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Mitä on köyhyys?

• Absoluuttisella tai äärimmäisellä köyhyydellä tarkoitetaan tilaa, 
jossa ravinnon, vaatetuksen ja asumisen vähimmäisedellytykset eivät 
täyty. Maailmanpankin määritelmässä absoluuttinen köyhyys 
tarkoittaa elämistä alle 1,90 dollarilla päivässä. Absoluuttinen köyhyys 
on yleisintä kehitysmaissa.

• Suhteellisella köyhyydellä tarkoitetaan yksilön tai ryhmän selkeää 
huono-osaisuutta verrattuna muun väestön keskimääräiseen 
elintasoon tai elintapaan. Suhteellisessa köyhyydessä elävät joutuvat 
kamppailemaan elääkseen normaalia elämää ja pystyäkseen 
osallistumaan yhteiskunnan taloudellisiin, sosiaalisiin ja kulttuurisiin 
toimintoihin.

• Lähde: www.eapn.fi/koyhyys/mita-on-koyhyys/
• Lähden
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• Euroopassa köyhyysrajana käytetään yleisesti pienituloisuuteen 
perustuvaa määritelmää, mikä on 60 prosenttia kotitalouksien 
käytettävissä olevasta mediaanitulosta. Mediaanitulo tarkoittaa 
keskimmäistä tuloa, kun kaikkien kotitalouksien tulot laitetaan 
suuruusjärjestyksessä jonoon. Suhteellinen köyhyys vaihtelee näin 
maittain. 

• Suomessa köyhyysriskiraja oli vuonna 2016 yhden hengen taloudelle 
noin 1 200 euroa kuukaudessa. Köyhiä oli siis  623 000 eli 11,5 
prosenttia väestöstä.

• Lähde: http://www.eapn.fi/koyhyys/koyhyysvahti/
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Suomalainen köyhyys lukuina

• Pienituloisissa kotitalouksissa elää noin 623 000 henkilöä, heistä 
pitkittyneesti pienituloisia on 411 000.

• Toimeentulotuen varassa elää noin 400 000 henkilöä, heitä lähes 
kolmannes saa toimeentulotukea pitkäaikaisesti.

• Työttömänä 350 000, joista kolmannes pitkäaikaistyöttömiä.

• Köyhyydessä eläviä lapsia noin 100 000.

• Tulottomia kotitalouksia noin 20 000.

• Leipäjonossa käy viikoittain noin 20 000 henkilöä.

• Asunnottomia on noin 7900.

• Paperittomia on arviolta 4000 henkilöä.

• Lähde:www.eapn.fi/koyhyys/koyhyyden-syita-ja-seurauksia
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Mitä on köyhyys?

• Köyhyys ei johdu vain muutamasta asiasta, vaan on monien asioiden 
summa.

• Köyhyyden syitä on monia. Pitkään jatkunut köyhyys on usein kierre, 
jota voi olla vaikeaa katkaista.

• Köyhyys ei välttämättä johda huono-osaisuuteen, mutta pitkittyessä 
lisää osattomuuden ja huono-osaisuuden kokemuksia.

• Hyvät ihmissuhteet, verkostot ja avun hakeminen ja saaminen voivat 
olla hyvänä tukiverkkona ja estää huono-osaisuuden ja köyhyyden 
kokemuksia, mutta ei välttämättä poista niitä. 

• Usein köyhyys ja siihen johtavat syyt uuvuttavat ihmisen niin, että on 
todella vaikeaa edes hakea apua. 
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• Julkaisu on vuodelta 2016

• Toimeentulotuen asiakkaita on lähes 
400 000 – heistä kokoaisi Suomen 
toiseksi suurimman kaupungin. 

• Suomalainen köyhyys -kirjassa Isola 
ja Suominen esittävät, että 
suomalainen eriarvoisuus alkaa 
rakentua jo varhaisessa vaiheessa 
koulussa, palveluissa ja työ-elämässä, 
monissa sosiaalisissa suhteissa. 

• Työelämän ulkopuolella ja hierarkian 
pohjilla sinnittevät ihmiset eivät voi 
hyödyntää omia taitojaan ja kykyjään. 

• Mitä suomalainen köyhyys on? Miten 
Suomi voisi nousta aidoksi 
hyvinvointivaltioksi?
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Mitä on köyhyys?

• Tilapäinen köyhyys on väliaikainen tilanne

• Elämäntilanne: opiskeluaika,

• Elämänmuutos

• Väliaikainen sairaus, työkyvyttömyys, työttömyys

• Yksinhuoltajuus

• Monilapsisuus, toinen vanhemmista väliaikaisesti 
kotona/työtön

• Eläkkeelle jääminen
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Mitä on köyhyys?

• Pitkäaikainen köyhyys

• Pitkäaikaistyöttömyys tai takuueläke nuorena

• Jatkuva toimeentulotuen tarve

• Jatkuva ruoka-avun tarve

• Pitkäaikaissairaus, työkyvyttömyys

• Ei koulutusta tai sopivaa koulutusta

• Eläke ei riitä elämiseen (mm. asumismenot, 
sairaskulut, ei varallisuutta)

• Ylisukupolvinen köyhyys

• Ei kokemusta työssä käyvistä vanhemmista

• Ei työkokemusta, suoraan takuueläkkeelle
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• Väliaikaista köyhyyttä voidaan lievittää 
väliaikaisilla avuilla ja tuilla.

• Pitkäaikaisköyhyyttä ja siihen liittyvää huono-
osaisuutta on vaikeaa lievittää edes tukien 
korotuksella. 

• Tarvitaan kokonaisvaltaisia, yhteiskunnallisia 
ratkaisuja, joilla saadaan katkaistua köyhyyden 
sukupolvisuus.
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Millä vähentää tai poistaa köyhyys?

• Asunto- ja asumispolitiikka, kaavoitus ja 
yhteiskuntasuunnittelu

• Toimeentuloon liittyvät ratkaisut ja korotukset

• Koulutus – alkaen varhaiskasvatuksesta. Koulutuksen 
pitää tukea köyhyyden ja huono-osaisuuden kierteen 
katkaisemista

• Palveluiden saatavuus

• Työvoimapoliittiset ratkaisut

• Työn saaminen auttaa, mutta kaikki eivät voi mennä 
kokopäivätöihin

• Nuorista miehistä noin viidennes on 
syrjäytymisvaarassa 
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Järjestöjen rooli

• Köyhien ja huono-osaisten puolesta puhujia.

• Tarkoituksena tukea ihmisiä, jotta nämä eivät putoa yhteiskunnan 
ulkopuolelle.

• Pitää katsoa ihmistä kokonaisena, järjestöjen pitäisi tehdä yhä vain 
enemmän yhteistyötä.

• Voivat lievittää osattomuuden tunnetta ja tuoda merkityksellistä 
toimintaa ja ihmissuhteita, mutta ei poista köyhyyttä. 

• Kukaan ei halua olla toiminnan kohde. Osallistaminen kuulostaa 
ahdistavalta. Pitää kuulla, mitä ihmiset haluavat.

• Voisiko tulla autetusta auttajaksi? 

• Ruokajakoa paikassa, jossa voi vain olla, ilman velvoitteita, mutta 
voisi pyytää apua, jos tarve on.
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Köyhyys ja ruoka-avun tarve

• Ihmiset, jotka elävät vain perusturvan varassa, joutuvat 
turvautumaan ruoka-apuun. 

• Ruoka-apua pitää kehittää niin, että ihmiset voivat tarvittaessa saada 
myös muuta apua kuin vain ruokakassin. 

• Ruoka-apu ei voi olla vastikkeellista eikä sitä pidä mieltää 
hyväntekeväisyydeksi.

• Suomi on saanut jatkuvasti moitteita Euroopan neuvostolta siitä, että 
perusturvaetuudet ovat liian alhaisella tasolla, koska niiden ostovoima 
on jäänyt jälkeen yleisestä kustannusten kehityksestä. 

• Tämä tarkoittaa sitä, että näemme ruokajonoja myös jatkossa.
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• Kiitos!

• maria.viljanen@redcross.fi

• Twitter: @MariaViljanen1

mailto:maria.viljanen@redcross.fi

