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Perustuslaki 19. 
pykälä: oikeus 
sosiaaliturvaan

• Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän 
edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja 
huolenpitoon.

• Lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan 
työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana 
sekä lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen perusteella.

• Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin 
säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä 
väestön terveyttä. Julkisen vallan on myös tuettava perheen ja 
muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata 
lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu.

• Julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja 
tukea asumisen omatoimista järjestämistä.



Ristiriita julkisen lupauksen ja 
kolmannen sektorin
toimijoiden kanssa?



Sosiaaliturvauudistuksen 
tausta

• Satakomitea 2007-2009 (takuueläke, 
nuorten hakuvelvoite; työnantajien kela-
maksun poisto, ansioturvan parannus)

• Toimi-hanke 2017-2019 (yhteinen 
tilannekuva)

• Tunnistetut ulkoiset paineet 
sosiaaliturvajärjestelmälle: työllisyysasteen 
nostaminen, työn murros, digitalisaatio

• Tunnistetut sisäiset paineet 
sosiaaliturvajärjestelmälle: kannustin- ja 
byrokratialoukut, toimeentulotuen 
pitkäaikainen käyttö, asumisen tuki



Sosiaaliturvakomitea

• Keväällä 2020 valtioneuvosto asetti keväällä 
2020 parlamentaarisen komitean 
valmistelemaan sosiaaliturvauudistusta

• Komitean toimikausi on 23.3.2020 –
31.3.2027

• Sosiaaliturvakomiteassa on jäsenenä 
kansanedustaja kaikista eduskuntaryhmistä 
(lisäksi mukana on pysyviä asiantuntijoita)

• Komitean työtä tukee viisi jaostoa: 
työllisyyden ja osaamisen jaosto, työ- ja 
toimintakykyjaosto, asumisen jaosto, 
hallintojaosto ja tutkimus- ja arviointijaosto



Uudistuksen 
tavoiteet

- Ihmisen näkökulmasta nykyistä selkeämpi ja 
toimivampi järjestelmä, joka mahdollistaa 
työnteon ja sosiaaliturvan 
yhteensovittamisen muuttuvissa 
elämäntilanteissa

- Sosiaaliturvan rakenteellinen ja 
toiminnallinen kehittäminen pitkällä 
aikavälillä.







KV-vertailun perusteella Suomi ei eroa 
etuuksien tason tai kannustinloukkujen 

osalta verrokkimaista, mutta eroaa 
etuuksiin liittyvien palvelujen heikon 
velvoittavuuden ja tarjonnan suhteen





Toimeentulotuen perusosan alentaminen 2017-2022



Toimeentulotuen 
pitkäaikaiskäyttö

Toimeentulotuki korvaa enemmän 
asumismenoja kuin asumistuki

-> työttömän perusturvan saajilla heikot 
kannustimet pienipalkkaisiin töihin

Työtuloja (ja omaisuutta) otetaan eri tavalla 
huomioon asumistuessa ja toimeentulotuessa

Kuntien alle markkinahintaan tarjoamat 
vuokra-asunnot hämärtävät kuvaa asumisen 
tukemisesta







Sosiaaliturvan
keskeiset
ongelmat

Ei enää uuden rakentamista vaan olemassa
olevan rakenteiden ja toiminnan uudistamista
ja kehittämistä väestörakenteen muutoksen
painaessa rahoituksen kestävyyttä – tarvitaan
uusi narratiivi hyvinvointivaltion
uudistamiselle

”Kypsyneen” hyvinvointivaltion ongelmia:

• Sosiaaliturvan monimutkaisuus ja sen
toimeenpanoon liittyvät ongelmat
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Kiistakysymykset

• Näkemyserot ”hyvinvointivaltion rajoista” ja 
sosiaaliturvan tarkoituksesta, ”Mitä tarkoitus
varten työttömyysturva tai asumistuki ovat?”

• Näkemyserot kuinka paljon yksilöä voidaan
velvoittaa osallistumaan (palveluihin) oman
työllistymisen / työkyvyn edistämiseksi

• Työmarkkinatuen, toimeentulotuen ja 
kuntoutustuen rooli ja asema sosiaaliturvassa



Vaihtoehtoisten 
sosiaaliturvan 
mallien 
selvitystyö 

• Työryhmän tehtävä muodostaa konkreettiset 
esimerkkimallit ja verrata niitä 
nykyjärjestelmään

• Työn yhteenveto välimietinnön luku 3, 
esitelty komiteassa 24.10. Lopullinen raportti 
alkuvuodesta 2023

• Arvioidut mallit:

• Perustulo

• Sosiaalitili (perustili)

• Yksi perusturvaetuus ja osallistumislisä
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Komitean 
välimietinnön 
rakenne

• Sosiaaliturvan rakenne ja periaatteet 
(taustoittava)

• Sosiaaliturvan taso ja rahoitus 
(taustoittava)

• Sosiaaliturvan vaihtoehtoiset 
järjestämistavat (taustoittava)

• Ehdotukset nykyjärjestelmän 
uudistuksista (linjaava)

• Linjaukset komitean seuraavalle kaudelle 
(linjaava)
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Syyperusteisten 
(perusturva)etuuksien 
yhtenäistäminen 

• Selvitetään syyperusteisten
(perusturva)etuuksien yhtenäistämistä osana
sosiaaliturvauudistusta

• Yhtenäistämistä valmistellaan säilyttäen
nykyisen sosiaalivakuutuksen ja -huollon
periaatteet syyperusteisuudesta ja 
tarveharkinnasta

• Syksyn 2023 aikana konkretisoidaan
yhtenäistämisen tavoitteet, mitä ongelmia on 
tarkoitus ratkaista ja suunnitelma
vaiheittaisesta selvitys- ja valmistelutyöstä
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Yhtenäistämisen 
tavoitteet
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Yksinkertaistaa järjestelmää

Ihmislähtöisyys

Lisää työllisyyttä ja kannustavuutta

Julkisen talouden reunaehdot 
huomioidaan



Mitä ongelmaa 
yhtenäistämisellä 
halutaan 
ratkaista?

• Suomessa kansainvälisesti poikkeuksellinen 
asumiseen perustuva ja verorahoitteinen 
perusturva sosiaalivakuutuksen ja –huollon 
välissä

• Esiintyy näkemyksiä, että perustoimeentulo 
tulisi turvata aina - myös silloin, kun 
sosiaalivakuutuksen mukaista riskitilannetta 
tai syytä ei ole 

• Nyt työmarkkinatuesta on muodostunut 
viimesijainen syyperusteinen etuus, jota 
saadaan, jos muihin ei löydy syytä
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Evl seurakuntadiakonia lama-aikoina

• Dramaattinen suunnanmuutos 1990-luvun alussa: seurakunnat
panostivat paljon köyhyyden lievittämiseen: panostusta enemmän
siellä, missä tarve oli suurempi

• Samoja havaintoja 2008 talouskriisin jälkeen, tosin lievempinä
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Onko mahdollista vähentää tarpeita?

Onko mahdollista 
hankkia lisää 

resursseja?
KYLLÄ EI

KYLLÄ Riippumattomat Toimeliaat

EI Niukkailijat Avuttomat
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Johtopäätökset

• Julkinen turva Suomessa poikkeuksellisen vahva 

• 3. sektorin toimijoita tarvitaan täydentämään julkista turvaa -> 
tärkeimmät tehtävät palveluohjauksessa ja asiakkaiden oikeuksien 
puolustamisessa

• 3. sektorin rooli tärkein henkisessä ja hengellisessä kannattelussa, ei 
materiaalisen avun antamisessa

• Materiaalinen apu tärkein kontaktin luomisessa ja konkreettisena 
välittämisen osoittamisessa


