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Kyselytutkimus osoittaa, että suhtautuminen 
eriarvoisuuteen jakaa puoluekenttää vuoden 
2023 eduskuntavaalien alla. Kysely perustuu 12 
eriarvoisuustutkijan havaintoihin ja suosituksiin, joita he 
esittivät artikkeleissaan Eriarvoisuuden tila Suomessa 2022 
–raportissa.

Puolueiden erot näkyvät erityisesti, kun on kyse 
tulo- ja varallisuuseroista sekä köyhyydestä. Sdp, 
vasemmistoliitto ja vihreät vähentäisivät taloudellista 
eriarvoisuutta korottamalla etuuksia ja kiristämällä 
varakkaimpien verotusta tulevalla vaalikaudella. Keskusta, 
kokoomus, kristillisdemokraatit ja Rkp eivät korottaisi 
pääomien verotusta.

Puolueiden näkemykset ovat lähempänä toisiaan, 
kun on kyse muun muassa ammattialojen 
sukupuolittuneisuudesta sekä äänestysaktiivisuudesta. 
Kaikki kyselyyn vastanneet puolueet olivat huolissaan 
pienituloisten matalan äänestysaktiivisuuden 
vaikutuksesta demokratiaan.
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Johdanto

KALEVI SORSA -SÄÄTIÖ julkaisi viime lokakuussa 12 meritoituneen eriarvoisuustutkijan 
kirjoittaman raportin Eriarvoisuuden tila Suomessa 20221. Kirjassa tutkijat 
ehdottivat lukuisia politiikkatoimia, joiden avulla yhteiskunnallista tasa-arvoa ja 
oikeudenmukaisuutta voidaan lisätä. Päätimme selvittää eduskuntapuolueiden 
kantoja kirjassa esitettyihin ilmiöihin ja politiikkatoimenpiteisiin ennen vuoden 2023 
eduskuntavaaleja. 

Lähetimme seitsemän kysymystä sisältäneen kyselyn (liite 1) kaikille eduskunta-
puolueille marraskuun lopussa 2022. Siihen vastasivat Suomen Sosialidemokraattinen 
puolue (Sdp), Suomen Keskusta, Vihreä Liitto, Vasemmistoliitto, Kansallinen Kokoomus, 
Suomen Ruotsalainen Kansanpuolue (Rkp) ja Suomen Kristillisdemokraatit (Kd). Tekstissä 
esitetyt kannat, toimenpiteet ja tavoitteet perustuvat puolueiden antamiin vastauksiin. 
Joidenkin kantojen täsmentämiseen on lisäksi käytetty puolueiden vaalien alla 
julkaisemia ohjelmia, jotka ovat olleet käytettävissä raporttia kirjoittaessa. 

Kyselyyn vastanneet puolueet ovat saaneet tarkistaa niitä koskevat kohdat raportissa 
ennen sen julkaisemista, ja niiden esittämät tarkennukset on otettu huomioon 
tulkinnoissamme. Puolueiden vastaukset löytyvät kokonaisuudessaan erillisestä 
liitteestä verkkosivuiltamme. Perussuomalaiset, Liike Nyt ja Valta kuuluu kansalle eivät 
useista yhteydenotoista huolimatta vastanneet kyselyyn, joten niiden kannat puuttuvat 
raportista. 

1 Raportti on ladattavissa maksutta osoitteessa https://sorsafoundation.fi/maailman-onnellisimman-kansan-

hyvinvointi-jakautuu-epatasaisesti/
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Varallisuuden keskittyminen 
on ongelma, mutta 
Suomessa se on ongelma 
vain vasemmistopuolueiden 
ja vihreiden mielestä
KYSYIMME ENSIN, pitävätkö puolueet ongelmana kehitystä, jossa varallisuus on 
keskittynyt 1990-luvulta alkaen entistä harvemmille, erityisesti varakkaille suunnattujen 
veronalennusten vuoksi (ks. laatikko 1). Pyysimme puolueita myös perustelemaan 
vastauksensa.

Onko varallisuuden keskittyminen Suomessa ongelma?

KYLLÄ SDP, VIHREÄT, VASEMMISTOLIITTO   EI KOKOOMUS, KESKUSTA, RKP, KD

Kokoomusta lukuun ottamatta kyselyyn vastanneiden puolueiden mielestä 
eriarvoisuuden lisääntyminen ja tuloerojen kasvaminen on yleisellä tasolla ongelmallista 
yhteiskunnallisen kehityksen näkökulmasta. Globaalisti tarkasteltuna Suomi näyttäytyy 
kuitenkin suhteellisen pienten tuloerojen maana, eivätkä kokoomus, keskusta, Rkp ja 
kristillisdemokraatit pidä tuloerojen kasvua toistaiseksi ongelmana Suomessa. Nämä 
puolueet näkevät myös pääomaverotuksen kiristämisellä olevan enemmän haittoja 
elinkeinoelämälle kuin pienempien tulo- ja varallisuuserojen tuomia yhteiskunnallisia 
hyötyjä. 

Yksikään puolueista ei perustellut tulo- ja varallisuuserojen säilyttämistä oikeuden-
mukaisuudella esimerkiksi siitä näkökulmasta, että taitavien ja ahkerien tuleekin ansaita 
enemmän. Edes oikeistopuolueet eivät siis perustelleet eriarvoisuutta kasvattavaa 
verorakennetta niin kutsutun negatiivisen vapauskäsitteen kautta eli näkemyksellä, jossa 
valtion tulisi puuttua mahdollisimman vähän ihmisten ja yritysten toimintaan. Sen sijaan 
perusteluissa painottuivat oletetut haitalliset seuraukset (ks. laatikko 2). 

Keskusta ja kristillisdemokraatit perustelivat kevyempää pääomaverotusta omistajien 
paremmilla mahdollisuuksilla investoida suomalaisiin yrityksiin ja kiinteistöihin. Keskustan 
mukaan pääomaverotuksen kiristämisellä voisi olla negatiivisia vaikutuksia esimerkiksi 
yrittäjyyteen ja kotimaiseen omistamiseen.

Rkp ja kokoomus eivät pidä tuloeroja Suomessa ongelmana ja luottavat siihen, että 
voitot palaavat hyödyttämään suomalaista yhteiskuntaa investointien kautta. 
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Myös vasemmistopuolueet ja vihreät perustelivat vastakkaista kantaansa seuraus-
eettisestä näkökulmasta eli pienempien tulo- ja varallisuuserojen positiivisilla 
seurauksilla. Elinkeinoelämään ja kasvuun kohdistuvien vaikutuksien sijaan ne korostivat 
kuitenkin enemmän tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden näkökulmia. SDP:n mukaan 
”eriarvoisuuden vähentäminen on koko yhteiskunnan edun mukaista, ja verotus on 
eriarvoisuuden vähentämisessä tärkeä työkalu.” 

Vihreät lähestyy tuloerojen kasvua ja siihen puuttumista 
oikeudenmukaisuuskysymyksenä. Puolueen mielestä ei ole oikein, että varakkaimmat 
rikastuvat entisestään samalla, kun pienituloisimpien tilanne ei parane tai jopa heikkenee. 
Vihreät on myös huolissaan yhteiskunnan vakaudesta ja luottamuksesta, mikäli väestön 
kokemusmaailmat eriytyvät voimakkaasti toisistaan tulo- ja varallisuuserojen kasvaessa.

Vasemmistoliitto perustelee varallisuuden tasaisempaa jakoa oikeudenmukaisuuden 
lisäksi muilla eriarvoisuustutkijoiden esiin nostamilla hyvinvointiin liittyvillä tekijöillä: 
on todettu, että pienten tuloerojen maissa väestö on terveempää ja koulutetumpaa, 
mielenterveysongelmia ja lapsikuolemia on vähemmän, samoin kuin vankeja, rikollisuutta 
ja huumeongelmia.2 Pienet tulo- ja varallisuuserot ovat vasemmistoliiton näkemyksen 
mukaan myös hyvää talouspolitiikkaa, sillä tavallisia suomalaisia tukeva talouspolitiikka 
työllistää kotimaassa sen sijaan, että varallisuus valuu veroparatiiseihin. Sdp:n tapaan 
vasemmistoliitto perustelee asiaa myös demokratian näkökulmasta: varallisuuden 
keskittyminen tarkoittaa varallisuuden tuoman vallan keskittymistä harvoille, mikä on 
demokratian kannalta ongelmallista. 

2 Ks. esim. Pickett & Wilkinson 2011.

Vihreät ja vasemmistopuolueet 
perustelivat tulo- ja varallisuus-
erojen kaventamista tasa-arvolla 
ja oikeudenmukaisuudella.
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Laatikko 1

VATT:N ERIKOISTUTKIJA Marja Riihelän ja taloustieteen emeritusprofessori Matti Tuomalan 
kokoama tulonjakoaineisto osoittaa, että Suomen verotus ei ole ollut progressiivista Ahon 
hallituksen vuoden 1993 suuren verouudistuksen jälkeen, jolloin siirryttiin niin kutsuttuun 
eriytettyyn tuloverotukseen eikä tilanne ole ratkaisevasti muuttunut sen jälkeen (ks. kuva 
1). Muun muassa palkkoja ja eläkkeitä koskeva ansiotuloverotus säilyi progressiivisena, 
mutta pääomatuloverotuksesta tuli pitkälti tasaverotusta, jossa veroaste pysyy samana 
riippumatta tulojen määrästä.3

Kuva 1. Keskimääräiset kokonaisveroasteet tuloryhmittäin vuosina 
1990, 1995, 2000 ja 2018.

Lähde: Riihelä ja Tuomala 2022a, 28. Aineistolähde: Tulonjaon palveluaineisto 1990; Tulonjaon kokonaisaineisto 

1995–2018, Kulutustutkimus, Tilastokeskus. Vuoden 1990 viimeinen havaintopiste on P99.9–100 (eli yhdistetty 

P99.9–99.99 ja P99.99–100).

Kaikkein suurituloisimman prosentin kokonaisveroaste jää keskimäärin alemmaksi 
kuin heitä vähemmän tienaavilla, sillä suhteellisesti matalammin verotetut pääomatulot 
kertyvät suurituloisimmille. Matala pääomatuloverotus on osaltaan johtanut varallisuuden 
keskittymiseen entistä harvemmille (ks. kuva 2). 

3 Riihelä & Tuomala 2022a.
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Kuva 2. Kotitalouksien nettovarallisuus keskimäärin eri 
varallisuusluokissa 1987–2019 vuoden 2019 hinnoin.

Lähde: Riihelä ja Tuomala 2022a, 40. Aineistolähde: Varallisuustutkimukset 1987–2019, Tilastokeskus; Riihelä 

ym. (2017) päivitys. Kirjoittajien mukaan aineisto aliarvioi varakkaimpien varallisuutta, sillä osa siitä puuttuu 

aineistosta.

Tuloerot kasvoivat nopeasti 1990-luvun puolenvälin jälkeen. Vuoteen 1995 verrattuna 
Gini-kerroin eli yleisin suhteellisia tuloeroja kuvaava indikaattori oli vuonna 2021 
kasvanut 6,9 prosenttiyksikköä. Pienimmillään tuloerot ovat Suomessa olleet 1980-luvun 
puolessavälissä.

Tilastokeskuksen vuotta 2021 koskevan uusimman tulonjakotilaston mukaan tulojen 
keskittyminen suurituloisimmille jatkuu. Tuloeroja mittaava Gini-kerroin on palautunut 
finanssikriisiä 2007 edeltäneelle tasolle. Vuodesta 2020 vuoteen 2021 suurituloisimman 
viiden prosentin tulot kasvoivat 11 prosenttia kun koko väestön keskiarvotulo kasvoi 2,8 
prosenttia. Tilastokeskuksen mukaan suurituloisimpien kaikkia muita suurempi tulojen 
muutos aiheutui merkittävästi kasvaneista myyntivoitoista ja muista omaisuustuloista, 
jotka kohdentuvat voimakkaasti ylimpään tuloluokkaan.4

4 Tilastokeskus: Tulonjakotilasto 2021.
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Vasemmistopuolueet 
ja vihreät korottaisivat 
suurituloisten pääomatulojen 
veroja, muut eivät
TOINEN KYSYMYS koski pääomatuloverotusta. Kysyimme, millaisia muutoksia puolueet 
tavoittelevat pääomatuloverotukseen ensi vaalikaudella. Pyysimme puolueita myös 
perustelemaan vastauksensa.

Tavoitteletteko muutoksia pääomatuloverotukseen  
tuloerojen kaventamiseksi ensi vaalikaudella?

KYLLÄ  SDP, VASEMMISTOLIITTO, VIHREÄT   EI  KOKOOMUS, KESKUSTA, RKP, KD

Samat puolueet, jotka näkevät tulo- ja varallisuuserojen kasvun Suomessa ongelmana, 
haluavat kaventaa eroja verotuksen keinoin. Sdp, vasemmistoliitto ja vihreät kannattavat 
pääomatuloverotuksen muuttamista progressiivisemmaksi. 

Vihreät vapauttaisi pienet pääomatulot verosta ja lisäisi veron progressiivisuutta. 
Se perustelee tätä sillä, että piensijoittaminen olisi kannattavampaa, kun taas suuria 
voittoja verotettaisiin veronmaksukyvyn mukaisesti enemmän. Lisäksi vihreät haluaa 
selvittää mallia, jossa matalan riskin normaalituoton alittavista pääomatuloista maksetaan 
alempaa veroa, mutta ylittävää osaa verotetaan progressiivisesti yhdessä ansiotulojen 
kanssa. Mallin tavoitteena olisi kannustaa säästämiseen, kohdella eri sijoituksia 
samalla tavalla ja lisätä vuokra-asuntojen tarjontaa. Vihreät ottaisi listaamattomien 
yhtiöiden osinkoverotuksessa käyttöön eurooppalaisen mallin, jossa osinkojen verotus 
perustuu selkeisiin euromääräisiin rajoihin, ja nettovarallisuuteen perustuva huojennus 
poistettaisiin.

Sdp:n tavoitteena on siirtää verotuksen painopistettä työnteon verottamisesta 
omistamisen verottamiseen. Sdp lisäisi pääomatuloveron progressiivisuutta niin, että se 
olisi lähempänä ansiotulojen verotusta oikeudenmukaisuusperiaatteen mukaisesti eli 
että euromääräisesti samansuuruista tuloa ja varallisuutta verotettaisiin saman verran ja 
suurta enemmän kuin pienempää.

Vasemmistoliitto ajaa ansio- ja pääomatuloveron harmonisointia eli sitä, että kaikkia 
tuloja verotettaisiin samalla asteikolla. Ensimmäisenä askeleena kohti yhdistettyä 
tuloverotusta vasemmistoliitto ehdottaa pääomatulojen progressiivisuuden lisäämistä 
asteittain siten, että suurituloisten pääomatulojen verotus kiristyisi noin 200–300 
miljoonalla eurolla vuodessa. Samalla vasemmistoliitto lisäisi ansiotuloveroasteikon 
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progressiivisuutta kasvattamalla kunnallisveron perusvähennystä, mikä alentaisi 
erityisesti pienituloisimpien verotusta. Vasemmistoliitto tavoittelee listaamattomien 
yhtiöiden osinkoverotukseen uudistusta, jolla leikattaisiin nykyistä verotukea5 arviolta 
noin 500–600 miljoonaa euroa.

Kokoomus laajentaisi osakesäästötiliä, mikä keventäisi jossain määrin pääomatulojen 
verotusta.

Rkp keventäisi uudelleen sijoitettujen voittojen verotusta. Tavoitteena olisi, että 
voittoja, jotka yritys sijoittaa takaisin yrityksen toimintaan, voitaisiin verottaa kevyemmin 
kuin muihin tarkoituksiin käytettyjä voittoja.

Keskusta ja kristillisdemokraatit eivät tavoittele muutoksia pääomaverotukseen, vaan 
pitävät nykyistä eriytettyä mallia toimivana ja Suomen kilpailukykyä ylläpitävänä.

5 Valtiovarainministeriön arvion mukaan listaamattomien osakeyhtiöiden osinkoverohuojennus muodostaa 

vuonna 2023 noin 830 miljoonan euron verotuen. (Verotuet 2022–2023, VM).

Vasemmistoliitto, Sdp ja 
vihreät muuttaisivat tulevalla 
vaalikaudella pääomatuloverotusta 
progressiivisemmaksi.



11 Rajavuori: Mitä eri arvoisuudelle  tehdään tulevalla vaalikaudella? | Impulsseja

Laatikko 2

Onko pääomaverotuksen kiristäminen  
haitallista kansantaloudelle? 

PÄÄOMIEN VEROTUKSEN KIRISTÄMISTÄ tulo- ja varallisuuserojen kaventamiseksi 
vastustetaan tyypillisesti kahdella argumentilla. Ensiksi ajatellaan, että tuloerojen 
kaventaminen vähentäisi taloudellisia kannustimia työhön ja investointeihin, 
mikä heikentäisi kasvua ja sitä kautta hyvinvointia koko yhteiskunnassa. Toiseksi 
katsotaan, että matala pääomien verotus hyödyttää myös pienituloisia niin kutsutun 
valumaefektin (trickle-down theory) kautta, jolloin pienituloisemmat hyötyvät pääomien 
veronalennuksista muun muassa kasvavien palkkojen muodossa. Taloustieteellinen 
tutkimus ei anna yleisesti tukea kummallekaan argumentille. Esimerkiksi IMF:n 
tutkimuksissa on todettu, että korkea eriarvoisuus ja köyhyys heikentävät todennäköisesti 
talouden kehitystä ainakin pidemmällä aikavälillä.6 

Talouskasvun ja tuloerojen suhdetta tutkineen KTT Toni Juutin mukaan tuloerojen 
ja talouskasvun välillä ei ole tilastollisesti merkitsevää yhteyttä. Tuloerot näyttävät 
lisäävän fyysisiä investointeja ja vähentävän kouluttautumista, mutta yhdessä näiden 
vaikutukset talouskasvuun kumoavat toisensa. Rikkaimpien suurempi varallisuus ja kyky 
säästää enemmän saattavat kyllä näkyä fyysisinä investointeina esimerkiksi tehtaisiin, 
mutta tietoyhteiskunnassa tarpeellisempia ovat investoinnit inhimilliseen pääomaan eli 
esimerkiksi koulutukseen. Suuret tuloerot pikemminkin madaltavat etenkin pienituloisten 
kouluttautumismahdollisuuksia ja koulutustasoa.7

Lontoon King’s Collegen tutkijat David Hope ja Julian Limberg tarkastelivat viime 
vuonna julkaistussa artikkelissaan suurituloisille suunnattujen veronalennusten 
vaikutuksia kasvuun ja eriarvoisuuteen. Heidän tilastollinen analyysinsä osoittaa, että 
suurituloisten veronalennukset eivät ole kasvattaneet bruttokansantuotetta eivätkä 
lisänneet työllisyyttä, mutta sen sijaan veronalennukset kasvattivat tuloeroja.8 Tutkimus 
on yksi monista, jotka vahvistavat näkemystä, että suurituloisille suunnatut tuet ja 
veronalennukset eivät yleisesti koidu muiden hyödyksi.

6 Cerra, Lama & Loyaza 2021. 7 Juuti 2021. 8 Hope & Limberg 2022.
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Puoluekenttä jakautuu 
myös kysyttäessä 
kantaa varallisuuden 
ilmoitusvelvollisuuden 
laajentamiseen
KOLMANTENA VEROTUKSEEN liittyvänä kysymyksenä tiedustelimme puolueilta, 
tarvitseeko varallisuuden ilmoitusvelvollisuuteen tehdä muutoksia ensi vaalikaudella 
sekä pyysimme perustelemaan vastauksen.

Tarvitseeko ilmoitusvelvollisuuteen tehdä muutoksia  
ensi vaalikaudella?

KYLLÄ  SDP, VASEMMISTOLIITTO, VIHREÄT   EI KOKOOMUS, KESKUSTA, RKP, KD

Marja Riihelän ja Matti Tuomalan artikkelissa esitetään varallisuuden ilmoittamis-
velvollisuutta, sillä tällä hetkellä edes viranomaisilla ei ole kattavia tietoja suomalaisten 
varallisuudesta. Varallisuuden ilmoitusvelvollisuutta laajentamalla voitaisiin ehkäistä 
verovälttelyä ja harmaata taloutta. Se lisäisi myös avoimuutta ja mahdollistaisi tarkemman 
tilastoinnin suomalaisten varallisuudesta, jotta esimerkiksi varallisuuden kertymisestä 
saataisiin luotettavampaa tietoa tutkimusta varten. 

Kuten edellistenkin kysymysten kohdalla, puoluekenttä jakautuu kahtia myös 
kysyttäessä kantaa varallisuuden ilmoitusvelvollisuuden laajentamiseen. Sdp kannattaa 
ilmoitusvelvollisuuden laajentamista sekä varallisuuden että muun taloudellisen 
toiminnan aloilla. Vihreät laajentaisi ilmoitusvelvollisuutta siten, että vakuutuskuorissa 
ja holding-yhtiöissä sijaitsevat tulot ja varallisuus olisi ilmoitettava verottajalle. Tämä 
olisi vihreiden mukaan tärkeää ensisijaisesti verovälttelyn kitkemiseksi. Vasemmistoliitto 
ajaa paitsi ilmoitusvelvollisuutta myös laajapohjaisen varallisuusveron käyttöönottoa yli 
miljoonan euron omaisuuksille (pois lukien oma asunto). 

Kokoomus, keskusta, Rkp ja Kd eivät näe varallisuuden ilmoitusvelvollisuuden 
laajentamista tarpeellisena. Kristillisdemokraattien näkemyksen mukaan varallisuus on 
jo nyt riittävissä määrin viranomaisten tiedossa muun muassa erillisissä rekistereissä. 
Rkp pelkää, että ilmoitusvelvollisuuden laajentaminen olisi ensimmäinen askel kohti 
vuonna 2006 poistetun varallisuusveron ottamista uudelleen käyttöön. Sen mukaan 
ilmoitusvelvollisuus johtaisi myös merkittävästi suurempaan hallinnolliseen taakkaan 
verohallinnossa. 
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Puolueiden keinot puuttua 
köyhyyteen poikkeavat 
toisistaan 

TUTKIMUKSEN MUKAAN tuloköyhyyttä voidaan vähentää parantamalla työllisyyttä, 
mutta se ei kuitenkaan yksin riitä köyhyyden torjumiseen (ks. laatikko 3). Kysyimme 
puolueilta, mitä muita keinoja työllisyystoimien lisäksi ne aikovat käyttää pitkittyneen 
köyhyyden vähentämiseksi seuraavalla vaalikaudella. Puolueiden tarjoamat ratkaisut ovat 
jaoteltavissa kolmeen ryhmään: sosiaaliturvajärjestelmän kehittäminen, etuuksien tason 
nostaminen ja hyvinvointipalveluihin panostaminen.

Sdp, keskusta, vasemmistoliitto, Rkp ja vihreät ehdottavat 
muutoksia sosiaaliturvajärjestelmään

Sdp, keskusta ja Rkp pitävät sosiaaliturvajärjestelmän uudistamista tärkeänä toimen-
piteenä köyhyyden vähentämiseksi. Sdp ja Rkp haluavat edistää sosiaaliturva uudistusta, 
jota on jo tällä vaalikaudella työstetty sosiaaliturvakomiteassa. Sdp pitää tärkeänä, että 
järjestelmä on riittävän selkeä ja kannustaa aktiivisuuteen ja omatoimisuuteen. Rkp 
haluaa purkaa sosiaaliturvaan liittyvää byrokratiaa ja kannustinloukkuja sekä rakentaa 
kannustavan järjestelmän, joka takaisi kohtuulliset tulot kaikille.

Keskusta ehdottaa, että sosiaaliturvan selkeyttämiseksi tulisi luoda veroehdotuksen 
kaltainen sosiaaliturvaehdotus. Se olisi ehdotus niistä etuuksista, joihin henkilöllä 
on oikeus. Tämä malli edellyttäisi tiedon liikkumista järjestelmästä toiseen nykyistä 
paremmin. Tulorekisteri ja Kansaneläkelaitoksen rekisterit loisivat keskustan mukaan 
pohjan tietojen yhdistämiselle. 

Sekä vihreät että vasemmistoliitto tarjoavat perustuloa lääkkeeksi pitkittyneeseen 
köyhyyteen. Vasemmistoliiton perustulo olisi kaikille maksettava, vähimmäistoimeentulon 
turvaamiseksi tarkoitettu raha, joka verotettaisiin pois niiltä, jotka eivät sitä tarvitse. 
Ensimmäinen askel sosiaaliturvan byrokratian karsimiseksi olisi ensisijaisten 
perusturvaetuuksien yhdistäminen yhdeksi perusturvaetuudeksi, joka olisi haettavissa 
yhdellä lomakkeella. 

Myös vihreät ottaisi ensi vaalikaudella askelia kohti perustuloa yhdistämällä perus-
turvaetuuksia. Vihreiden mallissa perustulo korvaisi pitkällä aikavälillä muun muassa 
perustoimeentulotuen, jolloin ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki toimisivat 
väliaikaisena ja viimesijaisena tukena.

Sdp on kehittänyt kolmiportaisen yleisturvamallin sosiaaliturvan kehittämiseksi. 
Yleisturva sisältäisi toimeentuloturvan lisäksi aktivoivia palveluita sekä asumisen tuen.9

 

9 Sdp:n yleisturvaohjelma 2022.



14 Rajavuori: Mitä eri arvoisuudelle  tehdään tulevalla vaalikaudella? | Impulsseja

Vihreät, vasemmistoliitto, Sdp ja Kd korottaisivat etuuksia

Etuuksien tasoa on nostettava köyhyyden vähentämiseksi

KYLLÄ SDP, VIHREÄT, VASEMMISTOLIITTO, KD   EI KOKOOMUS, KESKUSTA, RKP

Vihreät nostaisi ensi kaudella perusturvaetuuksia 50 eurolla. Vihreät ja vasemmistoliitto 
sitoisivat lapsilisän kansaneläkeindeksiin, ja vasemmistoliitto maksaisi sitä myös 
17-vuotiaista. Vasemmistoliitto korostaa, että sosiaaliturvauudistuksen lopullisesta 
muodosta huolimatta perusturvaa on nostettava riittävälle tasolle. Vasemmistoliitto 
tavoittelee yleisen asumistuen sitomista vuokratasoindeksiin, jotta etuudet seuraisivat 
kustannustason nousua. Myös toimeentulotuen perusosia tulisi vasemmistoliiton mukaan 
korottaa puhelin- ja tietoliikennekustannusten verran.

Rkp helpottaisi yksinhuoltajien tilannetta siten, että lapsilisän yksinhuoltajalisä ei enää 
vaikuttaisi toimeentulotuen tasoon. 

Kristillisdemokraatit esittää lapsilisään 15 euron tasokorotusta. Kd poistaisi myös 
samassa taloudessa asuvan lapsen palkkatulon vaikutuksen vanhempien toimeen-
tulotukeen. Lisäksi Kd tekisi indeksikorotuksia perusetuuksiin riittävän usein etenkin 
voimakkaan inflaation aikana. 

Sdp:n lähtökohta on, että sosiaaliturvan pitää olla riittävän tasoinen turvaamaan 
säällisen toimeentulon, ja sosiaaliturvaa uudistettaessa on tärkeää parantaa perusturvan 
tasoa.

Kokoomuksen vastauksen mukaan se uudistaisi sosiaaliturvaa siten, että järjestelmä 
palkitsisi nykyistä enemmän aktiivisuudesta. Kokoomuksen tavoitteena on, että sosiaali-
turvan, verotuksen ja työmarkkinoiden tehokkaamman toiminnan kautta ihmisille 
on tarjottava enemmän mahdollisuuksia tavoitella parempaa toimeentuloa omalla 
toiminnallaan.

Ohjelmissaan puolue esittää merkittäviä leikkauksia sosiaaliturvaan. Kokoomuksen 
talouspoliittisessa ohjelmassa esitetään muun muassa 500 miljoonan leikkauksia 
asumistukeen sekä ansiosidonnaisen työttömyysturvan keston lyhentämistä 400 
päivästä 200 päivään.10 Myös puolueen vaihtoehtobudjetissa esitetään leikkauksia näihin 
etuuksiin.11 

10 Kokoomuksen talouspoliittinen ohjelma, 2023. 11 Kokoomuksen vaihtoehtobudjetti 2023: Kestävän 

tulevaisuuden valintoja.
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Sdp, keskusta ja vihreät  
panostaisivat hyvinvointipalveluihin

Osa puolueista esitti hyvinvointipalveluihin satsaamista ja palvelumaksujen alentamista 
keinoksi köyhyyden vähentämiseen. Sdp haluaa rajata kaikissa tilanteissa hyvinvointi-
valtion ydinpalvelut, koulutuksen, sote-palvelut ja sosiaaliturvan leikkausten ulkopuolelle, 
vaikka taloustilanne vaatisi valtiontalouden sopeutusta.

Keskustan siirtäisi palveluihin käytettävien resurssien painopistettä matalan kynnyksen 
palveluihin ja ennaltaehkäiseviin toimiin. Keskusta huolehtisi vähimmäiseläkkeiden 
ostovoimasta ja välttämättömien elinkustannusten kohtuullisuudesta muun muassa 
palveluihin liittyvien asiakasmaksujen omavastuuosuuksia alentamalla ja niiden 
maksatusta jaksottamalla.

Vihreät alentaisi sote-palveluiden asiakasmaksuja ja ottaisi käyttöön terveysmenojen 
yhteisen maksukaton.

Keskusta, Sdp ja Rkp pitävät sosiaali -
turvajärjestelmän uudistamista 
tärkeänä toimenpiteenä köyhyyden 
vähentämiseksi. Vihreät ja 
vasemmisto liitto ottaisivat askelia 
koti perustuloa.
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Laatikko 3

MARJA RIIHELÄ JA MATTI TUOMALA käsittelevät toisessa artikkelissaan köyhyyttä, sen 
mittaamista ja kehitystä Suomessa. Tuloköyhyys on yleistynyt lähes kaikilla mittareilla 
vuoden 1995 jälkeen, mutta vain harvat suomalaiset ovat köyhiä pysyvästi. Kuitenkin 
myös pysyvästi köyhien eli yli viisi vuotta köyhinä olleiden osuus väestöstä on yli 
kaksinkertaistunut 1990-luvun lopulta 2010-luvun lopulle. Tyypillisin pitkittyneestä 
köyhyydestä kärsivä ryhmä on pitkäaikaistyöttömät. Työttömyyden vähentäminen onkin 
merkittävin tapa torjua köyhyyttä. Yhtä tärkeää on kuitenkin ylläpitää sosiaalipoliittista 
järjestelmää ja sen toimivuutta. 

Kuva 3. Koko väestön ja lapsien köyhyysasteet vanhalla OEDC- 
skaalalla mitattuna.

Lähde: Riihelä ja Tuomala 2022b, 62. Aineistolähde: Tulonjaon palveluaineisto 1990–2019, Tilastokeskus.



17 Rajavuori: Mitä eri arvoisuudelle  tehdään tulevalla vaalikaudella? | Impulsseja

Pienituloisten alhaista 
äänestysaktiivisuutta 
pidetään ongelmana – 
vain SDP on kohdistanut 
vaalikampanjointiaan 
pienituloisille alueille
VIIDES KYSYMYS koski pienituloisten alhaista äänestysaktiivisuutta, joka nostettiin esiin 
myös Eriarvoisuuden tila Suomessa 2022 –raportissa (ks. laatikko 4). Kysyimme puolueilta, 
pitivätkö ne tulojen vaikutusta äänestysaktiivisuuteen ongelmana. Lisäksi kysyimme, 
ottavatko puolueet kampanjoinnissaan huomioon erilaiset asuinalueet.

Onko pienituloisten alhainen äänestysaktiivisuus ongelmallista 
demokratian kannalta?

KYLLÄ SDP, KESKUSTA, KOKOOMUS, VIHREÄT, VASEMMISTOLIITTO, KD, RKP

Puolueet pitävät pienituloisten alhaista äänestysaktiivisuutta yleisesti ongelmallisena 
demokratialle. Huomionarvoista onkin, että eduskuntavaalikampanjoinnissaan 
ainoastaan Sdp kertoo pyrkivänsä tavoittamaan alhaisen äänestysaktiivisuuden alueita 
ja käyttävänsä erilaisia tapoja tavoittaa erityisesti pienituloisia äänestäjiä. Kasvokkaiseen 
kohtaamiseen luottaa vaalityössään myös keskusta, mutta muutoin puolueet pyrkivät 
tavoittamaan erilaisia äänestäjäryhmiä ensisijaisesti ehdokasasettelullaan sekä 
tarjoamalla tukea vaalityöhön. 

Rkp ja Kd ilmoittavat, että niiden kampanjointi on suunnattu kaikille, eivätkä ne 
erottele asuinalueita kampanjoinnissaan. Myöskään kokoomus ei esitä, että se 
ottaisi kampanjoinnissaan huomioon erilaisia asuinalueita. Sen sijaan se nostaa esiin 
työllisyyden myös äänestysaktiivisuuteen vaikuttavana tekijänä.

Sdp kohdistaa tulevissa eduskuntavaaleissa kampanjointia matalan äänestys-
aktiivisuuden alueille etenkin suurissa kaupungeissa. Perinteisen katukampanjoinnin 
lisäksi kampanjointimuotona on soittaa konkreettisesti ovikelloja ja muistuttaa 
äänestämisen tärkeydestä. Lisäksi puolue tekee laajaa soittelukampanjaa ja tarjoaa 
vaalimateriaalia useilla Suomessa puhutuilla kielillä, jotta myös maahanmuuttaja-
taustaisten äänestäjien kynnys osallistua vaaleihin madaltuisi.
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Laatikko 4

THL:N TUTKIMUSPÄÄLLIKKÖ Timo M. Kauppinen, yleisen valtio-opin dosentti Hanna Wass 
ja viestinnän professori Anu Kantola selvittävät artikkelissaan, kuinka äänestysalueen 
asukkaiden tulotaso oli yhteydessä äänestysaktiivisuuteen ja puolueiden kannatukseen 
kevään 2021 kuntavaaleissa. Analyysi keskittyi kaupunkimaisiin ympäristöihin, sillä 
suurituloisuus on Suomessa keskittynyt kaupunkeihin ja pääkaupunkiseudulle. Tulojen 
lisäksi he tarkastelivat myös koulutustason vaikutuksia äänestämiseen.

Kauppisen, Wassin ja Kantolan tulosten valossa kokoomus näyttäytyy suurituloisten 
suosikkipuolueena, ja sen kannatus on vahvimmin yhteydessä äänestysalueen 
tulotasoon.12 Sdp:n kannatus sen sijaan pienenee eniten suurituloisten osuuden 
kasvaessa. Toisaalta pienituloisuus on vahvasti yhteydessä äänestämättä jättämiseen.

 

Kuva 4. Ylimpään tulokymmenykseen kuuluvien osuuden yhteys 
puolueiden ääniosuuksiin ja äänestysprosenttiin kaupunkimaisten 
kuntien äänestysalueilla.

Lähde: Kauppinen, Wass ja Kantola 2022, 87.

12 Kauppinen, Wass & Kantola 2022, 87.
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Muita ehdotuksia äänestysaktiivisuuden lisäämiseksi ja 
kampanjoinnin muuttamiseksi

Muutamat puolueet nostivat vastauksissaan esiin kampanjoinnin ohella muita 
keinoja äänestysaktiivisuuden lisäämiseksi sekä kampanjoinnin uudistamiseksi. 
Sdp:n mukaan äänestysaktiivisuuden nostamiseksi tarvitaan aktiivisia toimia, kuten 
demokratiakasvatuksen lisäämistä kaikilla koulutusasteilla. Sdp on valmis myös 
yhdistämään heikoimman äänestysaktiivisuuden vaaleja, jotta äänestysprosenttia 
saataisiin nostetuksi. 

Keskustan mukaan äänestyspaikkojen saavutettavuuteen on kiinnitettävä huomiota. 
Puolueen mukaan saavutettavuudessa on suuria alueellisia ja kuntakohtaisia eroja, jotka 
luovat alueellista epätasa-arvoa äänestäjien välille ja vaikuttavat todennäköisesti myös 
äänestysaktiivisuuteen.  

Sdp ajaa vaalikampanjoille rahoituskattoa, jolla säädettäisiin vaalikampanjoille 
euromääräiset ylärajat. Myös vasemmistoliitto kannattaa kampanjoiden rahoituskattoa.

Sdp pyrkii tavoittamaan kampan-
join nissaan alhaisen äänestys-
aktiivisuuden alueita ja pienituloisia 
äänestäjiä. Muut puolueet 
pyrkivät tavoittamaan erilaisia 
äänestäjäryhmiä ensisijaisesti 
ehdokasasettelullaan ja tarjoamalla 
tukea vaalityöhön.
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Opinto-ohjaus ja palkka  tasa-
arvo keinoina koulutusalojen 
sukupuolittuneisuuden 
vähentämiseen

KYSYIMME PUOLUEILTA kantaa koulutusalojen sukupuolittuneisuuteen, joka tutkijoiden 
mukaan johtuu kulttuurisista käsityksistä, mutta heijastaa myös yleisemmin sosiaalista 
eriarvoisuutta (ks. laatikko 5). Kysyimme myös, miten puolueet vähentäisivät ammatti-
alojen sukupuolittuneisuutta ensi vaalikauden aikana.

Pidättekö ammattialojen sukupuolittuneisuutta ongelmana? 

KYLLÄ SDP, KESKUSTA, VASEMMISTOLIITTO, KOKOOMUS, VIHREÄT, RKP   EI  KD

Useimmat puolueet nostivat vastauksissaan esiin opinto-ohjauksen kehittämisen eri 
koulutusasteilla keinona purkaa sukupuolisegregaatiota. Vihreät, vasemmistoliitto, Sdp 
ja Rkp tunnistavat palkkaepätasa-arvon ylläpitävän osaltaan sukupuolisegregaatiota. 
Siksi työmarkkinoiden yleiseen epätasa-arvoon puuttuminen ja naisvaltaisten 
alojen palkkojen sekä arvostuksen nostaminen todennäköisesti myös vähentäisivät 
sukupuolisegregaatiota.

Vihreät näkee ammattialojen eriytymisen yhtenä syynä palkkaepätasa-arvoon ja 
tavoittelee seuraavalla vaalikaudella useita uudistuksia. Vihreät parantaisi julkisen 
sektorin pienipalkkaisten, pääosin naisvaltaisten alojen palkkausta pitkäaikaisella 
palkkaohjelmalla useamman vaalikauden aikana. Vihreiden mukaan rahoitus tulisi 
valmistella parlamentaarisesti yhteisymmärryksessä puolueiden kanssa. Vihreät 
edistäisi myös palkka-avoimuutta, työehtosopimusten sukupuolivaikutusten arviointia ja 
samapalkkaisuutta tukevia palkkausjärjestelmiä. 

Lisäksi vihreät ehdottaa, että varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa työskente-
levien ammattilaisten sukupuolitietoista koulutusta tulisi lisätä. Vihreiden mielestä opinto-
ohjaukseen tulisi panostaa, jotta voidaan ehkäistä opiskelu- ja alavalintojen eriytymistä 
sukupuolen sekä sosiaalisen ja kulttuurisen taustan perusteella.

Sdp haluaa vahvistaa työelämän tasa-arvoa toteuttamalla tasa-arvolain 
kokonaisuudistuksen, jossa tarkastellaan erityisesti tasa-arvon edistämistä, syrjintäkieltoja 
sekä valvonnan ja oikeussuojakeinojen toimivuutta ja riittävyyttä. Samalla pitäisi Sdp:n 
mukaan laatia tasa-arvo-ohjelma ja luoda kolmikantaneuvotteluiden avulla hallituskaudet 
ylittävä palkkatasa-arvo-ohjelma. Perhevapaauudistuksen toteutumista olisi seurattava 
ja tarvittaessa lainsäädäntöä on uudistettava edelleen niin, että perhevapaat ja muut 
hoivavelvollisuuksista seuraavat kustannukset jakautuvat yhä tasaisemmin. 



Vasemmistoliitto puuttuisi sukupuolisegregaatioon opinto-ohjauksen keinoin ja 
sukupuolistereotypioita purkamalla jo koulutuspolun alkupäässä. Myös palkkaepätasa-
arvoon tulisi vasemmistoliiton mukaan puuttua. Naisvaltaisten alojen arvostus nousisi ja 
niistä tulisi houkuttelevampia, mikäli niiden palkkaus olisi kestävällä tasolla. 

Myös keskusta lisäisi opinto-ohjausta ja tavoittelee koko nuoren sukupolven yhteisiä 
tulevaisuuskutsuntoja, joiden yhteydessä voisi saada opinto- ja uraohjausta sekä tietoa 
omalle sukupuolelle epätyypillisistä ammattivaihtoehdoista. 

Rkp näkee koulutuksen ja ammattien eriytymisen osaltaan pitävän yllä palkkaeroja ja 
työmarkkinoiden epätasa-arvoa. Puolue haluaa panostaa opinto-ohjaukseen ja kehittää 
sitä kaikilla koulutusasteilla. 

Myös kokoomus pyrkisi purkamaan sukupuolittavia asenteita ja käytäntöjä 
koulutusjärjestelmässä.

Kristillisdemokraatit ei aktiivisesti tavoittele sukupuolisegregaation purkua. 

Laatikko 5

SOSIOLOGIAN YLIOPISTONLEHTORI Irene Prix, THL:n erikoistutkija Outi Sirniö ja 
sosiologian apulaisprofessori Elina Kilpi-Jakonen tarkastelevat artikkelissaan sitä, miten 
sukupuoli ja perhetausta vaikuttavat opintoalan valintaan. Esimerkiksi miehet valitsevat 
todennäköisemmin naisvaltaisen alan, kuten opetus-, hoiva- tai sosiaalialan, jos he 
kouluttautuvat korkeammin kuin vanhempansa. Artikkeli osoittaa, että koulutusalojen 
sukupuolittuminen on vähentynyt vuodesta 1970, mutta viimeisen kymmenen vuoden 
aikana lasku on pysähtynyt. 

Kuva 5. Koulutusalojen sukupuolisegregaatio 30–35-vuotiaiden 
korkeimman suoritetun koulutustason mukaan 1970–2019.

Lähde: Prix, Sirniö ja Kilpi-Jakonen 2022, 124.

21 Rajavuori: Mitä eri arvoisuudelle  tehdään tulevalla vaalikaudella? | Impulsseja



22 Rajavuori: Mitä eri arvoisuudelle  tehdään tulevalla vaalikaudella? | Impulsseja

Puolueet suhtautuvat 
myönteisesti 
hyvinvointimittareiden 
käyttöön taloudellisten 
mittareiden rinnalla
LOPUKSI KYSYIMME, pitäisikö seuraavan hallituksen seurata taloudellisten mittareiden 
rinnalla säännöllisesti hyvinvointimittareita. Lisäksi tiedustelimme, millaisia mittareita 
puolueiden mielestä olisi hyödyllistä käyttää. Erilaisia hyvinvointimittareita käsiteltiin 
Eriarvoisuuden tila Suomessa 2022 –raportin viimeisessä artikkelissa (ks. laatikko 6).

Pitäisikö hallituksen seurata taloudellisten mittareiden lisäksi 
hyvinvointia kuvaavia mittareita?

KYLLÄ SDP, KOKOOMUS, KESKUSTA, VIHREÄT, VASEMMISTOLIITTO, RKP, KD

Kaikki kyselyyn vastannet puolueet suhtautuvat myönteisesti erilaisten hyvinvointi-
mittarien käyttöön päätöksenteon tukena, mutta vain harva esitti selkeän näkemyksen, 
mitä nämä mittarit voisivat olla. Puolueet pitävät kuitenkin yleisesti riittämättömänä 
taloudellisten mittareiden käyttöä ainoana tapana mitata menestystä. Tarkemmin 
näkemyksiään hyödyllisistä mittareista ja mittauskohteista avasivat Sdp, vasemmistoliitto 
ja vihreät. 

Sdp mittaisi yhteiskunnallista ja taloudellista kehitystä nykyistä useammalla mittarilla, 
jotka ottaisivat huomioon kestävän kehityksen kaikki kolme ulottuvuutta. Näin saataisiin 
kokonaisvaltainen, mutta edelleen tarkka käsitys yhteiskunnan tilasta ja politiikan 
onnistumisesta. Sdp ehdottaa, että ihmisten koettu hyvinvointi otettaisiin yhdeksi 
palvelujen arvioinnin mittariksi hyvinvointialueiden aloittaessa toimintaansa. Tätä varten 
tulisi ottaa käyttöön niin asiakaskyselyitä kuin muitakin tapoja kerätä tietoa koetusta 
hyvinvoinnista.

Vasemmistoliiton mukaan tarvitaan tarkempaa tietoa siitä, mistä asioista hyvinvointi 
koostuu. Vasemmistoliitto kehittäisi hyvinvoinnin kattavan mittausmallin, jossa hyvin-
voinnin, talouden ja ympäristön indikaattorit olisi huomioitu nykyistä paremmin ja ottaisi 
uudet indikaattorit vahvasti mukaan politiikkaa ohjaaviin tavoitteisiin.

Vihreiden mukaan taloudelliset mittarit eivät kuvaa yhteiskunnallista kehitystä 
riittävällä tasolla. Siksi tarvitaan mittari, jonka painoarvo olisi suurin piirtein yhtä vahva 
kuin bruttokansantuotteen ja joka sisältäisi laajasti ihmisten hyvinvointia mittaavia 



indikaattoreita. Sellainen voisi olla esimerkiksi inhimillisen kehityksen indeksi HDI (Human 
Development Index), tai aidon kehityksen indikaattori GPI (Genuine Progress Indicator). 
HDI huomioi kansantuotteen (per capita) lisäksi eliniänodotteen ja koulutustason. Aidon 
kehityksen indikaattori soveltuu erityisesti kestävän taloudellisen hyvinvoinnin ja talouden 
kestävyyden kuvaamiseen.

Laatikko 6

VÄITÖSKIRJATUTKIJA Niko Eskelinen, Diakonia-ammattikorkeakoulun erityisasiantuntija 
Sakari Kainulainen, väitöskirjatutkija Pietari Kujala ja sosiologian professori Mikko Niemelä 
kirjoittavat siitä, miten suomalaisten koettu hyvinvointi on kehittynyt 2000-luvulla 
ottaen huomioon väestöryhmittäiset erot. Suomalaiset ovat keskimäärin aikaisempaa 
tyytyväisempiä elämäänsä. Keskiarvot kätkevät kuitenkin taakseen väestöryhmittäisiä 
eroja. Koettua hyvinvointia vähentävät erityisesti toimeentulovaikeudet, joista kärsivät 
muita useammin yksinasuvat ja yksinhuoltajat. Artikkelissa käsitellään ihmisten koetun 
hyvinvoinnin mittareita, jotka perustuvat kyselyihin. Ne mahdollistavat maiden välisen 
vertailun ja hyvinvoinnin ajallisen kehityksen seuraamisen. 

Kuva 6. Koetut toimeentulovaikeudet kotitaloustyypin mukaan vuosina 
2004–2020 (%).

Lähde: Eskelinen, Kainulainen, Kujala ja Niemelä 2022, 162. Aineistolähde: Tilastokeskuksen elinolotilasto. 

Suurin vaikeuksin tai vaikeuksin toimeen tulevien kotitalouksien %-osuus.
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Yhteenveto

KYSELYN TULOKSET OSOITTAVAT, että suhtautuminen eriarvoisuuteen jakaa puoluekenttää 
vuoden 2023 eduskuntavaalien alla kenties jopa enemmän kuin neljä vuotta aiemmin. 
Perinteiset oikeisto-vasemmisto-jakolinjat erottuvat erityisesti suhtautumisessa 
taloudelliseen eriarvoisuuteen, kuten tulo- ja varallisuuseroihin sekä köyhyyteen. 

Toisaalta eroja puolueiden välillä on vähemmän, kun tarkastellaan esimerkiksi 
pienituloisten äänestysaktiivisuuden lisäämistä tai ammattialojen sukupuolittuneisuuden 
vähentämistä. Kaikki puolueet suhtautuvat myös myönteisesti siihen, että eri hyvinvoinnin 
näkö kulmat huomioitaisiin päätöksenteossa monipuolisin hyvinvointimittarein. Varallisuus-
tilastoinnin kehittäminen ei tosin saa kannatusta oikeisto- ja keskusta puolueilta.

Kyselyn tulokset osoittavat, että puolueiden suhtautuminen taloudellisen eri-
arvoisuuden kehitykseen jakautuu. Vasemmistopuolueiden ja vihreiden mielestä 
tuloerojen kasvu on ongelma myös Suomessa, kun taas oikeisto- ja keskusta-
puolueet eivät näe tuloerojen kasvua haitallisena - ainakaan toistaiseksi. Näin 
ollen myös puolueiden suhtautuminen tuloerojen tasaamiseen verotuksen keinoin 
noudattelee samaa jakolinjaa: vasemmistopuolueet ja vihreät muuttaisivat verotusta 
progressiivisemmaksi tiivistämällä pääomien veropohjaa ja korottamalla niiden 
veroasteita. Oikeisto- ja keskustapuolueet eivät sen sijaan näe tarvetta nostaa pääomien 
veroja. Sama jako pätee myös suhtautumisessa varallisuuden ilmoitusvelvollisuuteen. 

Työllisyyden parantamista pidetään yleisesti kaikissa puolueissa tärkeänä keinona 
köyhyyden vähentämiseksi, joten kysyimme, millä muilla keinoin puolueet torjuisivat 
köyhyyttä. Myös keinot köyhyyden torjumiseksi jakavat puoluekenttää, mutta eivät 
aivan samalla tavalla kuin pääomien verotuksen kohdalla. Kaikki puolueet kannattivat 
sosiaaliturvajärjestelmän rakenteen uudistamista, mutta niiden esittämät mallit 
ovat erilaisia. Uudistustarvetta perusteltiin muun muassa järjestelmän alikäytöllä, 
byrokraattisuudella tai monimutkaisuudella. Sdp, vasemmistoliitto, vihreät ja Kd 
ehdottivat myös korotuksia etuuksiin ja lisäksi Sdp, vihreät ja keskusta nostivat esiin 
hyvinvointipalvelujen kehittämisen keinona vähentää köyhyyttä. 

Kaikki vastanneet puolueet olivat huolestuneita alhaisesta äänestysprosentista ja 
sen merkityksestä demokratian toteutumiselle. Kyselyyn vastanneista vain Sdp oli 
vaalikampanjoinnissaan pyrkinyt tietoisesti tavoittamaan pienituloisia alueita, joilla 
äänestysaktiivisuus on tyypillisesti alhainen.

Kristillisdemokraatteja lukuun ottamatta puolueet pitivät koulutusalojen 
sukupuolittuneisuutta ongelmallisena. Puolueet pitivät opinto-ohjauksen kehittämistä 
eri koulutusasteilla tärkeänä keinona purkaa sukupuolisegregaatiota. Vihreät, 
vasemmistoliitto, Sdp ja Rkp tunnistivat palkkaepätasa-arvon ylläpitävän osaltaan 
sukupuolisegregaatiota. Nämä puolueet hakisivat ratkaisuja naisvaltaisten alojen 
palkkojen sekä arvostuksen parantamiseksi.

Kaikki kyselyyn vastanneet puolueet suhtautuivat myönteisesti erilaisten hyvinvointi-
mittarien käyttöön päätöksenteon tukena. Taloudellisten mittareiden käyttöä ainoana 
tapana mitata menestystä ja hyvinvointia pidettiin riittämättömänä.



25 Rajavuori: Mitä eri arvoisuudelle  tehdään tulevalla vaalikaudella? | Impulsseja

Julkisen talouden vahvistaminen ja velkaantumisen hillintä ovat nousseet merkittävään 
rooliin alkuvuoden vaalikeskusteluissa. Puolueiden erot tulevat esiin, kun on tehtävä 
priorisointia menojen ja tulojen välillä sopeutuskeinojen etsimiseksi. Näkemystä 
vahvistavat myös tämän kyselyn tulokset.
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LIITE 1: 

Kysely eriarvoisuudesta eduskuntapuolueille. 

LUVUT VIITTAAVAT ERIARVOISUUDEN TILA SUOMESSA 2022 -KIRJAN LUKUIHIN.

Luku 1: Verotuksen rooli tulo- ja varallisuuserojen taustalla

Taloustieteen emeritusprofessori Matti Tuomala ja VATT:n erikoistutkija Marja Riihelä 
käsittelevät artikkelissaan tulo- ja varallisuuserojen kehitystä vuodesta 1987 alkaen sekä 
verotuksen roolia muutoksen taustalla. 

Heidän kokoamansa tulonjakoaineisto osoittaa, että Suomen verotus ei ole ollut 
progressiivista vuoden 1993 Ahon hallituksen suuren verouudistuksen jälkeen, jolloin 
siirryttiin niin kutsuttuun eriytettyyn tuloverotukseen eikä tilanne ole ratkaisevasti 
muuttunut sen jälkeen (ks. kuva 1). Muun muassa palkkoja ja eläkkeitä koskeva 
ansiotuloverotus säilyi progressiivisena, mutta pääomatuloverotuksesta tuli pitkälti 
tasaverotusta, jossa veroaste pysyy samana tulojen kasvaessa.

Kuva 1. Keskimääräiset kokonaisveroasteet tuloryhmittäin vuosina 
1990, 1995, 2000 ja 2018.
 

Lähde: Riihelä ja Tuomala 2022. Aineistolähde: Tulonjaon palveluaineisto 1990; Tulonjaon kokonaisaineisto 

1995–2018, Kulutustutkimus, Tilastokeskus. Vuoden 1990 viimeinen havaintopiste on P99.9–100 (eli yhdistetty 

P99.9–99.99 ja P99.99–100).
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Kaikkein suurituloisimman prosentin kokoveroaste jää keskimäärin alemmaksi kuin 
heitä vähemmän tienaavilla, sillä suhteellisen matalasti verotetut pääomatulot kertyvät 
suurituloisimmille. Matala pääomatuloverotus on osaltaan johtanut varallisuuden 
keskittymiseen entistä harvemmille (ks. kuva 2). 

Kuva 2. Kotitalouksien nettovarallisuus keskimäärin eri 
varallisuusluokissa 1987–2019 vuoden 2019 hinnoin.
 

Lähde: Riihelä ja Tuomala 2022. Aineistolähde: Varallisuustutkimukset 1987–2019, Tilastokeskus; Riihelä 

ym. (2017) päivitys. Kirjoittajien mukaan aineisto aliarvioi varakkaimpien varallisuutta, sillä osa siitä puuttuu 

aineistosta.

Pidättekö edellä kuvattua varallisuuden keskittymiskehitystä ongelmana? Perustelkaa 
vastauksenne.

Miten ensi vaalikaudella tulisi toimia pääomatuloverotuksen suhteen? Tavoitteletteko 
muutoksia pääomatuloverotukseen, ja jos tavoittelette, millaisia? Perustelkaa 
vastauksenne.

Artikkelissa pidetään ongelmana sitä, että varallisuutta ei tarvitse ilmoittaa 
viranomaisille, jolloin varallisuustilastot eivät ole kattavia.  Tarvitseeko 
ilmoitusvelvollisuuteen tehdä mielestänne muutoksia ensi vaalikaudella? Perustelkaa 
vastauksenne.
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Luku 2: Köyhyys vauraassa maassa

Marja Riihelä ja Matti Tuomala käsittelevät toisessa artikkelissaan köyhyyttä, sen 
mittaamista ja kehitystä Suomessa. Tuloköyhyys on yleistynyt lähes kaikilla mittareilla 
vuoden 1995 jälkeen, mutta vain harvat suomalaiset ovat köyhiä pysyvästi. Kuitenkin 
myös pysyvästi köyhien eli yli viisi vuotta köyhinä olleiden osuus väestöstä on yli 
kaksinkertaistunut 1990-luvun lopulta 2010-luvun lopulle. Tyypillisin pitkittyneestä 
köyhyydestä kärsivä ryhmä on pitkäaikaistyöttömät. 

Työllisyyden parantaminen on yksi keino vähentää tuloköyhyyttä, mutta se ei yksin 
ole riittävä. Mitä muita keinoja aiotte käyttää pitkittyneen köyhyyden vähentämiseksi 
seuraavalla vaalikaudella? Perustelkaa vastauksenne.

Luku 3: Suurituloisuuden yhteys puoluekannatukseen

THL:n tutkimuspäällikkö Timo M. Kauppinen, yleisen valtio-opin dosentti Hanna Wass 
ja viestinnän professori Anu Kantola selvittävät artikkelissaan, kuinka äänestysalueen 
asukkaiden tulotaso oli yhteydessä äänestysaktiivisuuteen ja puolueiden kannatukseen 
kevään 2021 kuntavaaleissa. Analyysi keskittyi kaupunkimaisiin ympäristöihin, sillä suuri-
tuloisuus Suomessa on keskittynyt kaupunkeihin ja pääkaupunkiseudulle. Tulojen lisäksi 
he tarkastelevat myös koulutustason vaikutuksia äänestämiseen.

Kauppisen, Wassin ja Kantolan tulosten valossa kokoomus näyttäytyy suurituloisten 
suosikkipuolueena, ja sen kannatus on vahvimmin yhteydessä äänestysalueen 
tulotasoon (ks. kuva tulojen yhteydestä puolueiden kannatukseen kirjassa s. 87). Toisaalta 
pienituloisuus on vahvasti yhteydessä äänestämättä jättämiseen. 

Onko tulojen vaikutus äänestysaktiivisuuteen mielestänne ongelma? Otatteko omassa 
kampanjoinnissanne huomioon erilaiset asuinalueet? Miten? Perustelkaa vastauksenne.

Luku 4: Koulutusalojen sukupuolittuneisuus

Sosiologian yliopistonlehtori Irene Prix, THL:n erikoistutkija Outi Sirniö ja sosiologian 
apulaisprofessori Elina Kilpi-Jakonen tarkastelevat artikkelissaan sitä, miten sukupuoli 
ja perhetausta vaikuttavat opintoalan valintaan. Esimerkiksi miehet valitsevat toden-
näköisemmin naisvaltaisen alan, kuten opetus-, hoiva- tai sosiaalialan, jos he 
kouluttautuvat korkeammin kuin vanhempansa. Artikkeli osoittaa, että koulutusalojen 
sukupuolittuminen on vähentynyt vuodesta 1970, mutta viimeisen kymmenen vuoden 
aikana lasku on pysähtynyt. 

Pidättekö ammattialojen sukupuolittuneisuutta ongelmana? Miten vähentäisitte 
ammattialojen sukupuolittuneisuutta seuraavan vaalikauden aikana? Perustelkaa 
vastauksenne.



Luku 5: Koettu hyvinvointi

Väitöskirjatutkija Niko Eskelinen, Diakonia-ammattikorkeakoulun erityisasiantuntija Sakari 
Kainulainen, väitöskirjatutkija Pietari Kujala ja sosiologian professori Mikko Niemelä 
kirjoittavat siitä, miten suomalaisten koettu hyvinvointi on kehittynyt 2000-luvulla 
ottaen huomioon väestöryhmittäiset erot. Suomalaiset ovat keskimäärin aikaisempaa 
tyytyväisempiä elämäänsä. Keskiarvot kätkevät kuitenkin taakseen väestöryhmittäisiä 
eroja. Koettua hyvinvointia vähentävät erityisesti toimeentulovaikeudet, joista kärsivät 
muita useammin yksinasuvat ja yksinhuoltajat. 

Artikkelissa käsitellään ihmisten koetun hyvinvoinnin mittareita, jotka perustuvat 
kyselyihin. Ne mahdollistavat maiden välisen vertailun ja hyvinvoinnin ajallisen kehityksen 
seuraamisen. Pitäisikö seuraavan hallituksen seurata taloudellisten mittareiden rinnalla 
säännöllisesti hyvinvoinninmittareita? Millaisia mittareita seuraisitte? Perustelkaa 
vastauksenne.
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