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Vanhuusköyhyydestä



Köyhyyden 
syitä
Köyhyysvahti 2021

• Työttömyys
• Riittämätön perusturva
• Elämisen kalleus: asuminen, energia, 

terveydenhuolto & lääkkeet
• Maksuhäiriöt, ylivelkaantuminen

”Elän työkyvyttömyyseläkkeellä ja 
takuueläkkeellä. Lisäksi saan asumistukea. 
Perusturvan tämänhetkinen taso on liian pieni, 
en tule toimeen ilman vanhempieni apua. 
Kaikki (oma) raha menee vuokraan ja 
lääkkeisiin. Huoli pärjäämisestä on valtava; se 
että en voi tietää huomisesta – mitä sitten teen, 
kun vanhempani kuolevat eivätkä enää voi 
auttaa? Olen melkein 40-vuotias ja täysin 
riippuvainen vanhemmistani. Tulevaisuus on 
toivoton.”
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Vanhuus-
köyhyyden 
pääasialliset 
syyt

• Työelämän ulkopuolella 

oleminen, esim. kotiäitiys

• Työttömyys

• Työkyvyttömyyseläke 

• Pienituloisuus, yrittäjyys

• Perusturvan riittämätön taso

• Asumisen kalliit kustannukset

• Sairastaminen ja terveyteen 

liittyvät kustannukset
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Naisten Suomi 
on punainen
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Pienituloisuudella on alueellisia eroja
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• Rahanpuutteen vuoksi 
ruoasta, lääkkeistä tai 
lääkärikäynneistä 
tinkimään joutuneiden 
osuus (%), 65 vuotta 
täyttäneet

• Koko maa 10,5 %



”Kun isäntä asuu hoivakodissa ja minä täällä 

kotona, niin on kahdesta paikkaa 

asumiskulut. Ei meidän pienillä eläkkeillä 

mitenkään makseta tätä kaikkea.”

Kuva: Ville Räty

Video Irman tarinasta löytyy Yhteisvastuun 
YouTube-kanavalta

Irman tarina –
Yhteisvastuu 2021 materiaalista

https://www.youtube.com/watch?v=m4rAPB9d0v8


Miten ikääntyneiden vähävaraisuus näkyy?
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Koronan vaikutuksista



Koronan 
vaikutukset 
köyhyyteen
ja eri-
arvoisuuteen 
Köyhyysvahti 2021

▪Vaikuttanut pahimmin jo ennestään
haavoittuvassa asemassa oleviin

▪Työttömyys ja lomautukset

▪Yhä useampi tarvinut taloudellista tukea ja 
palveluita

▪Kriisi osui kovemmin naisiin kuin miehiin

▪Haavoittuvassa asemassa olevat
lapsiperheet lujilla

▪Osa jäänyt sivuun digitaalisista palveluista

▪Asunnottomien ja paperittomien tilanne
vaikeutunut
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Yli 65-v arki 
korona-aikana
(Ahosola ym. 2021)

• Koronalla oli sekä positiivisia että negatiivisia 
vaikutuksia ikääntyneiden elämään, koska 
rajoituksilla oli moninaisia merkityksiä

• Osa pystyi jatkamaan melko normaalia elämää 
perheen, kodin ja ehkä kesämökin piirissä 
pienin muutoksin

• Yksin asuvien yksinäisyys lisääntyi, koska 
perheenjäseniä ja sukulaisia ei voinut tavata

• Jo aiemmin paljon yksin aikaa viettävien elämä 
ei muuttunut kovinkaan paljon

• Erilaisia kokemuksia selittää myös erilainen 
kyky sopeutua muutoksiin ja vastauksissa 
korostui huoli muista ihmisistä ja 
ihmisryhmistä

➢ Korona vaikutti eniten heihin, joiden 
elämässä sosiaaliset suhteet ja aktiivinen 
toiminta toi merkitystä elämään
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Koronan 
vaikutuksia 
ikääntyneiden 
talouteen
Sosiaalibarometri 2021

• maksut lisääntyivät erilaisten lisäpalvelujen 
vuoksi (esim. kaupan ja apteekin 
kotiinkuljetukset ja avun ostaminen yksityisiltä 
palveluntuottajilta)  

• osalla ikääntyneistä liikkuminen on 
vaikeutunut ja he maksoivat itse kuljetukset 
esimerkiksi terveyspalveluihin

• Ikääntyneiden taloudellista turvallisuus ja 
rahankäytön joustovara heikentyi, sillä 
menojen kasvaessa yli maksukyvyn 
perusturvan hakeminen on ollut vaikea.

• Ikääntyneet ovat yksi merkittävä 
perustoimeentulotuen ryhmä, joka on kärsinyt 
Kelan vähennettyä kasvokkaista 
asiakaspalvelua ja neuvontaa 

• Ne jotka eivät käytä sähköistä asiointia, 
uhkaavat jäädä vaille taloudellista turvaa 
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Muutokset 
diakoniatyössä 
2019-2020

Kohtaamisten 
ikärakenne
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Muutokset 
diakoniatyössä 
2019-2020

Kohtaamisten 
perherakenne
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Diakonian 
taloudellinen 
avustaminen 
2018-10/2021
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Toimeentulon 
helpotuksia

• Toimeentulotuen 
myöntämiskäytäntöjä helpotettu 
väliaikaisesti

• Epidemiakorvaus 
toimeentulotuessa

• Yrittäjiä saatettu 
työttömyysturvan piiriin

• Koronan hoito maksutonta, 
karanteenikorvaukset

• Kulutusluottojen korkokatto 
9/2021 asti
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Palvelujen siirtyminen verkkoon vaikeuttaa 
asiointia



Digitaaliset laitteet korona-aikana

• Ahosolan ym. (2021) tutkimuksen mukaan ne ikääntyneet 
ihmiset, jotka ovat tottuneet käyttämään tekniikkaa, ottivat 
uusia digilaitteita käyttöön
• Korona ja sen tuomat rajoitukset eivät innostaneet opettelemaan 

digiasiointia ja –yhteydenpitoa, jos sitä ei ollut ennenkään tehnyt.

• Uusia laitteita ei haluttu hankkia, koska epäiltiin omia taitoja tai kykyä 
käyttää niitä

• Tutkimuksessa mukana olleilla ei välttämättä ollut ketään, kenen kanssa 
käydä esim. videopuhelua ja käsien vapina ym. Vaikeutti laitteiden 
käyttöä
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Muutoksia köyhyyden torjumiseksi



Elämisen 
kalleuteen 
tartuttava
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• Asumisen kustannukset korkeita
• Vuokrataso

• Lämmityskulut

• Etäisyys palveluihin

• Sairastamisen kustannukset
• Terveydenhuolto & lääkkeet aiheuttavat 

velkaantumista

➢Uudistuva asiakasmaksulaki tuo jo vähän 
helpotusta



Asiakasmaksu-
laki uudistuu

Linkki lakiin
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• Uusia palveluja maksuttomaksi

• Maksukattoa laajennetaan 

• Jatkossa maksukattoa kerryttävät myös 
asiakasmaksut, joiden suorittamiseen on 
myönnetty toimeentulotukea.

• Asiakasmaksulakiin on lisätty säännökset 
pitkäaikaisten asumispalvelujen asiakasmaksuista 
ja kotiin annettavissa palveluista ja pitkäaikaisesta 
tavallisessa palveluasumisesta perittäviä maksuja 
yhdenmukaistettiin.

• Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen maksuja 
yhdenmukaistettiin pitkäaikaisen laitoshoidon 
maksujen kanssa. Laki korostaa asiakasmaksujen 
alentamisen ja perimättä jättämisen ensisijaisuutta 
suhteessa toimeentuloturvaan.

• Laki korostaa tulosidonnaisten asiakasmaksujen 
alentamisen ja perimättä jättämisen ensisijaisuutta 
suhteessa toimeentuloturvaan.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920734


Asiakasmaksuja 
voi alentaa tai 
jättää perimättä 
(§11)

25

• Laki korostaa tulosidonnaisten maksujen 
huojentamisen ensisijaisuutta suhteessa 
toimeentulotukeen. Asiakkaan maksukyky täytyy 
ottaa huomioon.

• Tavoitteena on, että asiakkaat eivät enää joutuisi 
turvautumaan toimeentulotukeen asiakasmaksuista 
selviytyäkseen, vaan maksu poistettaisiin tai 
alennettaisiin siellä missä kulu on syntynyt. 

• Huojentamisen ensisijaisuus ei kuitenkaan estä 
toimeentulotuen myöntämistä esimerkiksi 
tilanteissa, joissa asiakasmaksun alentamista tai 
perimättä jättämistä koskeva päätöksenteko on 
kesken. 

• Huojentamisen velvoitus ei koske maksettuja 
laskuja. Pikavippejä ei siis tule käyttää 
terveydenhuollon maksujen maksamiseen.



Käyttämättä ja 
peruttamatta 
jätetyn 
palvelun 
maksu

• maksu voidaan periä kaikista 
terveydenhuollon 
vastanottopalveluista (esim. 
röntgen ja laboratorio) 

• peritään vain täysi-ikäisiltä 
asiakkailta ja perimisen tulee 
perustua kohtuullisuuteen 
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Maksukattoa 683 € kalenterivuodessa 
kerryttävät
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• terveyskeskuksen avosairaanhoidon 
lääkäripalvelujen maksut

• sarjahoidon maksut

• sairaalan poliklinikkamaksut

• päiväkirurgian maksut

• lyhytaikaisen laitoshoidon ja 
laitospalvelun maksut 
terveydenhuollon ja sosiaalihuollon 
laitoksissa

• yö- ja päivähoidon maksut

• kuntoutushoidon maksut 

• suun terveydenhuollon tutkimus- ja 
hoitomaksut

• toimintakykyä parantavasta ja 
ylläpitävästä hoidosta sekä 
terapiasta perittävät maksut 
(fysioterapia, neuropsykologinen 
kuntoutus, ravitsemusterapia, 
jalkojenhoito, puheterapia, 
toimintaterapia) 

• tilapäisen kotisairaanhoidon ja 
kotisairaalahoidon maksut 

• etäyhteyksien avulla annettavien 
em. palvelujen asiakasmaksut.



Tulosidonnaiset maksut 
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• Säännöllisen kotihoidon ja 
palveluasumisen maksu määräytyy 
käytettävien palvelutuntien 
perusteella ja se perustuu 
palvelupäätökseen.

• Kotihoidon palvelun katsotaan 
olevan jatkuvaa ja säännöllistä, kun 
käyntejä kodissa on tehty vähintään 
kerran viikossa kahden kuukauden 
ajan.

• Kunnan perimät maksut eivät saa 
millään tuntimäärällä ylittää laissa 
säädettyä enimmäismaksua. 

• Sosiaalihuoltolain mukaisen tehostetun 
palveluasumisen maksu voi yksin 
asuvalla olla korkeintaan 85 % tuloista 
ja pariskunnalla korkeintaan 42 % 
yhteenlasketuista nettotuloista.

• Lakiin on kirjattu, että tehostetussa 
palveluasumisessa asuvalle tulee jäädä 
vähintään 164 €/kk ja laitoksessa 
asuvalle 110 € käyttövaroja.

• Nettotuloilla tarkoitetaan käteen jäävää 
summaa, kun siitä on vähennetty verot 
sekä lääkekulut (korkeintaan lääkekattoa 
vastaava summa) sekä palveluasumisesta 
aiheutuvat vuokra, vesi- ja sähkömaksut.



Kunnalla ja 
kuntayhtymällä 
on velvollisuus 
tiedottaa
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• Kaikkiin asiakasmaksuihin, niin 
tulosidonnaisiin kuin tasasuuruisiin 
maksuihin, voi hakea muutosta. 

• Laissa säädetään kunnan 
velvollisuudesta tiedottaa asiakasta 
maksun perimättä jättämisestä ja 
alentamisesta. 

• Kunnan tulee antaa asiakkaalle riittävästi 
ja ymmärrettävästi tieto maksun 
huojentamista koskevasta sääntelystä. 

• Sote-palvelujen asiakasmaksujen 
käsittely hallintotuomioistuimissa on 
maksutonta. 
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Kirkon diakoniarahasto



Kirkon diakoniarahaston avustukset ikääntyneille

• KDR:n kaikista hakemuksista yli 60-vuotiaiden hakemuksia on 
ollut viime vuosien aikana n. 25 % ja hakemusten lukumäärä on 
kasvanut. 

• Ikääntyneiden avustuksissa hakemisen syynä merkittävimmiksi 
nousevat pienet tulot ja sairaus. 

• Avustusten käyttötarkoituksena korostuneet viime vuosina 
asumiseen liittyvät kustannukset (mm. sähkö-, vesi- ja lämmitys-
sekä remonttikulut) sekä sairaanhoidon kustannukset. 

• Sairaudenhoidon kustannuksia ikääntyneillä voi olla paljon 
enemmän, sillä ne jäävät myös piiloon kulutusluottojen sisään.
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Odd Fellow Samarian lahjoituksen käyttö (1/3) 
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Kirkon diakoniarahasto kiittää 
saamastaan 15 000 € 
lahjoituksesta!

• Lahjoitusvaroilla on autettu 
8.11.2021 mennessä 9 
kotitaloutta

• Avustukset ovat olleet 
keskimäärin 1423 € /kotitalous

• Lahjoitusta käyttämättä vielä 2 
195 €



Odd Fellow Samarian lahjoituksen käyttö (2/3) 
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Odd Fellow Samarian lahjoituksen käyttö (3/3) 

• Lahjoituksella saatiin korjattua eläkeläispariskunnan asunnon 
kosteusvaurioita ja hankittua lämminvesivaraaja.

• Eläkeläisen hammashoito voitiin toteuttaa, jotta polvileikkaus 
onnistuu

• Pienituloisen eläkeläisen asuminen turvatiin pinnoittamalla 
savuhormi ja hankkimalla puuhella

• Yllättävän eron kokeneelle eläkeläismiehelle hankittiin 
välttämättömiä kodintarvikkeita ja huonekaluja

• Juuri eläkkeelle jäävälle yksineläneelle ja vakavasti sairastuneelle 
maksettiin taloyhtiön ikkunaremonttilaskua, hammashoitoa ja 
terveyskuluja

• 92-vuotiaalle hakijalle ja häntä samassa taloudessa hoitavalle 
pienituloiselle ja sairaalle pojalleen maksettiin lämmitysöljy- ja 
sähkölaskua
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Kirkon diakoniarahasto kiittää yhteistyöstä!
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Asiakaspalvelu klo 9 – 15 
p. 09-1802200
Tai sähköpostilla
kdr.kirkkohallitus@evl.fi


