkiaan laadullinen toimintamah
dollisuuksien tarkastelu ohjaa sellaiseen perusturvan riittäv y yden arviointiin,
jossa kohteena on perusturvan saajien arkielämä kokonaisuudessaan.
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Olli Kangas
Mitä opimme?
Tutkimushankkeen opetukset

Takaisin perusteisiin -hankesuunnitelmaa kirjoitettiin keväällä 2008. Tuolloin
kansainvälisen laman merkit olivat jo maailmantaloudessa nähtävissä – eten
kin Yhdysvalloissa. Kukaan ei kuitenkaan aavistanut laman sy vy y ttä eikä sen
pitkäkestoisuutta. Suomessakin elettiin hyvässä uskossa, että talouden kasvu
jatkuu. Vakuuttipa silloinen valtiovarainministeri vielä 2009, että lama ei tule
koskemaan Suomea. Suomen talous kasvoikin varsin ripeästi vuoteen 2008 saak
ka, työllisy ys lisääntyi, työttömy ys laski alle seitsemän prosentin, julkinen velka
saatiin painettua 40 prosenttiin bruttokansantuotteesta, ja valtion budjetti oli
lähes viisi prosenttia ylijäämäinen. Pysähdys vuonna 2009 oli kuitenkin nopea
ja alamäki jyrkkä: vienti romahti yli 20 prosenttia, reaalinen kansantuote laski
lähes yhdeksän prosenttia, työttömy ys nousi pari prosenttiyksikköä ja julkinen
talous kääntyi miinukselle. Vertailun vuoksi mainittakoon, että vuoden 1991
lamassa viennin notkahdus oli seitsemisen prosenttia ja kansantuotteen lasku
oli kuuden prosentin luokkaa. (Kangas ja Saloniemi 2013.) Toki vuonna 2008
alkanut lama näytti menevän 1990-luvun alun vastinettaan nopeammin ohi
ja katsottiin, että kyseessä oli lyhytkestoinen suhdannenotkahdus. Tulkinta oli
liian optimistinen. 2008 alkanut taloudellinen taantuma on maantieteellisessä
laajuudessaan 1990-luvun lamaa syvempi. Kyseessä näyttää olevan paljon voi
mak kaampi talouden murros kuin pelk kä suhdannevaihtelu. Meillä saattaa
olla käsillä jopa perustavanlaatuinen nykyisen talousjärjestelmän murros, jossa
taloudellinen ja poliittinen painopiste siirty y itään ja jossa Eurooppa ja muu
läntinen maailma menettää asemiaan.
Takaisin perusteisiin -tutkimusryhmän jäsenet olivat tuolloisen valtio
varainministerin kanssa yhtä tietämättömiä tulevan laman vaikutuksista suo
malaiseen yhteiskuntaan, talouteen, sosiaalipolitiikkaan ja ihmisten arkeen. Jos
olisimme tienneet, mitä tulossa oli, tutkimusprojekti olisi ennakoiden keskittynyt
muutamaan lisäteemaan. Nuo lisäteemat olisivat liittyneet ilman muuta yhteis
kuntapoliittisiin peruskysymyksiin. Jos kaikkeen siihen, mihin olemme tottuneet,
ei olekaan enää varaa, mikä on silloin tärkeää? Mikä on oikein ja kohtuullista?
Mistä voidaan tinkiä ja mistä ei voida tinkiä? Miten taakka on jaettava ja miten
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rahoitus on oikeudenmukaisesti ja reilusti hoidettava? Nykyisessä yhteiskunta
poliittisessa keskustelussa huomio on kiinnitetty hy vin vahvasti kestäv y ysvajeen
hoitamiseen. Koska julkisista menoista leijonanosa menee hy vinvointipalveluihin
ja tulonsiirtoihin, ei ole ihme, että leikkauksia suunnittelevien punakynä vetää
viivan juuri näitten suoritteitten yli.
Tilanne on y mmärrettävä. On kuitenkin yllättävää, että mitään kovin
sy vällistä arvokeskustelua siitä, mikä on yhteiskuntamoraalisesti oikein tai vää
rin, ei oikeastaan ole lainkaan käyty. Mitkä ovat niitä perusasioita – ihmisten
perusturvaa – joista ei voida leikata, ja mitkä ovat sellaisia asioita, joista voidaan
tiukassa tilanteessa tinkiä? Niin ikään keskustelu on voittopuolisesti keskittynyt
leikkauksiin. Kovin näky viä ja kuuluvia pohdintoja verotuksen kautta tapahtu
vasta kestäv y ysvajeen hoidosta ei ole ollut. Onko perusteltua tinkiä laman oloissa
verotuksen progressiosta? Onko perusteltavissa, että ne, jotka äänekkäästi vaativat
eläkeiän nostoa, itse livahtavat golf kentän viheriöille terveinä ja hy väkuntoisina
kuudenkympin korvissa? Sillä, millaisia vastauksia näihin kysymyksiin politiikan
tekijämme päätöksillään antavat, on suuri merkitys koko yhteiskuntapolitiikan
kannatusperustaan.
Kirjassaan Reasons for Welfare: The Political Theory of the Welfare State austra
lialainen valtio-oppinut ja yhteiskuntafilosofi Robert Goodin (1988) toteaa, että
perusturva on asia, jonka hy vinvointivaltio on kaikissa olosuhteissa velvollinen
takaamaan. Tämän lähtökohdan on oltava Goodinin mukaan se pienin yhteinen
nimittäjä, josta kaikkien poliittisten puolueitten väristään riippumatta tulisi olla
yksimielisiä. Mutta Goodin jatkaa, että on hy viä ja vahvoja perusteita sille, että
mennään pidemmälle kuin pelkän perusturvan takaamiseen. Ne maat, jotka ovat
sosiaalipolitiikkansa lähtökohdaksi asettaneet pelkän perusturvan – ja senkin
usein tarveharkintaisena – ovat suhteellisen huonosti pystyneet torjumaan köy
hy yttä ja kaventamaan ihmisten välisiä toimeentulo-, terveys- ja kuolleisuuseroja.
Vaikutusvaltaisessa, yli tuhat kansainvälistä viitettä keränneessä artikkelis
saan The paradox of redistribution and strategies of equality Walter Korpi ja Joakim
Palme (1998) osoittivat, että maat, jotka kaikkein voimakkaimmin ovat keskit
tyneet sosiaalipolitiikassaan vain köyhy yden poistamiseen, ovat onnistuneet
edellä mainittujen erojen kaventamisessa kaikkein kehnoimmin. Kansainväliset
vertailut erilaisten sosiaalipoliittisten mallien toimivuudesta näyttäisivät siis tu
kevan Goodinin havaintoa. Uudempi tutkimus on kuitenkin kiistänyt Goodinin
havainnot ja Korven ja Palmen paradoksin paikkansapitävy yden (Kenworthy
2011; Marx ym. 2013). Koska tilanteet muuttuvat, se mikä joskus oli toimivaa, ei
välttämättä enää toimi uusissa olosuhteissa. Siksi yhteiskunnallisessa keskuste
lussa olisi hy vä tuon tuostakin palata peruskysymysten ääreen pohtimaan, mikä
on se perusta, josta ei tule tinkiä, ja millaista rakennelmaa tuon perustan päälle
on sy y tä rakentaa. On hy vä palata siis takaisin perusteisiin.
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Noita edellä kuvattuja, laajempia sosiaalipoliittisia peruskysy myksiä ei
koko projektissa eikä tässä antologiassa ole juurikaan käsitelty. Se on seuraavien
tutkimusten aihe. Lähtökohtamme Takaisin perusteisiin -projektissa on ollut
kapeampi. Olemme keskittyneet sosiaaliturvaan, tarkemmin sanottuna perus
turvaan, sen määrittelemiseen ja mittaamiseen sekä perusturvan riittäv y yden
arviointiin eri näkökulmista. Seuraavassa kokoan yhteen tutkimusprojektin
keskeiset löydökset, keskustelen niiden yhteiskuntapoliittisesta merkityksestä ja
pohdin, miten erilaisia lähestymistapoja voisi käyttää perusturvan riittäv y yden
arvioinnissa.

Perusturvan stiiknafuulia suomalaisessa politiikassa
Vuonna 1895 kirjoittamassaan novellissaan Mahtisana Teuvo Pakkala kuvaa sanan
voimaa, sitä miten sanalla hallitaan. Juoksukilpailun voittaneelle Villelle ei riitä,
että hän oli pelkästään kilvan voittaja. Hän halusi olla enemmän. Ville julistaa
olevansa stiiknafuulia. Pakkala kuvaa muitten poikien reaktioita: ”Stiiknafuulia?
Pojat hämmästyivät. Kukaan ei tiennyt, mitä kieltä se oli ja mitä se merkitsi.
Mutta mahtavalta se kuului. Jos Ville olisi sanonut, että hän oli paras koko
kaupungissa, niin olisi voitu väittää vastaan ja kumota Villen väite. Mutta mitä
kykeni kukaan panemaan tuollaista sanaa vastaan, jota ei oltu koskaan kuultu.”
(Pakkala 1999, 10.)
Kun kuuntelee perusturvan ympärillä pyörivää poliittista keskustelua,
mieleen nousee tuo Pakkalan mainio novelli. Perustur va? Kukaan ei oikein
näytä tietävän, mitä se on. Mutta mahtavalta se kuulostaa. Kukaan ei voi väittää
vastaan. Mistä tuo mahtisana suomalaiseen poliittiseen retoriikkaan on tullut?
Mitä sillä tarkoitetaan?
Silmäys hallitusohjelmiin osoittaa, että perustur vapuhe on suhteellisen
tuoretta alkuperää. Sen kummemmin Koiviston kuin Sorsan III tai IV hallitusoh
jelmissa perusturvaa ei mainita. Holkerin kokoomus–SDP-akselille rakentuneen
hallituksen ohjelmassa perusturva mainitaan kerran. Hallitus halusi korjata
väliinputoajien asemaa kehittämällä sekä perusturvaa että ansiosidonnaista
sosiaaliturvaa. Epäselväksi jää, mitä perusturvalla tarkalleen ottaen tarkoitettiin.
Ahon keskusta–kokoomus-vetoisen hallituksen ohjelmassa perusturva
mainitaan kerran. Todetaan, että taloudellisesti tiukkoina aikoina on tarpeen
turvata vähimmäistoimeentulo elämän eri vaiheissa. Perusturvaa luvataan
parantaa kansantalouden sallimissa puitteissa. Ahon hallitus puhuu kahteen
otteeseen perusturvaakin laajemmasta (ja hämärämmästä) asiasta: kansalaisten
perusturvallisuudesta. Perusturvallisuuteen kuuluvat perustoimeentulo, perus
palvelut ja asuminen.
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Lipposen hallitusten retoriikkaan perusturva ei kuulunut. Lipposen ensim
mäisen hallituksen ohjelmassa perusturva toki mainitaan, mutta yllättävässä
yhteydessä. Hallitus nimittäin kertoi pitävänsä lähtökohtana koulutuksen pe
rusturvan takaamista kaikille asuinpaikasta, kielestä ja taloudellisesta asemasta
riippumatta. Lipposen toisen hallituksen ohjelma sivuaa perusturvatematiikkaa
välillisesti halutessaan vahvistaa kunnissa perusturvalautakunnan roolia. Suora
naisia perusturvaviittauksia ei ole. Myöskään Vanhasen ensimmäisen hallituksen
ohjelmassa perusturva ei ole esillä.
Vanhasen toisen hallituksen ohjelma lyö ennätyksen. Perusturva mainitaan
viidessä eri yhteydessä. Yleinen vaatimus on se, että kansalaisten perusturvaa
on vahvistettava ja yhteiskunnan sosiaalisia tukia ja palveluita pitää kohdentaa
huolenpitoa eniten tar vitseville. Ketään ei saa jättää yksin. Täsmentämättä
tässäkin jää, mitä kaikella tällä tarkoitetaan. Tarkoittavatko lausumat sitä, että
hallitus haluaa siirtyä universaalisesta sosiaaliturvamallista kohdistetumpaan,
ts. tulo- ja tarveharkintaiseen malliin? Hallitus kuitenkin lupaa aloittaa sosiaali
turvauudistuksen, jonka tavoitteena olisi työn kannustavuuden parantaminen,
köyhyyden vähentäminen sekä riittävän perusturvan tason turvaaminen kaikissa
elämäntilanteissa. Kenties juuri näitten SATA-komitean synnytyssanojen vuoksi
ohjelmassa on paljon perusturvapuhetta, jonka konkretisointi jäi komitean
harteille – tunnetuin seurauksin.
Kiviniemen siirtymähallitus ei ohjelmassaan perusturvalinjauksia tee. Ka
taisen hallitus on teeman suhteen ahkerampi ja ottaa perusturvan esiin viidesti.
Hallitus haluaa parantaa kansalaisten ostovoimaa perusturvan parannusten
avulla. Lisäksi osana laajempaa veroratkaisua myös perusturvan varassa olevien
verotusta kevennetään. Lähtökohtana on ensinnäkin se, että perusturvan tulee
mahdollistaa riittävä toimeentulo ja elintaso kaikille. Ennen muuta kaikkein
heikoimmassa asemassa olevien taloudellista toimeentuloa tulee parantaa.
Perusturvan parantaminen konkretisoidaan työttömy ysturvan minimitasojen
parannuksiksi. Myös asumistukeen esitetään muutoksia. Toisena lähtökohtana
perusturvan parantamisessa on julistusluonteinen toteamus, että perus- ja an
sioturvan kytkös työttömy ysturvassa säilytetään. Aiempiin hallitusohjelmiin
verrattuna Kataisen hallituksen perusturvaa koskevat linjaukset ovat konkreet
tisempia, mikä kenties johtuu sateenkaarihallituksen luonteesta. Mahdollisesti
ristiriitoja aiheuttavat asiat oli kirjattava yksityiskohtaisesti hallitusohjelmaan,
minkä seurauksena Kataisen hallituksen ohjelma on muihin hallitusohjelmiin
verrattuna suhteettoman pitkä.
Perusturva on stiiknafuulian kaltainen mahtisana. Kukaan ei voi väittää
sitä vastaan. Mutta toisaalta taas käsitteen epämääräisy ys aiheuttaa sen, että
mahtisanan ympärille on vaikea rakentaa yhtenäistä, yhteiskuntapoliittisesti
velvoittavaa toimintaohjelmaa. Kukin määrittää käsitteen omalla tavallaan.
Joillekin perusturva on viimesijainen toimeentulotuki, eräille Kelan maksamat
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toimeentuloturvaetuudet, toiset taas näkevät asian paljon laajempana ja sisällyt
tävät mukaan sosiaali-, terveys ja koulutuspalveluita. Tuuli Hirvilammin analy ysi
osoittaa konkreettisesti, kuinka erilaisia SATA-komitean perusturvajaoksen eri
asiantuntijajäsenten määrittelyt perusturvasta olivatkaan. Sama pätee näkemyk
seen perusturvan riittäv y ydestä. Se, mikä eräille jäsenille oli täysin riittämätöntä,
oli toisille liiallista anteliaisuutta: paljon vähemmälläkin tulee toimeen ja hengissä
selviää. Käsityserot ja erilaiset toimenpidesuositukset perustuvat Tutkimuksen
lähtökohdan ja tavoitteet -artikkelissa esiin tuotuihin näkemyksiin suhteellisesta
ja absoluuttisesta köyhyydestä, mitkä käsitteet puolestaan liitty vät laajempiin,
yhteiskuntafilosofisiin näkemyksiin yksilöstä, yhteiskunnasta sekä yksilön ja
julkisvallan välisestä suhteesta.
Filosofiset näkemyserot eivät pelkästään erottele hy vinvointivaltioty yppejä
toisistaan vaan ne väikkyvät taustalla myös eri maitten poliittisten puolueitten
näkemyksissä. Perusturvan määritelmällisestä epäselvy ydestä johtuen poliittisen
retoriikan analy ysi olisi hyvä tuoda mukaan perusturvan riittävy yttä koskeviin
arviointeihin. Tätä lähestymistapaa edustaa Olli Kankaan, Mikko Niemelän ja
Sampo Varjosen analy ysi toimeentulotuen poliittisesta määrittämisestä sekä
Tuuli Hirvilammin erittely SATA-komitean asiantuntijoitten näkemyksistä.
Mikäli SATA-komitean suosituksena ollutta perusturvan riittävy yden arviointia
toteutetaan hallituskausittain, olisi perusteltua käydä tuon arvioinnin yhteydessä
läpi myös perusturvaa koskeva poliittinen keskustelu. Kuka sanoi ja mitä? Mi
ten laajasti tai suppeasti politiikan toimijat perusturvan käsitteellistivät? Mille
tasolle edut haluttiin ja kenelle ne tulisi kohdistaa? Mitä kaikkea perusturvaan
haluttiin sisälly ttää?

Mitä tulonsiirtojen lisäksi – leipää ja sirkushuveja?
Kansainväliset sosiaalipoliittiset vertailut ovat yleensä rakentuneet tulojen,
tulonsiirtojen ja suhteellisen köyhy yden ympärille. Köyhiksi on määritelty ne,
joiden tulot jäävät pienemmäksi kuin tietty prosenttiosuus väestön keskitulosta.
Tällaista vertailevaa lähestymistapaa on edistänyt ennen muuta Luxembourg
Income Study (LIS) ja myöhemmin Euroopan yhteisöjen tilastotoimisto Eurostat.
Muutaman vuosikymmenen takaisissa vertailuissa köyhy ysrajaksi määriteltiin
40 prosenttia väestön keskitulosta. Sittemmin raja nostettiin 50 prosenttiin. Ny
kyisin köyhy ysrajana yleisimmin käytetään 60 prosenttia väestön keskitulosta.
Selvää on, että valittu köyhy ysraja vaikuttaa saamaamme kuvaan köyhy yden
laajuudesta ja kohtaannosta yhteiskunnassa. Pienimmällä rajalla mitattuna vain
2,5 prosenttia suomalaisista olisi köyhiä, mikä luku on eräs OECD-maiden al
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haisimmista. 50 prosentilla köyhien osuus nousisi 6,6 prosenttiin ja 60 prosentin
rajalla köyhiä olisi jo 13,7 prosenttia väestöstä.
Tulomittarilla on oma tärkeä tehtävänsä niin maan sisäisessä sosiaali
poliittisessa analy ysissä kuin myös maitten välisissä vertailuissa. Suhteellisen
tuloköyhy ysmittarin pulma on se, että se on nimensä mukaisesti suhteellinen.
Köyhy ysluvut riippuvat tulojakauman muodosta. Tasaisen tulonjaon maissa
köyhy ysluvut jäävät pieniksi. Näin ollen, jos köyhässä maassa A tulonjako on
tasaista (kaikki ovat tasaisen köyhiä), kyseisen maan suhteelliset köyhy ysluvut
ovat pienemmät kuin rikkaassa maassa B, jossa kaikki ovat eriarvoisesti rikkai
ta. Tämän vuoksi esimerkiksi Eurostat on yrittäny t siirtyä moniulotteisempiin
materiaalisiin deprivaatiomittareihin, joissa otetaan huomioon, missä määrin
tulot riittävät säälliseen asumiseen, ravintoon, vaatetukseen jne. Tulopohjaisen
60 prosentin köyhy ysrajamittarin mukaan 16,9 prosenttia eurooppalaisista on
köyhy ysriskissä. Vakavasta materiaalisesta deprivaatiosta sen sijaan kärsii selvästi
pienempi osuus (8,8 prosenttia) Euroopan asukkaista. Suomen deprivaatioluku
on 3,2 prosenttia. (Eurostat 2012.)
Eurostatin tekemä köyhy ysmääritelmän laajennus laajentaa myös perustur
van riittäv y yden määrittelyä kulutuksen mittaamista kohti. Niin koko tutkimus
hankkeessa kuin tässä antologiassakin kulutuksen (Lehtinen, Varjonen ja Aalto;
Niemelä ja Raijas) ja ihmisten subjektiivisten kokemusten (Hirvilammi ja Mäki)
esiintuominen oli keskeistä. Kulutusyhteiskunnassa osallisuus yhteiskunnassa
vallalla olevaan elämäntapaan ja elintasoon toteutuu kulutuksen kautta: olet
sitä, mitä kulutat. Köyhy ys ja syrjäytyminen määritty vät kulutuksen kautta.
Perusturvaan liitty y ns. välttämättömy yskulutus, joka muodostuu muun muassa
asumisesta, ravinnosta, vaatetuksesta ja terveydenhoidosta. Koska perusturvan
tavoite on taata ihmisille säälliset elämän edellytykset, ei pelkästään hengissä
pysyminen, perusturvaan liitty vä kulutus muuttuu ajassa. Mikä oli säällistä
1910-luvulla, ei ole säällistä 100 vuotta myöhemmin. Tämän vuoksi perusturvan
arvioinnin yhteydessä on tehtävä myös selvitys siitä, millaista säällinen kulutus
nyky-yhteiskunnassa on ja mahdollistaako perusturva tuon kulutustason saa
vuttamisen.
Kuten Mikko Niemelä ja Anu Raijas artikkelissaan osoittavat, Tilastokeskuk
sen kulutustutkimusaineistot tarjoavat käy ttökelpoiset mahdollisuudet kartoittaa
kulutusta suhteellisen kattavasti eri väestöryhmissä. Tämän ty yppinen kartoitus
tulisi olla osa perusturvan riittävy yden analy ysiä. Mutta kuten edellä todettiin,
tarpeet ja niihin liitty vä kulutus muuttuvat ajan myötä. Siksi tarvitaan aika ajoin
toistettua, laajahkoa, konsensusmenetelmään perustuvaa tutkimusta siitä, mitä
pidetään välttämättömänä kulutuksena, johon kaikilla yhteiskunnan jäsenillä
pitäisi olla varaa. Mutta koska konsensusarviointi on varsin työläs, aikaa, vaivaa
ja rahaa vaativa, sitä ei välttämättä tarvitse sisällyttää joka kerta perusturvan
arviointiin. Se voitaisiin toistaa kerran vuosikymmenessä antamaan osviittaa,
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Toimintamahdollisuudet ja -kyvykkyydet
Edellä esitin, että perusturvaan liitty vän poliittisen retoriikan analy ysi olisi
sy ytä ottaa mukaan perusturvan tasoa koskeviin arviointeihin. Politiikan tut
kiminen on ensiarvoisen tärkeää myös Laura Kalliomaa-Puhan esiin nostamasta
havainnosta, että Suomen lainsäädäntö ei ole kovin yksiselitteinen sen suhteen,
mitä perusturva on ja mikä turvan tason tulisi olla. Suomen perustuslaki takaa
jokaiselle oikeuden perustoimeentuloon työttömy yden, sairauden, työky v y t
tömy yden, vanhuuden, lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen perusteella.
Se, mitä tämä tarkoittaa, jää tavallisen lainsäädännön määriteltäväksi ja lakia
toimeenpanevien tahojen ratkaistavaksi.
Perustuslaki näyttää keskitty vän toimeentuloturvaan eli tulonsiirtoihin.
Myös keskustelu perusturvan riittävy ydestä usein kierty y juuri väittely yn perus
turvaan liitty vien tulonsiirtojen rahallisesta tasosta. Euroopan sosiaalinen
peruskirja näkee tilanteen kuitenkin laajemmin: kaikille on taattava riittävä
apu ja hoito. Sosiaalisten tulonsiirtojen ohella kuvaan tulevat mukaan myös
sosiaalipalvelut, jotka on taattava kaikille niitä tarvitseville. Pohjoismaisen hy vin
vointivaltion tunnusmerkkinä onkin pidetty juuri sosiaalipalveluita. Siinä missä
keskieurooppalaisia maita on pidetty tulonsiirtovaltioina, Pohjoismaita on pidetty
julkispalveluvaltioina. Suomalainen hy vinvointivaltio tosin poikkeaa skandi
naavisista vastineistaan siinä, että meillä painopiste on keskieurooppalaiseen
tapaan enemmän tulonsiirroissa. Tulonsiirrot ovat vain yksi, toki hy vin tärkeä,
osa perusturvaa. Toinen osa koostuu yhteiskunnan tarjoamista palveluista, niitten
saatavuudesta ja kohdistumisesta. Tästä näkökulmasta perusturvan riittäv y yden
arviointiin olisi sisällytettävä arviot lisäksi siitä, missä määrin myös yhteiskunnan
heikompiosaiset pääsevät osalliseksi tarvitsemistaan terveys- ja muista sosiaa
lipalveluista ja missä määrin sosiaalipalvelut tukevat ihmisten selviytymistä ja
ihmisar voista elämää sekä ylläpitävät toimintamahdollisuuksia, joista Tuuli
Hirvilammi ja Sari Mäki keskustelevat omassa artikkelissaan.
Toimintamahdollisuudet ja -kyv ykkyys tulevat entistä tärkeämmiksi, jos ja
kun kansalaisten sosiaaliturvaa rakennetaan entistä enemmän sopimuspohjaises
ti. Kuten Laura Kalliomaa-Puha osoittaa, perinteisen hallinto- ja sosiaalioikeuden
rinnalle tulee sopimus- ja kuluttajaoikeus. Kansalainen muuttuu kuluttajaksi
kuluttajan oikeuksin, velvollisuuksin ja osaamisvaatimuksin. Ihminen itse
tulee aiempaa enemmän velvolliseksi ajamaan omaa etuaan. Oikeudellisten
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välineitten hallitseminen ei ole helppoa lainsäädännön ammattilaisillekaan, saati
sitten monimuotoisissa elämän pinteissä taisteleville sosiaaliturvan asiakkaille.
Tämän toimintamahdollisuuksiin ja ky v yk ky yksiin liitty vän ulottuvuuden
esiin tuominen vaatii kvalitatiivista lähestymistä, joka tekee perusturvan saajien
omakohtaiset kokemukset näkyviksi ja tuo ne päättäjien tietoon.
Tätä k irjoitet taessa Suomessa keskustel laa n sosiaa litur van vasti k keel
listamisesta. Väittely kierty y sen ympärille, tulisiko ja voidaanko sosiaalisia
etuisuuksia saavilta vaatia jonkinlaista työpanosta etuuksien saamisen ehtona.
Ovatko etuudet ehdottomia subjektiivisia oikeuksia, joihin ei saa liittää ehtoja?
Saako toimeentulotukeen liittää vaatimusta vastasuoritteista? Lain tulkinta on
se, että perustoimeentuloturvaan voidaan liittää muitakin ehtoja kuin pelkkä
tarveharkinta.
Keskustelu vastik keellistamisesta olisi saanut toisen säv yn, jos se olisi
onnistuttu mark kinoimaan mahdollistavana ja osallistavana sosiaalipolitiikka
na – mikä ilmeisesti olikin koko keskustelunavauksen lähtökohta. Osallistavan
sosiaalipolitiikan ajatuksellinen lähtökohta liitty y toimintamahdollisuuksien
ja kyvykky yksien luomiseen ja vahvistamiseen. Voidaan ajatella, että tietyis
sä tapauksissa perusturvan taso voi kyllä euromääräisesti olla riittävä, mutta
ongelmissa oleva ihminen jää yksin ongelmiensa kanssa. Tulonsiirrosta tulee
syrjäyttämisen mekanismi. Kysymys on siitä, miten perusturvan varassa elävien
ihmisten osallisuutta, ky v ykky yksiä, tietoja ja taitoja voitaisiin vahvistaa siten,
että heistä tulisi aktiivisia toimijoita omassa elämässään. Poliittisessa väittelyssä
edellä kuvatun ty yppiset ajatukset on liitetty oikeiston puhetapaan. Mutta itse
asiassa ajatukset ovat myös varsin lähellä vanhaa marxilaista ajatustapaa: jokai
selta kykyjensä mukaan ja kullekin tarpeensa mukaan.

Ovatko perusturvan parannukset olleet riittäviä?
SATA-komitean lopputuloksista ja onnistuneisuudesta voidaan olla montaa miel
tä. Muutama konkreettinen parannus perusturvaan kuitenkin tuli. Takuueläke
paransi pientä eläkettä saavien toimeentuloa. Itse asiassa tuo parannus oli eräs
suurimmista sitten vuoden 1957, jolloin nykyinen kansaneläkejärjestelmä tuli
voimaan. Useitten muittenkin etuuksien tasoa nostettiin ja ne sidottiin kansan
elä keindek siin. Indeksisidonna isuus tarkoit taa sitä, et tä etuudet nousevat
automaattisesti eivätkä enää vaadi erillistä poliittista päätöstä. Puolison tulojen
huomioiminen työmarkkinatukea myönnettäessä poistettiin.
Miten merkittäviä nuo parannukset sitten olivat? Pertti Honkasen ja Jussi
Tervolan (2012 ja 2013) mikrosimulointiin perustuvat analy ysit osoittavat, että
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perusturvan korotukset selittävät varsin hy vin sekä köyhy ysasteiden alentumista
ja eriarvoisuutta mittaavan gini-kertoimen pienentymistä. Tulonjaon muutokset
olivat kuitenkin pienehköjä, jos otetaan huomioon tuloerojen ja suhteellisen
köyhy yden nopea kasvu 1990-luvun puolivälin jälkeen (ks. myös Blomgren ym.
2013). Muutokset paransivat etenkin perusturvaa saavien työttömien tilannet
ta ja pienensivät heidän toimeentulotukiriippuvuuttaan. Mutta myös tässä on
sy ytä pitää mielessä, että suhteessa perusturvan pitkän aikavälin jälkeenjäänei
sy yteen tilanne korjautui vain hy vin vähän. Edelleenkin suhteellisen suurella
osalla työttömien perusturvan saajista tulovähenteisten perusturvaetuuksien
päällekkäisy ys jatkuu, mikä tarkoittaa sitä, että parannus yhdessä etuudessa
ei näy täysimääräisenä kokonaistuloissa. Käy tettävissä olevien tulojen lisäys
on parhaimmillaankin kolmanneksen luokkaa, ja loput kaksi kolmannesta
leikkautuu pois muitten etuuksien vähentymisen kautta. (Honkanen ja Tervola
2012.) Honkasen ja Tervolan analy ysi osoittaa mikrosimuloinnin käyttökelpoi
suuden sosiaaliturvauudistusten arvioinnissa. Mikrosimuloinnin tulisikin lähtö
kohtaisesti olla keskeinen osa niin perusturvan riittävy yden, kohdentumisen ja
tehokkuuden arviointia kuin myös suunnitteilla olevien sosiaalisia tulonsiirtoja
koskevien lakien valmistelua. Lakien vaikutuksia ja eri vaihtoehtojen hyv y yttä
tai huonoutta voitaisiin näin arvioida jo etukäteen.
Tuloerot ja suhteellinen köyhy ys kasvoivat Suomessa voimakkaasti 1990
luvun jälkipuoliskolla. 2000-luvulla kasvu on taittunut, mutta tuloero- ja köyhy ys
luvut ovat vakiintuneet selvästi aiempaa korkeammalle tasolle. Kansainvälisesti
katsottuna Suomen luvut ovat toki pieniä, mutta pohjoismaalaisittain varsin
suuria (NOSOSCO 2013). Tilannetta voitaisiin tietysti korjata perusturvaetuuk
sien tuntuvalla nostamisella. Asiaa voidaan havainnollistaa vaikkapa eläkeläis
köyhy ydellä. Jos köyhy ysraja on 40 prosenttia väestön keskitulosta, vain pari
prosenttia suomalaiseläkeläisistä on köyhiä. 50 prosentin rajalla osuus nousee
runsaaseen kymmeneen prosenttiin ja 60 prosentin rajalla köyhiä vanhuksia
meillä onkin jo 26 prosenttia. (LIS 2013.) Luvut kuvaavat sitä, että Suomessa
on paljon eläkeläisiä, joiden tulot ovat yli 40 prosentin mutta alle 50 prosentin
köyhy ysrajan. Takuueläkkeen suuruus tällä hetkellä on noin 740 euroa kuukau
dessa. 60 prosentin köyhy ysraja on vähän yli tuhat euroa kuukaudessa (kuvio).
Mikrosimuloimisella saadun mallituksen mukaan takuueläkkeen nostaminen
1 100 euroon kuukaudessa pienentäisi eläkeläisköyhy yden lähes olemattomaksi,
mutta koska tuloryhmässä 700 −1 100 euroa on paljon eläkeläisiä, takuueläkkeen
kustannukset – jotka nyt ovat noin 100 miljoonaa euroa – kymmenkertaistuisi
vat. Toisaalta taas takuueläkkeen korotus vähentäisi asumistukimenoja ja lisäisi
verotuloja, joten melko suuri osa menoista palautuisi julkiselle vallalle.
Köyhy yden voimakas kasvu Suomessa paikantuu työmarkkinoitten ulko
puolisiin ryhmiin. Ennen suurta lamaa, vuonna 1990, työssä olevien köyhy ysriski
Suomessa oli alle viisi prosenttia. Luku on edelleen samaa suurusluokkaa, mikä on
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Kuvio. Pienituloisuus/köyhyys (% väestöstä) ja pientuloisuusraja (€) Suomessa
1966–2011.
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eurooppalaisittain varsin pieni. Sen sijaan niitten 18– 64-vuotiaitten, jotka eivät
ole töissä, köyhy ys on dramaattisesti kasvanut: vuonna 1990 osuus oli 17 prosent
tia ja vuonna 2010 34 prosenttia (Blomgren ym. 2013, 30). Suomalainen köyhy ys
siis paikantuu työmarkkinoitten ulkopuolisiin, erilaisilla sosiaalituilla eläviin.
Kuten edellä olevasta mikrosimulointiin perustuvasta eläkeläisesimerkistä ilmeni,
tuloilla mitattua köyhy yttä voitaisiin tehokkaasti vähentää tulosiirroilla. Pulma
on vähentämisen hintalappu. Nykyisessä eikä kenties tulevassakaan taloudelli
sessa tilanteessa ole mahdollisuutta tukeutua pelkästään tulonsiirtopolitiikkaan.
Numero hintalapussa on niin suuri, että tulonsiirtolinja ei ole realistinen. Toki
on niin, että perusturvan tasosta on pidettävä huolta ja huolehdittava siitä, että
yhteiskunnalliset jaot eivät muodostu kohtuuttoman suuriksi. Köyhy yslukujen
supistamisessa keskeinen keino on työttömy yden pienentäminen ja työllisy yden
lisääminen. Tällöin joudutaan myös palaamaan keskusteluun sosiaaliturvan vas
tikkeellistamisen tai osallistavan sosiaalipolitiikan roolista ja mahdollisuuksista
köyhy yden ja syrjäytymisen ehkäisijänä.
Sosiaaliturvan riittäv yyden kannalta oheiseen kuvioon sisälty y sekä huonoja
että hy viä uutisia. Huonot uutiset liitty vät pienituloisuuden voimakkaaseen
kasvuun vuodesta 1994 lähtien. Hyvä uutinen taas on se, että köyhy ys ei ole
lisääntynyt sitten 2007. Hy viksi uutisiksi on luettava myös se, että köyhy ysraja
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on noussut voimakkaasti. Vuonna 1966, jolta vuodelta ensimmäiset luotettavat
tulotiedot on saatavilla, köyhy ysraja oli noin 5 000 euroa vuodessa. Nyt raja on
lähes kolme kertaa korkeampi (14 000 euroa vuodessa). Köyhät ovat siis aiempaa
rik kaampia.
Tilanne voidaan siis nähdä sekä synkkänä että valoisana. Tulkinnat palau
tuvat kirjan johdantoartikkelissa keskusteltuihin suhteellisen ja absoluuttisen
näkökulman eroihin. Absolutistit korostavat sitä, että köyhät ja perusturvan
varassa olevat elävät aiempaa paremmin. Valtakunnassa kaikki on siis hy vin.
Relativistit taas suhteuttavat köyhien tilannetta parempiosaisiin ja toteavat,
että valtakunnassa on aivan liian paljon eriarvoisuutta ja syrjäytymistä. Sen
kummemmin Takaisin perusteisiin -tutkimusprojekti, tämä kirja tai mikään
muukaan projekti ei ole tuonut yksiselitteistä ja lopullista ratkaisua tähän
absoluuttinen vs. suhteellinen -kiistaan. Kiista liitty y niin vahvasti poliittisiin
maailmankuviin ja niistä johdettuihin toimintamalleihin ja suosituksiin, että
sille ei ole olemassa yksiselitteistä ratkaisua. Keskustelu perusturvasta ja sen
riittäv y ydestä jatkuu näillä ehdoilla. Meidän tavoitteemme oli valottaa tätä
keskustelua eri näkökulmista ja kuvata niitä lähestymistapoja, joilla perusturvan
tasoa, tason riittävy y ttä ja perusturvan kehityssuuntia voitaisiin hahmottaa.
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