
 

 

Sosiaaliturva – avain köyhyyden torjuntaan 

 

Euroopassa sosiaaliturvajärjestelmä tarjoaa turvaverkon haastavissa elämäntilanteissa 
oleville ihmisille. Sosiaaliturvajärjestelmä tukee esimerkiksi työttömyyttä, terveysongelmia 
ja köyhyyttä kohtaavia sekä ikääntyviä ihmisiä. 

Sosiaaliturvan taso vaihtelee eri Euroopan unionin maissa, mutta yleensä järjestelmä kat-
taa työttömyyskorvaukset sekä sairaudesta, invaliditeetista, iästä ja vanhemmuudesta joh-
tuvia kuluja. Korvaukset varmistavat, että köyhyydestä kärsivät ihmiset voivat elää ihmisar-
voista elämää. 
 
Viimeisimmän laman aikana tuhannet eurooppalaiset ovat jääneet ilman työtä tai heidän 
tulotasonsa on laskenut, mutta sosiaaliturvajärjestelmä on suojellut ihmisiä köyhyydeltä. 

Työtä ja tukea 

EU on sitoutunut läheiseen yhteistyöhön jäsenmaiden kanssa niiden kehittäessä sosiaali-
turvajärjestelmiään vastaamaan nykyisiin ja tuleviin haasteisiin. 
 
Uudistuksiin kuuluu sosiaaliturvan roolin vahvistaminen köyhyyden ja sosiaalisen syrjäyty-
misen torjunnassa. Vuonna 2008 Euroopan komissio pyysi jäsenvaltioita kehittämään so-
siaaliturvajärjestelmiään edistämään osallisuutta. 

Osallisuutta edistävien strategioiden tavoitteena on saada mahdollisimman monet ihmiset 
työmarkkinoille sekä varmistaa, että työkyvyttömät saavat riittävästi sosiaalitukea voidak-
seen elää ihmisarvoista elämää. 

Euroopan komissio edistää osallisuutta kolmen periaatteen pohjalta: 

- Rakentamalla osallistavia työmarkkinoita, jotka ovat avoimet kaikille työkykyisille 
- Tarjoamalla riittävän taloudellisen tuen: henkilö saa perusoikeuksiaan vastaavaa 

sosiaalitukea, jotta hän voi säilyttää omanarvontuntonsa ja olla syrjäytymättä 
- Huolehtimalla pääsystä palveluihin, kuten sosiaalituen piiriin, työ- ja koulutuspalve-

luihin, asumispalveluihin ja tuettuun asumiseen, lastenhoitoon ja terveyspalveluihin 



 

 

 

 

 

Palveluihin pääsyn varmistamisella on tärkeä rooli riskiryhmien sosiaalisen ja taloudellisen 
osallisuuden edistämisessä. 

Esimerkiksi laadukas lastenhoito ja koulutuspalvelut voivat auttaa köyhiä yksinhuoltajia löy-
tämään tiensä takaisin työelämään. Toisaalta hyvät asumis- ja terveyspalvelut voivat saa-
da aikaan valtavan muutoksen vammaisten ja muista syistä työkyvyttömien ihmisten elä-
mässä. 
 
Terveyserojen torjunta  
Terveys on avainkysymys puhuttaessa sosiaaliturvasta ja palveluiden saatavuudesta eri-
tyisesti köyhyydessä elävien ihmisten kohdalla.  

Eri sosiaaliryhmien ja eri puolilla Eurooppaa asuvien ihmisten välillä on suuria terveysero-
ja. Eliniän odote EU:n eri alueilla voi vaihdella jopa 8 vuodella naisten ja 14 vuodella mies-
ten kohdalla riippuen siitä, mihin sosiaaliryhmään he kuuluvat. 
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikoistutkija Tuulia Rotkon mukaan tulo-, koulutus- ja 
ammattiryhmien väliset terveyserot ovat Suomessa hälyttävän suuria. Erot ovat Suomessa 
suurempia kuin muissa Pohjoismaissa. Sosioekonomiset terveyserot ovat systemaattisia, 
ja ne ilmenevät kaikilla terveyden ulottuvuuksilla, kuten sairastavuudessa, itse arvioidussa 
terveydessä ja toimintakyvyssä.  

Vähemmän koulutetut, alempiin tuloluokkiin kuuluvat ja matalammassa ammattiasemassa 
olevat väestöryhmät keskimäärin sairastavat enemmän, kärsivät useammin alentuneesta 
toimintakyvystä ja kuolevat nuorempina kuin pidemmälle koulutetut, ylempiin tuloluokkiin 
kuuluvat ja korkeammassa ammattiasemassa olevat väestöryhmät.  

Suomessa esimerkiksi 35-vuotias työntekijämies voi odottaa elävänsä 74-vuotiaaksi ja joh-
tavassa asemassa oleva mies 80-vuotiaaksi. Naisilla vastaava elinajanodotteen ero on 
runsaat kolme vuotta. Kuolleisuuserot ovat kasvaneet viime kahdenkymmenen vuoden 
ajan.  
 
Kansallisen terveyserojen kaventamisen toimintaohjelmassa on koottu toimenpiteitä, joilla 
terveyseroja pyritään kaventamaan. Toimenpiteisiin kuuluvat muun muassa terveyden ja 
hyvinvoinnin edistäminen toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa, alkoholi- ja tupak-
kaverojen nostaminen sekä työttömien työkykyä ylläpitävien terveyspalveluiden vakiinnut-
taminen kunnissa.  
 
Terveyserojen syyt kytkeytyvät yhteiskunnan rakenteisiin, joiden eriarvoisuuteen voidaan 
vaikuttaa yhteiskuntapoliittisin keinoin. Sosiaali- ja terveyspalvelujen tasa-arvoista saata-
vuutta ja käyttöä voidaan parantaa. Terveellisiä elintapoja ja ihmisten edellytyksiä tehdä 
terveellisiä valintoja voidaan edistää politiikan ja terveysvalistuksen keinoin. Koko väestölle 
tarjolla olevia palveluja ja toimia on täydennettävä tarjoamalla kohdennettuja toimenpiteitä 
heikommassa asemassa oleville ryhmille. Terveyden edistäminen on kaikkien toimialojen 
yhteinen asia.  
 



 

 

”Onnistuminen edellyttää eri sektoreiden välistä pitkäjänteistä yhteistyötä. Keskeistä on 
terveyseronäkökulman saattaminen pysyväksi osaksi hallinnon ja käytännön toimintaa. 
Tarvitaan poliittista tahtoa ja eri hallinnonalojen yhteispeliä”, Rotko tiivistää. 

Lokakuussa 2009 Euroopan komissio julkisti joukon toimenpiteitä, joiden tavoitteena on 
auttaa jäsenvaltioita ja muita yhteistyötahoja ratkomaan terveyteen liittyvää epätasa-arvoa: 

- Koko Euroopassa täytyy kehittää tietojen keräämistä ja ymmärrystä terveyseroista 
sekä arvioida kuinka EU:n politiikalla voidaan edistää terveyttä. 
 

- Terveyserojen poistamiseen kuuluu keskittyminen alueisiin ja yhteisöihin, jotka ovat 
jääneet jälkeen. 
 

- Vähäosaisten auttamisessa jäsenvaltioiden tulee keskittyä tarjoamaan parempia 
terveyspalveluita eniten tarvitseville, suunnitella toimivia aloitteita terveyden edis-
tämiseksi ja ylläpitämiseksi sekä etsiä tapoja kehittää asumis- ja työoloja. 
 

Lisätietoja: 

- Kansallinen terveyserojen kaventamisen toimintaohjelma: 
http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1063837#fi 

-  Sosiaaliturvasta teemavuoden verkkosivulla: 
http://www.2010againstpoverty.eu/press/pressreleases.html?langid=en 

- Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan kansalliset verkkosivut: 
www.stopkoyhyys.fi  
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