
CM\831338FI.doc PE448.920v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009–2014

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

22.9.2010

ILMOITUS JÄSENILLE
(10/2010)
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termien mahdolliset määritelmät

Kohtuulliset tulot

Selkeää määritelmää ei löytynyt.

ILO mainitsee "kohtuulliset tulot" ihmisarvoisen työn määritelmässä. (Ihmisarvoinen työ 
muodostuu ihmisten työelämäänsä liittämistä toiveista. Siihen kuuluvat mahdollisuus tehdä 
tuottavaa työtä, josta saa kohtuulliset tulot, työturvallisuus ja perheiden sosiaaliturva, 
paremmat edellytykset henkilökohtaiseen kehittymiseen ja yhteiskuntaan integroitumiseen, 
henkilöiden vapaus ilmaista huolensa sekä organisoida päätöksiä ja osallistua päätöksiin, jotka 
vaikuttavat heidän elämäänsä, sekä kaikkien yhtäläiset mahdollisuudet ja tasa-arvoinen 
kohtelu). ILO mainitsee kohtuulliset tulot, mutta ei määrittele niitä (ks. 
http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Media_and_public_information/Feature_stories/lan
g--en/WCMS_071241/index.htm).

Vähimmäispalkka

Eurostat on määritellyt vähimmäispalkan pienimmäksi palkaksi, jonka työnantajat ovat lain 
nojalla velvollisia maksamaan työntekijöilleen. Jäsenvaltioissa sovellettava 
vähimmäisperuspalkka voidaan määrittää tunti-, viikko- tai kuukausipalkkana, ja tämä 
vähimmäispalkka pannaan täytäntöön lainsäädännössä (hallituksen toimesta) tavallisesti 
työmarkkinaosapuolten kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen tai suoraan kansallisella 
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toimialojen välisellä sopimuksella (EU:ssa tällainen käytäntö on Belgiassa ja Kreikassa). 
Kansallista vähimmäispalkkaa sovelletaan yleensä kaikkiin työntekijöihin tai ainakin 
valtaosaan työntekijöistä kyseisessä valtiossa. Joissakin valtioissa vähimmäispalkasta 
poiketaan esimerkiksi nuorten työntekijöiden, harjoittelijoiden tai vammaisten työntekijöiden 
kohdalla. Ilmoitetut määrät ovat bruttopalkkoja, joista ei ole vähennetty valtioittain 
vaihtelevia tuloveroja ja sosiaaliturvamaksuja. Vähimmäispalkkaa koskevassa 
lainsäädännössä on säännöksiä vähimmäispalkan määrän säännöllisestä tarkistamisesta, joka 
edellyttää usein kolmikantaneuvotteluja hallituksen, ammattiliittojen ja työnantajien välillä, 
jotta voidaan ottaa huomioon hinnoissa, palkoissa ja muissa taloudellisissa tekijöissä 
tapahtuneet muutokset. Vähimmäispalkkaan voidaan soveltaa automaattista 
uudelleenarviointia (kuluttajahintaindeksin tai talouskasvun perusteella) tai sitä voidaan 
korottaa harkinnanvaraisesti (lainsäädännön kautta). Katso 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:Minimum_wage.

ILO on määritellyt vähimmäispalkan lainsäädännössä tai sopimuksessa määritetyksi palkaksi, 
joka on pienin mahdollinen palkka, joka työnantajalla on lupa maksaa (ks. Glossary of labour 
law and industrial relations).

Vähimmäistoimeentulo

Vähimmäistoimeentulo määritellään vuonna 2007 valmistuneessa Euroopan parlamentin 
työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan pyytämässä tutkimuksessa 
(IP/A/EMPL/FWC/2006-05/SC2), joka koskee vähimmäistoimeentulon vaikutusta 
sosiaaliseen osallisuuteen Euroopan unionissa (ks. 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file
=19891).

Kyseisessä tutkimuksessa vähimmäistoimeentulotuki määritellään tavallisesti epäkategorisen 
avustuksen muodoksi. Sitä myönnetään henkilölle (tai perheelle), joka ei pysty maksamaan 
välttämättömiä elinkustannuksiaan. Vähimmäistoimeentulotuki voi olla maksuihin perustuvaa 
tai perustumatonta, ja se siis tavallisesti täydentää muita toimeentuloavustuksia ja auttaa 
luomaan niin kutsutun turvaverkon. Jotta voidaan ymmärtää kunkin valtion 
vähimmäistoimeentulotuen tarkoitus, sen asemaa on näin ollen tärkeää tarkastella kunkin 
valtion yleisessä tulotukijärjestelmässä.
 Useimmat Euroopan valtiot toteuttavat todellakin erityistoimia, joilla on tarkoitus edistää 

tiettyjen väestöryhmien (esimerkiksi työttömien, vammaisten ja ikääntyneiden 
henkilöiden) sosiaalista osallisuutta, sekä yleisesti köyhille tarkoitettuja laajempia 
tulotukitoimia.

 Jotkin valtiot toteuttavat ensisijaisesti kohdennettuja/kategorisia toimia, eikä niissä ole 
lakisääteistä vähimmäistoimeentuloa, tai ne ovat laatineet "kevyen version" 
vähimmäistoimeentulojärjestelmästä.

 Joissakin valtioissa ei taas toteuteta minkäänlaisia kohdennettuja toimia vaan sovelletaan 
ainoastaan yhtä kaikenkattavaa järjestelmää kaikkiin köyhyyden muotoihin. Kuten 
jäljempänä olevista taulukoista ilmenee, lähes kaikilla Euroopan valtioilla on jonkinlainen 
vähimmäistoimeentulojärjestelmä, josta maksetaan toimeentulotukea, mutta näiden 
järjestelmien rakenteissa ja kattavuudessa on suuria eroja. Lukuun ottamatta Kreikkaa, 
Unkaria, osittain Italiaa ja Espanjaa (joissa ei ole käytössä kansallista järjestelmää) 
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kaikissa EU:n jäsenvaltioissa myönnetään yleinen toimeentuloturva niille, joiden varat 
eivät ole riittävät.

Euroopan komissio mainitsee vähimmäistoimeentulojärjestelmät, jotka määritellään 
tarveharkintaiseksi, maksuihin perustumattomaksi ja yleiseksi toimeentuloturvaksi, jonka on 
tarkoitus muodostaa viimesijainen sosiaalisen suojelun turvaverkko (tai osa sitä) ja jolla 
estetään yksittäisiä henkilöitä tai kotitalouksia joutumasta (vakavaan) köyhyyteen tai 
kohtuullisen elintason alapuolelle. Toimeentuloturvajärjestelmillä on konkreettinen ja 
ratkaiseva merkitys köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnassa, koska ne ovat 
viimesijainen sosiaalisen suojelun muoto ja yleisten turvaverkkojen keskeinen osatekijä (ks. 
Social Protection, Social Inclusion Glossary: Key terms explained).

ILO määrittelee toimeentuloturvan, jonka valtio takaa kaikille henkilöille tai perheille, joiden 
tulot ovat tiettyä vahvistettua määrää pienemmät. Toimeentulo voidaan taata eri tavoin, 
esimerkiksi negatiivisella tuloverolla, perhe-etuuksilla ja sosiaaliavulla. Joihinkin 
järjestelmiin sisältyy jonkinlainen työnteon kannustin (ks. ILO thesaurus).

Riittävät tulot

Tälle termille ei löydy tarkkaa kuvausta. Se ainoastaan mainitaan aktiivisen osallisuuden 
yhteydessä.

Esimerkiksi:
Työmarkkinoilta syrjäytyneiden aktiivisen osallisuuden edistämisestä 6. toukokuuta 2009 
annettu Euroopan parlamentin päätöslauselma, jossa parlamentti kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita torjumaan köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä ottamalla käyttöön riittävän 
toimeentulotuen sekä huomauttaa, että suosituksiin 92/441/ETY ja 2008/867/EY perustuvan 
toimeentulotuen tason on oltava riittävä ja siinä on noudatettava avoimuutta ja että sen on 
oltava kaikkien saatavilla ja pitkäkestoista.

Riittävä tulotuki määritellään 3. lokakuuta 2008 annetussa komission suosituksessa 
työmarkkinoilta syrjäytyneiden aktiivisen osallisuuden edistämisestä (tiedoksiannettu 
numerolla K(2008) 5737), jossa suositellaan, että jäsenvaltiot tekevät seuraavaa:

Tunnustavat – osana kattavaa, johdonmukaista pyrkimystä torjua sosiaalista syrjäytymistä –
ihmisten perusoikeuden ihmisarvoisen elämän mahdollistaviin resursseihin ja sosiaaliseen 
avustukseen.
i) Tarkastelevat sosiaalisen suojelun järjestelmiään tarvittaessa suosituksen 92/441/ETY 

B kohdassa lueteltujen yhteisten periaatteiden valossa. Aktiivisen osallisuuden 
strategian puitteissa oikeus riittäviin resursseihin olisi
– yhdistettävä aktiiviseen valmiuteen työntekoon tai ammattikoulutukseen, jotta 

ne, joilla on edellytykset aktiiviseen valmiuteen, voivat saada työtä, tai jotta 
muut henkilöt voivat tarpeen mukaan hyötyä taloudellisista ja sosiaalisista 
integrointitoimista;

– yhdistettävä politiikkaan, jota pidetään jäsenvaltiotasolla tarpeellisena kyseisten 
henkilöiden taloudellista ja sosiaalista integrointia varten.

ii) Varmistavat kyseisen oikeuden täytäntöönpanon suosituksen 92/441/ETY C(1), C(2) 
ja C(3) kohdassa esitettyjen käytännön suuntaviivojen mukaisesti. Erityisesti 
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määritettäessä ihmisarvoiseen elämään tarvittavia resursseja kyseisen jäsenvaltion 
elintaso ja hintatasot kotitaloustyypeittäin ja kotitalouden koon mukaan olisi otettava 
huomioon käyttäen asianmukaisia kansallisia indikaattoreita. Aktiivista osallisuutta 
edistettäessä olisi turvattava työkykyisten kannustimet hakea työtä ja mukautettava tai 
täydennettävä määriä erityistarpeiden täyttämiseksi.

Perustulo

Tälle termille ei näytä olevan EU:n määritelmää tai kuvausta. Joissakin EU:n julkaisuissa sen 
todetaan määräytyvän kunkin jäsenvaltion elintason perusteella. Kyseinen termi mainitaan 
myös joissakin EU:n ulkopuolisissa lähteissä.

Esimerkiksi:

Basic Income Earth Network (ks. BIEN
http://www.basicincome.org/bien/aboutbasicincome.html) määrittelee perustulon tuloksi, joka 
maksetaan kaikille henkilökohtaisesti ilman ehtoja, tarveharkintaa tai työskentelyvaatimusta. 
Se on toimeentuloturvan muoto, joka eroaa eri Euroopan valtioissa nykyisin käytössä olevista 
toimeentuloturvan muodoista kolmella merkittävällä tavalla:
 Sitä maksetaan kotitalouksien sijaan yksittäisille henkilöille.
 Sitä maksetaan muista lähteistä saatavista tuloista riippumatta.
 Sitä maksetaan edellyttämättä työsuoritusta tai valmiutta ottaa vastaan työpaikka, jos 

sellaista tarjotaan.

Global Basic Income Foundation (ks. What is a global basic income? definitions and 
arguments http://www.globalincome.org/English/Global-Basic-Income.html) määrittelee 
perustulon toimeentuloturvaksi. Tämän "perusvähimmäistulon" lisäksi henkilöt voivat ansaita 
tuloja työskentelemällä, kuten nykyäänkin. Perustulo muodostaa sosiaaliturvajärjestelmän 
perustan, ja sitä täydennetään sosiaalivakuutuksilla ja muilla etuuksilla, esimerkiksi sairaus- ja 
työttömyysetuuksilla. Täysimääräinen perustulo takaa kaikille mahdollisuuden tyydyttää 
perustarpeensa. Niitä ovat ennen kaikkea peruselintarpeet eli puhdas vesi, ruoka, vaatteet, 
asunto ja perusterveydenhuolto. Useimmat ovat samaa mieltä siitä, että myös koulutus on 
perustarve. Muut perustarpeet riippuvat muun muassa ilmasto-oloista ja kulttuuriarvoista.

Elämiseen riittävä palkka

ILO määrittelee elämiseen riittävän palkan palkkatasoksi, joka on riittävä kattamaan 
keskikokoisen perheen peruselintarpeet tietyssä kansantaloudessa (ks. ILO thesaurus).

OECD määrittelee sen palkaksi, joka on riittävän suuri, jotta työntekijä voi säilyttää tietyn 
elintason (ks. Living wage).

Eläke

Eurostat määrittelee eläkkeen toistuvasti suoritettaviksi maksuiksi tulotason ylläpitoa varten 
ansiotyöstä normaalissa eläke-iässä eläkkeelle jääneille tai toimeentulotukea varten 
ikääntyneille (ks. Old-age pension).
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OECD määrittelee sen maksuksi, joka maksetaan eläkkeelle jääneille eläkerahaston jäsenille 
(tai huollettaville) (ks. Pension http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=5200).

Eläkkeelle siirtyminen

Tämä termi on määritelty ainoastaan esimerkiksi eläke-etuuden tai eläkeiän kaltaisten termien 
yhteydessä.

Lakisääteinen eläkeikä

Lakisääteinen eläkeikä on EU:ssa ylivoimaisesti useimpien kohdalla vähintään 60 vuotta, 
useimmiten 65 vuotta (ks. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-80-07-
135/EN/KS-80-07-135-EN.PDF).

Varhaiseläke

Eurostatin määritelmän mukaan varhaiseläkettä sovelletaan lähinnä sellaisiin työntekijöihin, 
jotka ovat valinneet varhaiseläkevaihtoehdon taloudellisten tekijöiden (esimerkiksi 
työmarkkinaongelmien tai tietyillä talouden aloilla olevien vaikeuksien) vuoksi. Ks. Early 
retirement.

OECD määrittelee varhaiseläkkeen tilanteeksi, jossa yksityishenkilö päättää jäädä eläkkeelle 
ja saada eläke-etuuksia ennen normaalia eläkeikäänsä (ks. Early retirement).

Asteittainen eläkkeelle siirtyminen

Eurostat määrittelee asteittaisen eläkkeelle siirtymisen tilanteeksi, jossa yksityishenkilö voi 
jäädä eläkkeelle ja saada eläke-etuuksia samalla kun hän jatkaa (tavallisesti osa-aikaista) 
työskentelyä ja maksaa maksuja eläkejärjestelmään (ks. Phased retirement).

ILO määrittelee asteittaisen eläkkeelle siirtymisen ikääntyneiden työntekijöiden työtuntien 
asteittaiseksi vähentämiseksi (ks. ILO thesaurus).

OECD määrittelee sen tilanteeksi, jossa yksityishenkilö voi jäädä eläkkeelle ja saada eläke-
etuuksia samalla kun hän jatkaa (tavallisesti osa-aikaista) työskentelyä ja maksaa maksuja 
eläkejärjestelmään (ks. Phased retirement).

Köyhyys

EU:n julkaisuista on vaikea löytää köyhyyden määritelmää. Niissä esiintyivät seuraavat
termit:

Suhteellinen köyhyys
Suhteellinen köyhyys määräytyy alueen asukkaiden yleisimmän elintason mukaan, joten se 
vaihtelee alueittain. Euroopan unioni määrittelee köyhyyden suhteellisesti, nimittäin "niiden 
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henkilöiden osuudeksi, joiden käytettävissä olevat tulot ovat alle 60 prosenttia kansallisista 
mediaanituloista". Tämä vastaa EU:n jäsenvaltioiden päämiesten hyväksymää köyhyyden 
määritelmää, jonka mukaan henkilö on köyhä, "jos hänen resurssinsa ovat niin riittämättömät, 
ettei hän voi saavuttaa kyseisessä yhteiskunnassa hyväksyttävänä pidettävää elintasoa" (ks. 
Social Protection, Social Inclusion Glossary: Key terms explained).

Äärimmäinen köyhyys
Äärimmäisessä köyhyydessä elävillä ei ole elämän perusedellytyksiä, kuten puhdasta vettä, 
ruokaa, vaatteita, asuntoa ja tärkeimpiä lääkkeitä (ks. Social Protection, Social Inclusion 
Glossary: Key terms explained).

Köyhyysriski
Henkilöllä katsotaan olevan köyhyysriski, jos hänen käytettävissään olevat ekvivalenttitulot 
ovat alle 60 prosenttia kansallisista mediaanituloista. EU:ssa katsotaan, etteivät näin vähäiset 
tulot riitä kohtuullisen elintason ylläpitämiseen. Se, elävätkö 60 prosentin alapuolelle jäävät 
henkilöt tosiasiasillisesti köyhyydessä, riippuu useista tekijöistä ja myös asetetun rajan 
merkityksellisyydestä, sen ajanjakson pituudesta, jona tulot ovat suhteellisen vähäiset tai 
muun varallisuuden, erityisesti oman asunnon, omistuksesta ja käytöstä. Köyhyysriski on noin 
16 prosentilla EU:n kansalaisista. Köyhyysriskitekijöitä ovat pitkäaikaistyöttömyys tai 
huonolaatuinen työ, alhainen koulutustaso, sosiaalisesti heikossa asemassa olevan perheen 
tausta, vammaisuus, huono terveys, huumeiden käyttö ja alkoholismi sekä 
maahanmuuttajatausta tai etniseen vähemmistöön kuuluminen (ks. Social Protection, Social 
Inclusion Glossary: Key terms explained).

Aineellinen puute
Aineellinen puute on tilanne, jossa henkilöillä ei ole käytössään tavaroita ja palveluja, joita 
kohtuullisen elintason ylläpitämisen katsotaan edellyttävän heidän asuinvaltiossaan. 
Aineellisessa puutteessa elävät esimerkiksi henkilöt, jotka ovat ankarassa taloudellisessa 
paineessa, joilla ei ole varaa peruskestohyödykkeisiin, jotka elävät kehnoissa asuinoloissa tai 
jotka eivät voi osallistua sosiaaliseen elämään (vapaa-ajantoiminnot, lomat). Aineellista 
puutetta koskevan kriteerin avulla köyhyyttä voidaan tarkastella laajemmin kuin 
tavanomaisten tulokriteerien avulla (ks. Social Protection, Social Inclusion Glossary: Key 
terms explained).

Eurostat määrittelee köyhyysriskiasteen sellaisten henkilöiden osuudeksi, joiden käytettävissä 
olevat ekvivalenttitulot ovat alle köyhyysriskirajan, joka on 60 prosenttia käytettävissä 
olevien kansallisten ekvivalenttitulojen mediaanista sosiaalisten tulonsiirtojen (esimerkiksi 
sosiaaliturvaetuuksien) jälkeen. Tällä indikaattorilla ei mitata vaurautta tai köyhyyttä vaan 
pienituloisuutta verrattuna kyseisen valtion muihin asukkaisiin, mikä ei välttämättä tarkoita 
kehnoa elintasoa. Köyhyysriskiaste ennen sosiaalisia tulonsiirtoja on sellaisten henkilöiden 
osuus, joiden käytettävissä olevat ekvivalenttitulot ennen sosiaalisia tulonsiirtoja ovat alle 
köyhyysriskirajan, joka on laskettu sosiaalisten tulonsiirtojen jälkeen. Eläkkeet, kuten 
vanhuusetuudet ja perhe-eläke-etuudet (leskeneläkkeet), lasketaan tuloiksi (ennen sosiaalisia 
tulonsiirtoja) eikä sosiaalisiksi tulonsiirroiksi (ks. At risk of poverty rate).
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Vapaiden ammattien ja itsenäisten ammatinharjoittajien välinen ero

Vapaa ammatti

ILO tarkoittaa vapailla palveluilla palveluja, joita suorittavat ammattitaitoiset työntekijät, 
usein itsenäiset ammatinharjoittajat, kuten lääkärit, asianajajat, kirjanpitäjät, arkkitehdit jne. 
(ks. ILO thesaurus).

Ammattipätevyyden tunnustamisesta 7. syyskuuta 2005 annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2005/36/EY vapaat ammatit määritellään seuraavasti:
Tämä direktiivi koskee, siltä osin kuin vapaat ammatit ovat säänneltyjä, myös "vapaan 
ammatin harjoittajia", joilla tässä direktiivissä tarkoitetaan henkilöitä, jotka erityisen 
ammattipätevyyden nojalla henkilökohtaisesti, omavastuisesti ja ammatillisesti 
riippumattomasti tuottavat henkisiä palveluja toimeksiantajan edun tai yleisen edun vuoksi. 
Vapaan ammatin harjoittajan toiminta voi jäsenvaltioissa olla perustamissopimuksen 
määräysten mukaisesti valtiollisen lainsäädännön ja kulloisenkin ammattiryhmän sen 
puitteissa itsenäisesti laatimien sääntöjen mukaisesti erityisten ammattioikeudellisten 
sidonnaisuuksien alaista, joilla taataan ammatillisuus, palvelujen laatu sekä luottamuksellinen 
suhde asiakkaan kanssa.

Itsenäiset ammatinharjoittajat

Eurostat määrittelee itsenäisen ammatinharjoittajan kahdella tapaa (ks. Self-employed 
person):
 Itsenäiset ammatinharjoittajat, joilla on työntekijöitä: itsenäiset ammatinharjoittajat, joilla 

on työntekijöitä, ovat henkilöitä, jotka työskentelevät omassa yrityksessään, omalla 
praktiikallaan tai maatilallaan tuottaakseen voittoa ja jotka työllistävät vähintään yhden 
muun henkilön.

 Itsenäiset ammatinharjoittajat, joilla ei ole työntekijöitä: itsenäiset ammatinharjoittajat, 
joilla ei ole työntekijöitä, ovat henkilöitä, jotka työskentelevät omassa yrityksessään, 
omalla praktiikallaan tai maatilallaan tuottaakseen voittoa ja jotka eivät työllistä muita 
henkilöitä.

European Industrial Relations Dictionary -sanaston (ks. Self-employed person) mukaan 
itsenäinen ammatinharjoittaja työskentelee itsenäisesti eikä ole riippuvainen työnantajasta 
toisin kuin työntekijä, joka työskentelee työnantajan alaisena ja on siitä riippuvainen. Siltä 
osin kuin työntekijän käsitteeseen sisältyy taloudellisen riippuvuuden osatekijä, koska 
työntekijät ovat riippuvaisia työntekijöiden maksamasta toimeentulosta, itsenäiset 
ammatinharjoittajat eivät välttämättä poikkea juurikaan työntekijöistä, koska he ovat 
taloudellisesti aivan yhtä riippuvaisia työstään saadakseen toimeentulon, jonka maksavat 
työnantajan sijaan heidän toimeksiantajansa tai asiakkaansa.
On yleisesti tiedossa, että itsenäisiä ammatinharjoittajia työskentelee paljon tietyissä 
ammateissa, kuten maanviljelijöinä, ammattihenkilöinä, kauppiaina, avustavina puolisoina ja 
rakennustyöntekijöinä. Itsenäisten ammatinharjoittajien luokkia on siis monia, ja heidän 
keskuudessaan on huomattavia eroja esimerkiksi vapaiden ammattien harjoittajien, hotelli- ja 
ravintolatyöntekijöiden ja naispuolisten avustavien puolisojen välillä.


