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Esipuhe

Sosiaaliturvajärjestelmä ei ole koskaan valmis. Jotta järjestelmä vastaisi ihmisten 
tarpeisiin ja ottaisi huomioon mahdollisimman hyvin yhteiskunnan erityispiir-
teet, on sitä jatkuvasti kehitettävä. Kehitystyön lähtökohtana tulee olla yksilön 
kunnioittaminen sekä hänen itsemääräämisoikeutensa ja elämänhallintansa 
kehittäminen niin että samalla huolehditaan avuttomimmista ja haavoittuvim-
massa asemassa olevista. Ihmisiä autetaan syrjästä osallisuuteen ja toimintaan 
niin että lopullisena päämääränä on pääasiassa ansiotyö.

Sosiaaliturvajärjestelmän uudistaminen ei kuitenkaan saa olla itseisarvoa 
sinällään. Toimivaa järjestelmää ei pidä vaihtaa vain uudistamisen nimessä. 
Yksinkertainen voi olla kaunista taiteessa, mutta ei oikeudenmukaista sosiaa-
liturvassa. Voimavarat onkin suunnattava sen seuraamiseen vastaako sosiaali-
turva niihin tavoitteisiin, joita sille on asetettu. 

On kysyttävä onko sosiaaliturvajärjestelmässämme tilanteita, joissa sosiaa-
liturvaan oikeutettu henkilö jää perusteettomasti ilman etuutta, etuuden saa-
minen on kohtuuttoman hankalaa tai etuus myönnetään epätarkoituksenmu-
kaisen pienenä. Mikäli näitä epäkohtia huomataan, tulee niihin puuttua. On 
elintärkeää tilkitä arvokas, vuotava vene, mutta järjetöntä heittää se romutta-
molle parin reiän vuoksi. Myös sosiaaliturvan kehittämisessä tulee olla kysy-
mys enemmän järjestelmän korjaamisesta, tilkitsemisestä kuin sen alasajosta, 
romuttamisesta.
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Pääministeri Vanhasen toisen hallituksen ohjelmaan sisältyy laaja sosiaali-
turvan uudistamisajatus. Ohjelmassa on laaja hyvinvointipolitiikkaa koskeva 
osio, mutta ei kuitenkaan yhtenäistä esitystä hyvinvoinnista ja hyvinvointipoli-
tiikasta. Hyvinvointia koskevia näkökohtia löytyy ohjelmasta myös koulutusta, 
kulttuuria ja aluepolitiikkaa käsittelevissä osioissa. Hallituksen käynnistämät 
politiikkaohjelmat ovat kiinteästi sidoksissa hyvinvointiin ja sen osana sosiaali-
turvaan. Työvoima- ja elinkeinopolitiikan osalta ohjelmassa on myös talouspo-
liittisia tavoitteita. Sosiaaliturvan kannalta merkittävää on hallituksen asettama 
Sosiaaliturvakomitea. Komitean tehtävät ja tavoitteet liittyvät laajasti ennen 
kaikkea toimeentuloturvaan ja sen sisällä erityisesti vähimmäisturvaan.

Hallitus on siis poliittisesti sitoutunut sosiaaliturvan kehittämiseen halli-
tusohjelman näkökohdat huomioiden. Tässä valmistelussa ovat mukana myös 
työnantaja- ja palkansaajajärjestöt sekä eräät sosiaalialan järjestöt. Ajallisesti 
kyseessä on sekä kunnianhimoinen että pitkäjänteinen prosessi. Ensimmäisiä 
tuloksia pyritään saamaan aikaan jo syksyllä 2008, mutta kokonaisuutena ai-
kajänteen on arvioitu ulottuvaksi jopa seuraavalle eduskuntakaudelle. 

Tämän puheenvuoron yhtenä tarkoituksen on tuoda sosialidemokraattisia 
näkökohtia sosiaaliturvakeskusteluun. Samalla kuitenkin otetaan kantaa myös 
laajemmin sosiaaliturvan ja sosiaalipolitiikan kehittämiseen. Puheenvuorolla 
pyritään palvelemaan ajankohtaista keskustelua niin lyhyellä kuin pitkällä ai-
kavälillä. Lyhyen tähtäimen esitykset ottavat kantaa ajankohtaiseen toimeen-
tuloturvan uudistamiskeskusteluun, unohtamatta kuitenkaan periaatteellisia 
näkökohtia. Pitkän aikavälin keskustelussa sen sijaan keskeisiä ovat päämäärät 
ja periaatteet, joilla voidaan lisätä sosiaaliturvajärjestelmän oikeudenmukai-
suutta, kestävyyttä ja johdonmukaisuutta.

Puheenvuoron sisältö on syntynyt useiden tapaamisten, seminaarien ja idea-
pajojen tuloksena, niin että kokonaisuudesta vastuun kantavat toimittajat. 
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Hyvinvointi yhteiskunnan tavoitteena

Jotta tässä puheenvuorossa ehdotetut uudistukset avautuvat oikeassa valossa, 
ne tarvitsevat lujan perustan. Siksi on syytä tarkastella sosiaaliturvajärjestelmän 
oikeutusta ja rakennetta ensin periaatteellisemmasta näkökulmasta. Varsinaisia 
toimenpide-esityksiä käsitellään luvusta 2 alkaen.

Hyvinvointiyhteiskunnan ja -valtion perustana voi olla vain yhteinen etu. 
Länsimaiseen yhteiskuntaan kuuluu aina yksilön mahdollisuus ja oikeus toimia 
oman etunsa puolesta, asemansa parantamiseksi. Tämän lisäksi hyvinvoinnin 
tuottamiseen sisältyy aina myös näitä oikeuksia rajoittavia näkökohtia. Yh-
teiskuntien lähtökohtana on yleisesti avuttomien, heikossa asemassa olevien 
ja muutoin tukea tai huolenpitoa tarvitsevien auttaminen sekä heistä huoleh-
timinen. Hyvinvointiyhteiskunnissa periaatteena on laajemmin kaikkien ase-
man varmistaminen. Tämä ilmenee muun muassa perustuslain turvaamina 
jokaiselle kuuluvina sosiaaliturvan ja koulutuksen etuuksina.

Oikeusvaltiossa viranomaisten toiminnan tulee perustua lakiin, sen nou-
dattamiseen sekä toiminnan riittävään valvontaan. Yhteiskunnan tasapaino 
syntyy yksilön etujen ja oikeuksien, velvollisuuksien ja vastuiden sekä yhteis-
kunnallisen tukemisen ja avustamisen, omatoimisuuden ja vastuunkantamisen 
yhtälöstä. Kyse on yhteiskunnallisten erojen ja epäoikeudenmukaisuuksien sel-
laisesta järjestämisestä, että niistä hyötyvät eniten heikoimmat. 

Suomi luetaan eurooppalaisessa hyvinvoinnin järjestämisvertailussa poh-
joismaiseksi hyvinvointivaltioksi. Pohjoismaisen mallin ydinominaisuuksia 
ovat sosiaalisten oikeuksien liittyminen maassa asumiseen, turvan yksilöllinen 
kattavuus, vähimmäisturvan ja ansioturvan rinnakkainen esiintyminen, laajat 
yhteiset sosiaali- ja terveyspalvelut sekä turvan julkinen järjestäminen. Lisäksi 

Hyvinvointiyhteis-
kunnan ja -valtion 
perustana voi olla 
vain yhteinen etu. 
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malliin liittyy verotuksen korkea aste, laaja osallistuminen työelämään sekä 
pakollinen vakuuttaminen ja vakuutusten kollektiivinen luonne.

Hyvinvointiyhteiskunnassa sosiaaliturvalla pyritään väestön ja yhteiskunnan 
menestykseen sekä sen jäsenten hyvinvointiin. Tämä mahdollistetaan varmis-
tamalla yksilöiden toimeentulo ja toimintakyky, ylläpitämällä ja parantamalla 
heidän terveyttään sekä sosiaalisia olojaan. Absoluuttisen ja suhteellisen köy-
hyyden torjuminen on myös tärkeää. Köyhyyttä ei kuitenkaan pyritä poista-
maan pelkästään tulonsiirroilla, vaan muun muassa palvelujen saatavuudesta 
huolehtimalla, tulonjakoa tasoittamalla ja asunto-olojen järjestelyillä. Nämä toi-
met yhdessä täystyöllisyystavoitteen kanssa hyödyttävät laajasti koko väestöä.

Hyvinvointiyhteiskunnassa ihmisten hyvinvointia turvataan ensisijaisesti 
silloin kun ansiotulojen saaminen on estynyt. Ensisijaisena tukena ovat raha-
määräiset etuudet, mutta keskeisellä sijalla ovat myös yhteiset sosiaali- ja ter-
veyspalvelut. Sosiaalipalvelut ovat yhteiskunnan keino olla ihmisten arjen tu-
kena. Näiden palvelujen tarkoituksena on luoda edellytyksiä niin jokapäiväiseen 
elämään kuin työelämään osallistumiseenkin. Terveydenhuollolla ja sairauden 
hoitamisen kustannuksiin osallistumalla ylläpidetään väestön terveyttä.

Rahamääräiset etuudet ja palvelut kulkevat sosiaaliturvajärjestelmässämme 
rinnakkain, täydentäen ja tukien toisiaan. Näiden molempien sosiaaliturvan 
muotojen tulee olla siinä mielessä universaaleja, että ne eivät mahdollista vä-
liinputoamista. Siksi sosiaaliturvaa on tarkasteltava sekä järjestelmän että yk-
sittäisten etuuksien kannalta.

Erityisesti palvelut koskettavat koko väestöä riippumatta esimerkiksi toi-
meentulon muodosta. Universaaleja palveluja tarjotaan nimittäin niin ehkäi-
sevässä tarkoituksessa kuin ongelmien korjaamiseksikin. Rahallisten etuuksien 
universaalius tarkoittaa sitä periaatetta, että jokaisella on oikeus etuuksiin, mi-
käli hän täyttää niihin vaaditut kriteerit.

Hyvinvointiyhteiskunnan olosuhteissa myös esimerkiksi koulutus- ja työ-
voimapalvelut, asumisen järjestäminen ja jopa ympäristönsuojeluun liittyvät 
näkökohdat muodostavat olennaisen osan hyvinvointiyhteiskuntaa ja ovat kiin-
teässä yhteydessä sosiaaliturvan rakentamiseen. 

Kyse on yhteiskun-
nallisten erojen ja 

epäoikeudenmukai-
suuksien sellaisesta 

järjestämisestä, 
että niistä hyötyvät 
eniten heikoimmat. 
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Perustavanlaatuisia näkökohtia

Hyvinvointiyhteiskunnan yhden tärkeän rakentamisperustan muodostaa oi-
keudenmukaisuuden vaatimus. Sosiaaliturvan kannalta oikeudenmukaisuuden 
keskeinen näkökulma on yhdenvertaisuus. Yhdenvertaisuus edellyttää, että 
yksilöitä on kohdeltava samanlaisissa tapauksissa samalla lailla. Muodollinen 
yhdenvertaisuus perustuu vain tilanteen tarkasteluun samanlaisesta kohtelusta, 
kun asiallisessa yhdenvertaisuudessa tarkastellaan myös tosiasiallista tilannetta 
ja toiminnan vaikutuksia. 

Hyvinvointiyhteiskunnan olennaisia piirteitä on pyrkimys tosiasialliseen 
yhdenvertaisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen. Tässä suhteessa oikeudenmu-
kaisuuden periaate saattaa edellyttää joidenkin positiivista erityiskohtelua. Hei-
kommassa asemassa olevia siis suositaan asiallisen yhdenvertaisuuden saa-
vuttamiseksi. Näin tehtäessä ei kuitenkaan voida loukata muiden oikeuksia. 
Tosiasiallisen yhdenvertaisuuden tavoittelun tulee tapahtua tavoitteen mukai-
sesti, yhteiskunnallisesti hyväksyttävillä perusteilla ja suhteellisuusperiaatetta 
noudattaen. 

Tärkeä hyvinvointiyhteiskunnan tavoite on myös kohtuus. Kohtuus oikaisee 
yksittäistapauksessa oikeudenmukaisuuden tavoittelussa syntyneitä virheitä. 
Kohtuus ei kuitenkaan ole sosiaaliturvassa käytetty peruste myöntää etuuksia. 
Kohtuutta voidaan käyttää lähinnä menettelymuotojen, takaisinperinnän ja 
muiden vastaavien, useimmiten menettelysääntöjä koskevien, toimenpiteiden 
yhteydessä. 

Sosiaaliturvajärjestelmän on tavoiteltava johdonmukaisuutta. Yksilön on 
voitava ymmärtää ne perusteet, joilla etuutta myönnetään tai joiden perusteella 
se jätetään myöntämättä. Järjestelmän eri osien on muodostettava kokonaisuus 
eikä esimerkiksi toimeentuloetuuksien tai palvelujärjestelmästä toiseen siir-
tymisen saumakohdissa tule tapahtua yksilölle menetyksiä. Tässä suhteessa 
nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä ei toimi tarpeeksi hyvin ja edellyttää näin 
runsaasti selkeyttäviä toimenpiteitä. Olennaista on sosiaaliturvan käyttäjän 
kannalta saavutettava ymmärrettävyys, joka tosin samalla palvelee myös alan 
toimeenpanijoita ja muita ammattilaisia. 

Oikeudenmukaisuuden tärkeä näkökohta on legitiimisyys eli oikeuksien 
hyväksyttävyys. Sosiaaliturvajärjestelmän on vastattava yleisiä yhteiskunnassa 

Nykyinen sosiaali-
turvajärjestelmä ei 
toimi tarpeeksi hyvin 
ja edellyttää näin 
runsaasti selkeyt-
täviä toimenpiteitä.  
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vallitsevia käsityksiä niin etuuksien kuin niiden rahoituksen ja järjestelmän ko-
konaisuuden kannalta. Tämä edellyttää tuomioistuinten, muiden lainkäyttöelin-
ten ja ylimpien oikeusvalvojien jatkuvaa käytännön ja päätösten seurantaa, jotta 
ongelmia voidaan oikaista. Lisäksi tarvitaan riittävää valvontaa väärinkäytösten 
ehkäisemiseksi. Oikeudenmukaisuus on viime kädessä poliittinen kysymys.

Sosiaaliturva antaa yksilölle oikeuksia. Oikeuksien vastapainona ovat kui-
tenkin aina velvollisuudet. Tämä merkitsee muiden yksilöiden oikeuksien kun-
nioittamista ja suojelemista, pitäytymistä toisten yksilöiden oikeuksien louk-
kaamisesta ja sosiaaliturvasta aiheutuvien haittojen sietämistä. Sosiaaliturvaa 
koskevien oikeuksien yhteydessä korostuu vastuuna usein osallistuminen tur-
van rahoittamiseen verojen ja sosiaaliturvamaksujen muodossa.

työ, toimeentulon Perusta

Toimeentulon hankkimisen perusta on työ palkkatyönä, elinkeinotoimintana 
tai ammatin harjoittamisena. Yleisesti ottaen palkkatyöllä on voitava hank-
kia toimeentulo itselleen ja perheelleen. Sosiaaliturvajärjestelmän on tuettava 
työllistymistä ja työn ensisijaisuutta toimeentulon lähteenä. Samalla sosiaa-
liturvajärjestelmän on tarvittaessa turvattava riittävä toimeentulo, kun muu 
toimeentulon hankkiminen on perustellusta syystä estynyt. 

Julkisen vallan velvollisuus on edistää työllisyyttä ja pyrkiä turvaamaan jo-
kaisen oikeus työhön. Tämä on keskeinen yhteiskuntapoliittinen päämäärä hy-
vinvointivaltion ja -yhteiskunnan kannalta. Julkiselta vallalta ei myöskään voida 
hyväksyä toimintaa, joka merkitsee esimerkiksi työttömyyden lisäämistä tai 
lainsäädäntöön perustumatonta estettä toimeentulon hankkimiselle. Lainsää-
dännön tarkoitus voi olla yhteiskunnan toimintojen turvaaminen, yksiöiden tai 
väestön turvallisuus taikka yhteiskunnallisesti haitallisen toiminnan ehkäisemi-
nen. Harkittaessa niitä ehtoja, joilla sosiaaliturvan saamiseen liittyviä oikeuksia 
voidaan rajoittaa, on tärkeää huomioida julkisen vallan velvollisuudet.

Hyvinvointiyhteiskunnan menestyksen yksi perusta on osaava ja koulutettu 
väestö. Tästä syystä yhteiskuntapoliittisena tavoitteena ei voi olla vain koko 
väestölle annettava perusopetus, vaan tavoitteeksi on asetettava kaikille an-
nettava toisen asteen koulutus joko ammatillisissa oppilaitoksissa tai lukiossa. 

Oikeudenmukaisuus 
on viime kädessä 

poliittinen kysymys.
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Osa nuorisosta saattaa olla tarpeellista kouluttaa myös erilaisissa ammatillisen 
koulutuksen kannalta vaihtoehtoisissa järjestelmissä, kuten työpajoissa.

Koko väestö on saatava ammattiin ja työelämään valmistavan koulutuk-
sen piiriin, pelkkä perus- tai lukiokoulutus ei ole enää riittävä. Ylioppilaiden 
saaminen ammatillisiin oppilaitoksiin, ammattikorkeakouluihin tai yliopisto-
opetuksen piiriin on tärkeää. Kaikessa toisen ja kolmannen asteen koulutuk-
sessa on kiinnitettävä erityishuomiota koulutuksen turhan keskeyttämisen vä-
hentämiseen. 

kehittämisen ulottuvuuksia

Sosiaaliturvaa ja sen kehittämistä on arvioitava sosiaaliturvalle asetettujen ta-
voitteiden kannalta. Arviointi on tehtävä sekä koko yhteiskuntaa koskevien 
hyötyjen ja haittojen arviointina että yksittäisiin ryhmiin tai jopa yksilöihin 
kohdistuvan vaikuttavuuden kannalta. 

Sosiaaliturvan yleisenä seurauksena voitaneen pitää sitä, että yhteiskunnan 
kokonaisuuden ja yhteiskunnan kaikkien jäsenten asema paranee ja heikoim-
massa asemassa olevien eniten. Selvityksiä on muun muassa tulonjaon tasai-
suudesta, köyhyyden määrästä ja sen vähenemisestä tulonsiirtojen tavoitteena 
sekä palvelujen merkityksestä yhteiskunnan toimintojen kannalta. 

Kansainvälisesti vertaillen pohjoismaisessa järjestelmässä ja sen mukana 
Suomessa tulonsiirrot tasoittavat varsin tehokkaasti tuloeroja. Myös köyhyys-
asteet ovat kansainvälisesti vertaillen matalia. Suomen, mutta yleiseurooppa-
laisenakin trendinä näyttää kuitenkin olevan köyhyyden lisääntyminen ja tu-
loerojen kasvaminen. Tämä tilanne tulee katkaista. Erityisen tärkeää tämä on 
mm. siitä syystä, että köyhyyden lisääntyminen näyttää olevan voimakkainta 
yksinhuoltajaperheissä ja monilapsisissa perheissä. 

Palvelujärjestelmä, ennen kaikkea lasten päivähoito ja kouluruokailu luovat 
edellytyksiä perheen molemmille vanhemmille osallistua työelämään. Tämä li-
sää osaltaan sukupuolten tasa-arvoa, luo aikuisille itsenäistä asemaa ja tarjoaa 
perheelle paremman materiaalisen hyvinvoinnin. Palvelujärjestelmän kehittä-
minen siten, että työelämä ja perhe-elämä voidaan sovittaa paremmin yhteen 
ja esimerkiksi pienten lasten vanhemmat osallistua laajemmin työelämään, on 
erityisen tavoiteltavaa.

Hyvinvointiyhteis-
kunnan menes-
tyksen yksi perusta 
on osaava ja koulu-
tettu väestö. 
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Yleisesti sosiaaliturvan vaikutuksista tarvittaisiin enemmän tutkittua tietoa. 
Varsinkin ehkäisevän toiminnan merkitys peittyy usein siihen, että sen hyötyä 
suhteessa korjaavaan toimintaan ja vaurioiden pahenemiseen ei voida osoittaa. 
Kysymys saattaa olla myös täysin sosiaaliturvan ulkopuolisista toimenpiteistä, 
kuten tapaturmien torjunnasta, laiteturvallisuudesta tai julkisten tilojen hoita-
misesta. Myös esimerkiksi liikenne- tai työturvallisuutta koskevilla asenteilla ja 
suhtautumisella väkivaltaan voi olla sosiaaliturvankin kannalta suuri merkitys. 
Yleisesti on havaittava, että ehkäisevä toiminta on inhimillisempää, halvempaa 
ja tehokkaampaa kuin vaurioiden korjaaminen. 

Sosiaaliturvan talouteen vaikuttaa merkittävästi ehkäisevän toiminnan taso 
ja tehokkuus. Tämän ohella sosiaaliturvan talouden kannalta merkittävä on so-
siaaliturvan maksajien määrän pitäminen mahdollisimman korkeana ja vähim-
mäisturvaa saavien määrän mahdollisimman vähäisenä. Tältä kannalta tärkeää 
on korostaa sosiaaliturvassa kuntouttavia toimenpiteitä kuten lääkinnällistä 
kuntoutusta, ammatillista koulutusta ja erilaisia aktivoivia toimenpiteitä. Esi-
merkiksi nopeasti annetut terveyspalvelut vähentävät todennäköisesti sairaus-
päivärahojen käyttöä ja vähentävät erilaisten apuvälineiden tarvetta. 

Nopea työllistäminen ja työvoimapalvelujen tehokas käyttö vähentävät myös 
työttömyysturvan käyttöä ja helpottavat työllistymistä. Työllistyminen vaikeu-
tuu työttömyysjakson pidentyessä. Lisäksi työllistynyt henkilö osallistuu sosi-
aaliturvan rahoitukseen sen käyttämisen asemesta. 

kokonaisuus on tärkeä

Sosiaaliturvan lainsäädäntöä on voitava kehittää kokonaisuutena, jossa ovat 
mukana niin yhteiset palvelut ja toimeentuloturva kuin varsinaisen sosiaali-
turvan ulkopuoliset tekijät, kuten koulutusjärjestelmä, työelämä sekä holho-
usta, ylivelkaisuutta, ulosottoa ja perhesuhteita koskeva lainsäädäntö. Samalla 
sosiaaliturvaa on kuitenkin kehitettävä myös itsenäisenä kokonaisuutena, eikä 
sen alaan ole sinänsä yritettävä hamuta kaikkea mahdollista. 

Sosiaaliturvan kokonaisuuden säätelyn yhden ongelman muodostavat vuo-
tuiset valtion ja kuntien talouden säätelyyn liittyvät toimet, joissa joskus vähäi-
sillä joskus merkittävimmillä muutoksilla pyritään hallitsemaan ajankohtaista 
(taloudellista) tilannetta. Tämä johtaa myös usein tilkkutäkkimäiseen, toimin-
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nallisesti ja hallinnollisesti vaikeaan ja monimutkaiseen lainsäädäntöön. Näissä 
tilanteissa myös esimerkiksi tietojenkäsittelyjärjestelmien rajoitukset saattavat 
aiheuttaa lainsäädännön monimutkaistumista. 

Pitkällä aikavälillä on voitava koota lainsäädäntöä. Toimeentuloturvaa kos-
keva lainsäädäntö on käytännössä kokonaisuudessaan uudistettu 2000-luvulla, 
mutta samanaikaisesti ei ole voitu ratkaista sellaisia osin teknisluontoisiakin 
seikkoja kuin etuuksien menettelytapojen yhtenäistäminen, käsitteiden yhden-
mukaistaminen esimerkiksi avoliiton suhteen tai tulojen määrittelyssä taikka 
etuuksien maksupäivien yhtenäistäminen 5, 6 tai 7 päivään viikossa. Jollei etuuk-
sien välisille eroille ole sosiaalipoliittisia perusteita, pitää ne poistaa.

Edellä mainittuun sosiaalipolitiikan kokonaisuuden huomioimiseen liitty-
vät vaikkapa terveydenhuollon kannalta yhteydet liikuntaan, koululiikuntaan, 
elintarvikelainsäädäntöön ja ympäristölainsäädäntöön. Kun tavoitteena ovat 
väestön käyttäytymismuutokset, käytettävä lainsäädäntö tai muut keinot saat-
tavat olla täysin sosiaali- ja terveyspolitiikan ulkopuolisia. 

Väestön ikääntymiseen liittyvien tarpeellisten muutosten kannalta merkit-
täviä ovat esimerkiksi koulutuspoliittiset tai työelämän olosuhteita kehittävät 
ratkaisut, joilla lisätään työhön osallistumista tai lyhennetään koulutusaikoja ja 
nopeutetaan työelämään siirtymistä. Sosiaaliturvan kannalta myös verotuksella 
voi olla merkittäviä käyttäytymisvaikutuksia, esimerkkinä alkoholiverotus.

Sosiaaliturvajärjestelmän muutoksiin vaikuttavat myös eri palvelujen kes-
kinäiset suhteet kuten palvelujen ja rahaetuuksien suhde ja rahaetuuksien 
keskinäiset suhteet. Yksityistämisen mukanaan tuomia näkökohtia liittyy esi-
merkiksi siihen, että ainakin joissain tilanteissa siirrytään julkisoikeudellisista 
oikeussuhteista yksityisoikeudellisiin sopimussuhteisiin ja joskus myös nä-
ennäissuhteisiin. Näihin sovellettava lainsäädäntö on erilainen muun muassa 
muutoksenhaun ja oikeusturvan sekä yhteisen palvelun järjestäjän ja tuottajan 
vastuun kannalta. 

toimeenpanon näkökohtia

Sosiaaliturvan toimeenpanossa käytetään kasvavassa määrin erilaisia yksilölle 
valmisteltavia palvelusuunnitelmia ja -ohjelmia. Nämä kytkeytyvät useimmi-

Jollei etuuksien väli-
sille eroille ole sosi-
aalipoliittisia perus-
teita, pitää ne poistaa.



16

ten palvelujärjestelmään, mutta myös työttömyysturvassa ja maahanmuuttajien 
kotoutumistuessa on käytössä etuuden käyttäjää koskeva suunnitelma.

Yksilön itsemääräämisoikeuden vahvistaminen on myös sosiaaliturvassa 
tärkeää. Itsenäinen harkinta ja omakohtaiset päätökset ovat merkittävä näkö-
kohta, kunhan ne voivat tapahtua tarvittaessa asiantuntijan tukemana. Tieto-
suojan merkitys on viime vuosina kasvanut ja yksilön aseman vahvistamista 
on jatkettava. Samalla on kuitenkin tunnustettava, että tietojen asianmukainen 
siirtäminen viranomaisten kesken palvelee usein välittömästi yksilöä, pienentää 
kustannuksia ja nopeuttaa palvelujärjestelmän käyttöä. Tietosuojan käyttämi-
nen yksilön suojelemiseksi esimerkiksi lastensuojelussa on myös tärkeää.

Kaikkein heikoimmassa asemassa olevat yksilöt ovat kestämättömimmässä 
tilanteessa. Perustuslaki edellyttää ihmisarvoisen elämän turvaamista välttä-
mättömällä huolenpidolla ja toimeentulolla. Sosiaaliturvamme tarvitsee nyky-
tilaan verrattuna monia parannuksia, jotta perustuslain kirjain voidaan täyttää 
käytännössä.

Talouden paineet ovat sosiaaliturvajärjestelmän kannalta moninaiset. Ennen 
kaikkea palveluissa on kyse niiden tuottamisen tehokkaasta organisoimisesta 
myös vaikuttavuuden näkökulmasta. Palvelujärjestelmä ei voi olla sellainen, että 
se pyrkii vain mahdollisimman halpaan toteutukseen huomioimatta sosiaali- 
ja terveyspalvelujen ensisijaista tarkoitusta, väestön toimintakyvyn, ansainta-
mahdollisuuksien ja hyvinvoinnin tavoittelua. Kyse on tasapainosta palvelujen 
taloudellisesti optimaalisen tuottamistavan ja vaikuttavuuden välillä.

Yksi tärkeä näkökohta on sosiaaliturvajärjestelmän selkeys. Järjestelmän on 
oltava sellainen, että ihmiset voivat ymmärtää ja hyväksyä sen, saavat kuvan 
sen kokonaisuudesta ja toiminnasta ja ovat valmiita osallistumaan järjestelmän 
rahoitukseen.

Järjestelmän selkeyden kanssa ristiriitainen vaatimus on usein järjestel-
män taloudellisuus tai halpuus. Useat tulonsiirtojen erilliset osat ja palvelujen 
eriytyneet sisällöt merkitsevät etuuksien tarkkaa kohdistamista ja loppujen lo-
puksi mahdollisesta hallintokustannusten lisäyksestä huolimatta taloudellista 
tehokkuutta. Samalla ne näyttäytyvät sosiaaliturvan käyttäjille byrokratiana ja 
tarpeettomana monimutkaisuutena. Tarpeeton byrokratia on voitava purkaa, 
mutta purkamisen ensisijainen näkökohta on sosiaaliturvan käyttäjälle ilmenevä 
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järjestelmän, niin palvelujen kuin toimeentuloturvan, selkeys ja ymmärrettä-
vyys. Sosiaaliturvan toimeenpanijan näkökohtien tulee olla alisteisia käyttäjän 
tarpeille. Hyvinvoinnin lainsäädännön toteutuksessa on korostettava perus- ja 
ihmisoikeuksia. 

Sosiaaliturvan kehittämisessä keskeisellä sijalla ovat myös toimeenpanon 
ja menettelyjen asianmukaisuus. Viranomaismenettelyjen tulee olla asianmu-
kaisia ja joutuisia. Yleisenä periaatteena tulee olla hyvä palvelu ja hyvä hal-
linto. Muutoksenhaun hitaus on yksi nykyisen järjestelmän keskeisiä ongelmia. 
Muutoksenhakuelimille on turvattava riittävät voimavarat, jotta yksilö pääsee 
oikeuksiinsa. 

Palvelut osana sosiaaliturvaa

Palvelujärjestelmässä on monia perusteita käyttää erityisesti ehkäisevää järjes-
telmää. Perusajatuksena on, että ehkäisty ongelma on ratkaistu ongelma. Eh-
käisevät palvelut ovat useimmissa tapauksissa huomattavasti halvempia kuin 
vaurioita korjaavat palvelut ja aina ne ovat yksilön kannalta inhimillisempiä. 
Lisäksi ne ovat tehokkaampia ja vaikuttavampia kuin ongelmien korjaaminen. 
Tästä syystä sosiaali- ja terveydenhuollossa tulee käyttää ehkäiseviä toimia, nii-
den tulee olla lähes poikkeuksetta väestölle maksuttomia ja niiden käyttöä on 
pyrittävä edistämään mm. palvelujärjestelmän paremmalla organisoinnilla. 

Terveydenhuollon ehkäisevistä palveluista tärkeitä ovat neuvolapalvelut, 
koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto sekä työterveyshuolto. Ehkäisevät terveys-
palvelut on ulotettava koko väestöön. Ympäristönsuojeluun ja ympäristöter-
veydenhuoltoon liittyen ovat myös sellaiset yhteiskunnan peruspalvelut kuin 
vesihuolto ja jätehuolto pidettävä kunnossa. Myös kuntoutuksella on monia 
samantapaisia tehtäviä kuin ehkäisevällä toiminnalla. 

Palvelujen kattavuus on hoidettava niin sanotulla tarveperiaatteella, mikä 
tarkoittaa niin yksilöllisesti, alueellisesti kuin aloittainkin riittävien palvelujen 
tarjoamista. Palveluja on oltava tarjolla maan kaikissa osissa ja palvelutarve on 
katettava kaikkien niiden tarpeiden ja riskien kannalta, joita yhteiskunnallisesti 
pidetään tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Sosiaali- ja terveyspalvelujen 
osalta tätä edellyttää jo perustuslaki. 
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Tärkeä osa palvelujen tarjoamista on niiden riittävän korkea laatu. Pal-
velujen tulee paitsi laadullisesti myös organisointitavaltaan kattaa väestön ja 
yksilöiden kohtuulliset odotukset siten, ettei synny painetta maksullisiin yksi-
tyisiin palveluihin. Näin voidaan taata myös kansalaisten halukkuus osallistua 
palvelujen veroperusteiseen rahoittamiseen.

Palvelujen järjestämisperustan tulee olla julkinen. Palveluja voidaan tuottaa 
myös yksityisesti, jolloin perustana ovat kuntien järjestämisvelvollisuutensa 
mukaisesti ostamat palvelut. Näitä palveluja tulee koskea samat kattavuutta, 
laatua ja ehkäisyn ensisijaisuutta koskevat periaatteet kuin julkisesti järjestettyjä 
palveluja. Palveluja voidaan tiukan harkinnan mukaan jättää myös yksityisen 
ihmisen itsensä ostettavaksi esimerkiksi palvelusetelijärjestelmällä. Tällöin on 
kuitenkin varmistettava se, että yksilöllä on tosiasiallinen kyky ja mahdollisuus 
toimia rationaalisena kuluttajana. Tämän vaatimuksen lisäksi on julkisen val-
lan rahoittamaan yksilön yksityiseltä palveluntuottajalta ostamiin palveluihin 
liitettävä riittävä valvonta ja oikeusturvakeinot. 

Palvelut kuuluvat niistä perittävän maksun kannalta karkeasti luokitellen 
kolmeen ryhmään: maksuttomiin palveluihin, tasamaksuisiin palveluihin ja 
ansioon suhteutettuihin maksuihin perustuviin palveluihin. Palvelujen sijoitta-
mista eri maksukategorioihin tulee arvioida ensisijaisesti palvelun tarkoituksen 
ja tavoitteiden kannalta. Julkisten palveluiden rahoittamiseksi tarvitaan kaikissa 
tapauksissa myös verorahoitusta. 

Palvelujen tulee olla maksuttomia erityisesti silloin, kun yhteiskunnallisesti 
on erityisen tärkeää saada väestö palvelujen piiriin. Tämän mukaisesti maksut-
tomuus on tärkeää ehkäisevissä palveluissa. Oikeudenmukaista on myös, ettei 
tahdosta riippumattomissa palveluissa ainakaan laajasti peritä maksuja.

Tasamaksujen perustana voi olla vähäisen kynnyksen asettaminen palve-
lujen käyttämiselle. Nämä maksut eivät saa muodostua tosiasialliseksi esteeksi 
palvelujen käyttämiselle millekään väestöryhmälle. Maksusta on voitava myös 
harkinnan mukaisesti vapautua tai se täytyy voida siirtää esimerkiksi toimeen-
tulotukena katettavaksi.

Ansioon suhteutettuja maksuja voidaan perustella lähinnä niissä tapauk-
sissa, joissa maksu tarjoaa mahdollisuuden osallistua työelämään, sekä niissä 
tapauksissa, joissa palvelu kattaa ainakin valtaosan elämisen kustannuksista. 
Käytännössä tämä tarkoittaa täysihoidon tarjoavaa palvelua.
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elämäntilannePerusteinen toimeentuloturva

Toimeentuloturvan olennaisia kysymyksiä ovat turvan kattavuus kaikissa niissä 
elämäntilanteissa, joissa toimeentulon järjestämistä pidetään perusteltuna, tur-
van riittävä taso, turvan kannustavat vaikutukset, sekä rahoitusjärjestelmän 
ymmärrettävyys ja oikeudenmukaisuus. 

Yhteiskunnallisessa keskustelussa huomio kiinnittyy erityisesti toimeentulo-
turvan tasoon ja oikeudenmukaisuuteen. Kokonaisuuteen kytkeytyy myös toi-
meentulon verotus ja vertailu sosiaalietuuksien ja palkan verotuksen välillä. 

toimeentuloturvan taso

Toimeentuloturvan myöntämisessä ja tasossa on olennaista erottaa viimesijai-
nen turva, vähimmäisturva ja ansioon suhteutettu turva. Ansioon suhteutetun 
turvan perustana ovat aiemmat ansiot ja työnantajan tai palkansaajan suorit-
tamat maksut. Ansioturvan erityinen merkitys on siinä, että se paitsi turvaa 
toimeentulon ansiotulojen estyessä hyväksyttävästä syystä, se on myös omiaan 
kannustamaan osallistumaan työhön ja työelämään. Se antaa pitkäjänteistä 
turvaa. Tästä syystä myös lyhyen työskentelyn on yleensä voitava kartuttaa an-
sioturvaa, joskin vakuutusjärjestelmän asettamat rajoitukset (esim. odotusajat) 
on tässä otettava huomioon. 

Ansioon suhteutettua turvaa on kehitettävä vahvistamalla vakuutusperiaa-
tetta, jossa etuudet seuraavat maksuja. Vakuutusmaksujen perusteena olevan 
palkkasumman laskemista tulee mahdollisuuksien mukaan yhtenäistää erilai-
sissa ansioturvaetuuksissa.

Vähimmäisturvan, jota toisinaan kutsutaan myös perusturvaksi, tavoitteena 
on eri elämäntilanteissa taata säällinen elintaso toimeentulon ollessa estynyt 
yhteiskunnallisesti hyväksyttävästä syystä. Viimesijaisena toimeentulona myön-
netään toimeentulotukea, joka takaa niukan toimeentulon ja johon liitetään 
aktiviteettivaatimuksia silloin, kun ei ole perusteltua syytä sille, että ihminen 
ei voisi hankkia toimeentuloa työn kautta.

Kaikessa toimeentuloturvassa olennaista on se, että ne, jotka täyttävät etuu-
den saamisen edellytykset, myös saavat etuutta. Käytännössä tämä tarkoittaa 
elämäntilanneperusteisuutta, eli syyperusteisuutta. Turvan kattavuuden on 
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oltava hyvä. Periaatteessa ja käytännössäkään kukaan perustuslain säätämässä 
elämäntilanteessa (työttömyys, työkyvyttömyys, sairaus, vanhuus, lapsen saa-
minen ja huoltajan menetys) oleva ei saa jäädä vaille etuutta.

Toimeentuloturvan tason määrittelyn lähtökohtina voidaan pitää ensinnä-
kin turvan rahoituksen kestävyyttä. Yhteiskunnan taloudelliset voimavarat on 
pitkällä aikavälillä suhteutettava siten, että sitoumuksista voidaan selvitä. Toi-
meentuloa voidaan turvata useammalla etuudella ja monesti se on tarkoituksen-
mukaistakin, koska näin voidaan vastata yksilöllisten erojen mukaisesti turvan 
tarpeeseen. Esimerkiksi asumisen, vammaisuuden ja lasten erillinen huomioon 
ottaminen antaa mahdollisuuksia turvan yksilölliseen järjestämiseen ja säästää 
yhteisiä voimavaroja. Muu kuin vakuuttamiseen perustuva toimeentuloturva 
voidaan myös tehdä tarveharkintaiseksi. 

Toimeentulon turva on järjestettävä siten, että se edesauttaa siirtymistä työ-
elämään. Vanhuuseläkkeessä ei ole tarpeen olla suoraan tätä elementtiä, mutta 
eläkeläisiäkin tulisi kannustaa työntekoon. 

Toimeentuloa varten tarkoitettujen etuuksien tulee yleensä olla verotetta-
via, koska verotuksen avulla voidaan sovittaa yhteen ja suhteuttaa turvan tasoa 
palkkaan kalenterivuoden tasolla. Kustannusten korvaustyyppisten etuuksien 
on tarkoituksenmukaista olla verovapaita. Turvan vastikkeellisuutta eli toimi-
misen tai toimimatta olemisen vaatimuksia voidaan sisällyttää myös toimeen-
tulon turvaan.

Ansioon suhteutetussa toimeentuloturvassa turvan tasoon ja saamisedelly-
tyksiin vaikuttavat myös työmarkkinaosapuolet. Tämä perustuu ennen kaikkea 
siihen, että nämä etuudet ovat osa työsuhteen ehtoja ja turva on rahoitettu pal-
kansaajien ja työnantajien ansiosidonnaisilla maksuilla. Näiden etuuksien val-
mistelun tulee olla kolmikantaista ja päätöksenteon tapahtua eduskunnassa. 

Vähimmäisetuuksien taso määräytyy poliittisessa prosessissa, jossa mit-
tapuuna on perustoimeentulo perustuslaissa säädetyn mukaisesti. Vähim-
mäisetuuksien tason ei välttämättä tarvitse olla eikä ole perusteltuakaan olla 
kaikissa elämäntilanteissa sama. Tason tulee yleensä olla korkeampi niin sa-
notuissa aktiivietuuksissa, jotka osoittavat pyrkimystä työllistymiseen ja elä-
mäntilanteen paranemiseen. Näin ollen esimerkiksi koulutus-, kuntoutus- ja 
harjoitteluetuuksien tason tulee olla korkeampi kuin passiivietuuksien. 
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Viimesijaisen toimeentulon taso määräytyy samalla tavalla kuin vähim-
mäistoimeentulo. Viimesijaisen toimeentulon merkittävä näkökohta on, että 
silloin kun kyseessä on perustoimeentuloa koskeva elämäntilanne, vähim-
mäistoimeentulon tulee olla korkeampi kuin viimesijaisen toimeentulon. Vii-
mesijaisella turvalla ei tule kattaa tilanteita, joissa henkilöllä on oikeus saada 
vähimmäistoimeentulo. 

Viimesijainen toimeentulo on ensisijaisesti tarkoitettu tilapäisiä ongelmia 
ratkaisevaksi tuloksi, ja tämän luonteisesti sitä voidaan myöntää jokaiselle. Vii-
mesijaista toimeentuloa toteuttavaa toimeentulotukea voi siis saada kuka vain, 
mutta periaatteessa vain akuutin kriisin ratkaisemiseksi. 

tarveharkinnan ehdot

Tarveharkinnassa voidaan osoittaa useita eri elementtejä. Eräänlaista tarvehar-
kintaa sisältyy niihin tapauksiin, joissa jo lailla säädetään turvalle erilaisia tasoja 
jonkin yksinkertaisen ja suhteellisen välittömästi havaittavissa olevan seikan 
nojalla. Tyypillinen esimerkki tässä suhteessa on kansaneläke, jossa on kaksi eri 
tasoa sen mukaan, onko kyse yksinäisestä henkilöstä vai avio- tai avoparista. 
Tämän tekijän jälkeen ei etuuden myöntäjällä enää ole erityistä harkintaa ja 
kansaneläkkeeseen vaikuttaa vain sen yhteensovitus työeläkkeen kanssa. 

Toinen tarveharkinnan muoto on etuuden yhteensovittaminen henkilön 
tulojen kanssa. Tyypillisin esimerkki tässä suhteessa on työmarkkinatuki, jossa 
selvitetään henkilön muut tulot, joita hän saa samanaikaisesti työmarkkinatuen 
kanssa. Tällaiseen harkintaan sisältyy usein erilaisia tulojen jaksotusongelmia 
ja muita vastaavia tekijöitä sekä mahdollisesti myös etuoikeutettuja tuloja, joita 
ei oteta huomioon työmarkkinatukea myönnettäessä. 

Tarveharkintaa ei tule yleensä käyttää siten, että etuuden myöntämiseen 
vaikuttavat muiden perheenjäsenten tulot, ei varsinkaan perusoikeuksien ta-
kaamissa etuuksissa. Perusoikeudet ovat yksilöllisiä, joten niiden turvaamien 
etuuksienkin tulee olla. Eräissä etuuksissa niiden luonne kuitenkin edellyttää 
perhekohtaista tarkastelua. Asumistuki on tässä suhteessa selkein esimerkki. 

Täydellistä tarveharkintaa sisältävät sellaiset etuudet, joissa viranomainen 
voi harkita jo sitä, saako henkilö ylipäänsä etuutta ja minkä tasoinen tämä etuus 
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on. Ainoat täysin tällaiset etuudet ovat toimeentulotuen täydentävä toimeen-
tulotuki ja ehkäisevä toimeentulotuki. 

kannustavuus ja tuloloukut

Toimeentuloturvajärjestelmän ja palvelujärjestelmän tulee tukea henkilön siir-
tymistä toimeentuloturvan ja palvelujen käyttäjästä ansiotulojen saajaksi. 

Kannustavuudessa ja kannustinloukkuina erotetaan tuloloukkuja, työt-
tömyysloukkuja ja byrokratialoukkuja. Kannustavuuden ja loukkujen yhteys 
syntyy siitä, että henkilön kannalta ei ole tarkoituksenmukaista työllistyä siitä 
syystä, että hänen tulonsa eivät nouse tai nousevat vain vähäisessä määrin työn 
vastaanottamisen johdosta. 

Kannustavuuden ongelmat liittyvät usein etuuksien saamisehtoihin ja vero-
tuksen progressioon. Useat päällekkäiset tarveharkintaiset etuudet ja toisaalta 
tuloperusteiset palvelumaksut aiheuttavat joissain tilanteissa sen, että työllisty-
misen tuottama hyöty on mitätön. Tästä syystä ei tulisi käyttää monia erilaisia 
tulojen mukana voimakkaasti nousevia veroja ja maksuja eikä toisaalta tulojen 
mukana voimakkaasti laskevia etuuksia. 

Tuloloukkujen purkamisessa on kyse todellisten marginaaliveroasteiden pie-
nentämisestä tulonsiirtojen tarveharkintaa, verotuksen progressiota ja maksu-
jen tulosidonnaisuutta lieventämällä. Työttömyysloukkujen lieventäminen olisi 
periaatteessa mahdollista turvan tasoa alentamalla tai saantiehtoja kiristämällä. 
Kokemukset eivät ole osoittaneet, että tällainen ”keppimenettely” käytännössä 
vähentäisi työttömyyttä. Tasapainon löytäminen näissä tilanteissa on kuitenkin 
yksi toimeentuloturvan kannustavuuden avainkysymyksiä. 

Byrokratialoukussa kyse on lähinnä siitä, että toimeentuloturvan myöntä-
misen säädökset ja käytännöt muodostavat henkilön lyhytaikaisesti työllistyessä 
voimakasta tulojen heittelyä. Lyhytaikaiset tulot ja liikaa maksettujen etuuk-
sien takaisinperintä aiheuttavat yksilön kannalta kohtuutonta epävakautta ja 
mahdottomuutta ennustaa tulevia tuloja. Tämä estää osaltaan halukkuutta ly-
hytaikaiseen työllistymiseen.

Kannustavuuden muut elementit liittyvät siihen, että etuuksiin pyritään 
rakentamaan menettelyjä, joilla edistetään työelämään siirtymistä. Tyypillisiä 
tällaisia seikkoja ovat etuuden korkeampi taso niin sanotuissa aktiivitilanteissa, 
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kuten koulutuksessa, kuntoutuksessa, työharjoittelussa tai muissa aktiviteeteissa, 
joiden voidaan arvioida edistävän työllistymistä. Tällaisten tekijöiden käytössä 
ei yleisesti ottaen ole ongelmia. 

Kannustavuus voidaan suunnata myös etuuden rahoittajaan. Suomessa on 
menestyksellisesti toteutettu työmarkkinatuen rahoitusvastuun siirtäminen 
pitkäaikaistyöttömien osalta kunnille, mikä on johtanut kuntien kiinnostuk-
sen heräämiseen pitkäaikaistyöttömien työllistämisestä. Tällä on saatu varsin 
hyviä työllistymistuloksia. 

verotus ja sosiaaliturva

Verotuksen ja sosiaaliturvan keskinäisessä tarkastelussa on tärkeää pohtia ve-
rotuksen tavoitteita ja vaikutuksia. Verotuksen ensisijainen tarkoitus on kerätä 
varoja julkiselle vallalle käytettäväksi sen toimintoihin kuten sosiaaliturvan yl-
läpitoon. Verotuksella rahoitetaan sosiaaliturvaa. Verotuksella voidaan pyrkiä 
myös tukemaan työllistymistä ja purkamaan kannustusloukkuja alentamalla 
työn verotusta ja ehkä myös aktiivisten sosiaalietuuksien verotusta. 

Tärkein sosiaalipoliittinen verovähennys on eläketulovähennys, joka mer-
kitsee täyttä kansaneläkettä saavan käytännön verovapautta. Vanhuuseläkkeellä 
olevien osalta tätä voidaan pitää tarkoituksenmukaisena, kun ajatus ei olekaan, 
että vanhuuseläkkeeltä palataan työelämään. 

Kansaneläkkeen verottaminen on kuitenkin tärkeää silloin, kun se sovitetaan 
yhteen työeläkkeen kanssa. Verotuksen tärkeimpiä kysymyksiä toimeentulo-
turvan kannalta ovat valtion verotuksen ja kunnallisverotuksen verotettavan 
tulon alarajat, koska ne vaikuttavat vahvasti pienituloisimpien toimeentuloon. 
Näitä alarajoja on voitava tarkastella myös sosiaaliturvan kysymyksenä ja nii-
den asettamisessa on huomioitava myös valtion ja kuntien keskinäiset suhteet 
toimeentuloturvan ja palvelujen rahoituksessa.

Toimeentuloa turvaavat etuudet ovat verotettavia ja näin voidaan osaltaan 
vaikuttaa siihen, että vuoden mittaan vaihteleva elämäntilanne työelämässä 
olon ja sosiaaliturvalla olon välillä muodostuu kokonaisuudeksi, jota verotus 
osaltaan yksilöiden välillä tasaa. Etuuden verottaminen vähentää myös kan-
nustinloukkuja.
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sosiaaliturvan rahoitus

Sosiaaliturvan rahoitus on järjestettävä johdonmukaisella tavalla. Ansioon suh-
teutettujen etuuksien tulee periaatteessa olla kokonaisuudessaan työnantajien ja 
palkansaajien rahoittamaa osana työsuhteen ehtoja ja työnantajan elinkeinotoi-
mintaa. Vastaavalla tavalla olisi rahoitettava myös yrittäjien, mukaan luettuna 
maatalousyrittäjien, ansioon suhteutetut etuudet. Käytännössä tämä periaate 
toteutuu lukuun ottamatta yrittäjien ja maatalousyrittäjien eläkkeitä, joista var-
sinkin maatalousyrittäjien eläkkeissä verorahoituksen osuus on suuri. 

Ansioetuusjärjestelmää rahoitetaan kolmella eri tavalla. Työeläkkeet ja ta-
paturmaetuudet ovat kokonaisuudessaan työmarkkinaosapuolten rahoittamia. 
Myös sairausvakuutuksen työtulovakuutus mukaan lukien vanhempainvakuu-
tuksen päivärahat rahoitetaan periaatteessa kokonaisuudessaan työnantajien 
ja palkansaajien maksuilla, mutta vähimmäispäivärahat, joiden saaminen ei 
perustu aiempiin ansioihin, rahoitetaan niitä saavien henkilöiden osalta ve-
rorahoitteisesti. Työttömyysturvassa, jossa ansiovakuutus on vapaaehtoinen, 
työmarkkinaosapuolet rahoittavat vain ansio-osuuden. Perusosa, joka vastaa 
suuruudeltaan verorahoitteista peruspäivärahaa, on valtion verovaroilla ra-
hoittama. Sairausvakuutuksen sairaanhoitovakuutuksen rahoitusjärjestelmä 
perustuu vakuutettujen verotettavan tulon perusteella perittäviin maksuihin 
ja valtion verorahoitukseen.

Vähimmäisetuuksien ja viimesijaisen toimeentulon rahoittamisen tulee pe-
rustua verotukseen. Käytännössä näin onkin lukuun ottamatta kansaneläkettä, 
josta suhteellisen merkittävä osa rahoitetaan työnantajien palkkaperusteisella 
maksulla. Työttömyysturvan peruspäivärahan rahoitukseen palkansaajat osal-
listuvat siten, että työttömyyskassaan kuulumattomien palkansaajien maksamaa 
työttömyysvakuutusmaksua suurin piirtein vastaava osuus käytetään Kansan-
eläkelaitoksen kautta peruspäivärahan rahoittamiseen.

Palvelujärjestelmän rahoitus perustuu verorahoitukseen ja maksuihin. Kun 
järjestelmä on pääosin kuntien ylläpitämä, rahoitusvastuu on käytännössä kun-
nilla ja valtio osallistuu rahoitukseen vain valtionosuuksilla. 

Asiakasmaksuilla katetaan osa rahoituksesta. Niissä tilanteissa, joissa joko 
palvelu hoidetaan palveluseteleillä, jolloin henkilö itse hankkii palvelun ja kunta 
tai muu palvelun järjestäjä sitoutuu vain tietyn tasoiseen rahoitukseen, saattaa 
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palvelun käyttäjän osuus rahoituksesta nousta suuremmaksi. Samoin julkisen 
vallan osallistuessa kustannusten korvaamiseen, kuten sairausvakuutuksen kus-
tannusten korvauksissa, saattaa palvelun käyttäjällä olla viimesijainen vastuu 
kustannusten kattamisesta.
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Työ ja toimeentulo

Suomalaisessa yhteiskunnassa työ on toimeentulon ensisijainen lähde. Työ on 
myös parasta sosiaaliturvaa. Tämän vuoksi yhteiskunnan tulee kannustaa työ-
hön ja luoda työn edellytyksiä erilaisin keinoin. Globaalin työnjaon muutokset 
ja maailmantalouden kehitys vaikuttavat myös suomalaiseen työelämään. Ele-
tään ajassa, jossa arkea ovat niin työelämän murros, julkisen sektorin muutos-
paineet kuin sosiaalisen eriarvoisuuden osittainen kasvu. Ratkaisuja on haettava 
niin työllisyysasteen nostamiseen kuin työelämän muutosten hallintaan.

Tilastokeskuksen mukaan Suomen työllisyysaste oli joulukuussa 2007 69,5 
prosenttia. Työllisiä oli yhteensä 2 490 000, joista palkansaajia 2 176 000 ja 
yrittäjiä tai yrittäjäperheenjäseniä 314 000. Työvoimaan kuulumattomia oli 
samaan aikaan 1 343 000. OECD:n tilastojen mukaan Suomen työllisyysaste 
oli vuonna 2006 66,1, mikä oli muiden OECD-maiden keskiarvon yläpuolella, 
mutta samalla kuitenkin muita Pohjoismaita alhaisempi1.

Suomalainen sosiaaliturva pyrkii turvamaan ihmiselle riittävän toimeentu-
lon ja palvelut myös silloin kun työnteko on estynyt. Työttömyysturvan tarkoi-
tus on alusta lähtien ollut nimenomaan työnhakijan toimeentulon turvaaminen 
silloin, kun työtä tai koulutusta ei ole tarjolla. Työttömyysturvan tavoitteena on 
myös työnhakijan työllistyminen mahdollisimman pian. Siksi työttömyystur-
vaoikeuteen liittyy työvoimapoliittinen arviointi; henkilön pitää olla työmark-
kinoiden käytettävissä ja valmis vastaanottamaan tarjolla olevaa työtä. 

Työttömyysturvan periaatteet rapautuivat laman aiheuttaman suurtyöt-
tömyyden aikana, kun työvoimatoimistoissa ei ollut läheskään kaikille töitä 
tarjolla eikä työvoimavirkailijoilla ollut aikaa kaikille työttömille. Vaikka työl-

1  Ruotsi 74,5, Norja 75,5, Tanska 76,9 ja Islanti 85,3.
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lisyystilanne on sittemmin parantunut, on työttömyyden kova ydin edelleen 
säilynyt.

työttömyyteen Puuttuminen

Työllisyyden edistämiskeinot ovat karkeasti joko aktiivisia tai passiivisia. Pas-
siivisen työvoimapolitiikan tavoitteena on puuttua työttömyyden seurauksiin 
ja hoitaa niitä lähinnä turvaamalla työttömän toimeentuloa. Tämä on perin-
teinen ja hyvin tarpeellinen työttömän tukimuoto, mutta se ei enää pelkästään 
riitä. Työvoiman ammatillisen ja alueellisen liikkuvuuden edistämiseksi sekä 
työttömien työmarkkinakelpoisuuden vahvistamiseksi tarvitaan aktiivisia työ-
voimapoliittisia toimia. Työvoimakoulutus, työllistämistukiin perustuva työl-
listäminen sekä työvoimapalvelut ovat nimenomaan tällaisia aktiivisia toimia, 
joilla pyritään työttömyyden nopeaan katkaisuun.

Suomen työvoimapolitiikan määrärahat ovat olleet jatkuvasti pohjoismaisen 
tason alapuolella. Jossain paikoin on myös ollut vallalla epäluuloja työvoima-
politiikan toimenpiteiden vaikutuksista. Aktiivitoimien merkitystä yksilöiden 
tasolla ei tule kuitenkaan aliarvioida. Tällaisilla aktiivisilla toimilla on myös 
sellaisia inhimillisiä vaikutuksia, jotka voivat ehkäistä totaalista syrjäytymistä 
sekä vaikuttavat positiivisesti työkykyyn ja -kelpoisuuteen. Tulevaisuudessa 
tarvitaan entistä suurempaa panostamista nimenomaan aktiivisiin työvoima-
poliittisiin toimiin.

Työelämän epävarmuuden kansalaisille aiheuttamaan turvallisuuden tar-
peeseen voidaan hyvinvointivaltioissa erottaa käytännössä kaksi vaihtoehtoista 
tapaa vastata. Varsinkin Etelä-Euroopan maille on tyypillistä hyvä irtisanomis-
suoja pitäen sisällään muun muassa tiukat edellytykset irtisanomiselle, pitkät 
irtisanomisajat ja työnantajan maksamat korvaukset irtisanottaville. Pohjois-
maissa puolestaan irtisanominen on selvästi helpompaa ja työnantajalle hal-
vempaa, mutta palkansaajat on suojattu korkeatasoisella työttömyysturvalla. 
Jälkimmäinen malli on osoittautunut huomattavasti toimivammaksi. Se on 
tuonut joustoa työmarkkinoille ja edistänyt uusien työpaikkojen syntymistä.

Maahanmuuttajien työllistymisessä on nähtävissä positiivista kehitystä. On 
kuitenkin myös maahanmuuttajia, jotka ovat asuneet Suomessa vuosia, mutta 
työllistyneet ainoastaan tukityöllistämisen kautta tai eivät lainkaan. Tälle ryh-
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mälle tarjottavia työvoima- ja sosiaalipalveluita tulee räätälöidä ihmisen oman 
tarpeen mukaisesti. Riittävä suomen tai ruotsin kielen taito on perusedellytys 
maahanmuuttajien kunnon työurille, joten kielen opetuksen ja oppimisen mah-
dollisuudet on turvattava.

Työyhteisöjen valmentautuminen kohtaamaan muista kulttuureista tulevia 
työntekijöitä ja asiakkaita sekä johtamisen kehittäminen erilaisuutta tukevaksi 
helpottavat aidosti monikulttuuristen työyhteisöjen syntymistä. Toisaalta työ-
elämän arvoista tulisi käydä keskustelua: tulisi päättää, miten toimitaan on-
gelmatilanteissa, kuten silloin, kun henkilö ei esimerkiksi uskontonsa vuoksi 
halua hoitaa tiettyjä työtehtäviä.

työnteon Pitää kannattaa

Työnteon kannattavuutta arvioitaessa esitetään tyypillisesti kysymys, kannattai-
siko työttömän taloudellisesti ottaa tarjottava työpaikka vastaan. Työttömyys-
loukusta voidaan puhua, jos työnteko ei euromääräisesti kannata. Tutkimusten 
mukaan työttömyysloukussa on alle kolme prosenttia työttömistä, mutta kor-
keat marginaaliveroasteet koskevat laajempaakin joukkoa ihmisiä. Työnteon 
kannattavuus ei kuitenkaan ole yksioikoinen kysymys. 

Laskettaessa sitä, tuottaako työpaikan vastaanottamisesta saatu ansio hen-
kilölle suuremman tulon kuin sosiaalietuuksista saatava tulo, ei pidä vertailla 
pelkästään henkilön sen hetkistä tilannetta työn vastaanottaneena/työttömänä. 
Työtulot nimittäin kerryttävät sosiaaliturvaa joka yleensä realisoituu myöhem-
min. Konkreettisimmin työn vastaanottamisen mielekkyys näkyy vertailtaessa 
työllisen ja ei-työllisen myöhemmin samaa eläkettä.

Lisäksi työ kerryttää inhimillistä pääomaa ja johtaa yleensä positiiviseen 
kehitykseen. Työuran kesto mahdollistaa vaativampia ja mielekkäämpiä työ-
tehtäviä sekä parannusta ansiotasoon. Vastaavasti työttömänä oleminen hei-
kentää inhimillistä pääomaa. Jokainen lisäpäivä työelämän ulkopuolella tekee 
työelämään pääsyn entistä vaikeammaksi. Työelämään osallistumista tuleekin 
tukea verotuksen sekä etuus- ja palvelujärjestelmän kautta.

Pysyvän työllistymisen avain on osaamisen ylläpitäminen ja lisääminen. 
Työttömyysturvan tulee luoda silta, jonka avulla päästään työstä työhön ja 
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ammatista toiseen. Tämä edellyttää paitsi muutosturvan ja koulutustarjonnan 
parantamista myös koulutusmahdollisuuksien lisäämistä. 

Veropolitiikka on olennainen osa työhön kannustamisen politiikkaa. Kan-
sainvälisessä vertailussa Suomi ei erotu edukseen työnteon suosimisessa. Vero-
asteemme ei sinänsä ole eurooppalaisittain erityisen korkea, mutta sen painotus 
on vino. Suomi on varsin kilpailukykyinen maa yritys- ja pääomaverotuksessa 
mutta ei palkansaajien verotuksessa. Työnteon verotuksen yleinen alentaminen 
on valtiovallalta tärkeä myönteinen signaali työnteon puolesta. On kuitenkin 
huomattava että työllistymistä haittaavat verokiilat osuvat pienituloisimpiin, 
joten heitä on tuettava kohdennetuin veronalennuksin. 

Ansiotulojen keventämistä kaikissa tuloluokissa onkin edelleen määrätietoi-
sesti jatkettava. Samalla on kuitenkin huolehdittava, että hyvinvointipalvelujen 
rahoituspohjaa ei vaaranneta. Kunnallisveron vähennykset tulee siirtää valtion 
rasitukseksi, jotta kuntien valtuustojen päättämän veroprosentin ja kunnalle 
maksetun verotulon ero poistuu.

Käytännössä verotettavan tulon alarajaa kunnallisverotuksessa on korotet-
tava merkittävästi. Tämä merkitsisi pienituloisimpien aseman paranemista ja 
ansiotulojen hankkimisen muuttumista nykyistä kannattavammiksi. Toisaalta 
alarajan nostaminen merkitsisi tulojen menetyksiä kunnille, Kelalle ja seura-
kunnille. Valtio voi kuitenkin hyvittää tämän alentamalla valtionverotusta suh-
teessa vähemmän ja suuntaamalla näin säästyneet varat kunnille ja Kelalle.

Suomen pärjääminen perustuu laadukkaaseen ja tuottavaan työhön sekä 
korkean teknologian hyväksikäyttöön. Palkkojen alentaminen ei synnytä py-
syviä työpaikkoja. Esko Ahon vetämän hallituksen aikana kokeiltiin nuorten 
työntekijöiden palkkojen alentamista, mutta tutkimukset ovat osoittaneet, että 
työllisyysvaikutuksia tällä ei ollut. Myös työnantajien sotu-maksujen alennus-
kokeilut muun muassa Pohjois-Suomessa ovat osoittaneet, että uudet työpaikat 
eivät synny työn alennusmyynneillä.

työllisyystakuu: työllisty ilman vararikkoa

Kannustava sosiaaliturvajärjestelmä palkitsee siitä, että tuen käyttöaika jää 
lyhyeksi. Tuen taso voi olla korkeampi myös silloin kun on kyse sellaisista ak-
tiivitoimista, joiden katsotaan edistävän työllisyyttä. Tämä pätee tietysti vain 
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työkykyisiin kansalaisiin. Vajaakuntoisten ja työkyvyttömien sosiaaliturva on 
joka tapauksessa järjestettävä sen tasoiseksi, että se turvaa kohtuullisen elämi-
sen tason edellytykset. 

Erityisesti vaikeimmin työllistyvien nuorten tai vajaakuntoisten työnha-
kijoiden sekä ikääntyneiden pitkäaikaistyöttömien turvaksi on luotava työlli-
syystakuu. Näin voitaisiin poistaa taloudellinen työllistymisen este, kun työ-
markkinatukea ja peruspäivärahaa maksettaisiin määräajan työllistymisen yli. 
Irlannissa luotiin vuonna 1993 tällainen järjestelmä pitkäaikaistyöttömille. Siellä 
työttömyysturvan taso alenee lähtötasosta ensimmäisenä vuonna 75 prosenttiin, 
toisena 50:een ja kolmantena 25 prosenttiin. Jotain tämän mallin toimivuudesta 
kertonee se, että Irlannin työttömyysaste oli OECD:n mukaan 4,4 prosenttia 
vuonna 2006 4,4.

Työllisyystakuussa työmarkkinatukea maksettaisiin tietyn ajanjakson ajan 
vielä senkin jälkeen, kun henkilö on työllistynyt. Suomessa voitaisiin ottaa 
käyttöön esimerkiksi malli, jossa etuutta maksettaisiin kaikille työllistyville 
kolme kuukautta täysimääräisenä tai vaihtoehtoisesti kuusi kuukautta tasoltaan 
alenevaa tukea. Pitkäaikaistyöttömille voitaisiin ottaa käyttöön Irlannin mallin 
tapainen järjestelmä. Kannustinloukkujen ehkäisemiseksi työllisyystakuuseen 
olisi kuitenkin sovitettava yhteen myös muut tarveharkintaiset sosiaalietuudet, 
ennen kaikkea yleinen asumistuki.

Työllisyystakuun periaatteelliseen puoleen liittyy ongelma siitä, että työt-
tömyysetuutta maksettaisiinkin työttömän lisäksi myös työlliselle. Tämä voisi 
kuitenkin olla yksi positiivinen keino siirtyä työttömyysturvasta periaatteesta 
enemmänkin työllisyysturva-ajatteluun, korostaen työn vastaanottamisen mie-
lekkyyttä. Työllisyystakuulla voidaan toisaalta nähdä myös samat positiivi-
set kannustinvaikutukset kuin perustulolla eli vähäiset työtulot eivät leikkaisi 
sosiaaliturvaa, mutta samalla se ei perustulon tavoin poistaisi sosiaaliturvan 
vastikkeellisuutta, toisin sanoen rahaa ei jaettaisi tyhjästä, vaan edelleen edel-
lytettäisiin aktiivista toimintaa. 

Suomessa jouduttaisiin luultavasti työllisyystakuun käyttöönotossa joiltain 
osin kiristämään sääntelyä. Tällöin tulisikin harkita työn vastaanottovelvolli-
suuden tiukentamista. Työllisyystakuun toteuttaminen edellyttäisi siis sosiaa-
liturvan vastikkeellisuuden lisäämistä. Mutta samalla se vastaisi aktiivista ja 
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osallistuvaa kansalaisuuskäsitystä: kansalaiselle annettaisiin paitsi vastuuta, 
myös resursseja. 

Työllisyystakuun käyttöönotossa olisi syytä korostaa entistä enemmän sitä, 
että sosiaalisia oikeuksia ei voi olla ilman vastaavia velvollisuuksia. Passiivisuu-
della ja tarjotusta työstä tai työvoimapoliittisista toimenpiteistä kieltäytymisellä 
on myös käytännössä vaikutuksia sosiaaliturvan tasoon. Viranomaistoiminnan 
ei tulisi olla silloinkaan liian kaavamaista, vaan arvioinnissa olisi ymmärret-
tävä myös työstä kieltäytymisen perusteita, kuten esimerkiksi koulutuspaikan 
saaminen.

työttömyysaikakin on elämää

Joulukuussa 2007 Suomessa oli Tilastokeskuksen mukaan 158 000 työtöntä. 
Työttömyysaste oli siis 6 prosenttia. Eurooppalaisten OECD-maiden vertailussa 
Suomi sijoittui vuonna 2007 lähes keskiarvon kohdalle (työttömyysaste 6,7). 
Yhteiskunnallisesti työttömyyden ehkäisyn ja katkaisemisen perusteina voidaan 
pitää niin yksilön kuin yhteiskunnankin etua. Työttömyys on yhteiskunnan kan-
nalta ongelmallista, sillä se lisää marginalisoitumisen riskiä sekä sosiaalimenoja. 
Toisaalta työttömyys myös vähentää verotuloja. Yksilön kannalta työttömyyden 
ongelmat liittyvät toimeentuloon sekä sosiaaliseen asemaan ja näin ollen työt-
tömyyden vaikutukset voivat olla yksilölle hyvinkin monisyisiä.

Työttömyysturvalla turvataan elämää silloin kun henkilöllä ei ole mahdol-
lisuuksia työhön tai koulutukseen. Sen luonteen tulee kuitenkin olla turvaa-
van lisäksi työhön tai koulutukseen kannustava ja näin ollen vain väliaikainen 
toimeentulon muoto. Työttömyysturvaan voidaan katsoa kuuluvan seuraavat 
taloudelliset etuudet: työttömyyspäiväraha (ansio- ja peruspäiväraha), työmark-
kinatuki, koulutustuki ja -päiväraha, erilaiset työllistämistuet sekä poistumassa 
oleva työttömyyseläke. 

Työttömyysturva koostuu useista eri elementeistä, joiden tarkoitus on vas-
tata erilaisten elämäntilanteiden haasteisiin ja mahdollistaa uudelleentyöllisty-
minen. Työttömyysturvaa tulee kehittää vakuutusperiaatetta vahvistaen. Tämä 
tarkoittaa etuuksien ja maksettujen vakuutusmaksujen, ja siis hankittujen an-
siotulojen, parempaa yhteyttä. Työttömyysturvan omavastuuaika tulee asteit-
tain poistaa kokonaan niiltä työttömiltä, jotka ovat täyttäneet kymmenen (tai 
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niin sanotun paluuehdon osalta kahdeksan) kuukauden työssäoloehdon. Niin 
sanottu prosenttivähennys eli jo kertaalleen maksettujen sosiaalivakuutus-
maksujen osuuden vähentäminen työttömyysetuuden pohjana olevan palkan 
määrästä tulee myös poistaa.

Työttömyysturvan toimivuutta on parannettava helpottamalla työn ja so-
siaaliturvan yhteensovittamista. Lyhytaikaisen työn vastaanottaminen ei saa 
merkitä kohtuutonta katkosta työttömyysturvassa. Siksi on kehitettävä uutta 
tekniikkaa hyväksi käyttäen menetelmiä, joiden avulla työnantaja voi lähettää 
sähköisesti tarvittavat palkkatiedot työttömyyskassaan tai Kelaan. Lainsäädän-
töä tulee tarkistaa niin, etteivät muotoseikat (kuulemisvelvoitteet, päätösten 
oikaisut, takaisinperintä- ja kuulemisprosessit siirryttäessä etuudelta toiselle ja 
niin edelleen) aiheuta kohtuuttomia viivytyksiä etuuksien saamiseen. 

Päälähtökohtana näitä rajauksia tehtäessä tulee olla, että työttömyys ei saa 
pitkittyä. Samalla on kuitenkin varmistettava työttömyysturvan taso eli se että 
henkilön kulutusmahdollisuudet eivät ratkaisevasti heikkene työttömyyden 
kohdatessa (esimerkiksi niin että joutuisi myymään asuntonsa jouduttuaan 
työttömäksi).

Työttömyysturvaa on jatkossa kehitettävä joustoturvan mallin mukaiseksi 
etuudeksi, jossa yhdistyvät aiemman tulotason hyvä kompensaatio työttömyys-
turvan kautta, etuuden vastikkeellisuus ja aktivoiva työvoimapolitiikka. Näitä 
kolmea elementtiä tulee kehittää rinnan, ei mitään ilman kahta muuta. 

Lyhytaikaisen 
työn vastaanotta-
minen ei saa merkitä 
kohtuutonta katkosta 
työttömyysturvassa.
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työttömyyspäivärahat – työttömän ensisijainen etuus

Perus- ja ansiopäiväraha sekä soviteltu päiväraha ovat työttömän ensisijaisia 
etuuksia. Työttömyysturvan ansiopäivärahat ovat keskeinen osa palkansaajien 
perusturvaa. Ansioturvassa henkilön aiemmat ansiot vaikuttavat turvan tasoon 
ja työttömälle turvataan näin elämäntilanteeseen nähden riittävän toimeentu-
lon työttömyystilanteissa. Palkkaperusteisilla maksuilla rahoitettu ansioturva 
kannustaa myös työn tekoon, sillä riski siitä että työpaikan menetys aiheuttaisi 
kohtuuttomia tilanteita, pienentyy. 

Työttömälle 500 päivää on kuitenkin pitkä aika. Siinä ajassa työllistymis-
mahdollisuudet heikkenevät usein ratkaisevan paljon. Silti on edelleen valitet-
tavan yleistä, että työttömäksi ilmoittautuvaa kehotetaan työvoimatoimistossa 
pitämään ”vähän aikaa lomaa” ja suunnataan työvoimapoliittisia toimenpiteitä 
työttömille vasta siinä vaiheessa kun heidän työmarkkinakelpoisuutensa on jo 
ehtinyt oleellisesti laskea. Tästä toimintamallista on päästävä eroon. 

Työvoimapoliittisia toimia tulisi entistä enemmän kohdentaa juuri työttö-
myyden alkuaikaan. Haasteena on erityisesti nuorten työttömyyden mahdolli-
simman nopea katkaiseminen. Työttömyyden aikaista aktiivisuutta tulisi palkita 
nykyistä enemmän esimerkiksi korottamalla ylläpitokorvausta.

Työnhakusuunnitelmien laatiminen on merkittävältä osin työnhakijalle 
pakollista ja velvoittavaa, mutta suunnitelmat eivät sido viranomaisia. Olisikin 
tarpeen ulottaa sitovuus myös viranomaisiin, jolloin henkilöllä olisi tiedossa 
polku, jota kautta hänen työllistymisensä, kuntoutumisensa tai muun tavoitteen 
saavuttamisen todennäköisyys kasvaa.

Työttömien yhdenvertaisen kohtelun turvaamiseksi työttömyysturvan ra-
hoituksessa valtiovallan tulee edelleen maksaa yhtä suuri osa työttömien pe-
ruspäivärahoista, työmarkkinatuesta sekä ansiopäivärahojen perusosasta. Tämä 
tasapuolinen kohtelu on säilytettävä jatkossakin niin että työttömyysturvan 
korotukset koskevat kaikkia päivärahoja.

Ansiopäivärahojen osalta keskeisin kehitystarve on leikkaavien taitteiden 
tarkastelu. Keskituloisten ansiopäivärahoja leikkaavaa taitetta (ansiopäivärahan 
ansio-osa on 45 prosenttia tuloista, yli 2152 euron tuloista vain 20 prosenttia) 
on korotettava. Tuloerojen tasaamista on hoidettava progressiivisen verotuk-
sen kautta.

Työttömyysturvan 
ansiopäivärahat ovat 
keskeinen osa palkan-

saajien perusturvaa.
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Pätkätyöntekijöiden kannalta soviteltu päiväraha on tällä hetkellä kaikkein 
hankalin etuus. Palkka- ja työaikatiedot voivat tulla hyvinkin hitaasti kassan 
tietoon ja toisaalta juuri niitä tarvitaan, jotta soviteltu päiväraha voidaan mää-
ritellä. Tilanteessa, jossa työaika ja palkka vaihtelevat kuukausittain ja palkka-
todistusten saanti pitkittyy, syntyy henkilön kannalta usein kestämätön tilanne. 
Tämän vuoksi tietojärjestelmiä tulee kehittää niin, että tieto liikkuu nykyistä 
enemmän sähköisesti ja voidaan ottaa käyttöön sähköinen asiointi. 
 Toinen mahdollinen ratkaisu sovitellun päivärahan maksatusongelmiin olisi 
maksaa päiväraha arvioidun työtulon mukaan, joka myöhemmin korjattaisiin 
palkkalaskelmien perusteella. Kassojen rekistereihin pohjautuvan etuusehdo-
tuksen, eli niin sanotun automaattimaksatuksen käyttöönotto, lisäisi jonkin 
verran hallinnollista työtä ja kuluja, mutta toisaalta myös poistaisi rahattomien 
päivien ongelman. Lähtökohtana järjestelmiä kehitettäessä tulee kuitenkin olla, 
että hakijasta johtumattomista maksatusviiveistä ja -katkoksista on päästävä 
eroon.

työmarkkinatuki – matkalla työelämään

Työmarkkinatuen rahoitusjärjestelmän uudistus on osoittautunut onnistuneeksi 
toimenpiteeksi, jolla on lisätty kuntien kiinnostusta pitkäaikaistyöttömien työl-
listämisestä. Työmarkkinatukeen liittyy kuitenkin edelleen monia ongelmia. 
Laman jaloissa perustettu etuus ei ole toteuttanut sille suunniteltua tehtävää 
toimia nuorten lyhytaikaisena aktiivietuutena, vaan sen sijaan työmarkkina-
tukea saavat pysyväisluonteisesti yhä useammat ikääntyneet, muulta työttö-
myysturvalta pudonneet henkilöt.

Järjestelmämme ei ole kyennyt vetämään tarpeeksi pitkäaikaistyöttömiä ta-
kaisin työelämään, sillä kysyntä heidän työpanokselleen ei ole riittävää. Osin 
kyse on myös pitkittyneen työttömyyden aiheuttamasta tilanteesta, jossa ih-
minen järjestää oman elämänsä työelämän ulkopuolelle eikä enää edes aktii-
visesti pyri työllistymään. Työmarkkinatukea pitäisikin kehittää siten, että siitä 
muodostuisi alkuperäisen lähtökohtansa mukaan yleinen aktivointituki. Nyt 
työvoimapulan lisääntyessä monilla aloilla olisi erinomainen tilaisuus luoda 
työmarkkinatuesta tuki, jonka avulla on mahdollista parantaa osaamista ja 
luoda edellytyksiä työllistymiseen.

Hakijasta johtumat-
tomista maksatusvii-
veistä ja -katkoksista 
on päästävä eroon.
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Koska työmarkkinatuki on tiukasti tarveharkintainen, liittyy siihen element-
tejä, jotka heikentävät työnteon kannustimia. Työmarkkinatukea leikkaavat, 
tiettyjä sosiaalietuuksia kuten lapsilisää ja asumistukea lukuun ottamatta, kaikki 
omat ja puolison tulot. Tarveharkinnassa otetaan huomioon kaikki 536 euron 
ylittävät avio- tai avopuolison palkkatulot ja mikäli työttömän ja tämän puolison 
yhteenlasketut tulot ylittävät 848 euroa kuussa, työmarkkinatukea pienennetään 
50 prosentilla yhteensovituksen rajan ylityksen jälkeen. Tuki loppuu kokonaan 
kun tulot ylittävät 1853 euron rajan. Näin ollen työmarkkinatukea saava paris-
kunta on tilanteessa, että mikäli toinen heistä ottaa vastaan pienipalkkaisenkin 
ansiotyön, leikkaa se helposti toisen työmarkkinatuen kokonaan pois. Jo tämän 
vuoksi puolison tuloihin liittyvä tarveharkinta tulisi poistaa.

Työmarkkinatuen tarkoituksenmukaisuuden vuoksi sen tasoa on lisäksi 
korotettava niin, ettei etuuden saajan tarvitse järjestää jatkuvaa toimeentulo-
aan työmarkkinatuen lisäksi myös toimeentulotuen varaan. Myös kunnallis-
verotuksen alarajan nostaminen vaikuttaisi juuri työmarkkinatuella elävien 
kuukausittaiseen tulotasoon.

entä jos töihin pitää mennä koulun kautta?

Työllistämisen yksi tärkeä ulottuvuus on ammatillisen osaamisen uudistami-
nen. Työttömän kouluttautumisen tukemiseen on olemassa kaksi päämuotoa: 
koulutustuki ja koulutuspäiväraha. Mikäli työtön on oikeutettu työttömyyspäi-
värahaan, voi hän osallistua työvoimapoliittiseen koulutukseen koulutustuella. 
Pitkään työelämässä olleet työttömät sen sijaan voivat saada koulutuspäivärahaa 
omaehtoisen, ammatillisia valmiuksia edistävän koulutuksen ajalta.

Ammattitaitoinen, osaamistaan kehittävä työntekijä on työnantajan etu. 
Ammattitaito luo turvaa myös työntekijälle. Työttömien onkin voitava opiskella 
nykyistä pidempään koulutustukien avulla. Työttömyys- ja koulutusetuuksia 
tulee kehittää tukemaan elinikäistä oppimista kautta linjan. Sekä aikuiskoulutus-
tukea että työttömien koulutuspäivärahaa on kehitettävä niin että järjestelmien 
piiriin pääsemiseksi vaadittavaa työssäoloehtoa lyhennetään. Jo parin kuukau-
den työttömyyden jälkeen on työvoimatoimiston selvitettävä mahdollisuuksia 
koulutuspäivärahan käyttöön. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi työnhakusuun-
nitelman laatimisen yhteydessä. 

Tasoa on lisäksi koro-
tettava niin, ettei 

etuuden saajan 
tarvitse järjestää 

jatkuvaa toimeen-
tuloaan työmark-

kinatuen lisäksi 
myös toimeentu-

lotuen varaan.
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Koulutuspäivärahan maksuaikaa tulee pidentää ammatillisen koulutuksen 
kestoa vastaavaksi. Aikuiskoulutustuen kehittämiseksi tulisi kuukautta kohti 
ansaittavan koulutuspäivän määrää korottaa nykyisestä 0,8 päivästä esimerkiksi 
yhteen päivään. Näillä toimenpiteillä edistetään mahdollisuutta vaihtaa ammat-
tialaa tai päivittää ammattitaitonsa työttömyyden kohdatessa tai uhatessa.

Elinikäisen oppimisen tukemiseksi tulee luoda järjestelmä, jolla voidaan 
taata jokaiselle työntekijälle vuosittainen koulutusjakso. Tällaisen järjestel-
män rahoittaisivat yhteisvastuullisesti: yhteiskunta, työnantajat ja työntekijät 
sosiaalikustannusina. Koulutusoikeutta tässä järjestelmässä kertyisi jokaisesta 
työssäkäyntikuukaudesta päivän verran. Kaikille taattaisiin kuitenkin samalla 
tietty koulutusoikeuden vähimmäismäärä niin että myös heille, jotka eivät työ-
elämässä tätä oikeutta pystyisi kerryttämään taattaisiin koulutusmahdollisuus. 
Järjestelmällä ylläpidettäisiin työntekijöiden opiskelurutiinia ja luotaisiin työn-
tekijöille valmiuksia pysyä työssä tai vaihtaa alaa.

Ammatillisessa aikuiskoulutuksessa ei voida turvautua vain markkinaoh-
jaukseen. Erityisesti pitkään työssä olleiden ja ilman ammatillista koulutusta 
olevien työllistymisen edellytyksiä tulee edelleen edistää Noste-ohjelman ta-
paisesti tarjoamalla ammatillista koulutusta.

muutosturvalla työttömyyden kimPPuun  

Työttömyyden katkaisussa olennaisessa osassa ovat välittömät työllistymistä 
edistävät aktiivitoimet. Työllistymistä edistävien toimien tavoitteena tulee olla 
mahdollisimman nopea uudelleentyöllistyminen. Hyvä uudelleentyöllistyminen 
edellyttää joissain tapauksissa selkeästi työnhakusuunnitelmaa yksilöllisempää 
suunnittelua. Työttömyyden katkaiseminen ei itsessään riitä, vaan uusien, kes-
tävien työurien syntymiseen tarvitaan pitemmän tähtäimen suunnitelmia. Yksi 
ratkaisu tähän voivat olla muutosturvaan liittyvät työllistymisohjelmat.

Maailmantalouden kasvu ja rakennemuutos luo ja tuhoaa työpaikkoja jat-
kuvalla prosessilla ympäri maailmaa, myös Suomessa. Henkilöstön turvaver-
koksi tarvitaan järjestelmä, joka takaa muutostilanteissa turvallisen siirtymän 
työstä työhön. Askel tähän suuntaan on otettu muutosturvan toimintamallin 
käyttöönotolla. 

Elinikäisen oppi-
misen tukemiseksi 
tulee luoda järjes-
telmä, jolla voidaan 
taata jokaiselle työn-
tekijälle vuosittainen 
koulutusjakso.
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Muutosturvan toimintamalli on omalta osaltaan osoittautunut menestyk-
seksi uusien työurien luomisessa. Tuotannollisista tai taloudellisista syistä irtisa-
notuille sekä määräaikaisen työsuhteen loppumisen vuoksi työnsä menettäneille 
kohdennettu malli on askel oikeaan suuntaan. Muutosturvaa pitää kuitenkin 
edelleen kehittää monella tavalla. Muutosturvan tavoitteena tulee olla nopean 
uudelleentyöllistymisen lisäksi ehjien työurien mahdollistaminen. Joissain ta-
pauksissa tämä edellyttää uutta koulutusta tai entisen koulutuksen päivittä-
mistä ja joissain tapauksissa työkyvyn arviointia. Tässä arvioinnissa vaaditaan 
työvoimaviranomaisilta aikaa, tilannetajua ja herkkyyttä.

Työn loppumisen inhimilliset vaikutukset on tunnustettava taloudellisten 
vaikutusten rinnalla. Työllistymisohjelmassa tulee ottaa aina huomioon yksi-
lölliset elämäntilanteet. Erityisesti kun työ loppuu äkillisesti, voi olla tarpeen 
saada apua esimerkiksi velkaneuvojalta tai terveydenhuollon ammattilaisilta. 

Määräaikaisten työntekijöiden mahdollisuuksia päästä muutosturvan pii-
riin pitää parantaa työssäoloehtoa tarkistamalla. Vaatimus yhdelle työnantajalle 
työskentelemisestä yhteensä 36 kuukauden ajan 42 kuukauden aikana rajaa 
määräaikaiset työntekijät suhteessa vakinaisiin perusteettomasti muutosturvan 
ulkopuolelle eikä muutosturvalla näin päästä parantamaan pätkätyöntekijöiden 
työuramahdollisuuksia. Muutosturvaan työhistoriavaatimusta tulee lyhentää.

Muutosturvan mukanaan tuoma korkeampi päiväraha (työllistymisohjelma-
lisä) pitää ulottaa kaikkeen koulutukseen, joka katsotaan työllistymisohjelmassa 
henkilön työllistymisen kannalta tarpeelliseksi. Mahdollisuus vanhan koulutuk-
sen päivittämiseen tai kokonaan uuteen koulutukseen täytyy olla työttömälle 
realistinen vaihtoehto erityisesti silloin kun vanhan koulutuksen mukaista työtä 
ei ole saatavissa tai aiempaa tutkintoa ei ole olemassa. 

Muutosturvan ja työmarkkinatuen piiriin kuuluville säädettiin vuoden 2007 
alussa oikeus muuttoavustukseen. Muuttoavustus on osa liikkuvuusavustusta, 
jonka tarkoituksena on parantaa alueellista liikkuvuutta työnhaun aikana ja työn 
perässä muutettaessa. Avustuksen enimmäismäärä on nykyisellään 700 euroa. 
Alueellisen liikkuvuuden helpottamiseksi tulisikin työn perässä muuttamista 
tukea nykyistä paremmin. Muuttoavustusta tulisi laajentaa muihinkin työnha-
kijaryhmiin ja sen tasoa tulisi korottaa. Samalla työvoimapalveluissa tulisi olla 
entistä herkempi ihmisten yksilöllisten elämäntilanteiden ymmärtämisessä. 
Kahden työssäkäyvän aikuisen perheiden muuttoedellytyksiä voidaan edistää 

Muutosturvan toimin-
tamalli on omalta 
osaltaan osoittau-

tunut menestykseksi
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merkittävästi tukemalla aktiivisesti molempien työllistymistä uudelle paikka-
kunnalle. Suomalainen omistusasuntoperinne on omalta osaltaan työn perässä 
liikkumisen hidaste ja tarvitaankin laajempaa asuntotarjontaa sekä kevyempien 
asumismuotojen edistämistä todellisina vaihtoehtoina omistusasunnoille.

Muutosturvan kehittäminen on tärkeä osa suomalaista joustoturvaa, jossa 
työntekijöiden elämäntilanteen mukainen työn ja yksityiselämän yhteensovitta-
minen toteutuu nykyistä paremmin. Muutoksen kourissa työntekijät tarvitsevat 
entistä parempaa turvaa muutostilanteisiin sekä tukea oman ammattitaitonsa 
kehittämiseen, jolla luodaan pitkällä tähtäimellä työntekijän kannalta parasta 
muutosturvaa.

että mitkä työvoimaPalvelut?

Työvoimapalvelut ovat olennainen osa valtion vastuulla olevaa työhallintoa. 
Nämä työhallinnon palvelut ovat olleet merkittävä väline niin työntekijöille 
kuin työnantajillekin ja niiden merkitys on ollut erityisen suuri korkean työt-
tömyyden aikana. Tällä hetkellä työttömyyden rakenteen muutokset haastavat 
ennakkoluulottomaan yhteisten varojen tarkasteluun, jotta työllisyysastetta 
saadaan nostettua ja työmarkkinoiden toimivuutta parannettua.

Muuttuneiden työmarkkinoiden haasteet ovat viime vuosina vaatineet myös 
työvoimatoimistoilta toimintamallien uudistamista. Toimintamallien muut-
tuessa työvoimapalvelujen perustehtävät eivät sen sijaan ole muuttuneet. Pal-
velujen tarkoituksena on edelleen työttömyyden pitkittymisen ehkäiseminen, 
rakenteellisen työttömyyden alentaminen, työvoiman saatavuuden varmista-
minen ja työnantajapalvelujen tarjoaminen.

Työ- ja toimintakyvyn vahvistamisen tukeminen on noussut entistä kes-
keisemmälle sijalle vuonna 2004 perustettujen työvoiman palvelukeskusten 
myötä. Työhallinnon ja kuntien sosiaalitoimen yhteiset palveluyksiköt, joissa on 
myös terveydenhuollon ja Kelan palveluja, pyrkivät ensisijaisesti parantamaan 
vaikeasti työllistyvien työmarkkinakelpoisuutta niin, että he voisivat työllistyä 
avoimille työmarkkinoille.

Palvelukeskukset  pyrkivät keskitetysti tarjoamaan vaikeimmin työllistyville 
sellaisia toimenpiteitä, joiden toteutus on eri toimijoiden vastuulla. Esimerkiksi 
työharjoittelun aloittamiseksi saatetaan tarvita niin kunnan sosiaali- ja terveys-

Muutosturvan kehit-
täminen on tärkeä osa 
suomalaista jousto-
turvaa, jossa työn-
tekijöiden elämän-
tilanteen mukainen 
työn ja yksityis-
elämän yhteensovit-
taminen toteutuu 
nykyistä paremmin.
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palveluja kuin Kelan kuntoutusta. Tällainen eri hallinnonalojen palvelujen saa-
minen yhdestä paikasta onkin osoittautunut merkitykselliseksi ja toimivaksi 
toimintamalliksi. Tämä on myös laajentanut asiakkaan perusarvioinnin pohjaa, 
mikä mahdollistaa paremman palvelun. 

Palvelukeskusten kohderyhmät vaihtelevat jonkin verran paikkakunnittain 
sen mukaan, miten palvelukeskus on määritellyt kohderyhmänsä. Erityiskoh-
deryhmänä voivat olla esimerkiksi maahanmuuttajat tai nuoret. Palvelukeskuk-
siin on niiden perustamisen jälkeen ohjautunut myös paljon vajaakuntoisia. On 
kuitenkin havaittavissa, että merkittävä osa palvelukeskusten kohderyhmää ovat 
erityisesti työikäiset aikuiset. Työvoiman palvelukeskuksiin on siis tavoitteiden 
mukaisesti ohjautunut ensisijaisesti laajan rakennetyöttömyyden piiriin kuu-
luvia vaikeasti työllistettäviä työnhakijoita.

Työvoiman palvelukeskustoiminnan laajentaminen on perusteltua. Pitkäai-
kaisesti työttömien ja vaikeasti työllistyvien ihmisten työllistymisedellytysten 
perusteellinen selvittäminen ja yksilöllinen tukeminen ovat tarpeen, etenkin 
kun voidaan ennakoida vaikeiden työvoimapulavuosien lähestymistä. Työ-
voiman palvelukeskukset edustavat modernilla tavalla poikkihallinnosta toi-
mintaa, jonka tarve näyttäisi kasvavan. Usean hallinnonalan yhteistoimintaan 
perustuvassa toiminnassa on kuitenkin varmistettava voimavarojen yhteenso-
vittaminen ja johtaminen. 

välittävät työmarkkinat - välityömarkkinat

Kun lähdetään ajatuksesta, että työ on ihmisen parasta sosiaaliturvaa, joudu-
taan pohtimaan myös sitä miten kaikki työikäiset ihmiset ja ennen kaikkein 
vaikeimmin työllistyvät saadaan mukaan työmarkkinoille. Koko työttömyyden 
purkamiseen kun eivät riitä pelkät työvoimahallinnon toimet. Erityisesti ra-
kenteellinen ja pitkäaikaistyöttömyys vaativat omia erityistoimia. Yksi ratkaisu 
vaikeasti työllistettävien kohdalla ovat sanotut välityömarkkinat. 

Välityömarkkinat mahdollistavat sellaisten ihmisten pitkäaikaisenkin työl-
listymisen, joilla ei työllistymisen mahdollisuuksia avoimilla työmarkkinoilla 
ole. Toisaalta välityömarkkinat voivat myös toimia eräänlaisena ponnahdus-
lautana, jonka avulla työtön pääsee siirtymään takaisin markkinaehtoisille työ-
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markkinoille sieltä kerran pudottuaan. Molemmissa tapauksissa päämääränä 
on löytää ihmiselle mahdollisuuksia työhön.

Ihmisen työllistymismahdollisuudet voivat heikentyä erilaisista syistä joh-
tuen. Vaikeisiin työttömyysongelmiin voivat johtaa esimerkiksi pitkäaikais-
työttömyys, vajaakuntoisuus tai vammaisuus sekä niihin liittyvät erilaiset seu-
raukset. Näiden ihmisten työllistymisen edistämisen keskeisiä elementtejä ovat 
palkkatuki, työharjoittelu ja -pajat, sosiaaliset yritykset, työkokeilut, osuuskun-
nat ja kolmas sektori sekä kuntouttava työtoiminta. 

Välityömarkkinoiden toiminnassa erityisesti vajaakuntoisten työnhakijoi-
den osalta ovat työvoiman palvelukeskukset keskeisellä sijalla. Vuonna 2006 
työvoiman palvelukeskuksissa oli vajaakuntoisia asiakkaita noin 38 % koko 
asiakasmäärästä eli keskimäärin 9300 henkilöä. Kaiken kaikkiaan vajaakun-
toisia työnhakijoita oli Suomessa yli 90 000. Vajaakuntoisten osuus oli näin 
palvelukeskuksissa huomattavasti suurempi kuin muissa työvoimatoimistoissa. 
Palvelukeskuksissa laadittiin myös huomattavasti enemmän työkunnon selvi-
tyksiä suhteessa vajaakuntoisten asiakkaiden määrään kuin muissa työvoima-
toimistoissa. 

Keskeisimpiä vajaakuntoisuuden syitä ovat mielenterveyteen liittyvät asiat 
sekä tuki- ja liikuntaelinsairaudet. Tällöin tärkeäksi muodostuvat juuri työ-
kunnon selvitykset sekä ohjaus erilaisiin kuntoutuspalveluihin. Työkunnon 
selvitysten määrä suhteessa vajaakuntoisiin asiakkaisiin ilmentää työvoiman 
palvelukeskusten asiakastyön luonnetta. Työvoiman palvelukeskuksissa va-
jaakuntoisten ohjaus työkokeiluihin ja työllistämistoimenpiteisiin on nimittäin 
toteutunut tehokkaammin verrattuna muihin työvoimatoimistoihin. Työvoiman 
palvelukeskuksissa toiminta- ja työkykyä pyritään edistämään muun muassa 
erilaisilla ryhmämuotoisilla valmennuksilla, elämänhallintaa tukevilla palve-
luilla, valmentavalla työvoimakoulutuksella ja kuntouttavalla työtoiminnalla. 

Välityömarkkinoita tulee parantaa myös vammaisten henkilöiden työllisty-
miseksi. Kuntouttavaa työtoimintaa, työpajoja ja sosiaalisia yrityksiä tarvitaan 
lisää ja työolosuhteet tulee tehdä esteettömiksi ja toimiviksi. Myös vammaisilla 
tulee olla oikeus nauttia työnsä tuloksista kuten muilla. Ei ole oikein, että vam-
maiset jäävät esimerkiksi pienen työosuusrahan kanssa köyhyysloukkuun. 
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sosiaaliset yritykset tuovat valoa monen arkipäivään

Sosiaaliset yritykset saapuivat virallisesti suomalaiseen arkeen vasta 2000-lu-
vulla. Näiden yritysten toimintakenttää alettiin säädellä omalla laillaan vuonna 
2004 ja nykyisellään nimitystä sosiaalinen yritys saavat käyttää vain sosiaalisten 
yritysten rekisteriin rekisteröityneet elinkeinonharjoittajat. Sosiaaliset yrityk-
set toimivat samoin kuin muut yritykset ja maksavat työehtosopimuksen mu-
kaista palkkaa, mutta samalla ne työllistävät erityisesti vajaakuntoisia ja pitkään 
työttömänä olleita työnhakijoita. Vähintään 30 prosenttia sosiaalisen yrityksen 
työntekijöistä tulee olla joko vajaakuntoisia tai pitkäaikaistyöttömiä, kuitenkin 
niin että vähintään yhden työntekijän tulee olla vajaakuntoinen. 

Olisi syytä miettiä, voisiko sosiaalisten yritysten toimintaan liittää vielä vah-
vemmin yhteiskuntavastuullista toimintaa. Vaikka yhteiskuntavastuullinen joh-
taminen ei ole yritystoiminnan johtamisen vastakohta, tulisi juuri sosiaalisissa 
yrityksissä korostaa tätä yhteiskuntavastuullisuuden näkökulmaa. Sosiaalisten 
yritysten kantamaa yhteiskuntavastuuta tuetaan myöntämällä vajaakuntoisten 
ja pitkäaikaistyöttömien palkkaamiseen palkkatukea sekä tietyin ehdoin työlli-
syyspoliittista avustusta. Palkkatuen myöntämisedellytyksenä on, että työn tulee 
edistää työttömän pääsyä avoimille työmarkkinoille sekä parantaa työttömän 
työnhakijan ammattitaitoa ja työmarkkina-asemaa.

Palkkatukeen oikeutettu työnantaja voi olla kunta, yritys, kotitalous, sosiaa-
linen yritys tai jokin muu yksityisen sektorin toimija kuten yhdistys tai säätiö. 
Sosiaalisten yritysten johtamisen logiikan poikkeaminen pelkästä tuloshakui-
suudesta asettaa haasteita myös koulutusjärjestelmälle. Tämän tyyppiseen yrit-
täjyyteen liittyy monia yleisiä yrittäjyyden ominaisuuksia, mutta niiden lisäksi 
aivan erityisiä haasteita, joiden hallintaan tulisi myös koulutuksessa kiinnittää 
erityistä huomiota. 

Sosiaalisten yritysten tukemiseksi ja synnyttämiseksi on kehitettävä työ- ja 
elinkeinokeskusten kykyä antaa neuvoja sekä ymmärtää tämän yritystyypin 
erityistarpeet. Sosiaalisten yritysten toimintamahdollisuuksia voitaisiin tukea 
myös asettamalla niille työvoima- ja elinkeinokeskuksissa omat, muista poik-
keavat tulostavoitteensa.

Työhönottotilanteessa työntekijään liittyvät palkkatuen edellytysten täyt-
tyminen voidaan todeta työvoimatoimiston myöntämällä palkkatukisetelissä. 
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Työnantajaan liittyvät edellytykset tulee kuitenkin tutkia setelistä huolimatta 
erikseen. Sosiaalisille yrityksille tulisi mahdollistaa myös työvoiman vuokraami-
nen. Kotitalousvähennys pitäisi ulottaa sosiaalisten yritysten tekemään työhön, 
sillä tämä lisäisi työn kysyntää ja sosiaalisen yritystoiminnan arvostusta.

Työllisyyspoliittista avustusta voidaan myöntää sellaiseen toimintaan, jonka 
tavoitteena ovat työllistymistä edistävät toimenpiteet kuten työttömien työnha-
kijoiden työ- ja toimintakyvyn sekä työllistymisedellytysten selvittäminen tai 
työttömän työmarkkinavalmiuksien parantaminen erilaisilla työmarkkinatoi-
menpiteillä ja järjestämällä työmahdollisuuksia. Näiden mahdollisuuksien tar-
joamisessa voi julkinen sektori olla apuna ottamalla myös sosiaaliset yritykset 
mukaan hankintakilpailuihin. Samoin elinkeinoelämä voisi käyttää sosiaalisia 
yrityksiä alihankintatöissä ja jopa ulkoistetuissa toimissa. 

Julkinen valta voisi tukea sosiaalisten yritysten toimintaa myös helpotta-
malla näiden yritysten lainoitusta korkotuilla ja valtion takauksilla. Tällaisen 
toiminnan tukemisen vaikutukset ovat merkittäviä niin yksilön omanarvontun-
non kuin osallisuudenkin kannalta. Näin voidaan tarjota ihmisille passiivisen 
tukijärjestelmänkäytön sijaan mielekästä tekemistä, mikä lopulta näkyy myös 
pienentyvinä sosiaalietuusmenoina.

aktivointiohjelmalla yli hallintorajojen

Kuntouttava työtoiminta on vakiintunut osaksi sosiaalitoimen toimintatapaa 
vajaakuntoisten aktivoimiseksi. Toimintatapa on osoittautunut tarpeelliseksi 
ja sitä on syytä jatkaa ja kehittää. Erityisesti pitkäaikaisesti kuntouttavaan työ-
toimintaan ajautuneiden toimeentuloa ja sosiaaliturvaa tulee vahvistaa. Väylää 
kuntouttavasta työtoiminnasta työvoiman palvelukeskusten asiakkuuteen ja sitä 
kautta työmarkkinoille on kehitettävä ja parannettava. 

Vajaakuntoisten ja muuten työkyvyltään heikentyneiden henkilöiden työl-
listymisen tukemiseksi tarvitaan palkan, sosiaaliturvan ja verotuksen yhteen-
sovittamista. Näistä elementeistä on koottava sellainen kokonaisuus, joka roh-
kaisee ja kannustaa työllistymiseen. Tarvittaessa mahdollinen ylikompensaatio 
voidaan tasata lopullisesti verotuksessa. 

Kuntouttava työtoiminta on sosiaali- ja terveysministeriön vastuulla, mutta 
vaikkapa työvoiman palvelukeskukset uuden työ- ja elinkeinoministeriön vas-
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tuulla. Ministeriöiden vallan- ja vastuunjako ei kokonaisuuden kannalta ole 
riittävä, vaan hallinnon hajanaisuus heikentää aktivointitoimenpiteiden vai-
kuttavuutta ja yhteensovitusta.

Hallinnon rajat tulee ylittää ja valmistella aktiivista työllisyyspolitiikka ja 
aktiivista sosiaalipolitiikka yhdistävä erillinen Valtioneuvoston alaisuudessa 
toimiva aktivointiohjelma, jossa erityisryhmät, kuten vajaakuntoiset, maahan-
muuttajat ja syrjäytymisvaarassa olevat nuoret otettaisiin ennakkoluulottomaan 
ja laaja-alaiseen tarkasteluun. Tässä nelikannassa olisivat mukana valtio, kun-
nat, työmarkkinajärjestöt ja kolmas sektori.

enemmän hyvinvointia myös töihin

Työssä jaksaminen ja työnteon mielekkyys ovat yhteydessä työelämän laatuun. 
Samalla kun työelämän vaatimustaso on noussut ja epävarmuus lisääntynyt, on 
työntekijöiden hyvinvointi epävarmempaa. Epävarmuuden kokeminen ja työn 
mielekkyyden lasku ovat kuitenkin samalla merkki laajemmasta työelämän on-
gelmasta kuin vain omien kokemusten luomista uhkakuvista. 

Epävarmuutta synnyttävät työelämän toimintamallit, joiden vaikutukset 
näkyvät rajuina ja nopeina muutoksina työpaikoilla, vaikka niiden taustat eivät 
työntekijöiden arjessa enää näyttäydykään. 

Kun ennen tehdastyöläiset pystyivät näkemään työssään tehtaan ala- tai 
ylämäen ja ennakoimaan näin omaa työtilannettaan, nykyään tehtaan hyvä 
tuottavuus ei takaa enää työpaikan pysyvyyttä. Tämä aiheuttaa työntekijöissä 
lisääntyvää voimattomuuden ja epävarmuuden tunteita.

Työolobarometrin mukaan vuonna 2004 56 prosenttia työntekijöistä uskoi 
johonkin henkilökohtaiseen työmarkkinauhkaan seuraavan vuoden aikana. 
Puhuttaessa työhyvinvoinninista tulee muistaa, että sosiaalisten ongelmien 
vaikutukset eivät ole merkittäviä pelkästään yksilötasolla, vaan niillä voidaan 
nähdä vaikutuksia myös taloudelliseen tuottavuuteen. Tämän vuoksi työhyvin-
voinnin tulisi olla kaikkien työmarkkinatoimijoiden yhteinen tavoite.

Nykyisin työelämään liittyvät muutokset ja inhimilliset tarpeet eivät ole ai-
noa syy panostaa entistä voimakkaammin työssä jaksamiseen ja työssä jatka-
misen tukemiseen. Merkittäviä syitä ovat myös ikärakenteen muutokset ja sen 
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vaikutukset eläketurvaan. Työterveyshuollon roolia tulisi vahvistaa erityisesti 
tilanteissa, joissa henkilö palaa pitkittyneeltä sairaslomalta takaisin töihin.

Työterveyshuollon lakisääteinen minimi on varsin suppea ja työterveys-
huollon taso vaihtelee työpaikoittain. Työterveyshuollossa ongelmat kosket-
tavat erityisesti lyhytaikaisissa työsuhteissa työskenteleviä ja yrittäjiä. Tällöin 
kyse on lähinnä lain vaatiman minimin ylittävien palvelujen jakautumisesta. 
Palvelujen järjestämistapoja ja korvauskäytäntöjä onkin kehitettävä niin että 
työterveyshuollon toteutuminen ja kattavuus nykyisestä paranee.

myös nuorten kouluttautuminen edellyttää toimeentuloa

Suomessa jokaisella lapsella ja nuorella on yhtäläinen oikeus sekä velvollisuus 
suorittaa peruskoulu. Tämän toteutumista tuetaan maksuttomalla opetuksella, 
kouluruoalla ja koulumatkoilla. Lähtökohtana on, että kukaan ei jää ilman kou-
lutusta esimerkiksi taloudellisen tilanteen tai asuinpaikan vuoksi. 

Suomalainen oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna kun lapsi täyttää seitsemän 
vuotta ja päättyy peruskoulun oppimäärän tultua suoritettua tai kun nuori täyt-
tää 16 vuotta. Tällä ajalla valtio on tiiviisti sitoutunut lapsen ja nuoren koulu-
tukseen. Tämän ajan pidentämistä tulisikin harkita.

Maksuttomalla koulutuksella ja ruokailulla ja tuetuilla koulumatkoilla sekä 
opintotuella tuetaan ja mahdollistetaan peruskoulun jälkeistä koulutusta niin, 
että edellä mainitut ulkoiset seikat eivät estäisi nuoren kouluttautumista. Opin-
tuen tulisi siis olla sellaisella tasolla, että se mahdollistaa kokopäiväisen opis-
kelun kohtuullisella toimeentulolla ilman pakollisia työtuloja. Toimeentulon 
varmistava opintotuki ei ole pelkästään inhimillisesti oikeudenmukaista, vaan 
se myös tukee tavoiteaikaista opiskelua. 

toisen asteen opintotuki

Nykyisellään toisella asteella opiskelevan alle 20-vuotiaan ja itsenäisesti asuvan 
opintotukeen vaikuttavat tällä hetkellä hänen vanhempiensa tulot. Tämä on 
ongelmallista, sillä opiskelijan täytettyä 18 vuotta katsotaan hänen olevan lain 
edessä täysi-ikäinen, mutta opintotuen osalta tätä ei kuitenkaan huomioida mi-
tenkään. Tällaisella järjestelmällä rangaistaan myös niitä opiskelijoita, joiden on 
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muutettava pois kotoaan suorittaakseen toisen asteen tutkinnon. Käytännössä 
tämä tarkoittaa useammin ammatillista tutkintoa suorittavia kuin lukiokoulu-
tusta hankkivia. Itsenäisesti asuvien opiskelijoiden opintotuesta pitää poistaa 
riippuvuus vanhempien tuloista. 

Toisen asteen opintotuki tulisi myös sovittaa yhteen lapsilisän kanssa, niin 
että opintuki olisi tasoltaan lapsilisää korkeampi. Opintotuki alkaisi toisen as-
teen opintojen alkaessa, jolloin päättyisi myös oikeus lapsilisään. Opintotukea 
ja lapsilisää ei voisi saada yhtä aikaa.

Mikäli oppivelvollisuus ulotettaisiin myös toisen asteen koulutukseen, tu-
lisi tällaiseen oppivelvollisuuden piiriin kuuluvassa koulutuksessa opintotuen 
olla edelleen kokonaisuudessaan rahamuotoista tukea, sisältämättä lainaele-
menttiä. 

korkea-asteen opintotuki

Koulutusjärjestelmän tavoite on se, että jokaisella on omasta sosioekonomisesta 
taustastaan riippumatta mahdollisuus opiskella ja suorittaa tutkinto. Tämän 
tulee olla myös opintotukijärjestelmän kehittämisen keskeinen lähtökohta. 

Nykyinen opintotuki ei riitä opiskelijan kohtuullisten elinkulujen katta-
miseen, joten sitä on muutettava. Samalla on syytä pyrkiä ratkaisemaan kaksi 
nykyjärjestelmän ongelmaa. Ensiksikin koulutuksen on huomattu Suomessa 
periytyvän voimakkaasti, jolloin nykyinen korkeakoulutuksen opintotukijär-
jestelmä merkitsee huomattavaa tulonsiirtoa pienituloisilta keski- ja suurituloi-
sille. Toisekseen uudistetun opintotuen on kannustettava valmistumaan suurin 
piirtein tavoiteajassa, ja siirtymään työmarkkinoille. 

Tämän vuoksi korkea-asteen opintotukea on perusteltua muuttaa yhä lai-
napainotteisempaan suuntaan. Lainaelementti on perusteltu, koska opinnot 
ovat myös opiskelijalle kannattava investointi, toisin kuin monet muut sosi-
aalietuuksiin oikeuttavat elämäntilanteet, kuten sairaus tai työttömyys. Juuri 
lainaelementillä opiskelijaa voidaan myös kannustaa opintojen suunnitelmal-
liseen ja ripeään suorittamiseen.

Opintotuen kokonaistason tulisi olla suurin piirtein nykyisen opintorahan ja 
opintolainan (sekä asumislisän) yhteissumman tasolla. Opintojen alussa koko 
tuki olisi rahamuotoista tukea, mutta tukeen tulisi sisällyttää kasvava laina-
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elementti. Kelalta saatava opintotuki sisältäisi automaattisesti kuukausittaisen 
kasvavan lainaosuuden, joka olisi valtion opiskelijalle myöntämää lainaa. Lai-
nan osuus kuukausittaisesta opintotuesta kasvaisi tasaisesti siten, että alemman 
korkeakoulututkinnon hieman yli tavoiteajassa suorittavan henkilön nostaman 
opintorahan kokonaissumma olisi nykytasolla. 

Ylemmän tutkinnon suorittamisen alussa tuki olisi taas puhtaasti rahamuo-
toista, mutta sisältäisi vastaavan kasvavan lainaelementin kuin alempi korkea-
koulututkintokin. Hieman yli tavoiteajan opiskelleella henkilöllä tuen jakau-
tuminen rahaan ja lainaan olisi nykyjärjestelmää vastaava.

Opintolainan takaisinmaksu tulisi toteuttaa verotuksen yhteydessä siten, 
että maksuun sisältyisi tuloharkinta. Ylittäessään tietyn tulorajan valmistunut 
henkilö maksaisi määrätyllä osuudella rajan ylittävistä tuloistaan takaisin opin-
tolainaansa. Näin suojattaisiin yksilöitä lainan tuomalta lisäriskiltä tilanteessa, 
jossa henkilö ei työllisty tai työllistyy matalasti palkattuihin tehtäviin.

Järjestelmä kannustaisi nopeisiin opintoihin, mutta ei kohtuuttomasti rasit-
taisi myöskään niitä opiskelijoita, joiden opinnot syystä tai toisesta venyvät.

vammaisuus

Vammaisten tukemiseksi sosiaaliturvaan kuuluu toisiaan tukevia taloudellisia 
tukia ja palveluja. Vammaisten palvelujen toteutumisessa on kyse ihmisoike-
uksista. Vammaisten ihmisten oikeuksien toteutumisen kannalta on keskeistä, 
että he voivat osallistua yhteiskunnan toimintoihin yhdenvertaisesti muiden 
kansalaisten kanssa. Vammaisen henkilön jokapäiväisen selviytymisen ja yh-
denvertaisuuden turvaamisen kannalta tärkeiden tulkki-, kuljetus- ja avusta-
japalveluiden saatavuus on turvattava. 

Eri hallintokuntien välille olisi luotava muun muassa vammaisten ja ikäih-
misten kotona asumista ja omatoimista liikkumista elinympäristössään tukevat 
yhteistyövelvoitteet. Hyvä ja esteetön asuin- ja toimintaympäristö lisää vam-
maisten henkilöiden toimintaedellytyksiä ja helpottaa lapsiperheiden arkipäivän 
elämää. Hallintokuntien tehokas yhteistyö vahvistaa niin ikään eri palvelujen 
yhteensovittamista ja palveluketjujen sujuvuutta. Vammaisen henkilön kannalta 
hyvässä ja esteettömässä asuinympäristössä sijaitseva toimiva asunto vähentää 
erityispalveluiden tarvetta. 
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Vaikeavammaisia palvelevan henkilökohtaisen avustajajärjestelmän puut-
teet on tunnustettu. Järjestelmä vaatii uudistamista. Vaikeavammaisten henki-
lökohtaisen avustajan oikeuden muuttaminen subjektiiviseksi oikeudeksi on 
perusteltua mutta vaatii tarkempia selvityksiä.  Henkilökohtaisen avustajajär-
jestelmän tulee toimia joustavasti ja suunnitelmallisesti niin, että se muodostaa 
mahdollisimman hyvän kokonaisuuden ja kattaa laajasti vammaisten tarpeet. 
Avustajatoiminnan kehittäminen on tarkoituksenmukaista sitoa vammaispoliit-
tisen ohjelman tekemiseen sekä vammaislainsäädännön kokonaisuudistukseen. 
Avustajatoiminta kuuluu niin sanottuihin kalliisiin vammaispalveluihin, joten 
sen rahoituksen uudistamiseen liittyy muutospaineita. 

Vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuus on nykyisellään liiaksi sidottu 
kunnan taloudelliseen tilanteeseen. Siksi on selvitettävä, voitaisiinko valtion 
osuutta vammaispalvelujen kustannuksista nostaa. Kouluissa ja oppilaitoksissa 
opiskeleville vammaisille henkilöille tulee turvata avustajapalveluiden jatku-
vuus. Avustajajärjestelmää tulee kehittää sisällöllisesti siten, että vammaisella 
ihmisellä on mahdollisuus oppimiseen riippumatta siitä, onko hänelle myön-
netty oma henkilökohtainen avustaja. Tulkkien koulutusta tulee antaa riittä-
västi ja tulkkipalveluiden organisointia tulee kehittää siten, että palvelua on 
saatavilla tarvittaessa riippumatta siitä, missä asuu ja missä palvelua tarvitsee. 
Vammaisten tulkkipalveluiden järjestämis- ja rahoitusvastuu tulee siirtää ko-
konaan valtiolle.

Eduskunta hyväksyi viime vaalikaudella vammaispoliittisen selonteon, joka 
avasi uusia mahdollisuuksia kokonaisvaltaisen vammaispoliittisen ohjelman 
valmistelemiseksi. Vammaispoliittinen ohjelma tulee saada aikaan mahdol-
lisimman pian, ja vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki tulee uudistaa ja 
sovittaa yhteen. Lakien tavoitteena tulee olla vammaisten ja kehitysvammaisten 
ihmisten palveluiden, osallisuuden ja yhdenvertaisuuden parantaminen. 

Vammaisten henki-
löiden yhdenvertaisuus 
on nykyisellään liiaksi 
sidottu kunnan talou-
delliseen tilanteeseen
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Apua tarpeiden mukaan

Yhteiskunnassa on huolehdittava siitä, että jokainen ihminen voi tulla kaikissa 
erilaisissa elämäntilanteissaan kohtuullisesti toimeen ja asua itsenäisesti omassa 
kodissaan. Vähimmäisturvaetuudet, asumistuki ja viimesijaisena tukimuotona 
toimeentulotuki huolehtivat osiltaan näiden tavoitteiden saavuttamisesta. 

Vähimmäisturvaa maksetaan, jos ei ole työtä eikä ole työllä ansaittua so-
siaaliturvaa. Vähimmäisturvan tulee olla tasolla, jossa ensisijaisilla etuuksilla 
mahdollisesti asumistuella ja lapsilisällä täydennettynä tullaan pääsääntöisesti 
toimeen. Vähimmäisturvan tason tulee olla sellainen, ettei sitä joudu täyden-
tämään pysyvästi toimeentulotuella. Työttömyysturvan peruspäivärahaa ja 
työmarkkinatukea on tämän vuoksi korotettava nykyisestä. Vaikka vähimmäis-
turvan eri etuustasoissa on perusteltuja eroja – esimerkiksi kuntoutusrahan on 
perusteltua olla korkeampi kuin peruspäivärahan – niiden määräytymislogii-
koiden yhtenäistämistä pitäisi selvittää. 

Oikeus vähimmäisturvaetuuksiin määräytyy nykyisin melko jäykästi suh-
teessa mahdollisiin työtuloihin. Jos työtuloja syntyy liikaa, tukien takaisin-
perintä aiheuttaa jälkikäteen ikäviä yllätyksiä ja johtaa tätä kautta työnteon 
kannattamattomuuteen. Siksi tulisikin miettiä erityisesti sitä, voitaisiinko vä-
himmäisturvaetuudet laittaa liukumaan asteittain työtulojen suhteen. Tällöin 
etuutta ei menettäisi kerralla jonkun tulorajan ylittyessä, vaan tasaisesti työtu-
lojen kasvaessa. Omaa taloutta olisi helpompi suunnitella, suurten yllätysten 
määrä vähenisi ja työnteko muuttuisi käytännöllisesti katsoen nykytilannetta 
kannattavammaksi. 

Etuusjärjestelmissä ja etuuksissa tapahtuneiden muutosten takia nykyiset 
yhteensovitussäännöt eivät välttämättä takaa riittävää turvaa yksittäistapauk-
sissa. Tämän takia olisi tehtävä myös selvitys eri etuuksien keskinäisestä suh-

Vähimmäisturvan tulee 
olla tasolla, jossa ensi-
sijaisilla etuuksilla 
mahdollisesti asumis-
tuella ja lapsilisällä 
täydennettynä tullaan 
pääsääntöisesti toimeen.
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teesta, jotta riittävä ja tarkoituksenmukainen turva voitaisiin taata ja väliinpu-
toamiset estää.

Kaikkien Kelan maksamien etuuksien haku- ja maksatusjärjestelmiä tulee 
yksinkertaistaa. Yhdellä yhteydenotolla Kelaan tulee pystyä hoitamaan muu-
tokset kaikkiin etuuksiin.

toimeentulotukea äkillisiin ongelmiin

Toimeentulo tuki on tarkoitettu ihmisen viimesijaiseksi turvaksi. Sitä voi hakea 
oman kunnan sosiaalitoimistosta silloin, kun tulot eivät äkillisistä syistä riitä 
välttämättömimpiinkään menoihin. Sosiaaliturvajärjestelmän kokonaisuuden 
kannalta on tärkeää saattaa toimeentulotuki sille asetettuun rooliin järjestel-
mässä: sen ei tule olla jatkuvan toimeentulon lähde. Osittain tämän vuoksi 
muita vähimmäisetuuksia on nostettava.

Ehkäisevää toimeentulotuki on tilannekohtaista ja kertaluonteista. Ehkäi-
sevä tuki on koettu erityisen käyttökelpoiseksi sosiaalityön välineeksi akuuteissa 
kriiseissä. Ehkäisevällä toimeentulotuella on tuettu perheitä, joita on kohdannut 
kriisi perheenjäsenen kuoleman, vakavan sairastumisen tai esimerkiksi rikok-
sen uhriksi joutumisen vuoksi.

Tukea tulisi käyttää myös tilapäisistä ja yllättävistä menoista selviämiseen, 
esimerkiksi mahdollistamaan pesukoneen oston rikkoutuneen pesukoneen 
tilalle. Ehkäisevää tukea voidaan käyttää myös esimerkiksi vuokrarästeihin 
asumisen turvaamiseksi. Ehkäisevän tuen tulisi perustuu asiakkaan ja työn-
tekijän tekemään suunnitelmaan, jolla voidaan pyrkiä myös toimeentulotuen 
saajan aktivointiin.

Ehkäisevää tukea tulisi käyttää myös lasten ja aikuisten harrastusmenoihin 
syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Ehkäisevä toimeentulotuki on tarkoitettu mah-
dollisuudeksi auttaa asiakasta tai perhettä normilaskelmaa väljemmin. Ehkäi-
sevää tukea käytetäänkin nykyisin turhan niukasti ja sen käyttöä tulee lisätä.

Toimeentulotuen tulee olla selkeä ja sen suuruutta pitää pystyä arvioimaan 
nykyistä helpommin. Erilaiset etuoikeutetut tulot toimeentulotuessa hankaloit-
tavat tuen arviointia elämäntilanteiden muuttuessa ja saattavat aiheuttaa ha-
kijoille eri tilanteissa epämiellyttäviä yllätyksiä. Toimeentulotuesta tulee tehdä 
selkeä ja ymmärrettävä tuki. 

Ehkäisevä tuki on 
koettu erityisen käyt-

tökelpoiseksi sosi-
aalityön välineeksi 

akuuteissa kriiseissä. 
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Jos arvioidaan, että toimeentulotuen taso on nykyisellään liian alhainen, tu-
lisi ennemminkin nostaa tukea kuin tehdä siitä erilaisilla etuoikeutus-tempuilla 
entistä vaikeaselkoisempi. Toimeentulotuki on sosiaalityön väline, eikä sen pidä 
olla pelinappula sosiaaliturvan viidakossa. 

Tavoitteena tulee edelleenkin olla ihmisten saaminen pois toimeentulotu-
elta, ei uusien asiakkaiden saaminen toimeentulotuen piiriin. Toimeentulotuki 
paikkaa tällä hetkellä liian monen muun tuen jälkeenjääneisyyttä. Erityisesti 
asumistuen uudistaminen olisi hyvä tapa parantaa sosiaaliturvajärjestelmän 
toimintaa.

asumistuki on tuotava 2000-luvulle

Asumistuen tavoitteena pitää olla kohtuullisen asumistason turvaaminen kai-
kille suomalaisille. Vielä 20 vuotta sitten tuki ulottuikin tuolloisen normaalin 
työssäkäyvän perheen tuloalueelle, ja piti pieni- ja keskituloisten asumiskulu-
osuuden kohtuullisena. Se, että asumistukea ei enää yhtä laajalti käytetä, ker-
too osaltaan yhteiskunnallisesta ja taloudellisesta eteenpäin menosta. Toisaalta, 
asumismenojen osuus pienituloisen perheen kokonaismenoista ei ole pienen-
tynyt – päinvastoin. 

Erityisesti 1990-luvun alun laman jälkeen asumistukijärjestelmä rapautui, 
eikä se ole enää kyennyt pitämään pienituloisten asumismeno-osuutta koh-
tuullisella tasolla. 1990-luvun loppupuolelta lähtien asumisen hintakehitys on 
viimeistellyt sen, että asumiskulut lohkaisevat tavallisilta lapsiperheiltä pääkau-
punkiseudulla jo kohtuuttoman suuren osan tuloista. 

Suomalainen asumistukijärjestelmä jakautuu kolmeen osaan. Opiskelijoi-
den opintotuki sisältää yhtenä elementtinä asumislisän. Eläkeläisille on Suo-
messa kuten useimmissa muissakin maissa olemassa eläkkeensaajien asumis-
tuki. Kaikki muut suomalaiset ovat periaatteessa yleisen asumistuen piirissä, 
sikäli kun täyttävät tähän tukeen liittyvät tietyt ehdot. 

Asumistuki on nykyisellään tarpeisiin sidottua täsmätukea, ja siihen vai-
kuttavat ruokakunnan koko, asumismenot, tulot ja omaisuus sekä asunnon 
hallintamuoto ja sijainti sekä asunnon koko ja ikä. Asumistuessa hyväksyt-
tävien kohtuullisten asumismenojen määrä muodostuu hyväksyttävän pinta-
alan ja neliövuokran tulona. Silloin kun todelliset arvot alittavat normiarvot 
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käytetään niitä. Muutoin kohtuulliset asumismenot lasketaan enimmäisarvo-
jen perusteella.

asumistuesta aito Pienituloisen tuki

Nykyisillä tulorajoilla asumistuki ei toimi kuten pitäisi. Tuki leikkaantuu pois 
jo reilusti alle työehtosopimusten mukaisen minimipalkkatason työntekijältä, 
mikä yhdistettynä pääkaupunkiseudun vaikeaan asuntotilanteeseen tekee pie-
nituloisten palkansaajien asumisen todella tukalaksi. Asumistukeen oikeuttavaa 
tulohaitaria on nostettava yhdellä hengellä noin 1800 euron tuntumaan. 

Asumistukea on muutettava kannustavammaksi myös lieventämällä tulojen 
mukaan määräytyvää asumistuen perusomavastuuosuuden nousua tekemällä 
näin tuesta vain loivasti reagoiva tulotason suhteen. Esimerkiksi Ruotsissa, Nor-
jassa ja Tanskassa asumistuki pienenee vain loivasti työtulojen kasvun mukana, 
ja samaan logiikkaan pitää siirtyä myös Suomessa. 

Kun pienituloinen työssäkäyvä saa työstä lisätuloa, jopa yli kolmannes tästä 
lisätulosta voi leikkautua pois asumistuen vastaavan pienentymisen kautta. Pit-
käaikaistyöttömillä asumistuki tarkistetaan kuitenkin vasta kolmen kuukauden 
kuluttua työn vastaanottamisesta. Käytäntö tulisi laajentaa muihinkin työttö-
miin työn vastaanottamisen kannustamiseksi. Kannustavuuden lisääminen 
kuitenkin voisi pitemmällä tähtäimellä lisätä työssäkäyntiä ja näin ollen lopulta 
asumistukimenot eivät kasvaisikaan, mutta työttömyys vähenisi ja pienipalk-
kaisen työvoiman saatavuus paranisi.

normit on korjattava

Nykyinen asumistuki perustuu vuokra- ja pinta-alanormeihin. Asumistukea 
saa vain ruokakunnan kokoa vastaavan enimmäismäärän osalta, esimerkiksi 
yksinasuvalle tämä normi on 37 m². Asumistuen pinta-alanormituksella on 
pyritty vaikuttamaan asuntokannan tehokkaaseen käyttöön yhdessä asukas-
valintaperusteiden kanssa ohjaamalla tukea saavat ruokakunnat ruokakunnan 
kokoa vastaaviin asuntoihin. Asumistuki onkin suurimmillaan, kun perhe asuu 
normien mukaisessa asunnossa. 

Pinta-alanormituksen merkitystä on muutettava nykyisestä. Jos kokonais-
vuokra on normiin nähden isossa asunnossa kohtuullinen (eli neliövuokra vas-

Asumistukeen oikeut-
tavaa tulohaitaria 
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hengellä noin 1800 

euron tuntumaan
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taavasti sen normia pienempi), ei asumistuki saisi leikkaantua pinta-alanormin 
ylittävältä osalta. Sen paremmin pinta-ala kuin neliövuokra eivät saisi yksin 
leikata asumistukea. Tiivistäen: asumistuen pitäisi kattaa normaali 80 % vuok-
rasta silloin, kun vuokra on kohtuullinen.

asunnon ominaisuudet eivät toimi kriteereinä

Myöskään asumistuen ikäkriteeri ei palvele sen paremmin asumistuen tehokkaan 
kohdentamisen kuin mitään muutakaan tavoitetta. Siksi siitä tulisi luopua. 

Samoin asumistuen niin kutsuttu tuplaleikkuri pitäisi poistaa, ja asumistuen 
tulisi määräytyä asunnon todellisen pinta-alan mukaan silloin, kun tuen saajan 
vuokrakustannus on kriteerien mukaan kohtuullinen. Yksinkertaisinta olisi, 
jos hyväksyttävien asumismenojen enimmäistaso määräytyisi vain pelkästään 
asunnon sijainnin ja ruokakunnan koon perusteella kuten eläkkeensaajien asu-
mistuessa. Tällöin asunnon ominaisuuksilla ei olisi vaikutusta tuen määrään. 

minkälaista asumista tuetaan – ja miksi?

Lama-aikana asumistuesta kehittyi työttömien tuki, ja yksinasuvien osuus 
sen saajista kasvoi. Suurin piirtein entisellä potilla oli yhtäkkiä monin verroin 
enemmän jakajia. Asumistuki menetti tehoaan pienituloisten asumiskulujen 
tosiasiallisena tukena, ja syntyi tarve turvautua toimeentulotukeen myös asu-
mismenojen kattamiseksi. 

Kun asumistuen mielekkyyttä ja toimivuutta arvioidaan, keskeisen lähtö-
kohdan on oltava kohtuullisten asumismenojen määrittelyssä. Kun asumistuki 
ei omavastuiden vuoksi kata kunnolla edes hyvin vaatimattomia asumisme-
noja, joudutaan loput hakemaan toimeentulotukena. Tämä lisää byrokratiaa 
ja järjestelmän kustannuksia. Asetettuihin tavoitteisiin nähden hyvin toimiva 
asumistuki johtaisi taloudellisesti nykyistä kestävämpiin tuloksiin.

Täysimääräiseen asumistukeen oikeuttava taso on muutettava vastaamaan 
toimeentulotuen perusosalla turvattavaa bruttotulojen tasoa. Tämän tulotason 
yläpuolella omavastuu saisi kasvaa niin, että asumistuen pienentymisestä joh-
tuva tuloprogressio olisi kohtuullinen ja työhön kannustava yhdessä verotuksen 
ja muiden tulosidonnaisten tulonsiirtojen kanssa. Omavastuun tulisi vuosittain 
seurata yleisessä kustannustasossa ja vuokratasossa tapahtuvaa muutosta niin, 
että asumismenojen osuus tuloista säilyisi reaalitulotasolla ennallaan.

Asumistuen tulisi 
määräytyä asunnon 
todellisen pinta-alan 
mukaan silloin, kun 
tuen saajan vuokrakus-
tannus on kriteerien 
mukaan kohtuullinen
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Usein pelkona pidetään sitä, että asumistuki nostaa vuokratasoa markki-
noilla. Empiiristä näyttöä tästä hypoteesista ei kuitenkaan ole esitetty. Suurin 
osa asumistuen saajista on työttömiä ja yksinhuoltajia, joiden mahdollisuudet 
toimia kovin aktiivisesti asuntomarkkinoilla ovat heikot. Monien asumispe-
rusteet kytkeytyvät tuettujen asumisratkaisujen valintaprosesseihin, eikä asu-
mistuki näin kanavoidu markkinavuokriin. 

Valtio tukee omistusasumista noin viidellä sadalla miljoonalla eurolla vuosit-
tain asuntolainakorkojen verovähennysoikeudella. Sekä säästämis- että asumis-
mielessä tällainen tukimuoto on epäneutraali, ja sen käytön mielekkyyttä pitäisi 
jatkuvasti harkita. Vaikea vuokra-asuntotilanne, tätä kautta ylisuuret vuokrat ja 
edelleen asumisen tuen tarpeen kasvu ovat osin selitettävissä epäjohdonmukai-
sella verotuella. Vähintäänkin olisi kohtuullista, että vuokra-asujat eivät kärsi 
tästä problematiikasta enää toimimattoman asumistuen kautta.

Asumisen tukeminen on perusteltua kytkeä jatkossakin eläkkeen ja opin-
totuen hakemiseen erillisillä järjestelmillä. Kolmesta luukusta ei tule “yhtä 
luukkua“, vaikka asumistuki olisi kaikille ihmisille samanmuotoinen – se koh-
distuisi vain aiempaa vähemmän tarpeiden mukaisesti. Opiskelijoille on raken-
nettu laaja opiskelija-asuntokanta, jonka perusteella opiskelijoiden hyväksyttävä 
asumismenojen katto voi olla muita pienempi. Myös eläkeläisten tilanteessa on 
erityispiirteitä.

asumistuen uudistukset maksavat – ja tuottavat

Entistä selkeämpi ja kannustavampi, nykyisiin asumismenoihin sovitettu asu-
mistuki voi toimia entistä tärkeämpänä osana sekä pienituloisten tulotukiko-
konaisuutta, palveluratkaisuja että työllistymistä. Monet sosiaaliset ja taloudel-
liset ongelmat liittyvät asumiseen. Asumismenot ja niiden korvaaminen ovat 
vähimmäisturvakokonaisuuden lähtöpiste, joka on saatava kuntoon. 

Asumistuki voisi parhaimmillaan toimia niin, että työvoimapulasta kärsivät 
pienipalkkaiset palvelualat voisivat saada Helsingissäkin työvoimaa esimerkiksi 
rakennemuutoksen koettelemilta alueilta. Asumistuen tehokkuus ja toimivuus 
kaipaa myös julkista vuokra-asuntotuotantoa, ja sen tukemista. Uusien – tuettu-
jenkin – asuntojen vuokrataso on niin korkea, että asumistukiyhtälö vaikeutuu 
huomattavasti jo tämänkin vuoksi.

Täysimääräi-
seen asumistukeen 
oikeuttava taso on 
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Asumistukea uudistamalla tästä tukimuodosta on tehtävä jälleen perhe-
poliittinen tukijärjestelmä. Siihen on panostettava, ja huomattava asumistu-
kijärjestelmän käyttökelpoisuus sosiaali- ja työllisyyspoliittisena työkaluna. 
Asumistuki ohjautuu tehokkaasti ja varmasti eniten tukea tarvitseville, mutta 
sen potentiaali jää torsona hyödyntämättä.

sosiaaliPalvelut arjen tukena

Aikuisikä on yleensä työ- ja toimintakykyisyyden aikaa. Aina elämä ei kuiten-
kaan kulje tasaista ja suunniteltua latua. Työttömyys ja taloudelliset vaikeudet 
voivat tuoda mukanaan myös sosiaalisia vaikeuksia, etenkin jos työttömyys 
jatkuu pitkään ja taloudelliset vaikeudet edellyttävät suuria muutoksia totut-
tuun asumis- ja elämäntapaan. Sairaus tai vammautuminen voi muuttaa elä-
mäntilannetta monin tavoin: paitsi fyysisen toimintakyvyn rajoituksina myös 
taloudellisen, sosiaalisen ja psyykkisen tilanteen muutoksina. 

Mielenterveyden ongelmilla on myös sosiaalinen ulottuvuus; sosiaalinen 
tuki on tarpeen, jotta arkielämän rutiinit sujuisivat, löytyisi mielekästä tekemistä 
ja rakentuisi kuntoutumista tukevia ihmissuhteita. Monille ihmisille, etenkin 
miehille, avioero voi muodostua sosiaaliseksi kriisiksi, johon pahimmillaan 
liittyy asuntovaikeuksia, päihdeongelmia, yksinäisyyttä ja syrjäytymistä enti-
sistä sosiaalisista suhteista. 

Päihdeongelmat ovat suomalaisen yhteiskunnan ja monien ihmisten mer-
kittävä sosiaalisen toimintakyvyn rajoittaja. Ne tuovat mukanaan muitakin 
vaikeuksia: perheongelmia ja lasten turvattomuutta, työssäkäynnin katkoja, 
asunnon menetyksiä, taloudellisia vaikeuksia, väkivaltaa ja ihmissuhteiden 
säröjä. Monissa tapauksissa huonosti hallittu päihteiden käyttö johtaa myös 
rikoksiin ja pahimmillaan pitkäaikaisiin vankilakierteisiin.

Kun ihminen tarvitsee apua on tärkeää, että tarve ja avun luonne vastaa-
vat toisiaan. Jos ongelma on luonteeltaan vain taloudellinen, silloin vastaus on 
riittävä taloudellinen turva. Jos ongelma on luonteeltaan sosiaalinen, tarvitaan 
sosiaalisia palveluja. Jos ongelma on sekä taloudellinen että sosiaalinen, tarvi-
taan eri toimien yhdistelmää. 

Lyhytaikainen työttömyys, parantuva sairaus tai muu ennakoimaton elä-
mäntilanteen muutos aiheuttavat muutoksia myös taloudelliseen tilanteeseen. 
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Useimmiten ne eivät kuitenkaan johda kohtuuttomiin tai pitkäaikaisiin sosiaa-
lisiin ongelmiin. Näissä tilanteissa tarvitaan selkeää informaatiota, viivytyksettä 
toimivaa sosiaaliturvajärjestelmää sekä sellaista palveluohjausta, jonka avulla 
ihmiset voivat selvittää muita tuen mahdollisuuksia.

Sosiaalipalvelujen tarkoitus ja päämäärä on yksilöiden, perheiden ja yhtei-
söjen sosiaalisen turvallisuuden ja toimintakyvyn edistäminen ja ylläpitäminen. 
Sosiaalipalvelut ovat välineitä, joiden avulla parannetaan ihmisten elämänti-
lanteita ja vahvistetaan sosiaalisia toimintaedellytyksiä. 

Sosiaalipalvelujen perimmäinen tarkoitus on syytä pitää mielessä, kun käy-
dään keskustelua sosiaalipalvelujen toteuttamisesta: määrästä, laadusta, vai-
kutuksista ja kustannuksista. Sosiaalipalvelujen järjestämisen ohella kunnan 
tehtävä on sosiaalisten olojen kehittäminen ja sosiaalisten epäkohtien poista-
minen. Ihmisten elämisen edellytysten parantamiseksi tarvitaan siis muitakin 
kuin perinteisiä sosiaalipalveluja.

Sosiaalipalvelujen nykyiset toimintamallit perustuvat suurelta osin aikai-
sempiin ajatusmalleihin, joiden mukaan kansalaisten avohuollon auttaminen 
oli paljolti keskustelua konttoreissa. Tulevaisuudessa sosiaalipalvelujen tulee 
toteutua toisenlaisessa miljöössä toisenlaisin muodoin: kumppanuus- ja toimin-
takeskuksissa, yhteisen ja yksilöllisen toiminnan, vertais- ja muiden ryhmien 
sekä aktiiviseen osallisuuteen rohkaisevin muodoin. Siellä missä tämänlaatuisia 
toimintamalleja on omaksuttu, kokemukset ovat rohkaisevia. 

Sosiaalipalvelujen toimintamallien uudistaminen on tärkeätä myös kaikkein 
suurimmassa syrjäytymisuhassa elävien kansalaisten auttamiseksi ja ihmisten 
osallisuuden vahvistamiseksi. Tämän vuoksi tulisi ennen kaikkea toimia so-
siaalipalvelujen toimintamuotojen uudistamiseksi eikä pelkästään vanhojen 
toimintamallien monistamiseksi.

apua ja tukea myös palveluiden käyttämiseksi

Palveluohjaus on kasvava sosiaalipalvelujen muoto. Sosiaaliturva ja sosiaali-
palvelut ovat laaja ja monimutkainen kokonaisuus. Käytännössä tarvitaan asi-
antuntevaa palveluohjausta, jotta ihmisten tarpeet ja auttamismahdollisuudet 
kohtaavat. Vaikeissa elämäntilanteissa tarvitaan usein monia auttamismuotoja 
rinnakkain ja peräkkäin. Avun jatkuvuuden ja erilaisten palvelujen yhteen ni-

Tulevaisuudessa sosi-
aalipalvelujen tuleeto-

teutua toisenlaisessa 
miljöössä toisen-
laisin muodoin.:

Kun ihminen tarvitsee 
apua on tärkeää, että 
tarve ja avun luonne 

vastaavat toisiaan.
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vomisen varmistamisessa palveluohjaus on myös osoittautunut sekä välttämät-
tömäksi että toimivaksi tuen muodoksi. Palveluohjauksen tulisi olla kaikkien 
kansalaisten saatavilla erilaisissa elämäntilanteissa.

Sosiaalipalveluja ja -etuuksia koskevien sähköisten informaatio- ja asioin-
tijärjestelmien tarve kasvaa. Niiden rinnalla tarvitaan kuitenkin aina myös 
henkilökohtaista ohjausta. Sosiaalipalvelujen asiakkaissa on tietojärjestelmien 
käytön suhteen monia sukupolvia: osa pystyy hyödyntämään sähköisiä väli-
neitä, osan kohdalla ne eivät saavuta tarvitsijoita tai eivät sovellu yksilöllisen 
ohjauksen välineiksi. 

Asumisen tukipalvelut ovat välttämättömiä monien ihmisryhmien kohdalla: 
kehitysvammaiset ja vaikeasti vammaiset ihmiset, mielenterveyskuntoutujat, 
itsenäistä asumista opettelevat nuoret, päihdekuntoutujat, vapautuvat vangit, eri 
syistä sosiaalisesti avuttomat tai asunnottomuuden jälkeen itsenäisen asumiseen 
siirtyvät ihmiset. Asunnon järjestämisen tulisi aina olla asuntoviranomaisten 
vastuulla. Asumiseen liittyvä tuki on luonteeltaan sosiaalipalvelu, jossa tärkeätä 
on yksilöllisyys ja räätälöinti kunkin ihmisen tuen tarpeen mukaan. 

Joissakin kunnissa on hyviä kokemuksia asumisneuvojista, joiden työsken-
tely esim. vuokravelkojen ja häätöjen ehkäisemisessä on osoittautunut sekä 
inhimillisesti että taloudellisesti hyödylliseksi. Asumisneuvojien tuki on usein 
tärkeä myös muista kulttuureista tuleville maahanmuuttajille.

Arkielämän tuki ja sosiaalisen toimintakyvyn edistäminen ovat tarpeelli-
sia monien sosiaalisesti avuttomien taikka sosiaalisista ongelmista kärsivien 
kohdalla. Pitkäaikainen työttömyys, mielenterveysongelmat ja muut sairaudet, 
päihdeongelmat, vankeusrangaistukset tai sosiaalinen avuttomuus voivat johtaa 
syrjäytymiseen yhteisöjen ja yhteiskunnan elämästä. Ne voivat eristää tärkeistä 
ihmissuhteista yksinäisyyteen ja monenlaiseen avun tarpeeseen. 

Muutamissa kunnissa toimivista kumppanuustaloista ja toimintakeskuksista 
on saatu erinomaisia kokemuksia sosiaalisen syrjäytymisen, yksinäisyyden ja 
toimintakyvyn rajoitusten vastalääkkeenä. Tällaisessa yhteisössä syntyy ver-
taisryhmiä ja saadaan niiden tukea. 

Palvelujen käyttäjien omaan toimintaan perustuvat lähestymistavat lisäävät 
osallisuutta, itsetuntoa ja toimintakykyä. Yhteisö voi tarjota tietoa ja ohjausta, 
sosiaalityön erilaisia muotoja ja kannustusta myös omien työmahdollisuuksien 
selvittämiseen. Vertaistukeen, ryhmiin, osallisuuteen ja toiminnallisiin lähesty-

Palveluohjaus on 
kasvava sosiaali-
palvelujen muoto
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mistapoihin perustuvat kumppanuus- ja toimintakeskukset pitää saada keskei-
seksi osaksi sosiaalipalveluja. Näiden puitteissa asiakkaiden omat voimavarat 
aktivoituvat. Vertaistuen muodossa ihmiset itse voivat edistää sosiaalipalvelujen 
ydintavoitteiden toteutumista.

Sosiaalinen kuntoutuksella käsitetään erilaisia päihdepalvelun muotoja, 
esimerkiksi katkaisuhoitoa, päihdeongelman hoitoa, vertaisryhmien tukea, 
vankilasta vapautuvien tukea vankilan ulkopuoliseen yhteiskuntaan sopeutumi-
sessa, vammaisten tai pitkäaikaissairaiden ihmisten kuntoutus- ja sopeutumis-
valmennusohjelmia ja muita toimia, joilla edistetään ihmisten mahdollisuuksia 
osallistua oman yhteisön toimintaan sekä vahvistetaan heidän edellytyksiään 
vaikuttaa omaan elämäänsä ja tuetaan ihmisten kykyä käsitellä vastaan tulevia 
vaikeuksia. Sosiaalinen kuntoutus kohdistuu ryhmiin ja yksilöihin, joilla on 
suuri riski joutua yhteiskunnan marginaaliin tai joiden omat voimavarat jäävät 
käyttämättä ammatillisen avun tai vertaistuen puuttumisen vuoksi. 

Kriisi- ja päivystyspalvelut ovat, viimeaikaistenkin kokemusten perusteella, 
välttämätön osa sosiaalipalveluja. Lasten ja perheiden kriisitilanteisiin alun pi-
täen syntynyt sosiaalipäivystys on lakisääteinen palvelu, jonka tehtäväalueen 
laajeneminen muihinkin sosiaalisiin kriisitilanteisiin on tarpeen. Sosiaalipäi-
vystyksen huomioiminen kunta- ja palvelurakenteen uudistamisessa on tärkeää, 
jotta koko maan kriisi- ja päivystystoiminta saadaan yhdenmukaiselle tasolle.

sosiaalityö

Sosiaalityön tehtävänä on edistää ja ylläpitää yksilöiden perheiden ja yhteisöjen 
hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta sekä omaehtoista selviytymistä. Lähtö-
kohtana on sosiaalisten ongelmien ehkäiseminen sekä tuen tarpeessa olevien 
yksilöiden voimavarojen vahvistaminen. Sosiaalityötä tehdään osana sosiaali- ja 
terveyspalveluja. Työ kohdentuu erityisesti lapsiin, nuoriin ja heidän perhei-
siinsä, päihde- ja mielenterveysongelmista kärsiviin sekä vanhuksiin ja vam-
maisiin. Sosiaalityön palveluja on saatavilla sosiaalihuollon avo- ja laitoshuollon 
palveluissa sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon avohuollossa 
ja laitoshoidon yhteydessä. Sosiaalityöntekijä on tavoitettavissa yleensä kunnan 
sosiaalitoimistossa ja kuntakoosta riippuen myös sosiaalitoimen aluetoimipis-
teissä, sosiaalihuollon erityistoimipisteissä sekä kouluissa. 

Vertaistukeen, 
ryhmiin, osallisuu-
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Sosiaalityöhön kuuluu siis tiivis yhteistyö muiden palvelusektoreiden, ku-
ten terveys-, opetus-, asunto-, työ- ja poliisiviranomaisten kanssa. Sosiaali- ja 
terveysongelmien ehkäiseminen ei ole toisaalta vain sosiaali- ja terveystoimen 
tehtävä, vaan sen tulee olla kaikkien hallinnonalojen tavoite – tästä esimerkkinä 
yhteisöllisen asumisen lisäystarpeet ja -toiveet esimerkiksi vanhusten kohdalla. 
Sosiaalinen asuntotuotanto on toinen hyvä esimerkki siitä, että köyhyyttä ja 
syrjäytymistä ehkäistään muillakin kuin sosiaalipalveluilla. Ennen kaikkea on 
tuotettava oikeanlaisia palveluja, joita on tarjottava oikeaan aikaan. 

Yksilökohtaisessa sosiaalityössä sosiaalityöntekijät antavat asiakkailleen 
neuvontaa ja ohjausta, selvittävät asiakkaiden kanssa heidän ongelmiaan sekä 
järjestävät viranomaisverkostoissa muita tarvittavia tukitoimia, jotka ylläpitävät 
ja edistävät yksilön ja perheen turvallisuutta ja suoriutumista. Yksilökohtaisen 
asiakastyön ohella sosiaalityötä tehdään yhä enemmän yhteisöissä. Yhteisö-
työn tavoitteena on ehkäistä sosiaalisten ongelmien syntymistä yhteisöissä sekä 
vahvistaa yksilöiden vaikutusmahdollisuuksia ja osallisuutta lähiyhteisöjensä 
kehittymiseen. Yhteisötyössä sosiaalityöntekijät ja muut sosiaalialan ammat-
tilaiset auttavat yksilöitä ja ryhmiä lisäämään yhteisöjensä hyvinvointia ja luo-
maan verkostoja yhteisön jäsenten ja eri hallinnonalojen viranomaisten sekä 
järjestöjen ja muiden tahojen kesken.

Sosiaalitakuulla turvataan oikeus saada sosiaalipalvelujen tarpeen arvi-
ointi määräajassa esimerkiksi lastensuojelussa, vanhustenhuollon palveluissa, 
päihdetyössä ja toimeentulotuessa. Sosiaalitakuulla kehitetään palvelujen saa-
tavuutta. Erikseen on selvitettävä, missä sosiaalipalveluissa asetetaan myös vel-
voite tuottaa palvelu määräajassa. Sosiaalityössä tarvitaan korjaavaa yksilö- ja 
perhekohtaista työtä, mutta samalla on siirryttävä kohti ehkäisevää, vahvistavaa 
ja vaikuttavaa työorientaatioita. 

Koko maassa on pula pätevistä sosiaalityöntekijöistä. Pienimmissä kunnissa 
ei aina ole edes yhtä pätevää sosiaalityöntekijää. Sosiaalityöntekijöiden lisäämi-
seksi tarvitaan lisää rahoitusta ja alan tekemistä houkuttelevaksi. Peruspalve-
luiden on oltava ensisijaisia ja toimivia siten, että erityispalveluita (esimerkiksi 
päihde- ja lastensuojelupalveluja) tarvittaisiin entistä harvemmin ja ainoastaan 
erityistilanteissa. 

Sosiaalityönteki-
jöiden lisäämiseksi 
tarvitaan lisää rahoi-
tusta ja alan teke-
mistä houkuttelevaksi.
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4.
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Yhteiskunta uusiutuu lapsiperheissä

Tasapainoinen yhteiskuntakehitys edellyttää tasapainoista väestörakennetta. 
Jokaiselle yhteiskunnalle on tärkeää turvata uuden sukupolven syntyminen. 
Lapset ovat tulevaisuuden rakentajia ja vastuunkantajia, joiden terve ja turval-
linen kasvu on aikuisten vastuulla.

Perheet ovat lapsen ensisijaisia kasvu- ja kehitysympäristöjä ja vanhemmilla 
on sekä oikeus että vastuu lapsen kasvattamisesta kohti täysivaltaista aikuisuutta. 
Perheet tarvitsevat kuitenkin lapsen kasvun eri vaiheissa yhteiskunnan tukea 
lapsen hoidossa ja kasvatuksessa. Yhteiskunnan kuuluu tukea niitä perheitä, 
jotka kasvattavat uutta sukupolvea. Lapsiperheiden hyvinvoinnin perusedel-
lytyksinä ovat turvattu taloudellinen toimeentulo ja asuminen sekä toimiva 
sosiaali- ja terveydenhuolto ja opetusjärjestelmä.

Käytännössä kaikki lapset ja lapsiperheet ovat kunnallisen sosiaali- ja ter-
veyspalvelujärjestelmän asiakkaina. Lapsiperheiden palvelut ovat siten univer-
saaleja ja niiden kohdalla on jatkossakin turvattava sekä palvelujen laadukkuus 
ja perheiden tarpeisiin vastaaminen että helppo saatavuus ja tavoitettavuus. 

Kunnallisten peruspalvelujen kautta tavoitetaan kaikki lapset. Tämä mah-
dollistaa perheen hyvinvoinnille ja lapsen kasvulle tarvittavan tuen antamisen 
riittävänä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Hyvin toimivat ja laadukkaat 
peruspalvelut ovat mitä parhaimmalla tavalla myös mahdollisten ongelmati-
lanteiden ehkäisyä. Toimivat peruspalvelut vähentävät erityspalvelujen tarvetta, 
mikä on sekä kansantaloudellisesti edullista että inhimillisesti katsoen paras 
mahdollinen ratkaisu.

Perheet ovat lapsen 
ensisijaisia kasvu- ja 
kehitysympäristöjä ja 
vanhemmilla on sekä 
oikeus että vastuu 
lapsen kasvattami-
sesta kohti täysival-
taista aikuisuutta. 
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täältä tullaan, maailma!

Huolenpito lapsen hyvinvoinnista alkaa jo ennen lapsen syntymää. Äitiys-
neuvolan toiminnalla huolehditaan odottavan äidin ja syntymättömän lapsen 
terveydestä. Toiminta koostuu säännönmukaisista neuvolakäynneistä, joihin 
sisältyy lääketieteellinen huolenpito äidistä ja tulevasta lapsesta sekä psykososi-
aalinen tuki odottavalle äidille ja yhä enenevässä määrin myös lapsen isälle ja 
muulle perheelle. 

Lapsen maailmaan tulo on aina suuri muutos niin vanhemmille yksilöinä 
kuin koko perheyhteisölle. Uuden lapsen syntymään ja vanhemmuuteen tulisi 
aina valmentaa ja tältä osin neuvolatoiminnalle asettuukin uusia haasteita vas-
tattaviksi. Oman haasteensa toiminnan laadukkuudelle on tuonut koko kun-
nallisen palvelusektorin voimavarojen supistuminen.

Lapsen syntymän jälkeen yhteiskunta tukee lapsiperhettä lastenneuvola-
palvelujen kautta. Toiminnan painopiste siirtyy syntyneen lapsen terveyden ja 
hyvinvoinnin turvaamiseen. Toisaalta koko perheen hyvinvoinnin tukeminen 
tulee nousta vielä selkeämmäksi osaksi neuvolatoimintaa verrattuna äitiysneu-
volavaiheeseen. Lastenneuvoloissa toimintaperiaatteita onkin muutettu lisää-
mällä muun muassa isien osuutta lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista 
huolehtimisessa. Kunnallisen palvelusektorin yleiset haasteet näkyvät myös 
äitiysneuvolatoiminnassa. Useissa kunnissa lapsen ja perheen tapaamisker-
toja on jouduttu supistamaan ja toisaalta käyntien sisältämiä toimenpiteitä 
vähentämään.

Neuvolatoiminnan supistaminen ja palvelusisältöjen kaventaminen ei voi 
olla vaikuttamatta lasten terveyden ja hyvinvoinnin myönteisen kehityksen 
hidastumiseen tai vaarantumiseen. Neuvolatoimintaa tulee edelleen kehittää 
kohti hyvinvointineuvolatoiminnan ideaa, joka tarkastelee nykyistä viiteke-
hystä laajemmin perheen kaikkien jäsenten ja perheyhteisön terveydellistä ja 
psykososiaalista hyvinvointia. 

tarha, päiväkoti – eka kaveriporukka!

Suomalaisista lapsista lähes kaikki osallistuvat jonkin aikaa kunnan järjestä-
miin päivähoito- ja varhaiskasvatuspalveluihin. Päivähoidossa on keskimäärin 
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voinnin tukeminen 
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selkeämmäksi osaksi 
neuvolatoimintaa.
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samanaikaisesti hieman alle puolet kaikista alle kouluikäisistä lapsista. Van-
hempainvapaalla hoidetaan valtaosa alle vuoden ikäisistä lapsista. Alle kolmi-
vuotiasta vajaa kaksi kolmasosaa on kotihoidossa. Kolmesta viiteen vuotiaista 
lapsista kaksi kolmasosaa on jo päivähoidossa ja kuusivuotiaana esiopetukseen 
osallistuu lähes koko ikäluokka. 

Kunnallisella päivähoidolla on suomalaisten vanhempien varaukseton tuki. 
Päivähoito kaikkien lasten subjektiivisena oikeutena, johon liittyy vanhempien 
tuloihin perustuva maksujärjestelmä, on osoittautunut toimivaksi ja yksin-
kertaisimmaksi tavaksi järjestää lasten hoitoa ja varhaiskasvatusta. Lapsen ja 
perheen kannalta on oleellista, että päivähoidon käyttö perustuu heidän tar-
peeseensa ja etteivät maksut estä lapsen osallistumista. 

Päivähoito toimii periaatteella, joka takaa lapselle terveellisen ja turvallisen 
hoidon sekä kasvatuksen ja opetuksen. Päivähoito vastaa siten perheiden tar-
peisiin työn ja perheen yhteensovittamisen mahdollistamiseksi sekä perheen 
ja lapsen tarpeisiin lapsen kasvatuksen ja oppimisen tukemiseksi. Ilman päi-
vähoitoa ei molempien vanhempien tasa-arvoinen osallistuminen työelämään 
olisi mahdollista.

Lasten päivähoidon haasteina ovat palvelujen laadun säilyttäminen lasten 
tarpeita vastaavana sekä palvelujärjestelmän rakenteelliset muutospaineet. Päi-
vähoito on ainoita kunnallisia palveluja, joiden laatua on haluttu turvata melko 
selkeillä lakinormeilla. Lasten määrä suhteessa henkilöstön määrään on sää-
delty, kuten myös henkilöstöltä vaadittava koulutustaso. Normitus on kuitenkin 
sisältänyt päiväkotihoidon osalta tilapäisiä laadukkaasta palvelusta joustamisen 
mahdollisuuksia, mikä on johtanut useissa kunnissa käytännössä palvelun laa-
dun jatkuvaan alenemiseen ylittyvinä ryhmäkokoina. Lapsen edun vastainen 
tilanne on tältä osin korjattava. Erityispäivähoidon perusteet ja toimintatavat 
ovat säätelemättä ja kunnallinen vaihtelu on perusteettoman suurta, joten myös 
tältä osin kaivataan järjestelmän kehittämistä.

Avoimet päivähoitopalvelut, kuten leikkitoiminta avoimissa päiväkodeissa 
tai leikkipuistot ovat viime vuosina poistuneet useiden kuntien palvelutarjon-
nasta. Tämän johdosta osa perheistä on ollut pakotettuja käyttämään heidän 
tarpeitaan vastaamattomia palveluja. Vaihtoehtoisten palvelujen puuttuessa on 
käytetty niitä palveluja joita on tarjolla tai palvelutarve on jäänyt tyydyttymättä. 
Osittain tähän liittyen on usein esille noussut myös keskustelu ”tarpeettomasta 
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palvelun käytöstä”.  Kuntien tulisi palauttaa lapsiperheiden käyttöön koko pal-
velukirjo ja perheillä tulisi olla oikeus tarpeittensa ja lapsen edun mukaiseen 
palveluun.

Päivähoidon haasteisiin sisältyy myös perhepäivähoidon uhanalaisuus. Per-
heet toivovat perhepäivähoitoa erityisesti pienten lasten hoitomuodoksi. Perhe-
päivähoitajien määrä on kuitenkin jatkuvasti vähentynyt. Paras mahdollisuus 
vastata perheiden toivoman perhepäivähoidon säilymiseen on kehittää siitä 
selkeä ammatillinen työ, joka niin palkkauksellisen kuin muidenkin työehto-
jen uudistuksen kautta houkuttelee perhepäivähoitajiksi uusia työntekijöitä. 
Samalla tulee selkeyttää palvelumuotojen erilaisuus perhepäivähoidon ja päi-
väkotien välillä, jotta valintaa tekevät vanhemmat ovat tietoisia valitsemansa 
palvelun sisällöstä ja laadusta. 

Lasten hoitoa ja varhaiskasvatusta tulisi tarkastella kokonaisuutena ja ulot-
taa kokopäiväinen huolenpito lapsen oikeutena vanhempainvapaiden päätty-
misestä ainakin lapsen perusopetuksen toisen luokan loppuun saakka. Pieni 
lapsi tarvitsee sekä huolenpitoa että varhaiskasvatusta. Nykyisellään eriytynyt 
alkuopetus ja pienten koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta ei vastaa lapsen 
tarpeita. Osassa kuntia ei aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetä lainkaan ja 
osassa kuntia toiminnasta määräytyvät maksut syrjäyttävät juuri niitä lapsia, 
joilla tulisi ensisijaisesti olla tukea arkipäivissä ennen vanhempien työstä pa-
luuta. Uudistuksen myötä tulisi alkuopetukseen lisätä lapsen kokonaisvaltai-
sesta hyvinvoinnista huolehtimisen sekä perheisiin aktiivisemmin kohdistuvan 
kasvatuskumppanuuden elementtejä.

Pienten lasten hoitojärjestelmään liittyy myös kysymys työn ja perheen yh-
teensovittamisesta siten, että vanhemmat voivat viettää enemmän aikaa lastensa 
kanssa. Työajan joustot eivät ole kehittyneet toivotulla tavalla lapsiperheiden 
näkökulmasta. Uusia malleja lyhyempiin työaikoihin sekä niihin perheille tu-
eksi tulevaa yhteiskunnan kompensaatiota palkanmenetyksistä on laajennettava 
nykymuodostaan ja niistä on tehtävä todellinen vaihtoehto erilaisissa perheti-
lanteissa ja yhteiskunnallisessa asemassa oleville lapsiperheille.

Paras mahdollisuus 
vastata perheiden 

toivoman perhepäivä-
hoidon säilymiseen on 
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laPsilisä uusiksi

Lapsilisäjärjestelmää tulee uusia. Kulutustutkimusten mukaan ensimmäinen 
lapsi on yleensä kallein, kun esimerkiksi kaikki isommat hankinnat tehdään 
ensimmäistä lasta varten. Kuitenkin lapsilisäjärjestelmä on käänteisesti por-
rasteinen eli ensimmäisestä lapsesta saa pienimmän lapsilisän. Tämä aiheuttaa 
myös lapsilisän suhteellista pienenemistä siinä vaiheessa, kun vanhimmasta 
lapsesta ei enää saa lapsilisää.

Järkevintä olisi maksaa jokaisesta lapsesta samansuuruista lapsilisää. Lap-
silisän suuruus voitaisiin mitoittaa nykyisen kolmannen lapsen lapsilisän (131 
euroa kuussa) perusteella. Tämä olisi myös yksi tapa tukea lapsiperheitä ny-
kyistä enemmän. Jos halutaan tukea suurperheitä muita enemmän, lapsilisään 
voisi tehdä porrastuksen esimerkiksi neljännen lapsen kohdalla.

Koska 17-vuotias on vielä alaikäinen ja vanhempiensa huollettava, myös 
lapsilisän maksamista tulee jatkaa 17-vuotta täyttäneille. Samalla oppivelvolli-
suusikää tulee korottaa. Kaikille peruskoulun päättäville tulee olla tarjolla jat-
kokoulutuspaikka, oppisopimuspaikka tai työpajapaikka tms. Tilanteissa, jossa 
nuori lähtee peruskoulun jälkeen opiskelemaan toiselle paikkakunnalle tulisi 
hänellä olla mahdollisuus valita lapsilisän sijasta opintotuki.

Lapsilisän yksinhuoltajakorotusta samoin kuin yksinhuoltajien elatusapua 
on nostettava nykyisiltä tasoiltaan. Lapsilisän reaaliarvon kehitys on turvat-
tava. 

lastenhoito kustannettava vanhemPainvakuutuksella

Yhteiskunnan tulee olla sellainen, että se mahdollistaa sekä lasten hankinnan 
että vanhempien työssäkäynnin. Perhepolitiikan ratkaisujen tulee tukea syn-
tyvyyden pitämistä korkealla tasolla sekä työllisyyttä. 

Vanhempainvakuutus on syytä erottaa sairausvakuutuksesta. Vanhempain-
vakuutuksesta korvattaisiin perhevapaiden ja sairaan lapsen hoidosta aiheutuvat 
kustannukset ja sen maksaisi työnantaja. Näin perhevapaista ja sairaan lapsen 
hoidosta aiheutuvat kustannukset saadaan tasattua kaikkien työnantajien ja 
eri toimialojen kesken.

Järkevintä olisi 
maksaa jokaisesta 
lapsesta samansuu-
ruista lapsilisää. 

Vanhempainvakuutus 
on syytä erottaa 
sairausvakuutuksesta.
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5.
Vanhempainrahakautta on pidennettävä siihen asti, kunnes lapsi täyttää 

vuoden. Koska suurin osa vanhemmista (äideistä) hoitaa lasta kotona vähin-
tään siihen asti kun lapsi on 1,5 -vuotias, päivärahakauden pidentäminen muu-
tamalla kuukaudella nykyisestä parantaisi lapsiperheiden toimeentuloa, kun 
kotihoidon tuen asemasta olisi mahdollisuus saada nykyistä pidempään ansi-
oihin perustuvaa päivärahaa. 

Nykyiset vanhempainpäivärahat eivät ole tasoltaan riittäviä perheiden kus-
tannuskehitykseen nähden. Äitiys-, isyys- ja vanhempainrahan tasoa on nostet-
tava 90 prosenttiin tuloista. Vanhempainpäivärahakausia on myös joustavoitet-
tava. Esimerkiksi lyhyen työn vastaanottamisen vanhempainpäivärahakaudella 
pitäisi voida siirtää vanhempainvapaata eteenpäin. Nykyisinhän vanhempain-
rahakausi kuluu samanaikaisesti ja vanhempainraha maksetaan vähimmäis-
määräisenä. 

Myös isien omia vapaita on lisättävä ja niiden pitämisaikoja joustavoitettava 
niin, ettei kenenkään isyysvapaat jää pitämättä ns. hankalan ajankohdan takia. 
Neuvoloissa yms. sekä tiedotuksen keinoin tulee pyrkiä jatkuvaan kampanjoin-
tiin perhevapaiden jakamismahdollisuudesta sekä rohkaistava isiä käyttämään 
nykyistä enemmän vanhempien kesken jaettavia vanhempainvapaita.

Yksi mahdollisuus on yhdistää vanhempainvapaat ja hoitovapaat nykyistä 
joustavammaksi kokonaisuudeksi. Esimerkiksi Ruotsissa päivärahakausi on 
paljon pitempi kuin Suomessa ja pitämisaika todella joustava ulottuen lapsen 
kouluvuosiin saakka. 

Perheiden mahdollisuutta osittaisen hoitovapaan käyttöön on tuettava ko-
rottamalla osittaista hoitorahaa ja suhteuttamalla päivähoitomaksut nykyistä 
paremmin hoitoaikaan. On tunnustettava myös se, että joissakin tilanteissa, 
esimerkiksi yksinhuoltajilla osa-aikatyö voi olla kohtuullisempi vaihtoehto kuin 
kokopäivätyö. On kuitenkin parempi, että ollaan osa-aikatyössä kuin kokonaan 
pois työmarkkinoilta. Osa-aikatyön, osittaisen hoitorahan ja osa-aikapäivä-
hoidon yhdistelmästä tulee tehdä nykyistä kilpailukykyisempi. Näin voitaisiin 
tukea (naisten) työhön paluuta, ja vähentää vuosikausien yhtenäisten työelä-
mästä poissaolojaksojen määrää. Osapäivähoidon maksu tulisikin mitoittaa 
huolellisesti mm. yksinhuoltajien kannustavuutta ajatellen.

Pienituloisten oikeus maksuttomaan päivähoitoon on tärkeä tasa-arvoisuu-
den tae. Päivähoito mahdollistaa myös tuen esimerkiksi lastensuojelullisista 

Osa-aikatyön, osit-
taisen hoitorahan 
ja osa-aikapäivä-

hoidon yhdistelmästä 
tulee tehdä nykyistä 
kilpailukykyisempi.
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syistä tukea tarvitseville perheille. Päivähoitoa tulee kehittää niin, että sen var-
haiskasvatuksellinen merkitys kasvaa.

Koulujen aamu- ja iltapäivähoitoa on kehitettävä edelleen ja mahdollistet-
tava iltapäivätoiminta esimerkiksi kerhotoimintana koko alakoulun ajan. 

Vanhempien mahdollisuuksia osallistua nykyistä enemmän päiväkodin tai 
koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön on lisättävä. Esimerkiksi vanhemmille 
voitaisiin järjestää vuosittain palkallinen vapaapäivä päivähoidon ja koulun 
kanssa tehtävään yhteistyöhön.

oPPimisvaikeuksiin tukea ajoissa

Lasten ja nuorten oppimisvaikeuksiin tulee saada apua mahdollisimman 
varhaisessa vaiheessa. Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten integrointi 
muihin ryhmiin on toivottavaa, mutta tämä edellyttää lisäresursseja ja pienem-
piä lapsiryhmiä. 

Esimerkiksi luki- tai puhevaikeuksista sekä motorisista tai neurologisista 
vaikeuksista kärsivien lasten tuki ei ole riittävää, vaan avunsaanti on kiinni 
liian paljon vanhempien aktiivisuudesta ja halukkuudesta tai kyvystä hankkia 
palvelua yksityisiltä markkinoilta. Tarvittavat kunnalliset tukipalvelut, kuten 
puhe- ja toimintaterapia tai neuropsykologinen kuntoutus, tulisi voida järjestää 
joustavasti lasten ja nuorten arkipäivässä, päivähoidossa ja koulussa. 

Päivähoidossa ja koulussa erityisopetusta on järjestettävä tarvetta vastaa-
vasti. Päteviä erityisopettajia tarvitaan lisää. Myös tukiopetusta ja koulunkäyn-
tiavustajan apua tulee järjestää tarpeen mukaan. Yläasteella ja toisella asteella 
on turvattava nykyistä parempi oppilaanohjaus ja tutustuminen työelämään 
ja ammatteihin. Pirstoutuneet luokat, kurssimuotoisuus sekä koulujen niukat 
voimavarat lisäävät suunnitelmallisen opinto-ohjauksen tarvetta. Laadukkaalla 
opinto-ohjauksella on mahdollista ehkäistä opintojen keskeyttämistä.  

oPPilashuolto toimii vain joidenkin kohdalla

Koulun oppilashuolto ylläpitää koululaisten terveyttä ja psykososiaalista hyvin-
vointia. Tämä tehtävä on tärkeä osa koulun toimintaa niin perusopetuksen op-
pilaiden ja heidän perheidensä kuin  toisen asteen opiskelijoiden hyvinvoinnin 

Laadukkaalla 
opinto-ohjauk-
sella on mahdollista 
ehkäistä opintojen 
keskeyttämistä. 
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näkökulmasta. Tämän toiminnan laiminlyönnistä on ollut hälyttäviä merkkejä 
viime vuosilta. Oppilashuollon ohjausjärjestelmä on ollut hajanainen, joka on 
osaltaan aiheuttanut ongelmia käytännön hyvälle toteutukselle. Toiminnan ke-
hittäminen ja palvelujen lisääminen kaikkien oppilaiden oikeudeksi edellyttää 
vihdoinkin erillisen oman oppilashuoltolain säätämistä, jolloin vastuut ja toi-
mintojen sisällöt tulee selkeästi määriteltyä. 

Perheiden kotiPalvelut on Palautettava arjen avuksi

Lapsiperheiden kotipalvelu katosi lähes kokonaan kuntien lapsiperhepalveluiden 
valikosta viime vuosikymmenellä. Aikaisemmin kotipalvelun avulla pystyttiin 
antamaan tukea monille lapsiperheille hyvin tavallisissa perheen hyvinvointia 
uhkaavissa tilanteissa. Olipa kysymys sitten esimerkiksi vanhempien sairaudesta 
tai perheen kasvatusvalmiuksien tukemisesta kuin vammaisen lapsen hoidon 
erityisestä tuesta. Kotipalvelu toimi monipuolisesti ehkäisevänä lapsiperheiden 
tukena ennen kuin perheen kohtaamat ongelmat pääsivät syvenemään. Lasten ja 
perheiden hyvinvoinnin turvaamiseksi on selkeä tarve kotipalvelujen palautta-
miseen osaksi lapsiperheiden hyvinvointipalveluja. Kotipalvelut ovat keskeinen 
ehkäisevän työn muoto, jolla on pitkän aikavälin myönteisiä vaikutuksia niin 
lasten ja perheiden elämäntilanteisiin kuin mahdollisuuksiin vähentää yhteis-
kunnan usein hyvin kalliiden korjaavien toimenpiteiden määrää. 

lastensuojeluun tarvitaan lisää ammattilaisia

Lastensuojelun tavoitteena on taata lapsen turvallinen kasvu ja kehitys sekä 
hyvä hoito kaikissa olosuhteissa. Lasten hyvinvoinnin riskit lisääntyvät lasten 
ja nuorten kasvuympäristöjen muuttuessa sekä perheiden kohtaaminen on-
gelmien kasvaessa. Vanhempien ongelmat, kuten toimeentulovaikeudet, päih-
teiden käyttö tai mielenterveysongelmat sekä niihin usein liittyen työttömyys 
muodostavat vaikeita elämäntilanteita, jotka voivat johtaa myös kyvyttömyy-
teen huolehtia lapsista. Lastensuojelun haasteet ovat kasvaneet voimakkaasti 
viimeisen 10–15 vuoden aikajaksolla. Lastensuojelun kohteena olevien lasten 
määrä on kasvanut voimakkaasti. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä 
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kaksinkertaistui ja huostaanotoista noin puolet tehdään edelleen vastoin van-
hempien tahtoa.

Uuden lastensuojelulain mukaisesti lastensuojelun toimenpiteiden painopis-
tettä tulisi suunnata kuntatasolla yhä enemmän ennaltaehkäisevän ja varhaisen 
tuen lisäämiseen. Kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelujen 
tulee yhdessä koulun ja muun lasten ja nuorten elämään liittyvän kunnalli-
sen palvelujärjestelmän kanssa muodostaa suunnitelmallinen kokonaisuus, 
jolla lastensuojelun erityistoimenpiteiden määrää voidaan vähentää. Toimiva 
ja universaali peruspalvelujärjestelmä on parhainta lastensuojelun ennaltaeh-
käisevää toimintaa.

Kunnallisen lastensuojelun henkilöstö on toiminut jo pitkään niukoilla voi-
mavaroilla suhteessa kasvaneeseen lastensuojelutarpeeseen. Uuden lain myötä 
kunnille syntyy uusia toimintavelvoitteita, joita ei voida hoitaa ilman amma-
tillisen henkilöstön lisäämistä. Kuntien tulee huolehtia riittävän ammatillisen 
henkilöstön rekrytoinnista uuden lastensuojelulain kokonaisuuden toteutta-
miseksi.

Lastensuojelun sijaishuollossa painopiste on edelleen laitosmaisessa hoi-
dossa. Lapsen edun kannalta olisi tarkoituksenmukaista lisätä kodinomaisen 
sijaishoidon, kuten perhehoidon osuutta. Perhehoitolainsäädäntöä tulisi mo-
dernisoida ja hoidon tuottamisesta maksettavia korvauksia korottaa vastaamaan 
lapsen hoidon todellisia kustannuksia.

Lastensuojelun toimintatavat ovat myös voimakkaasti uudistumassa. Lasten-
suojelussa on haettu vaihtoehtoisia toimintamalleja lastensuojelun kansallisen 
kehittämistoiminnan kautta. Jatkossa tulee edelleen turvata vaihtoehtoisten 
toimintatapojen etsiminen ja kokeilut mahdollistamalla kuntapalvelujen sisäl-
löllisen kehittymisen tuki sosiaalialan osaamiskeskusten sekä tutkimuslaitosten 
yhteistyöllä.  Keskeisiksi jatkossa nousevat lastensuojelun avohuollon tukipal-
velujen ja menetelmien, kuten tukiperhetoiminnan tai perheen läheisten ih-
misten voimavarojen hyödyntäminen. Huostaanottojen siirtyminen hallinto-
oikeuksien tehtäväksi edellyttää seurantaa, jotta voidaan tarvittaessa reagoida 
ja luoda tarkoituksenmukaisempi järjestelmä.
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5.
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Syrjäytymisen uhka voi 
osua kehen tahansa

Syrjäytyminen on ihmisen hyvinvointia ja toimintakykyä voimakkaasti ra-
pauttava kehityskulku, jonka ehkäisemisessä yhteiskunnalla on todella suuri 
merkitys. Osattomuudesta osallisuuteen auttaminen on monipuolinen ja kat-
tava prosessi, jossa solidaarisuus ja välittäminen antavat sekä avun tarvitsijalle 
että sen antajalle konkreettista elämänsisältöä ja turvaa. Syrjäytymisen uhka 
on dramaattisimmillaan silloin, kun se osuu nuorten kohdalle ja vangitsee 
ihmisen oman dynamiikkansa sisälle. Ketään ei ole kuitenkaan tuomittu syr-
jäytymään. 

Nuorten kohdalla on puhuttu paljon kodin, koulun ja kavereiden merki-
tyksestä syrjäytymisen ehkäisyssä. Itse asiassa voi olla niin, että monesti juuri 
tämä kolmiyhteys on pikemminkin syrjäytymisen syy kuin väline ehkäistä sitä. 
Kun kotona on vaikeita ongelmia eikä koulu suju, niin kaveriporukka muodos-
tuu usein samankaltaisia vaikeuksia kokevista. Koulusta pinnattu vapaa-aika 
saattaa kulua näpistelyn, päihteiden tai vaikka tietokonevirusten rakentelun 
merkeissä. Kuilut muualle yhteiskuntaan kasvavat ja hankaloittavat uudelleen-
integroitumista.

Yhteiskunnan ja etenkin kuntien on järjestettävä nuorille monipuolisempia 
harrastusmahdollisuuksia kuin nykyisin. Myös maksutonta, mielekästä teke-
mistä pitäisi olla tarjolla. Harrastuskulttuuri ei saisi olla koulukulttuurin jatke, 
jossa pärjäämistä mitataan samantyyppisillä kriteereillä. Tarvitaan toimintaa, 
jossa pärjäävät myös koulussa hankaluuksia kokevat ja jonka kautta voi saada 
tarvitsemaansa aikuisen mallia, mikäli tällainen muuten puuttuu. 
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Kouluissa olisi otettava tosissaan oppilaskuntatoiminta, ja kannustettava 
oppilaiden keskinäiseen yhteistyöhön ja oppituntien ulkopuoliseen toimin-
taan. Oppilaskuntia on ohjattava järjestäytymään, ja oppilaille on annettava 
sananvaltaa oman opiskelunsa järjestämiseen. Suomessa on myös paljon ko-
kemuksia siitä, miten esimerkiksi ammatillisissa oppilaitoksissa nuorten ryh-
mäyttäminen ja tutorointi voivat konkreettisesti vähentää turhien koulutuksen 
keskeyttämisten määrää.

Kouluopetusta on monipuolistettava, jotta huonosti lukuaineiden parissa 
viihtyvät voivat oppia näkemällä ja kokemalla. Esimerkiksi yhteiskuntaoppiin, 
uskontoon ja kuvaamataiteisiin olisi hyödyllistä yhdistää järjestö-, yhdistys- ja 
muita vierailuja nykyistä enemmän. 

Erityisen selvästi syrjäytymisen vaara kohtaa Suomessa nuoria koulupudok-
kaita, mielenterveyden ongelmista kärsiviä, päihdeongelmaisia sekä vankeja. 

jokaiselle nuorelle koulutusPolku 

Oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa eri väestöryhmien väliset koulutustaso-, 
terveys- ja tuloerot eivät kasva tai periydy. Tällä hetkellä yhteiskunnallinen kehi-
tys Suomessa ei ole tämän mittarin valossa oikeudenmukaista. Eriytyvä kehitys 
alkaa monessa tapauksessa koulusta. Erityisen tärkeää on se, että ohjautuuko 
nuori peruskoulun jälkeen toisen asteen koulutukseen saaden polullaan riit-
tävästi tukea ja apua. Koulutuksen keskeyttäminen erityisesti oppivelvollisuu-
den päättymisen jälkeen on ehkä merkittävin myöhempään syrjäytymiseen ja 
huono-osaisuuteen liittyvä taitekohta.

Koulutuksen nivelvaiheisiin liittyvät ratkaisut on etsittävä yhteistyössä 
oppilaitosten, viranomaisten ja nuorten itsensä ja nuorten läheisten kanssa. 
Myöhemmässä vaiheessa tapahtuvaa koulutuksen keskeytystä ja tästä aiheutu-
vaa syrjäytymisvaaraa pitää torjua myös yhteistyössä työvoimaviranomaisten 
kanssa. Työpajat, työssäoppiminen sekä koulutuksen keskeytyksen ehkäisy ver-
taistoimenpitein ovat tärkeitä keinoja nykyistä positiivisempaan kehityskulkuun 
monien nuorten kohdalla. Syrjäytymistä voisi ehkäistä huomattavasti myös 
raja-aitojen kaatamisella toisen asteen koulutuksen sisällä. Tällä hetkellä lukio 
ja ammatillinen koulutus muodostavat opiskelijoille hankalia valintatilanteita, 
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ja ajavat osan opiskelijoista mieluummin lopettamaan koulutuksen kuin vaih-
tamaan kokonaan toiselle väylälle.

Koulutuksen keskeyttäjien osalta on huomioitava myös toisen asteen kou-
lutuksen tosiasiallinen maksullisuus. Ammatillisissa oppilaitoksissa erilaisiin 
materiaalimaksuihin saattaa kulua satoja euroja vuodessa, lukioissa taas kirja-
kulut ovat suuret. Toisen asteen opintotukea on parannettava tai kouluttautu-
misen kustannuksia alennettava, jotta keskeyttämisen syy ei kenelläkään olisi 
taloudellinen mahdottomuus osallistua koulutukseen. 

Nuorten toimeentulotukiasiakkaiden tilannetta on arvioitava aina syvälli-
semmin kuin mikä tukipäätöksen kannalta olisi välttämätöntä. Sosiaalitoimis-
ton on yhdessä nuoren itsensä, kunnan, työpajojen ja koulutuksen järjestäjien 
kanssa etsittävä jokin sopiva tapa löytää aktiivista tekemistä tavoitteena työllis-
tyminen. Oppivelvollisuusikää on myös nostettava siten, että syrjäytymisuhan 
vaarassa olevat peruskoulunsa päättäneet voidaan tehokkaammin ohjata heille 
sopivien koulutusmuotojen pariin.

mielenterveysPalveluiden  
kasvanut merkitys tunnistettava

Mielenterveys on keskeinen hyvinvoinnin osatekijä. Lasten ja nuorten mielen-
terveyden vahvistaminen toteutuu parhaiten varhaisen tuen ja räätälöityjen 
kuntoutustoimenpiteiden avulla lapsiperheiden peruspalvelujärjestelmässä. 
Toimiva äitiys- ja lastenneuvolajärjestelmä, laadukas ja perheiden sekä lasten 
tarpeisiin vastaava päivähoitojärjestelmä sekä lapsen kokonaiskehitystä tukeva 
koulu luovat rakenteen, joilla voidaan parhaiten vähentää lasten ja nuorten 
mielenterveysongelmien syntymistä aiheuttavia riskejä. 

Peruspalvelujärjestelmän sisälle ja tueksi tulisi saada nykyistä enemmän 
mielenterveyden erityisosaamista lasten ja nuorten sekä myös heidän vanhem-
piensa mielenterveysongelmien ehkäisemiseksi. Tätä osaamista tulisi valuttaa 
kaikkiin kunnissa perheiden kanssa toimiviin palveluyksiköihin. Samalla tulee 
kuitenkin huolehtia riittävistä erityispalvelujen voimavaroista, jotta lapsen edun 
vastainen tilanne kohtuuttomina palveluun pääsyn odotusaikoina poistuisi.

Peruspalvelujärjestelmässä kasvatus- ja perheneuvolat ovat menettäneet 
asemansa matalan kynnyksen perheiden tukipaikkoina. Niiden toiminta muo-

Koulutuksen keskeyt-
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linen maksullisuus.



76

toutui viime vuosikymmenellä ennalta ehkäisevästä perheneuvonnasta yhä 
enemmän psykiatrisiksi avohuollon yksiköiksi, joiden tehtäväksi muotoutui 
toimia lasten ja nuorten psykiatrian alueellisina toimintapisteinä avohuollon 
kuntoutuksen mahdollistamiseksi. Samalla useiden kasvatus- ja perheneuvo-
loiden osaaminen kapeutui moniammatillisesta tiimityöstä jopa yhden työn-
tekijän vastaanottotoiminnaksi. 

Kasvatus- ja perheneuvoloiden asema tulee palauttaa osaksi perheiden var-
haisvaiheen tukea sekä ennaltaehkäisevää palvelujärjestelmää, joihin perheiden 
on helppo hakeutua saamaan neuvoja hyvin arkipäiväistenkin ongelmien rat-
kaisemiseksi. Tukea tulisi olla saatavilla niin lapsen kasvuun kuin vanhempien 
parisuhteeseenkin liittyen. 

mielenterveysongelmissa tarvitaan pitkäjänteistä tukea

Mielenterveysongelmista on tullut todellinen kansansairaus. Suomalaisten mie-
lenterveysongelmat ovat yleistyneet ja psyykkinen sairastavuus selvästi lisäänty-
nyt, ja viimeaikoina yleistymistä on todettu erityisesti nuorilla tytöillä. Kuntou-
tustukipäätöksiä eli määräaikaisia työkyvyttömyyseläkepäätöksiä myönnetään 
mielenterveyssyistä vuosittain noin 4000. Mielenterveysongelmat kroonistuvat 
ja vaikeutuvat nopeasti, ja apua niiden hoitamiseksi tarvitaan selvästi nykyistä 
enemmän.

Psykiatrisen terveydenhoidon nopea saatavuus ja laatu ovat hoidon onnis-
tumiselle tärkeitä etenkin, kun mielen pahoinvointi on usein vaarassa siirtyä 
sukupolvelta toiselle. Mielenterveysongelmat on saatava hallintaan ajoissa, tai 
ne heikentävät ihmisen elämänlaatua ja työkykyä pysyvästi. 

Mielenterveyspalveluiden piiriin on kuitenkin valitettavasti vaikea päästä. 
Palvelujen saanti edellyttää liiaksi henkilön omaa aktiivisuutta tilanteessa, jossa 
hän muutoinkin tarvitsee runsaasti toisten ihmisten tukea. 

Suurin osa mielenterveyspotilaista ja heidän ongelmistaan kohdataan kun-
tien peruspalveluissa. Siksi peruspalveluissa työskentelevillä tulisi olla kykyä 
tunnistaa ja auttaa ajoissa ennen tilanteen kriisiytymistä. Terveyskeskuksiin 
tulee tuoda yleislääkärin ohella säännölliselle vastaanotolle yleisemmin tarvit-
tujen erikoisasiantuntijoiden palveluita, mukaan lukien psykiatri, psykologi ja 
sosiaalityöntekijä. Kun riittävät psykologi- ja psykiatripalvelut ovat saatavilla 
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myös perusterveydenhuollossa, kynnys tavata ammattiauttajaa madaltuu. Lä-
helle tuodut erikoislääkäripalvelut lisäävät myös terveyskeskuslääkärien kon-
sultaatiomahdollisuuksia. 

Julkisen sektorin psykiatripula on maanlaajuinen ongelma. Erikoistumis-
paikkojen määrää tulee lisätä ja kunnallisen sektorin houkuttelevuutta työpaik-
kana suhteessa yksityissektoriin tulee parantaa. Kuntien on kehitettävä kunta-
kohtaista ja alueellista mielenterveyspalvelujen suunnittelua sekä koordinointia. 
Riittävät henkilöstöresurssit mielenterveyspalveluihin on varmistettava. 

Avohuollon mielenterveystyössä olennaista on arkipäivän toiminta, jossa 
voi harjoitella omien asioiden hoitoa, sosiaalisia suhteita ja työkuntoa. Ne val-
mentavat myös kokeiluihin avoimilla työmarkkinoilla.  Klubitalot, erilaiset 
päiväkeskukset ja muut vertaisyhteisöt ovat olennaisia avohuollon mielenter-
veystyössä, sillä psykiatrinen avohoito on yleensä verrattain harvajaksoista 
keskustelua asiantuntijan kanssa. 

Mielenterveyspalveluissa on huomioitava koko perhe. Lapsen mahdollinen 
hoidon ja tuen tarve on kartoitettava huolellisesti aina, kun jompikumpi van-
hemmista hakee apua mielenterveyden ongelmiin. Lastenpsykiatrian henki-
löstöresursseja tulee lisätä. Lastenpsykiatrian palveluita annettaessa tulee niin 
ikään huomioida koko perhe ja tukea sen hyvinvointia.  

Julkisen terveydenhuollon tulee kantaa päävastuu kaikista kansanterveys-
työn ja erikoissairaanhoidon osa-alueista - niin psykoterapiapalveluistakin. 

Julkisen terveydenhuollon mahdollisuudet nykyistä runsaampaan panos-
tukseen ovat kuitenkin toistaiseksi vähäiset. Kansaneläkelaitos on tähän men-
nessä vastannut merkittävästä osasta psykoterapiahoidon kustannuksia muun 
muassa harkinnanvaraisen kuntoutuksen kautta. Mielenterveyspalvelujen no-
pean saatavuuden turvaamiseksi tulisi nopeasti panostaa taloudellisia resursseja 
kunnallisiin psykoterapiapalveluihin. 

Mielenterveyspalveluja tarvitsevien yhdenvertaisen aseman parantami-
seksi tulee harkinnanvarainen mielenterveyskuntoutus muuttaa oikeudeksi 
kuntoutukseen silloin, kun lääketieteelliset syyt ovat olemassa. On myös syytä 
harkita kaikkien nimekesuojattujen psykoterapeuttien antaman psykoterapian 
saattamista sairausvakuutuskorvauksen piiriin. Tällöin korvausta maksettaisiin 
muidenkin kuin lääkäreiden antaman psykoterapian kustannuksista. Korva-
usta maksettaisiin samalla korvausmenettelyllä ja korvaustasolla kuin muus-
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takin lääkärin määräämästä tutkimuksesta ja hoidosta. Sairaanhoitopiirin ja 
kansaneläkelaitoksen toimiva alueellinen yhteistyö on tärkeää psykoterapian 
saatavuuden kannalta. 

Vastuun liian laajamittaiseen siirtämiseen julkiselta terveydenhuollolta sai-
raanhoitovakuutuksen rahoittamalle toiminnalle liittyy vaara julkisten terveys-
huollon palvelujen vähenemisestä. Vastuu on jo nyt siirtynyt mielenterveys-
palveluiden osalta liiaksi yksityiselle sektorille. Jatkossa tarvitaan lisää tietoa 
julkisen terveydenhuollon järjestämien psykoterapiapalveluiden tuotantomää-
ristä ja kustannuksista. Julkisten ja yksityisten palvelujen roolit mielenterveys-
palveluissa on selkeytettävä. 

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut ovat olennainen osa kuntou-
tumista. Asumispalveluiden tulee vahvistaa sosiaalista toimintakykyä ja lisätä 
kuntoutujan edellytyksiä omatoimiseen pärjäämiseen. Joillekin tuettu asumi-
nen on tarkoituksenmukainen ratkaisu  pysyvänä asumismuotona ja siihenkin 
tulee olla mahdollisuus.

Mielenterveystyö ei saa olla vain mielenterveyden häiriöiden hoitamista, 
vaan peruspalveluissa on muistettava niiden erityistehtävä asiakkaiden mie-
lenterveyden edistäjänä.

Päihdeongelmien hoito edellyttää kulttuurinmuutosta

Elämme kulttuurien ja säätelytapojen maailmanlaajuisen yhdenmukaistumi-
sen vaihetta. Se vaikuttaa monella tavalla yhteiskuntaamme ja arkielämään asti. 
Tämä monimutkaistaa ja laajentaa päihdekysymysten hallinta-aluetta, mutta ei 
vie merkitystä lähi- ja paikallisyhteisön ja yksilötason ratkaisuilta. 

Noin 10 % ihmisistä kuluttaa Suomessa puolet käytetystä alkoholista. Al-
koholin käyttömäärissä ei ole suuria eroja eri väestöryhmien välillä, mutta 
alkoholiin liittyvät ongelmat suurkulutus, humalajuominen ja alkoholikuol-
leisuus - kasautuvat heikossa taloudellisessa ja sosiaalisessa asemassa oleville. 
Yhteiskunnassa täytyy olla kaikille tarjolla hyvän elämän rakennusaineita, jotta 
päihteet eivät asetu niitä korvaamaan.

Alkoholin käyttötavat globalisoituvat, eikä enää voida erottaa esimerkiksi 
pohjoismaista tai eteläeurooppalaista juomistapaa. Tämä on seurausta paitsi 
kulttuurisesta vuorovaikutuksesta myös ja ennen kaikkea aktiivisesta markki-
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noinnista, jolla on onnistuneesti tähdätty väkevien juomien kulutuksen kas-
vuun. Globaalisti alkoholinkäyttö ja sen aiheuttamat haitat kasvavat voimak-
kaasti, kun kehittyvien maiden elintaso kohoaa.

Suomessa nykyinen kuluttajavalistus ja vastuullisen juomisen ihanne eivät 
riitä pysäyttämään alkoholin kulutuksen kasvua. Siinä voidaan onnistua vain 
laajalla valtiovallan, kuntien, järjestöjen ja elinkeinoelämän ja myös kulttuuri-
elämän yhteistyöllä. Tavoitteeksi on asetettava suomalaisten alkoholinkäytön 
puolittaminen vuoteen 2040 mennessä. Tähän tavoitteeseen voidaan päästä 
samanaikaisella ja yhteen nivoutuvalla toiminnalla paikallisesti, kansallisesti 
ja kansainvälisellä tasolla. Keskeistä päihdehaittojen vastaisessa työssä on kes-
kittyä sosioekonomisten terveyserojen kaventamiseen, alkoholin käytön ja 
tupakoinnin vähentämiseen tai ainakin aloittamisiän nostamiseen sekä suur-
kulutuksen vähentämiseen.

kulutustottumukset on muutettava

Nykyisiä kulutustottumuksia on voitava muuttaa. Alkoholinkulutuksen taso 
määräytyy lähinnä hinnan, saatavuuden ja markkinoinnin kolmiossa. Myös 
elämäntapaeroja kavennettaessa politiikan keinot ovat keskeisiä. 

Omaehtoisuuteen ja vapaaehtoisuuteen kannustaminen on välttämätöntä: 
ammatillisena työnä päihde-ehkäisy on ylivoimaisen tehtävän edessä, elleivät 
ihmiset ota asiaa omakseen. Ihmisen oman päätösvallan osuus päihdesääte-
lyssä säilyy aina, mutta yhteisöt voivat liittää siihen omaehtoisen säätelyn ja 
sosiaalisen vastuun.

Ehkäisevä päihdetyö edellyttää päihdekysymysten hallinnan lisäksi ymmär-
rystä ihmisten hyvinvoinnin koko kentästä. Ehkäisevän päihdetyön ammatil-
lisen osaamisen lisäämiseksi järjestöt voivat osoittaa olennaisia tarpeita ja ke-
hittää toimintamalleja. Lisäksi tarvitaan kuitenkin tietoa, joka syntyy olemalla 
mukana ihmisten arjen yhteisöissä. Tässä kansalaisjärjestöjen asiantuntemus 
on keskeistä. Se on osattava kanavoida osaksi pitkäjänteistä työtä.

Alkoholimainonta johtaa tutkimusten mukaan nuorten alkoholinkäytön 
aloittamisiän laskuun. Alkoholiriippuvaisilla alkoholimainonnalle altistumi-
nen aktivoi aivojen mielihyväkeskusta ja on omiaan pahentamaan riippuvuus-
kierrettä. Kokonaiskulutuksen alentamiseksi ja alkoholin käytön aloittamisiän 
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nostamiseksi tulee alkoholin mielikuvamainonta kieltää. Mielikuvamainonnan 
kielto on myös EY-tuomioistuimen mukaan hyväksyttävä ja perusteltu kan-
santerveyttä edistävä toimi, vaikka se merkitseekin puuttumista palveluiden 
vapaaseen liikkuvuuteen. 

Alkoholiverotusta on syytä edelleen kiristää alkoholinkulutuksen kääntämi-
seksi laskuun pitkäjänteisesti kaikissa tuoteryhmissä. Myös tupakkaverotusta 
on syytä korottaa.

Raittiustyölain mukaan kunta on velvollinen huolehtimaan ehkäisevästä 
päihdetyöstä. Ehkäisevää päihdetyötä on parasta toteuttaa moniammatillisesti 
eri kuntien hallintokuntien, erityisesti nuoriso-, opetus-, sosiaali- ja terveys-
tointen, sekä järjestöjen kesken. Erityisesti ruohonjuuritason työssä järjestöjen 
rooli on keskeinen. 

ongelmat liittyvät toisiinsa

Kaksoisdiagnoosi-käsite otettiin käyttöön 90-luvulla. Kaksoisdiagnoosissa hen-
kilöllä on kaksi lääkärin erikseen määrittelemää sairautta, sekä päihde- että 
mielenterveysdiagnoosi. Kaksois-diagnoosipotilaiden hoito hakee muotoaan. 
Avohoito on kaksoisdiagnoosipotilaillekin ensisijainen hoitomuoto. Kaksois-
diagnoosin saaneiden asiakkaiden hoidossa tarvitaan laajaa näkökulmaa ja yh-
teistyötä mielenterveyspalveluiden ja sosiaalitoimeen kuuluvien A-klinikoiden 
välillä. 

Päihdepalvelujen laatusuosituksen mukaan kunnassa tulisi olla selkeästi 
sovittu päihdepalveluiden työnjako. Erityisesti mielenterveysongelmista kärsi-
vien päihdeongelmaisten pääasiallinen hoitovastuu tulee määritellä. Asiakkaan 
näkökulmasta on erittäin tärkeää, että päihde- ja mielenterveystyön yhteistyö 
toimii. Niillä paikkakunnilla, joilla mielenterveystoimistot ja A-klinikat toi-
mivat samoissa tiloissa on yhteistyö osoittautunut toimivaksi. Myös asiakkaan 
sosiaalisten tukiverkostojen kartoittaminen ja vahvistaminen on olennaisen 
tärkeää hoitotulosten pysyvyyden kannalta. Jos asiakas vain palautetaan enti-
seen ympäristöönsä ilman tukitoimia, on todennäköistä, että hän hetken päästä 
palaa takaisin. 

Huumeiden käytöstä aiheutuvia haittoja on ehkäistävä tunnustaen huu-
meiden käyttäjien ihmisarvo ja oikeus hoitoon. On puututtava koko laittoman 
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huumetalouden ketjuun huumeiden kasvattajista ja tuottajista myyjien kautta 
käyttäjiin. Huumetyössä ongelmana ovat esimerkiksi nuorille sopivien huume-
hoitoyksiköiden vähäinen määrä. Huumevieroituksen ajallista pituutta tulisi 
lisätä ja huumehoitojen jatkuvuus taata. 

Päihdeongelmaisten ihmisten tuettu asuminen on tärkeätä, sillä usein pit-
käaikaiset päihdeongelmat aiheuttavat sosiaalisia ongelmia myös asumisessa. 
Monilla asunnottomilla on takanaan myös päihteiden ongelmakäyttöä, joka 
pitkittää asunnottomuutta. Asumiseen tulee liittää sosiaalista kuntoutusta ja 
arkielämän taitojen valmennusta. Tuetun asumisen kautta tulee edetä normaa-
leihin asumisratkaisuihin.

Päihteiden käyttöä on vähennettävä kansainvälisin toimenpitein

Euroopan unioni säätelee päihdemarkkinoiden kehikon. Päihteillä ei ole erityis-
asemaa unionin muodostamalla markkina-alueella, vaikka pelkästään alkoholi-
haitat aiheuttavat EU-alueella yhteiskunnille 125 miljardin euron kustannukset. 
Euroopan unionin tulisi määritellä alkoholi- ja tupakkatuotteet kansanterve-
ydelle haitallisiksi aineiksi, joiden maahantuontia kansallisvaltioilla on oikeus 
rajoittaa sekä määrällisesti että laadullisesti.

Maailman kauppajärjestössä käynnissä oleva prosessi tähtää kaupan vapaut-
tamiseen. Suomessa alkoholin vähittäismyynti perustuu monopolijärjestelmään, 
jonka merkitys alkoholihaittojen kurissapitämisen kannalta on vahva. Suomen 
on huolehdittava, että palveluiden vapauttamiseen

tähtäävät neuvottelut eivät johda siihen, että Suomen alkoholipolitiikkaa 
jouduttaisiin mukauttamaan markkinaehtoisesti. Alkoholipolitiikan on jatkos-
sakin – ja entistä enemmän – määräydyttävä kansanterveysperustein.

Alkoholi on määriteltävä erityiseksi hyödykkeeksi, jonka markkinoita kan-
sallisvaltioiden on saatava säädellä. Pitkällä tähtäimellä on pyrittävä tilantee-
seen, jossa alkoholimarkkinoita säädellään globaalitasolla. Alkoholi tulisi kan-
sainvälisissä sopimuksissa selkeästi määritellä ei-tavanomaiseksi hyödykkeeksi 
ja samalla antaa valtioille mahdollisuudet rajoittaa sen kauppaa ja markkinointia 
kansanterveysperustein. 
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vankeudesta Pitää auttaa Pois

Vankeuden taustalla ovat usein päihde-, ihmissuhde- ja elämänhallintaongel-
mat. Suurimmalla osalla vangeista on mielenterveyden häiriö tai päihderiip-
puvuus. Kahdella kolmasosalla on vakavia päihdeongelmia. 

Vuonna 2006 voimaan tulleessa vankeuslainsäädännössä korostuu uusinta-
rikollisuuteen vaikuttaminen. Tähän liittyy oleellisesti vankien huume- ja päih-
detyö. Ilman hyvää ja laadukasta päihdetyötä ei pystytä vaikuttamaan myöskään 
muihin vangin ongelma-alueisiin. Tämä edellyttää, että huumeiden käyttö van-
kiloissa pystytään estämään ja että kaikille vangeille, jotka tarvitsevat päihde-
kuntoutusta, sitä järjestetään. Vankiloissa tulee olla riittävästi henkilöstöä, mm. 
sosiaalityöntekijöitä, -ohjaajia ja psykiatrisia sairaanhoitajia, joiden tavoitteena 
on kuntouttaa vankia sopeutumaan arkielämään.

Vankeuslain mukaan vangeille tehdään vankeusajan suunnitelma, jota täy-
dennetään hyvissä ajoin ennen vapautumista ns. vapautumissuunnitelmalla. 
Tätä laadittaessa vankilan viranomaiset ovat yhteydessä Kriminaalihuoltolai-
toksen aluetoimiston työntekijöihin, tarvittaessa myös kotikunnan sosiaali-, 
terveys-, päihdehuollon-, asunto- sekä työvoimaviranomaisiin.  

Jotta uusintarikollisuuden vähentämiseen pystytään vaikuttamaan, edellyt-
tää se myös kunnilta monipuolista ja pitkäjänteistä panostamista vapautuvien 
vankien palveluiden kehittämiseen. Kunnan on myös tarvittaessa järjestettävä 
asunto vapautuvalle vangille. Lähtökohtana on vankilassa annettu tehostettu 
ja pitkäjänteinen kuntoutus ja sen jatkaminen avohuollossa tai erilaisissa kun-
toutusyksiköissä.
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Turvallisesti kohti elämän ehtoota

Suomalainen eläketurva on kattavaa ja on menestynyt kansainvälisissä vertai-
luissa hyvin. Eläketurva on myös kyennyt uudistumaan joustavasti yhteiskun-
nan muuttuessa. Tällä tavalla meillä on pystytty varautumaan tuleviin eläke-
menoihin paremmin kuin monessa muussa maassa.   

Työeläke turvaa kohtuullisen toimeentulon vanhuuden, työkyvyttömyyden 
ja perheenhuoltajan kuoleman varalta. Työeläke karttuu nykyisin käytännössä 
kaikesta ansiotulosta. 

Jos ihmisellä ei ole ansiotuloja tai ne ovat olleet vähäisiä, antaa kansaneläke 
tällöin hänelle perusturvan. Kansaneläkkeeseen ovat pohjoismaisen mallin 
mukaisesti oikeutettuja kaikki Suomessa asuvat.  Eläketurva on myös sovitettu 
yhteen muun sosiaaliturvan kanssa kohtuullisen hyvin.

Usein eläketurva nähdään vain vanhuuden turvana. Erityisesti lakisääteistä 
turvaa väheksyvät puheenvuorot unohtavat muut etuudet. On muistettava, että 
lakisääteinen turva kattaa myös työkyvyttömyysriskin ja antaa turvaa perheen-
huoltajan kuoleman varalta. Perhe-eläketurva on tarkoitettu erityisesti lapsiper-
heille, mutta myös pienempituloisen puolison toimeentuloa turvataan. 

Eläketurvaa tarkasteltaessa on ymmärrettävä, että pelkkä rahallinen etuus ei 
tuo ikääntyneille turvallisuutta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimivuus onkin 
tämän vuoksi tärkeä kysymys eläkeläisille. Myöskään verotusta ei saa unohtaa, 
sillä sen avulla vaikutetaan eläkkeellä olevien toimeentuloon.

Suomen eläketurvan vahvuuksista huolimatta löytyy myös selviä ongelmia. 
Tutkimusten mukaan eläkkeensaajissa suurimmat toimeentulo-ongelmat liitty-
vät nuorina työkyvyttömiksi tulleisiin ja ikääntyneisiin yksinäisiin naisiin. Ensin 
mainituista suuri osa ei ole pystynyt osallistumaan työelämään laisinkaan, ja 
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on tällä tavalla pelkän kansaneläkkeen varassa. Myös jälkimmäisestä ryhmästä 
suuri osa on pelkän kansaneläkkeen varassa. Onkin syytä miettiä keinoja, joilla 
voitaisiin tukea vaikeimmassa asemassa olevien kansaneläkeläisten asemaa.

Kysymys indeksiturvasta aiheuttaa myös välillä keskustelua. Indeksien tar-
koitus on turvata eläkkeen ostovoiman säilyminen hintojen muuttuessa. Tämän 
lisäksi työeläkeindeksi huomioi myös osittain ansiotason muutokset. Indeksit 
siis mukauttavat eläketason automaattisesti talouden yleiseen kehitykseen, ja 
ne helpottavat sekä oman turvan että tulevien kustannusten arviointia. 

Indeksiratkaisut voivat olla hyvin kalliita, sillä vaikutukset ulottuvat vuosi-
kymmenien päähän ja ne koskisivat suurta joukkoa ihmisiä. Muutokset eivät 
juuri turvaisi jo eläkkeellä olevien toimeentuloa. Eniten niistä hyötyisivät juuri 
eläkkeen kynnyksellä olevat, jotka saisivat hyödyt mutta eivät joutuisi eläke-
maksuina osallistumaan rahoitukseen.  

Eläketurvan haasteet liittyvät siihen, miten väestön ikääntyessä pystytään 
vastamaan kasvavista eläkemenoista. Keskimääräisten työurien pidentäminen 
helpottaisi sopeutumista. Vuoden 2005 eläkeuudistuksen ensimmäiset vuodet 
näyttävät tässä suhteessa lupaavilta. Omaan valintaan perustuva joustava van-
huuseläkeikä 63 ja 68 vuoden välillä on työhyvinvoinnin näkökulmasta hieno 
asia ja tukee ihmisiä jaksamaan vanhuuseläkeikään asti. Moni on myös valmis 
jatkamaan työntekoa 63 ikävuoden jälkeen. 

Työn tekeminen merkitsee aina parempaa eläketurvaa. Tämän vuoksi kaikki 
toimet, joilla parannetaan työllistymistä ja työnteon jatkamista parantavat myös 
eläketurvaa. Vapaaehtoisten eläkkeiden markkinoijien puheiden yhteydessä 
olisi hyvä huomata tämä tosiasia. Työeläkkeen uudet karttumasäännöt mah-
dollistavat eläketurvan aukkojen paikkaamisen ja eläketurvan parantamisen yli 
63-vuotiaana. Myös vanhuuseläkkeellä oleva pystyy nykysäännösten mukaan 
työskentelemään ja kartuttamaan eläketurvaan.

kansaneläke osana kansankotia

Kansaneläkkeen sosiaalipoliittisesti tärkein kysymys on nykyisin sen taso. Viime 
vuosina tähän onkin kiinnitetty huomiota tasokorotuksilla. Kansaneläkejärjes-
telmää täydentää vähimmäisturvatyyppinen eläketuki niille henkilöille, jotka 
eivät ole oikeutettuja kansaneläkkeeseen eivätkä työeläkkeeseen. 
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Kansaneläkejärjestelmään liittyy eräitä tukijärjestelmiä, jotka koskevat 
kaikkia eläkkeensaajia. Eläkkeensaajan hoitotuki on yleinen vammaisetuuden 
muoto, jota voidaan käyttää eläkkeensaajan vammaisuudesta aiheutuvien kus-
tannuksien korvaamiseen. Tämä järjestelmä liittyy vammaisetuuksien koko-
naisuuteen. Toinen tärkeä eläkkeensaajien tukimuoto on eläkkeensaajan asu-
mistuki, joka myöskään ei ole sidottu kansaneläkkeen saamiseen. 

Eräällä tavalla kansaneläkettä täydentää maahanmuuttajien erityistuki, joka 
on tarkoitettu lähinnä ikääntyneille, mutta myös työkyvyttömille maahanmuut-
tajille, joille ei ole kertynyt kansaneläkettä. 

Kansaneläkkeeseen vaikuttaa nykyisin ainoastaan oman työeläkkeen määrä 
sekä se, onko avioliitossa. Esimerkiksi puolison tulot, pääomatulot tai varal-
lisuus eivät vaikuta eläkkeeseen. Tämän vuoksi pieni osa täyden kansaneläk-
keensaajista kuuluu melko hyvin toimeentuleviin kotitalouksiin. 

Suurin osa täyttä kansaneläkettä saavista saa täyden kansaneläkkeen lisäksi 
myös jotain muuta etuutta. On etsittävä kohdennettuja toimenpiteitä, joiden 
avulla voidaan auttaa kaikkein vaikeimmassa asemassa olevia kansaneläke-
läisiä. Eläkkeensaajien asumistukea pitäisikin parantaa ja hoitotukia kehittää 
osana palveluja.

työeläke on suomalaisen kansankodin kulmakivi

Suomen työeläke on sosiaaliturvaa. Sillä seikalla, että työeläke on sosiaalitur-
vaa, on aivan ratkaiseva merkitys sille, miten järjestelmä asettuu ympäröivään 
yhteiskuntaan ja sen kansainväliseen viitekehykseen. Myös aivan viimeaikainen 
keskustelu Suomen työeläkkeen ympärillä on syytä kytkeä sen yhteiskunnalli-
seen asemaan sosiaaliturvana. 

Työeläkkeessä ei sen eräistä suomalaisista erityispiirteistä huolimatta ole 
kysymys sen enempää kollektiivisesta lisäeläkejärjestelmästä kuin vakuutuslii-
ketoiminnastakaan. Sosiaaliturvana työeläke on yhteiskuntaamme kiinteyttävä 
ja vahvistava järjestelmä. Markkinoilla toimivat vakuutukset ja täydentävät 
lisäjärjestelmät eivät sitä ole. Markkinoilla ihmiset ovat kuluttajia, mutta sosi-
aaliturva edustaa yhteisöllisyyttä, jossa ihmiset huolehtivat yhteisvastuullisesti 
eli solidaarisesti toisistaan ja yhteisestä edusta.
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Suomen työeläkejärjestelmässä on kuitenkin sen kiistattomasta sosiaalitur-
valuonteesta huolimatta eräitä erityispiirteitä, jotka antavat mahdollisuuden 
nähdä sen osaksi markkinoita ja toisaalta osaksi muissa maissa lisäeläkkeitä 
antavia järjestelmiä. Se maailmankin mitassa hyvin poikkeuksellinen järjestely, 
että Suomen työeläkejärjestelmää hoitavat yksityiset työeläkeyhtiöt, yhdistää 
järjestelmän markkinoihin eli yksityisten vakuutusyhtiöiden toimintaan. 

Työmarkkinajärjestöjen aktiivinen osallistuminen järjestelmän hallintoon 
taas viittaa muiden maiden lisäeläkejärjestelmiin, koska muissa maissa Suo-
men työeläkettä vastaavat sosiaaliturvajärjestelmät ovat aina julkista hallintoa 
ja työmarkkinajärjestöillä on merkittävä asema vain lisäeläkkeitä hoitamassa. 
Lisäksi Suomen työeläkejärjestelmän rahastointi on poikkeava piirre, joka tuo 
mieleen enemmän markkinat kuin sosiaaliturvan. Ja vielä neljäntenä poikke-
uksellisena piirteenä ansiokatottomuus tekee järjestelmästä yhtenäisen ja laa-
jasti hyväksytyn kokonaisuuden, jossa ei lisäeläkejärjestelmille jää tilaa, kuten 
muissa maissa.

Vasta Suomen liityttyä ensin Euroopan talousalueen jäseneksi vuoden 1994 
alussa ja seuraavan vuoden alusta Euroopan unionin jäseneksi, jouduttiin sen 
seikan eteen, että suomalainen työeläkejärjestelmä olikin eräiden ominai-
suuksiensa vuoksi hyvin poikkeava muiden maiden vastaavista eläkejärjes-
telmistä. 

Poikkeavat piirteet korostuivat edelleen, kun 2000-luvun alussa EU:ssa alet-
tiin vertailla eläkejärjestelmiä sen suhteen, miten ne kykenevät vastaamaan 
kaikissa jäsenmaissa odotettavaan eliniän pitenemiseen ja suurten ikäluok-
kien siirtymiseen eläkkeelle, näille eläkkeitä maksavien ikäluokkien ollessa 
huomattavasti pienempiä. Kun eläkkeitä normaalisti maksetaan jakojärjestel-
män mukaan, eli kulloinkin työssä olevat maksavat eläkkeellä olevien eläkkeet, 
maksajien ja eläkkeensaajien suhde näytti muodostuvan useimmissa eläkejär-
jestelmissä kestämättömäksi. 

Alettiin puhua eläkepommista, joka piti purkaa järjestelmiä muuttamalla. 
Kun Suomessa sitten tehtiin tasapainoinen eläkeuudistus ilman suurempia on-
gelmia, mutta useissa maissa työntekijät marssivat kaduilla hallitustaan vastaan, 
eikä uudistuksesta ollut tulla mitään, ihmetys Suomen erikoista järjestelmää 
kohtaan lisääntyi entisestään. Yhtä suuri oli hämmästys, kun havaittiin, että 
Suomessa oli varauduttu tulevaisuuteen rahastoinnilla, mikä muiden maiden 
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sosiaaliturvaeläkkeissä oli lähes olematonta, vaikka se todettiin yhdeksi par-
haita keinoista vastata tulevaisuuden kestävyyshaasteisiin.

erityispiirteiden merkitys

Yksityisten vakuutusyhtiöiden aiheuttama työeläkepoikkeus EU:n henkiva-
kuutusdirektiivin suhteen herätti alussa vain kummastusta ja sen säilymisestä 
pysyvänä kannettiin huolta, koska oli selvää, ettei erityisesti palvelujen vapaan 
liikkumisen sisämarkkinavaatimuksia voi soveltaa sosiaaliturvajärjestelmään 
sellaisenaan. Työvoiman vapaata liikkumista edellytetään EU:ssa myös sosiaa-
liturvan osalta, mutta siinä suhteessa Suomen työeläkkeen erityispiirteet eivät 
aiheuttaneet ongelmia. 

Peruskysymys eläkejärjestelmän kehittämisessä on se, mikä sosiaaliturvan 
osuus on ihmisten varautumisessa vanhuuteen ja mikä osuus pitäisi hoitaa 
markkinaperusteisin ratkaisuin. Järjestelmän kehittäminen on löytänyt oman 
toimivan mallinsa, joka perustuu työmarkkinaosapuolten ja järjestelmän it-
sensä jatkuvaan yhteistyöhön ja pohdintaan.  Merkittäviä ongelmia tässä ei 
ole ollut. 

Työeläke on luonnollinen osa työelämää ja osana työvoimakustannuksia 
jatkopalkkaa. Työmarkkinajärjestöillä on etuuksien maksajien edustajina luon-
nollinen ja tärkeä rooli myös etuuksien valmistelussa. 

jokainen vanhenee omalla tavallaan

Kun väestön ikääntymisen kanssa samaan aikaan yhteiskunnan työvoimava-
ranto on supistumassa, on edessä vaativa kysymys: miten turvata ikääntyneille 
ihmisille ihmisarvoinen ja turvallinen vanhuus. Vanhustyön kivijalka on jo-
kaisen ihmisen ihmisarvon kunnioittaminen. Työn keskeinen arvolähtökohta 
ei vaadi ylimääräisiä kustannuksia tai erityisiä järjestelyjä. Jokaisen auttaminen 
vahvistaa ihmisen kokemusta ihmisarvosta sekä rohkaisee osallisuuteen omaa 
elämää koskevissa ratkaisuissa sekä oman yhteisön toiminnassa.

Toinen tärkeä ikäihmisten elämän edellytys on esteetön ja toimintaedelly-
tyksiä antava ympäristö: fyysinen ja sosiaalinen ympäristö, kommunikaatio-
ympäristö ja arkipäivän toiminnallinen ympäristö. Hissit ja oikein suunnitellut 
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luiskat, liikkumisväylät ja auttava teknologia tekevät mahdolliseksi elämisen ja 
toimimisen oman elämän tärkeissä ympäristöissä. Kolmas keskeinen edellytys 
hyvään ja toimivaan vanhuuteen on palvelujärjestelmä, jossa palvelut sovitetaan 
ihmisten tarpeisiin eikä päinvastoin. 

Vanhuutta ei tule pitää sairautena eikä sosiaalisena ongelmana. Sen vuoksi 
esimerkiksi alan koulutuksessa on tarpeen luoda sellaista ammatillista osaa-
mista, joka perustuu hyvään tietoon ja ymmärrykseen vanhuudesta elämän-
vaiheena. Ammattilaisten yhteistyön vanhojen ihmisten kanssa tulee perustua 
ihmisarvon kunnioittamiseen ja vanhojen ihmisten yksilöllisen elämänhistorian 
ja ainutlaatuisten piirteiden kunnioittamiseen.

Vanhat ihmiset eivät ole yhtenäinen ryhmä. Yksilölliset erot ihmisten välillä 
mieluummin korostuvat kuin vähenevät ikääntymisen myötä.  Ikäihmisissä on 
rikkaita ja köyhiä, raittiita, kohtuukäyttäjiä ja juoppoja, sosiaalisesti taitavia ja 
erakoituvia, mieleltään terveitä ja psyykkisesti sairaita, muistamisen huippu-
yksilöitä ja muistihäiriöistä kärsiviä, fyysisesti terveitä ja monin tavoin sairaita, 
elämänhaluisia ja epätoivoon vajonneita.

Vaikka vanhustyön yleinen kehittäminen on tärkeä ja kiireellinen tehtävä, on 
erityisesti pidettävä huolta niistä ikäihmisistä, joiden voimavarat ja edellytykset 
omaa ikää vastaavaan elämisen muotoon ovat eri syistä rajoittuneet.  Demen-
tian esiintyvyys lisääntyy eliniän noustessa. Tämän ryhmän palvelut vaativat 
sekä kunnissa että valtakunnallisesti paljon panostamista, oppimista muiden 
kehittyneistä käytännöistä, uusien toimintamuotojen luomista ja vaikutusten 
arviointia. Viime vuosina on todettu myös ikäihmisten alkoholiongelmien 
lisääntyneen. Yksinäiset ja syrjäytyneet vanhat ihmiset tarvitsevat heille rää-
tälöityjä lähestymistapoja, jotta elämän viimeiset vuodet tuntuisivat varmasti 
elämisen arvoisilta.

PalvelutarPeiden kartoitus

Kotona asumista tukee monipuolinen ja oikein ajoittuva ikäihmisen elämänti-
lanteen ja toimintakyvyn kartoitus. 80 vuotta täyttäneellä on oikeus saada pal-
velutarpeensa arvioiduksi viikon kuluessa siitä, kun viranomaiset ovat saaneet 
sitä koskevan pyynnön. Tarkoituksena on tunnistaa riittävän varhain mahdol-
linen avun tarve, jotta tarvittaessa voidaan ryhtyä toimintakykyä vahvistaviin 
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ja turvattomuutta ehkäiseviin toimiin. Tärkein kehittämisen kohde on myös 
turvata tarpeelliseksi havaitut palvelut määräajassa. Sekä inhimillisesti että ta-
loudellisesti on tärkeä ehkäistä ja siirtää tarvetta laitospalveluun.

Palvelutarpeen arviointia tarvitaan kahdella tasolla: yksilön tasolla ja kun-
nan (seudun tai alueen) tasolla. Sitä ei tulisi pitää pelkästään palvelujen puuttei-
den listaamisena. Tavoitteena tulee olla elämäntilanteen ja olosuhteiden selvit-
täminen myös ympäristön esteettömyyden, sosiaalisten suhteiden ja ikäihmisen 
omien voimavarojen näkökulmasta. Vanhat ihmisetkään eivät ole vain tarve- 
tai ongelmakimppuja, vaan ihmisiä voimavaroineen ja rajoituksineen. Monien 
ikäihmisten suurin ongelma on yksinäisyys ja turvattomuus. Elämäntilanteen 
kartoituksen tulisi selvittää käytössä olevia mahdollisuuksia, esimerkiksi va-
paaehtoisia verkostoja ja yhteisiä areenoja yksinäisyyden poistamiseen ja tur-
vallisuuden kokemusten vahvistamiseen.

Elämäntilanteen kartoitus on yksittäisen ikäihmisen palvelussa ratkaiseva 
suunnan antaja ammattilaisten ja palvelun käyttäjän yhteistyölle.  Arviointi-
käytännöt on uudistettava siten, että tarpeellisen lääketieteellisen tutkimuksen 
ja arvioinnin rinnalla huomioidaan ihmisten omat kokemukset ja psyykkiset 
tekijät, epäviralliset tukiverkot ja muut sosiaaliset tekijät, taloudelliset tekijät 
sekä asuin- ja lähiympäristön laatu samoin kuin teknologian suomat apukei-
not. Turvattomuuden kokemusta ei voida arvioida pelkästään objektiivisten 
seikkojen tai asiantuntijalausuntojen perusteella. Vanhan ihmisen omien nä-
kökohtien ja kokemusten merkitys arvioinnissa ei saa jäädä sivuun, kuten ny-
kyään saattaa tapahtua.

Kuulemalla ikäihmisten omia kokemuksia ja arvioimalla olosuhteita kunta 
osoittaa kiinnostustaan ja välittämistään vanhojen ihmisten elämään ja pärjää-
miseen.  Arviointien ja kartoitusten ei kuitenkaan tulisi luoda turhia toiveita 
sellaisesta avusta, jota tosiasiassa ei ole saatavissa.

Kartoitusta ja arviointia kunnissa tarvitaan myös sikäli, kun varaudutaan 
pitkäjänteiseen palvelurakenteen ja palvelujen sisällön kehittämiseen supistu-
van työvoiman olosuhteissa. Kysymys ei ole vain sosiaali- ja terveyspalvelujen 
tarpeen ennakoinnista, vaan laaja-alaisesti ikääntymisen vaikutuksia tarkas-
televasta arviosta. Kunnissa laaditut vanhuspoliittiset ohjelmat täyttävät tätä 
tarvetta, mutta usein ne ovat kapeasti sosiaali- ja terveydenhuoltoon painot-
tuvia. 
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Ennakoinnissa on tarpeen hyödyntää kehittyvän teknologian luomat mah-
dollisuuksia. Sosiaali- ja terveysalan palvelujen tuottajien, kouluttajien, kehit-
täjien ja kustannuksista vastaavien tahojen on liittouduttava ennakkoluulotto-
masti teknologian kehittäjien ja koulutuksen kanssa. 

Tällöin on pidettävä huoli siitä, että teknologiaa kehitetään ihmisten ehdoilla 
ja että ikääntymisen ja sen mukanaan tuomien toimintamuutosten asiantunte-
mus on mukana kehitystyössä. Käyttäjän näkökulma on saatava tekniikan hyö-
dyntämisen johtavaksi teemaksi. Kolmannen sektorin toiminta samoin kuin 
monimuotoinen senioriasuminen ja yksityisten palvelujen rooli vanhustyön 
suunnittelussa ovat olennaisia.

Palveluohjaus on olennainen osa vanhuspalvelua. Ikääntymisen myötä nou-
see esiin monia uusia kysymyksiä, jotka liittyvät ”kaikkiin” arkielämän ja tule-
vaisuuden kysymyksiin: asumisen järjestelyihin, sosiaaliturvaan, omaishoidon 
tukeen ja siihen liittyviin palveluihin, testamentin laadintaan, liikkumiseen, 
kulttuuriin, kommunikaatiovälineisiin ja muuhun toimintakykyä ylläpitävään 
toimintaan. 

Ikäihmiset tarvitsevat selkeän palvelupisteen, josta saa tietoa ja josta tarvit-
taessa ohjataan oikean tiedon ääreen.  Siellä missä monialaisia ohjauspalveluita 
on luotu, kokemukset ovat hyviä. Palveluohjaus voidaan kytkeä johonkin ole-
massa olevaan palveluyksikköön, esim. päivä- tai palvelukeskukseen. Joissakin 
kunnissa on kehittymässä ikäihmisten hyvinvointikeskuksia, joihin kootaan 
muun muassa ohjauksellisia ja muita informaatio- ja tukitehtäviä. Laaja-alai-
nen palveluohjaus edellyttää monipuolista vanhuuden asiantuntemusta ja sitä 
tukevia koulutusratkaisuja.

kotona asumisen mahdollistaminen

Jotta ikäihmiset voivat halutessaan asua mahdollisimman pitkään omassa ko-
dissaan, tälle valinnalle on vahvistettava käytännön mahdollisuuksia. Mahdolli-
suuksien luominen liikuntaan ja kulttuurinautintoihin, ohjaus uusien kommu-
nikaatio- ja tietojärjestelmien käyttöön, yhteisölliset areenat sekä vertaisryhmiin 
että muihin sosiaalisiin suhteisiin, mahdollisuudet säilyttää omat tavat ja miel-
tymykset ovat tärkeä osa elämänhalun ja toimintakyvyn ylläpitämistä. 
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Kotona asuminen on tarpeen turvata niin pitkään kuin se inhimillisesti ja 
vanhan ihmisen oman toiveen mukaisesti on mahdollista. Kotona asumisesta ei 
kuitenkaan saa tehdä niin sitovaa toimintaperiaatetta, että se sivuuttaa vanhan 
ihmisen oman tahdon ja mitätöi yksilölliset elämäntilanteet ja tarpeet. Yleisten 
periaatteiden ja yksilöllisten ratkaisujen räätälöity yhteen sovittaminen edel-
lyttää hyvää ammatillista osaamista ja joustavia rakenteita.

Ikäihmisten kuntoutus – esimerkiksi sairaalahoidon jälkeiset aktiiviset toi-
pilas- ja kuntoutusjaksot – ovat Suomessa vielä harvinaisia. Käytännössä on 
kuitenkin kokemusta siitä, että kuntouttavan otteen avulla voidaan ehkäistä 
pitkäaikaiseen laitoshoitoon sijoittumista ja mahdollistaa kotona asumista. 
Geriatriseen kuntoutukseen pitää panostaa, jos haluamme päästä eroon lai-
tos- ja sairaala-asumisesta. Tämä vaatii panostamista myös alan koulutuk-
seen, tutkimukseen ja muuhun geriatrisen kuntoutuksen asiantuntemuksen 
kasvattamiseen. 

Palvelu- ja päiväkeskukset ovat tärkeitä kotona asuvien ikäihmisten sosi-
aalisten yhteyksien, aktiivisuuden ja toimintakyvyn ylläpitäjiä. Kuntakohtai-
set ratkaisut ovat erilaisia ja niin tulee ollakin. Olennaista on, että tarjolla on 
vertaisyhteisöjä ja omia kiinnostuksen kohteita vastaavaa toimintaa. Monissa 
kunnissa kolmannen sektorin toimijat ovat merkittäviä päivätoiminnan ja eri-
laisen vertaistuen toteuttajia. Tämänlaatuista vapaaehtoista työtä on syytä roh-
kaista ja lisätä.

Kotihoito on yleistymässä käsitteeksi, jolla tarkoitetaan sekä aikaisempaa 
sosiaalipalveluun kuuluvaa kotipalvelua ja kotisairaanhoitoa. Nykyisen lain-
säädännön mukaan näiden toimintojen yhteen nivominen kunnan harkinnan 
mukaisen lautakunnan alaisuuteen on mahdollista ja yhdistymistä tapahtuu 
monissa kunnissa. Olennaista yhdistetyssä kotihoidossa on varmistaa palvelun 
monipuolisuus, jotta se ei muutu pelkäksi sairaanhoidoksi. Monille ikäihmi-
sille arkiseen kodin hoitoon liittyvä tuki ja sosiaalisten yhteyksien säilyminen 
ovat tärkeä osa elämää. Tutkimusten mukaan sosiaalisilla yhteyksillä on myös 
terveyttä ja toimintakykyä ylläpitävä merkitys. Sosiaaliset tekijät eivät ole vai-
kutuksiltaan vain sosiaalisia. 

Omaishoidon tuki on varteenotettava ja kasvava kotona asumisen mah-
dollistaja.  Ongelmana on lähinnä toiminnan tason vaihtelu maan eri osissa ja 
kuntien välillä. Toiminta on lakisääteistä, mutta kunnan harkintaan perustuvaa. 
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Näin ollen kunnan taloudelliset edellytykset vaikuttavat toiminnan toteutumi-
seen. Lisäksi usein itsekin iäkkään omaishoitajan loma- ja muut levon mahdol-
lisuudet ovat käytännössä rajalliset. Hoitovapaan kehittäminen niin, että sen 
käyttäminen on mahdollista työssä käyville omaishoitajille ilman työsuhteen 
katkeamista ja taloudellisesti riittämättömiä ehtoja, on asetettava tavoitteeksi 
jotta laitoshoidolle saadaan toimivia vaihtoehtoja.  

Omaishoitajien tukemisen kytkeminen kehittyviin hyvinvointikeskuksiin on 
kannatettava suunta, koska silloin sekä tuki että toiminnan kehittämistarpeet 
kerääntyvät samaan yksikköön. Myös vertaistuen organisointi ja kunnallisen 
toiminnan yhteydet alan vapaaehtoisjärjestöihin saadaan verkottumaan samaan 
pisteeseen. Kehittyvä teknologia tarjoaa uusia mahdollisuuksia myös omaishoi-
don toteuttamiseen niin hoidettavan kuin hoitajankin näkökulmasta. 

Omaishoidon tuen rahoituksen ja toteuttamisen siirtäminen Kansanelä-
kelaitokselle on ollut esillä. Tämä menettely turvaisi toiminnan tasa-arvoisen 
toteutumisen koko maassa. Samalla on kuitenkin tarpeen varmistaa se, että 
omaishoidon tukeen liittyvät palvelut ja hoitajien monipuolinen tukeminen 
säilyvät edelleen kuntien toteuttamana ja liittyvät saumattomasti muihin ikäih-
misten palveluihin. Pelkkä rahallinen tuki ei riitä kotona asumisen mahdollis-
tamiseksi, vaan tarvitaan yhdyskunta- ja asumisratkaisuja sekä kotipalvelujen 
ja vertaistuen kehittämistä.

Vanhojen ihmisten näkökulmasta yhdyskuntarakenteen ja muun raken-
netun ympäristön esteettömyys on olennainen asia. Tämän vuoksi tulee pitää 
huolta siitä, että esteettömyyteen liittyviä ohjeita noudatetaan ja että myös yh-
dyskuntien toiminnallisessa suunnittelussa mietitään ikääntymiseen liittyviä 
erityisiä näkökohtia.

laitoksista vanhuuden koteihin

Vanhustyön laitosvaltainen perinne on historiallinen painolasti. Sekä inhi-
millisesti että taloudellisesti on välttämätöntä luoda uudenlaisia rakenteita ja 
ratkaisuja. Vanhojen ihmisten asuttaminen elämän viimeisiksi vuosiksi pitkä-
aikaissairaaloihin on osoitus, että Suomi on jäänyt vanhuspalveluissaan jälkiju-
naan verrattuna moniin muihin maihin. Sairaalat asuntoina ovat kaiken lisäksi 
kalliita ja työvoimarakenteeltaan liian sairaanhoidollisia ratkaisuja.



95

Asumispalvelujen, vanhainkotien ja pitkäaikaissairaanhoidon kokonaisuus 
vaatii perusteellista uudelleen ajattelua ja uudistamista. Keskeinen rakenteelli-
nen uudistus on luoda sellaisia avohuollon, kuntoutuksen ja asumisen muotoja 
ikäihmisten palveluun, että terveyskeskusten pitkäaikaissairaanhoidon yksiköt 
pysyvinä sijoituspaikkoina voidaan sulkea.

Silloin kun kotona asuminen ei ole mahdollista, pitää vaihtoehtona olla 
sellainen vanhuuden koti, jossa ikäihminen monipuolisen ja riittävän tuen 
avulla voi asua elämänsä loppuun. Vanhalla ihmisellä sairaudet aiheuttavat ta-
vallista enemmän sairaanhoidon ja sairaalahoidon tarvetta, mutta sairaalasta 
ei saa muodostua koti. Sairaalasta täytyy voida palata asumaan kodissa, oli se 
sitten alkuperäinen koti tai erilaisin tukipalveluin varustettu vanhuuden koti. 
Asumispalveluissa tulee olla riittävästi lääkinnällistä ja sairaanhoidollista osaa-
mista, mutta vanhojen ihmisten elämän kokonaisuutta ei pidä alistaa medikali-
soivalle lähestymistavalle. Palveluasumisen ja asumispalvelujen kehittämisessä 
on tärkeää havaita, että laitoskin on ihmisen koti, jossa hänen on säilytettävä 
itsemääräämisoikeutensa ja oman elämänsä hallinta. Vanhuutta koskevan eri-
tyisasiantuntemuksen tulee olla asumisen ja hoivan järjestelyissä ratkaisevaa.

Vanhainkotien ja asumispalveluiden maksujärjestelmien erilaiset perusteet 
eivät vastaa tämän päivän tilannetta. Tehostetut palveluasumisratkaisut sisäl-
tävät paljon hoidollista tukea, eivätkä siten olennaisesti eroa vanhainkotien 
hoitokokonaisuudesta. Laitoshuollon ja avohuollon raja on nykytilanteessa 
keinotekoinen ja johtaa ratkaisuihin, jotka suosivat laitosratkaisuja päinvastoin 
kuin vanhuspalvelujen yleinen suunta edellyttää. Lainsäädäntö on uudistettava 
tukemaan kotona asumisen erilaisia ratkaisuja.
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Oikeudenmukainen ja tehokas  
terveydenhuoltojärjestelmä

Terveyspalvelujärjestelmän keskipitkän aikavälin kehittämistavoitteena tulee 
olla verorahoitteinen ja kustannustehokas palvelujärjestelmä, joka takaa riit-
tävät palvelut kaikille kansalaisille. Keskeistä palvelujärjestelmän resurssien 
jakamisessa tulee olla tarpeenmukaisuus ja palveluiden vaikuttavuus. Vaikut-
tavuuden kannalta keskeistä on, että terveydenhuollon menetelmien kansalli-
sen tason arviointiin panostetaan riittävästi. Palvelut tulee olla kaikkien, myös 
vähävaraisten, saatavilla ilman että asiakasmaksuilla luodaan esteitä palvelujen 
käytölle. Julkisesti tuettujen palveluiden käytössä ei tule olla nykyisen kaltaisia 
sosioekonomisia tai alueellisia eroja. Kustannustehokkuuden ja oikeudenmu-
kaisuuden takaamiseksi julkisin varoin rahoitetut terveyspalvelut tulee olla 
myös pääosin julkisesti tuotettuja.

Tällä hetkellä julkisesti rahoitettuja sairaanhoitopalveluita tuottaa Suomessa 
pääosin kolme eri järjestelmää: kunnallinen terveydenhuolto, työterveyshuolto 
ja sairausvakuutuksen tukema yksityinen terveydenhuolto. Lähitulevaisuudessa 
rajanveto näiden järjestelmien välillä tulee entisestään hämärtymään, jos kun-
nallisessa terveydenhuollossa siirrytään enenevässä määrin ostamaan palve-
luita yksityisiltä palveluntuottajilta ja yksityisten palveluntuottajien toiminta 
sairausvakuutuksen subventoimana mahdollistetaan kunnallisen järjestelmän 
sairaaloissa.

Sairaanhoitopalveluiden käyttö ei jakaannu Suomessa tasaisesti, vaan rik-
kaita suosivasti. Esimerkiksi avohoidon lääkärikäynnit jakaantuvat rikkaita 
suosivasti Suomessa enemmän kuin OECD maissa keskimäärin, itse asiassa 
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Suomi on OECD:n selvityksen mukaan epätasa-arvoisuuden kolmen kärjessä 
yhdessä Yhdysvaltojen ja Portugalin kanssa. Tämä siitä huolimatta, että kuol-
leisuuden ja erityisesti estettävissä olevan kuolleisuuden uhka Suomessa lepää 
erityisesti pienituloisten harteilla. 

Myös kunnallisen erikoissairaanhoidon toimenpiteiden (kuten esimerkiksi 
sydämen ohitusleikkaukset) on havaittu jakautuvan rikkaita suosivasti. Tämä 
voitaisiin korjata ainakin osittain lopettamalla yksityislääkärien mahdollisuus 
tehdä lähete julkiseen erikoissairaanhoitoon. Nykyisellään yksityinen avo-
hoito on varakkaammalle väestönosalle ohituskaista kunnalliseen erikoissai-
raanhoitoon.

kohti alueellisesti  
keskitetymPää julkista Palvelujärjestelmää

Julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämis- ja tuottamisvastuu on Man-
ner-Suomessa äärihajautettu noin 400 kuntaan, joka on kansainvälisestikin 
aivan poikkeuksellinen palveluiden järjestämis- ja rahoitusmalli. Äärihajau-
tuksen vahvuus on mahdollisuus vahvaan paikalliseen demokratiaan. Tämä 
on kuitenkin osoittautunut myös järjestelmän keskeiseksi heikkoudeksi. Pai-
kallisella tasolla ei useinkaan ole riittävästi resursseja vaativaan suunnittelu- ja 
kehittämistyöhön sen paremmin luottamushenkilöiden kuin virkamiestenkään 
osalta. 

Paikalliselta tasolta on vaikeaa kehittää palvelujärjestelmää siten, että voi-
taisiin hyödyntää kokonaisvaltaisesti laajempaa alueellista tai kansallista pal-
velujärjestelmää. Kuntien välinen vaihtelu palveluiden tasossa aiheuttaa nykyi-
sin epäoikeudenmukaista vaihtelua myös palveluiden saatavuudessa. Nykyistä 
suuremmilla organisaatioilla voitaisiin saavuttaa mittakaavaetuja ja parantaa 
menojen ennakoitavuutta. Esimerkiksi sairaankuljetus- ja laboratoriotoimin-
noissa voitaisiin palveluita tuottaa huomattavasti tehokkaammin, mikäli tuot-
tajaorganisaatiot olisivat suuremmat. 

Nykyinen äärihajautus johtaa järjestelmän tehottomuuteen, sirpaloitumi-
seen ja alueelliseen epätasa-arvoisuuteen. Kunnallisen terveydenhuollon ääri-
hajautuksesta tulisi siirtyä takaisin kohti vankempaa kansallista integraatiota. 
Rahoitus ja järjestämisvastuussa olevat organisaatiot tulee olla nykyistä suu-

Kuntien välinen vaih-
telu palveluiden 

tasossa aiheuttaa 
nykyisin epäoikeu-
denmukaista vaih-
telua myös palve-

luiden saatavuudessa.
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remmat ja kansallisen tason ohjaus tulee olla nykyistä vahvempaa. Kansallisen 
tason koordinointiin vuoden 2008 alusta lakisääteistetty Peruspalveluohjelma 
tarjoaa hyvän työkalun. Peruspalveluohjelma on osa valtion kehysmenettelyä 
ja siinä tarkastellaan hyvinvointipalvelujen saatavuutta, tavoitteita, laatua ja 
rahoitusta yhtenä kokonaisuutena. Peruspalveluohjelman lisäksi keskeinen 
kansallinen ohjausinstrumentti on hallituskausiksi hyväksyttävä ”Sosiaali- ja 
terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (KASTE).

Tulevaisuudessa perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito tulee integ-
roida yhä tiukemmin yhdeksi kokonaisuudeksi. Samalla tulee vahvistaa perus-
terveydenhuollon asemaa suhteessa erikoissairaanhoitoon. Perusterveyden-
huolto on ennaltaehkäisyn ja sairauksien hoidon kulmakivi, jonka rapautumisen 
estäminen on keskeinen terveyspolitiikan lähitulevaisuuden haaste. Tuleekin 
toteuttaa kaikki tarvittavat hallinnolliset, rahoitukselliset ja muut uudistukset 
julkisen perusterveydenhuollon vahvistamiseksi. Erityisesti tulee kiinnittää 
päihde- ja mielenterveys- ja kouluterveyspalveluiden kehittämiseen ja resur-
sointiin. Julkisen terveydenhuollon asiakasmaksut tulee pitää pieninä, niin 
että ne eivät ole este hoidon saatavuudelle edes kaikista köyhimmälle väes-
tönosalle.

Terveydenhuollon resurssien oikeudenmukaiseen ja tehokkaaseen koh-
dentamiseen tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota. Terveydenhuollon 
käytäntöjen tulee ohjautua näiden periaatteiden mukaisesti. Tärkeitä työka-
luja tämän saavuttamiseksi ovat kansallisen tason hoitosuositukset ja tervey-
denhuollon menetelmien systemaattiset arvioinnit. Näiden tuottamiseen tulee 
varata riittävät resurssit.

julkisten rahoitettujen Palveluiden yksityinen tuotanto 

Kunnallisten perusterveydenhuollon palveluiden osittainen ulkoistaminen on 
lisääntynyt viime vuosina kiihtyvällä tahdilla. Nyt jo useimmat terveyskeskuk-
set vuokraavat lääkärityövoimaa ilta-, yö- ja viikonloppupäivystyksiin vuok-
ralääkäriyrityksistä. Tämä alkaa olla monin paikoin jo normaalikäytäntö. Sen 
sijaan uudempi suuntaus on vuokrata myös virka-aikaan toimiva lääkärityö-
voima. Muutama kunta on ostanut jopa kokonaisten terveysasemien palvelut 
yksityisiltä terveyspalveluiden tuottajilta.
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Keskeinen syy tilanteeseen on 1990-luvun lopulla syntynyt lääkäripula joka 
paransi lääkärien asemaa suhteessa kuntiin ratkaisevasti. Uusilla järjestelyillä 
lääkärien on mahdollista saada joustavammat työsuhteet, parempi palkka ja 
osa tuloista pääomatuloina palkkatulojen sijaan. Pienille kunnille päivystäjien 
hankkiminen on helpompaa vuokrafirmojen kautta kuin että ylilääkäri joutuisi 
itse näitä hankkimaan. Kehityksessä on kuitenkin useita huolestuttavia piirteitä: 
vuokralääkärit vaihtuvat usein, jolloin hoidon jatkuvuus vakavasti vaarantuu, 
heidän koulutustasonsa vaihtelee ja kuntien on vaikeampaa vaikuttaa lääkärien 
tai opiskelijoiden osaamistasoon tai kontrolloida sitä. Vuokralääkäritoiminta-
kaan ei ole aina pystynyt takaamaan riittävän osaavaa työvoimaa. Lisäksi työ-
voiman vuokrauksessa kustannukset ovat suuremmat kuin jos kunta palkkaisi 
lääkärin suoraan.

Kokonaisten terveysasemien yksityistäminen heikentää merkittävästi kun-
nan mahdollisuuksia ohjata ja valvoa palveluita, niiden laatua, saatavuutta ja 
asianmukaisuutta. Vaarana on, että palveluiden tuotanto muotoutuu palvele-
maan yritysten omistajien taloudellisia intressejä eikä niinkään optimoi pal-
veluita potilaan ja yhteiskunnan kannalta parhaalla mahdollisella tavalla siten, 
että ne olisivat laadukkaita ja tehokkaita. Yksityisten palvelutuottajien ohjailu 
on osaamista ja resursseja vaativa tehtävä ja hallintoon vaadittavat lisäresurssit 
saattavatkin olla suuremmat kuin yksityisen tuotannon oletetut hyödyt. 

Kuntien asema yhteistyösuhteessa on varsin heikko, erityisesti siinä tilan-
teessa kun palveluntuottajina on vain muutama suuri kansallinen yritys ja toi-
sena neuvotteluosapuolena pieni kunta. Siirryttäessä yksityiseen tuotantoon 
kunnan oma osaaminen palveluiden tuottamisessa nopeasti rapautuu, jolloin 
kunnat ovat yhä riippuvaisempia yksityisistä yrityksistä. Sopimukset voivat olla 
muutamana ensimmäisenä vuotena edullisia, mutta yritykset voivatkin ajatella 
mittavaansa todelliset voitot ulos vasta myöhemmin. Yksityistäminen voi joh-
taa myös siihen, että vastuu hoidon laadun tarkkailusta siirtyy liiaksi potilaille 
ja kuntalaisille, joiden tietotaito on kuitenkin liian pieni tähän. 

Selkeä trendi on, että yksityiset palvelutuottajat, niin perinteiset yksityis-
lääkäriyritykset kuin uudemmat vuokralääkärifirmat ketjuuntuvat ja siirtyvät 
ulkomaisten sijoittajien omistukseen. Tulevaisuudessa yksityisten palvelutuot-
tajien intressi onkin yhä kauempana suomalaisen terveyspolitiikan tavoitteista. 
On myös vaarana, että suurissa kansainvälisissä yrityksissä ei henkilöstön asema 
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ole yhtä turvattu kuin kunnissa tai suomalaisten terveydenhuollon ammatti-
laisten omistamissa yrityksissä.

Kuntien ei tulisi siirtyä yksityiseen tuotantoon pelkästään ideologisista tai 
lyhyen aikavälin taloudellisista syistä, vaan takana pitäisi olla selkeä visio ja 
pitkäaikainen strategia siitä, miten kuntalaiset tulevat pitkällä aikavälillä hyö-
tymään yksityisestä voitontavoittelusta. Pelkkä skaalaetu (nykyisiä kuntia huo-
mattavasti suuremmat organisaatiot) voidaan saavuttaa ulkoistamisen sijasta 
yhdistelemällä kuntien omia palveluntuotanto-organisaatioita PARAS-hank-
keen viitoittamalla tiellä.

Tarvitaankin syvällistä analyysiä siitä, missä laajuudessa julkisesti rahoi-
tettujen terveyspalveluiden siirtäminen yksityisesti tuotettavaksi olisi pitkällä 
aikavälillä järkevää. Kansainväliset esimerkit tästä eivät ole kovin rohkaisevia. 
Lisäksi tilanne muuttuu lähitulevaisuudessa kun lääkäripula tulee muutamien 
vuosien päästä helpottamaan koulutusmäärien lisäyksestä johtuen. Kunnan 
oman tuotannon liikelaitostaminen ja myyminen yksityisille voi olla taloudelli-
sesti järkevää lyhyellä tähtäimellä, mutta ei välttämättä pidemmällä tähtäimellä. 
Kuntien ei tule toimia tässä asiassa hätiköiden ilman selkeää pidemmänaika-
välin perusteltua ja pohdittua strategiaa. Julkinen terveydenhuolto on yksi yh-
teiskuntamme tärkeimmistä kivijaloista, jota ei tule vaarantaa ideologisesti tai 
hetkellisiä muotitrendejä seuraamalla.

kroPPa sekaisin

Päihdeongelmat koskevat tavalla tai toisella meitä kaikkia. Alkoholi on työikäi-
sen väestön suurin kuolinsyy. Päihteiden aiheuttama pahoinvointi on lisäänty-
mässä ja pelkästään alkoholin lasketaan aiheuttavan miljardin euron kustan-
nukset vuodessa. Päihdekysymysten yhteiskunnallisista ratkaisuista riippuu 
merkittävä osa hyvinvointimme tulevaisuudesta.

mitä kuuluu? Paljonko kuluu viikossa?

Alkoholinkäyttöön suhtaudutaan yhä liian usein yksityisasiana. Perustervey-
denhuollossa tulisi kysyä rutiininomaisesti asiakkaan juomatavoista. Tämä 
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102

ns. mini-interventio on osoittautunut erittäin kustannustehokkaaksi tavaksi 
vähentää alkoholinkäyttöä. 

Päihdehuoltolain mukaan kunnan on huolehdittava siitä, että päihdehuolto 
järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaiseksi, kuin kunnassa esiintyvä 
tarve edellyttää. Palveluja tulee antaa päihteiden ongelmakäyttäjälle, hänen 
perheelleen ja muille läheisille. Palvelujen piiriin on voitava hakeutua oma-
aloitteisesti ja asiakkaan itsenäistä suoriutumista tulee tukea mahdollisimman 
paljon. 

Päihderiippuvaisten hoidon määrää on lisättävä ja hoitoon pääsyä on no-
peutettava. Päihteiden väärinkäyttäjien perheiden tuesta ja kriisiavusta on huo-
lehdittava. 

Surullisimpia esimerkkejä alkoholin tuottamista ongelmista ovat raskaana 
olevien naisten alkoholin suurkulutuksesta johtuvia lasten kehityshäiriöt. Päih-
teitä käyttävien äitien varhaisella hoitoon ohjautumisella on ratkaiseva merkitys 
sikiön tai vauvan kehityksen kannalta. Kaikki halukkaat ja motivoituneetkaan 
päihdeäidit eivät kuitenkaan pääse varhaista vanhempi-lapsisuhdetta tukevaan 
päihdehoitoon. Siksi päihdeäitien hoitopaikkoja on lisättävä nykyisestä. Päih-
deriippuvaisten äitien ja heidän vauvojensa hoidon parantamiseksi toteutetut 
erityistoimenpiteet on saatettava koko maata kattaviksi. 

Raskaana olevan päihteiden ongelmakäyttäjän tahdosta riippumaton hoito 
on viimesijaisena hoitomuotona sekä äidin että lapsen etu. Jatkuvassa huma-
latilassa elävä äiti pystyy harvoin näkemään, miten hän vaurioittaa lastaan ja 
on usein myös täysin voimaton tekemään asialle mitään. Suunnitelmallinen 
ja määrätietoinen hoito äidille auttaisi lasta syntymään terveempänä. Lyhytai-
kainenkin tahdosta riippumaton hoito voi auttaa palauttamaan äidin harkin-
takyvyn. Tahdosta riippumattoman hoidon pitää kuitenkin olla viimesijainen 
keino puuttua raskaana olevien alkoholiongelmiin, ja ensisijaista on järjestää 
päihdeäideille hyvät mahdollisuudet saada vapaaehtoisesti apua. Kokemusten 
mukaa tällaisen mahdollisuuden torjuu vain ani harva tuleva äiti.

Äidin päihteiden ongelmakäytön lopettaminen jo ennen synnytystä vähen-
täisi myös huostaan otettujen lasten määrää. Myös lapsen syntymän jälkeen 
on turvattava pitkäaikainen hoito ja kuntoutus sekä vanhemmuuden tuki niin 
vastentahtoisesti kuin vapaaehtoisestikin hoitoon hakeutuneille.
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tupakka on tumpattava suomessa lopullisesti

Joka kolmas syöpäsairaus aiheutuu tupakasta ja joka viidennessä sydänperäi-
sessä kuolemassa tupakka on tärkein riskitekijä. Tupakointi vaikuttaa monien 
sairauksien syntyyn. 

Suomalaisten suurituloisimmasta kymmenyksestä tupakoi 5 % ja pienitu-
loisimmasta 50 %. Suomessa on edelleen noin miljoona tupakoitsijaa. Vähiten 
koulutetuista miehistä lähes 40 prosenttia tupakoi kun taas eniten koulutetuista 
alle 20 prosenttia. Ero on kasvanut tasaisesti 1970-luvun lopulta, kun korkeasti 
koulutetut ovat vähentäneet tupakointiaan. 

Nuorten tupakoinnin sosioekonomiset erot ovat tätäkin kärjistyneempiä. 
Nuorten tupakointi vaihtelee nuoren oman koulutuksen tai koulumenestyk-
sen mukaan, ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevat polttavat kolme kertaa 
yleisemmin kuin lukiolaiset. 

Tupakansavulle altistuneiden määrä on vähentynyt erityisesti työpaikkoja 
koskevan tupakkalain ansiosta. Tupakansavulle altistumisen takia Suomessa 
kuolee vuosittain ennen aikaisesti 20–30 tupakoimatonta keuhkosyöpään ja 250 
sydän- ja verisuonisairauksiin. Tupakointia on vähennettävä määrätietoisesti va-
listuksella sekä savuttomien julkisten ympäristöjen jatkuvalla laajentamisella.

sairausvakuutus

Sairausvakuutukseen kuuluu työtulovakuutus ja sairaanhoitovakuutus. Sairau-
desta tai äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaasta johtuvat ansionmenetykset sekä 
työterveyshuollosta työnantajille ja yrittäjille aiheutuvat kustannukset korvataan 
työtulovakuutuksella. Lääke- ja matkakustannukset sekä yksityisten terveyden-
huoltopalvelujen käyttö sen sijaan korvataan sairaanhoitovakuutuksella.

Sairausvakuutuksen päivärahalla korvataan henkilön ansionmenetystä. Sitä 
maksetaan enimmillään 300 päivää ja siihen liittyy aina kuntoutusselvitys 60 
sairauspäivän jälkeen. Mikäli sairauspäivärahan työedellytys ei täyty, on päivä-
rahaa mahdollista saada työkyvyttömyyden kestettyä yhdenjaksoisesti 55 päi-
vää. Sen sijaan vaikka työedellytys ei täyttyisikään maksetaan äitiys-, isyys- ja 
vanhempainpäivärahaa aina vähintään vähimmäismääräisenä. Äitiys- tai van-
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hempainrahan vähimmäismääräinen maksu maksetaan myös silloin kun saaja 
on ansiotyössä tai saa opintorahaa. 

Sairauspäivärahan maksuajan tultua kokonaan käytetyksi on henkilöllä 
periaatteessa käytettävissään kuntoutus tai työkyvyttömyyseläke. Käytännössä 
kuitenkin kuntoutuksen ja työkyvyttömyyseläkkeen saamisedellytykset poik-
keavat joiltain osin päivärahan saamisedellytyksiä.

Sairauspoissaolojen ennaltaehkäisy, työkyvyn ylläpitäminen ja edistämi-
nen sekä riittävän varhainen kuntoutus, ovat työtulovakuutuksen ensisijaisia 
kehittämiskohteita. Sairaustapauksissa on henkilön edelleen saatava riittävä 
toimeentulo niin, että sairausajan päiväraha on aina vähintään odotettavissa 
olevan työkyvyttömyyseläkkeen suuruinen. Vähimmäisturva on taattava kai-
kille myös pitkäaikaisen sairastumisen yhteydessä sekä äitiys-, isyys- ja van-
hempainlomalla. 

Sairauden hoidon peruslähtökohtana tulee olla julkisesti tuotetut, tasa-ar-
voiset palvelut, mutta silloin kun yksityisten palvelujen käyttö on tarkoituk-
senmukaista ja se täydentää julkista terveydenhuoltoa, korvataan kustannuksia 
sairaanhoitovakuutuksella. Tulevaisuudessa on edelleen turvattava avohoito-
potilaan mahdollisuus saada tarpeellisen lääkehoitonsa kohtuulliseen hintaan. 
Pitkäaikaisten ja vakavien sairauksien tehokkaan lääkehoidon tuleekin olla 
keskeisellä sijalla lääkekorvausjärjestelmää kehitettäessä.

Sairausvakuutusmaksujen tulee pysyä jatkossakin kohtuullisella tasolla. 
Lääkekorvausmenojen nousupaineita tulee hillitä sekä sairausvakuutusrahas-
ton puskuria tulee kasvattaa siten, että tulevaan kustannusten kasvuun voidaan 
riittävästi varautua ja vakuutusmaksujen tarpeettomalta edestakaisin sahaami-
selta voidaan välttyä. Sairaanhoitovakuutuksen rahoituspohjaa tulisi laajentaa 
työnantajien osuudella.
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Sosiaaliturvan rahoitus  
ja palvelujen järjestäminen

Toimivat, vaikuttavat ja kaikille saatavilla olevat julkiset palvelut ovat ihmisten 
välistä solidaarisuutta käytännössä. Palvelujärjestelmän avulla kyetään lisää-
mään ihmisten omatoimisuutta, luomaan mahdollisuuksia, tukemaan vaike-
uksiin ajautuneita tai tuen tarpeessa olevia. 

Julkisten palveluiden asiakkaita ovat kaikki maassa asuvat. Yhteiset palvelut 
luovat sosiaalista eheyttä sekä kokemusta vertaisuudesta ja yhteisestä omai-
suudesta. Valinnanvapautta on lisättävä, mutta tavalla, joka vähentää, ei lisää, 
ihmisten välistä eriarvoisuutta. Palvelujärjestelmän on kyettävä kohtaamaan 
lisääntyvä erilaisuus räätälöityjen palveluiden ja tehokkaan asiakasohjauksen 
avulla.

Julkisilla palveluilla on erityisen merkittävä osuus eriarvoisuuden vähentä-
misessä ja tulontasauksessa. Markkinaperusteisessa palvelujärjestelmässä vain 
harva kykenisi turvaamaan itselleen asianmukaisen turvan. Yksityisen vastuun 
yhteiskunnassa yksilö vastaa itsestään, muttei kanna vastuuta muista kansalai-
sista tai yhteiskunnan kokonaisedusta. Hyvinvointiyhteiskunnassa vastuu on 
yhteinen. Näin se luo solidaarisuutta ja tasa-arvoa järjestelmään osallistuvien 
välille ja hankkii oikeutuksensa kansalaisten silmissä.

Yhteiskunnan keskimääräinen hyvinvointitaso kohoaa korkeammaksi 
järjestelmässä, joka nojaa kollektiiviseen vastuuseen ja jota ei luonnehdi 
ensisijaisesti voitontavoittelu, vaan sosiaalisen turvallisuuden takaaminen 
kansalaisille. Kollektiivisen vakuutuksen antama turvallisuus voi myös 
olla vaikeasti laskettavissa olevaa yhteiskunnallisen vakauden mukanaan 
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tuomaa turvaa. Väestöryhmien hyvinvointierojen kasvaessa tämän vas-
tuun yksityistäminen ja palveluiden voimakas markkinaehtoistaminen 
olisi tuhoisaa. 

Kunnalla on päävastuu palveluihin perustuvasta hyvinvoinnista. Tätä jär-
jestämisvastuutaan kunta ei voi ulkoistaa tai siirtää muille organisaatioille.  Pal-
veluiden järjestämistavasta kunta voi päättää vapaasti. Kunta voi joko tuottaa 
palvelunsa itse, tai hankkia niitä järjestöiltä tai yksityisiltä yrityksiltä. Mark-
kinoita on hyödynnettävä silloin, kun ne tehostavat tuotantoa aiheuttamatta 
ihmisten elämään kohdistuvia negatiivisia ulkoisvaikutuksia.. 

Kunnan oma tuotanto on aina säilytettävä toimivana vaihtoehtona. Omaa 
palvelutuotantoa tarvitaan ehkäisemään kartellien tai yksityisten monopolien 
syntyä ja hillitsemään hintojen nousua. Julkisten palveluiden tarkoituksena on 
lähtökohtana on tuottaa tasa-arvoa ja elämänmahdollisuuksia, ei taloudellista 
voittoa. 

On tehtävä selkeä suunnitelma miten, millä ehdoilla ja millaisilla laadun-
varmistusjärjestelmillä palveluita voidaan ja tulee tilata kolmannen sektorin 
toimijoilta ja tarvittaessa yksityisiltä yrityksiltä. Kuntien on jatkossa entistä 
enemmän hyödynnettävä tutkimustietoa, jossa vertaillaan kustannuksia muihin 
vastaaviin toimijoihin, toiminnan tavoitteisiin sekä aikaisempiin suorituksiin. 
Ulkoistamisista aiheutuvia piilokustannuksia tulee laskea realistisesti ja nostaa 
näitä laskelmia esiin. Tärkeätä on, että kilpailu on reilua ja että laatutekijöillä 
on merkittävä painoarvo. 

Mikäli kunta ulkoistaa palveluitaan, on sen huolehdittava toimivasta pal-
veluketjusta. Palvelujärjestelmän hajautuessa usean eri toimijan yhteistyöksi 
erikoistumisella saavutettavat hyödyt saattavat hukkua informaatio-ongelmiin 
ja hallintoon kuluvien resurssien kasvamiseen. 

Kuntien on hyödynnettävä toiminnassaan entistä enemmän tutkimustie-
toa. Hyviksi havaittuja kehittämishankkeita esimerkiksi kouluhyvinvoinnin tai 
alueellisen eriytymisen vähentämisen osalta on pyrittävä vakinaistamaan joko 
osaksi kunnan omaa toimintaa tai jatkuviksi muiden järjestämiksi toiminnoiksi. 
Projektiluonteisuus on omiaan synnyttämään hyviä paikallistason innovaati-
oita, mutta epävarman rahoituksen oloissa monet tulokset jäävät soveltamatta 
laajemmalti käytäntöön. 
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Kunnissa on panostettava entistä enemmän palveluiden ja etuuksien saata-
vuuden tasa-arvoon. Monista eduistaan huolimatta laaja kunnallinen itsehal-
linto on johtanut myös palvelutason kirjavoitumiseen. Ihmiset ovat eriarvoi-
sessa asemassa monen palvelun tai etuuden suhteen vain sen vuoksi, että he 
sattuvat asumaan tietyssä kunnassa.

Erityispalveluiden tasosta ja saatavuudesta on säädeltävä valtakunnan ta-
solla. Sama koskee kunnallisia etuuksia. Useissa kunnissa käytössä olevat lap-
siperheiden kotihoidon tuen kuntalisät tuovat toisaalta tervetullutta tukea per-
heiden arkeen, mutta samalla ne saattavat tuoda työllisyyden ja sukupuolten 
tasa-arvon kannalta valitettavia tuloksia. Tähän ongelmaan voidaan puuttua 
uudistamalla perhevapaajärjestelmää tasa-arvoisempaa vanhemmuutta tuke-
vaan suuntaan. Subjektiivinen päivähoito-oikeus on säilytettävä ja palvelutasoa 
parannettava siten, että päivähoito on aina houkutteleva tapa järjestää pienten 
lasten hoitaminen. 

Sosiaalipalveluissa tarvitaan entistä yksilöllisempää otetta. Tämä koskee 
erityisesti vanhusten kotipalveluita. Palveluita käyttävien ihmisten kannalta 
keskeisiä kysymyksiä ovat paitsi laadukas palvelu, myös ihmissuhteet. Pysyvien 
ja kestävien suhteiden syntyminen lisää mahdollisuuksia havaita palvelutar-
peen muutoksia sekä lisää turvallisuuden ja luottamuksen tunnetta. Väestön 
ikääntymisen yhteydessä on taattava mahdollisimman monelle heidän näin 
halutessaan mahdollisuus asua kotonaan. 

Erikoistuneiden palveluiden edellyttämää palvelurakennetta vahviste-
taan kokoamalla kuntaa laajempaa väestöpohjaa edellyttäviä palveluja ja li-
säämällä kuntien yhteistoimintaa. Tärkeimpänä yhteistyöalueena on – sekä 
ihmisten palvelutarpeella että euroilla mitaten – erikoissairaanhoito, joka 
olisi tarkoituksenmukaista koota viidestä seitsemään piiriin, jotka vastaavat 
erikoissairaanhoidon perusrakenteesta omalla alueellaan ja jakavat erityistä 
osaamista ja erityisiä voimavaroja edellyttävät toimet (kuten elinsiirtokirur-
gian) keskenään.
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vahvemPia kuntia, ParemPia Palveluita

Suomi on hyvin harvaan asuttu ja meillä tullaan aina tarvitsemaan kuntien 
välistä yhteistyötä erityisesti laajempaa väestöpohjaa tarvitsevissa palveluissa, 
kuten erikoissairaanhoidossa ja ammatillisessa koulutuksessa. Tämäkin yhteis-
työ on toteutettava peruskuntavetoisesti niin, että nykyistä vahvempien kuntien 
tilaaja-asema vahvistuu ja kuntalaisten tahto toteutuu.

Kuntauudistuksessa tulee turvata kuntalaisten hyvinvointipalveluiden 
saanti ja kehittäminen myös tulevaisuudessa. Sosiaali- ja terveystoimen, ope-
tuksen ja kulttuurin palveluiden järjestämisessä riittävä kuntakoko on vält-
tämätön peruspalveluiden turvaamiseksi. Vahvat peruskunnat voivat vas-
tata myös pienten erityisryhmien palvelutarpeista. Palveluiden tuottamis- ja 
järjestämistavoista tulee päättää kunnissa. Kuntien on itse omien lähtökoh-
tiensa pohjalta arvioitava palveluiden uusia tuottamistapoja ja sitä, missä 
määrin kuntien vastuulla olevia palveluita voidaan ja on kokonaisuuden 
kannalta järkevää ostaa kunnan ulkopuolelta. Yhteisesti rahoitetut palvelut 
turvaavat parhaiten tasa-arvoisen ja menestyksekkään yhteiskunnan myös 
tulevaisuudessa. Tästä niin sanottu pohjoismainen malli on oiva esimerkki. 
Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen yhteydessä on koko sosiaali- ja terve-
ydenhuollon ohjausjärjestelmää tarkasteltava kokonaisuutena. Uudistuksen 
yhteydessä on huomioitava sosiaalihuollon palveluiden erityisluonne. On 
tärkeää säilyttää yhteys järkevän kokonaisuuden muodostavien palveluiden 
välillä niin, etteivät palvelukokonaisuudet pirstoudu. Palvelurakenteita on 
uudistettava silmälläpitäen palveluiden laatu ja vaikuttavuus sekä asiakkaan 
näkökulma.

Ihmisten liikkuvuus on lisääntynyt ja työssäkäynti- ja asioimisalueet kas-
vaneet. Samanaikaisesti kuntien keskinäinen riippuvuus on kasvanut. Uusi 
kuntarakenne on perustettava vahvoihin, itsenäisiin peruskuntiin, jotka huo-
lehtivat valtaosasta kuntalaisten peruspalveluita ja vastaavat yhdyskuntapal-
veluista, kunnallisesta elinkeinopolitiikasta sekä muista kuntien tehtävistä. 
Kestävä kuntarakenne perustuu luontaisten keskusten, ihmisten omien valin-
tojen perusteella muodostuneiden työssäkäynti- ja asioimisalueiden pohjalle.  
Kuntarakenteen vahvistamisen myötä nykyiset kuntayhtymät on uudistettava. 
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Erikoissairaanhoitopiirien samoin kuin maakuntaliittojen määrää on vähen-
nettävä nykyisestä.

Pääkaupunkiseudulla tarvitaan erityisratkaisuja kuntauudistuksessa. Myös 
muiden suurten kaupunkien yhdyskuntarakenteiden (mm. kaavoituksen, kun-
nallistekniikan ja liikenteen) ja kuntien elinkeinopolitiikan kehittäminen edel-
lyttää kuntien raja-aitojen ylittämistä ja tarvittaessa myös niiden poistamista

Vaikka kuntien yhdistymisiä on tapahtumassa vuoden 2009 alusta runsaat 
60, ei vauhti ole riittävä. Monin paikoin vaadittu 20 000 asukkaan väestöpohja 
haetaan kuntien yhteistyönä niin sanotun yhteistoiminta-alueen kautta. Lähes 
300 kuntaa on järjestämässä perusterveydenhuoltonsa ja siihen läheisesti liit-
tyvän sosiaalitoimen tältä pohjalta. Monissa kunnissa yhteistyön tiivistäminen 
on tässä tilanteessa kuitenkin hyvä ratkaisu ja avain seuraavaan vaiheeseen. 
Tärkeätä on, että erityisesti sosiaali- ja terveystoimen saumaton yhteistyö voi-
daan varmistaa jatkossakin niin, että kansalaisen tarvitsemaa hoitoa voidaan 
järjestää mahdollisimman asiakasläheisesti ja tehokkaasti.

Palvelut vaativat kestävän rahoitusratkaisun 

Pohjoismaisen mallin mukaisesti hyvinvointipalveluiden järjestämis- ja rahoi-
tusvastuu on paikallistasolla eli kunnilla. Kuntien toiminnan kansantuote- ja 
työllisyysosuus on viidennes. Kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa on noin 
430 000 henkilöä kun esimerkiksi valtion budjettitalouden piirissä on runsaat 
120 000 henkilöä.

Kuntien kokonaistuloista ja siten myös kuntien tehtävistä valtion rahoitus-
osuus on noin viidennes. Hyvinvointiyhteiskunnan kehityksen myötä paikal-
lishallinnon vastuu ja merkitys on voimakkaasti kasvanut. Myös rahoituksen 
suunta on ollut selvä – ansiotulojen verotus kohdistuu pääosin kunnille ja nii-
den palvelujen rahoittamiseen. 

Valtion tehtäväkenttä suuntautuu ensisijaisesti tulonsiirtojen rahoitukseen. 
Julkisista palveluista valtion järjestämisvastuulla ovat lähinnä turvallisuuden, 
työhallinnon ja korkeimman opetuksen palvelut. Valtio kerää valtaosan vero-
tuloistaan välillisen verotuksen kautta ansiotulojen verotuksen merkityksen 
jatkuvasti pienentyessä.
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Kuntien toiminnot on huomattavalta osin säännelty ja tehtävät ovat lähes 
poikkeuksetta lakisääteisiä. Lakisääteisiä ovat myös teknisen sektorin tehtävät, 
kuten maankäyttö, kaavoitus, katujen ja teiden ylläpito, energia- vesihuolto, 
vaikka näihin tehtäviin ei tulekaan valtionrahoitusta. Niin sanotut valtionosuus-
tehtävät ovat sosiaali- ja terveystoimi sekä opetus- ja kulttuuritoimi..

Kuntien toiminta on hyvin työvoimavaltaista ja palkat ja palkkaperusteiset 
maksut vievät yli puolet menoista. Kuntien suuri taloudellinen merkitys ko-
rostaa sellaista rahoituspohjaa, joka kannustaa talouskasvuun ja työllisyyteen. 
Kuntien toiminnan dynamiikka ja menestys heijastuu koko aluetalouteen ja sitä 
kautta kansantalouteen. Korkea omarahoitusosuus kannustaa taloudelliseen 
aktiviteettiin, kun taas alhainen omavastuuosuus ja korkea valtion tukiriippu-
vuus luo päinvastaisen kannustimen. 

Palvelujen tuottamisessa on myös luonteenomaista, että tarpeet ja olosuhteet 
vaihtelevat alueittain. Tämän vuoksi on tärkeätä, että paikallisesti erityistekijät 
voidaan mahdollisimman hyvin ottaa huomioon. Paikallinen palvelutuotanto 
on ensisijaisesti suunnattu oman ja lähialueen asukkaille. Rahoituksen läpinä-
kyvyys on myös demokratiakysymys. 

Peruspalveluiden kestävän rahoituksen kriteerejä ovat aktiiviseen elinkeino- 
ja työllisyyspolitiikkaan kannustaminen, vähäinen tukiriippuvuus, kuntalaisen 
ja läpinäkyvyys ja ymmärrettävyys kuntalaisen ja päättäjän kannalta, vakaus ja 
ennakoitavuus valtio/kuntasuhteen kannalta sekä oikeudenmukaisuus ja alu-
eellisia tulopohjaerojen tasaavuus.

Näiden periaatteiden pohjalta peruspalveluiden rahoitusta tulee edistää 
niin, että kuntien omaa verotusoikeutta vahvistetaan ja riippuvuutta valtion 
tuista vähennetään. Valtion ja kuntien taloussuhteita on viimeisen kymmenen 
vuoden aikana leimannut erityisesti se, että hallitusten päättämät tuloverojen 
kevennykset on yhä voimakkaammin toteutettu kunnallisverotuksen verovä-
hennyksiä kasvattamalla. Tämän seurauksena kuntien tuloveropohja on ka-
ventunut. Nämä valtion toimenpiteet on pääosin kompensoitu kuntien valti-
onosuuksia lisäämällä.

Kuntien valtuustojen päättämä tuloveroprosentti onkin tämän kehityksen 
vuoksi noin 4 veroprosenttiyksikköä korkeampi kuin kunnalle tulevien tu-
loverojen määrä. Tämä ero on syytä kuroa umpeen. Tärkeätä on, että maan 
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hallituksen politiikan linjaukset toteutetaan niin, että ne eivät rapauta kuntien 
tuloveropohjaa.

Valtionosuusjärjestelmämme kautta tapahtuva tulojen tasaus on merkinnyt 
sitä, että pienissä kunnissa asukasta kohden lasketut verotulot ja valtionosuudet 
ovat samalla tasolla tai jopa korkeammat kuin suuremmissa kunnissa. Tästä 
huolimatta suurin osa pienistä kunnista on taloudellisissa vaikeuksissa. Nykyi-
nen valtion monimutkainen tukijärjestelmä ei kannusta rakennemuutoksiin ja 
kuntaliitoksiin. Päinvastoin nykyinen järjestelmä ylläpitää epätarkoituksenmu-
kaista kuntarakennetta. 

Elinkeino- ja työllisyyspolitiikan kannalta osin keinotekoinen kilpailu kun-
tien kesken hyvistä veronmaksajista ja yrityksistä ei edistä alueen voimavaro-
jen kokoamista ja taloudellista kehitystä. Tärkeätä peruspalveluiden kestävän 
rahoituksen kannalta on, että valtion tuloveropolitiikan ei tule vaikuttaa kun-
tien tulopohjaan.

Kunnallisveron vähennyksiä on siirrettävä valtion rasitukseksi niin, että 
kuntien valtuustojen päättämän veroprosentti vastaa kuntien todellista vero-
prosenttia. Yhteisövero on pidettävä kuntien veropohjassa vähintään nykyisellä 
osuudella koko yhteisöveron tuotosta. Kiinteistöveroa on kehitettävä niin, että 
se irrotetaan verotulotasauksen laskentapohjasta ja kunnille annetaan mahdol-
listaa laajentaa niin halutessaan veropohjaa maa- ja metsätalousmaahan.

valtion tuen kehittäminen 

Kuntien valtionosuusjärjestelmää on uudistettu useita kertoja tavoitteena muun 
muassa järjestelmän yksinkertaistaminen. Jokaisessa uudistuksessa järjestelmä 
on kuitenkin tullut entistäkin monimutkaisemmaksi. 

Nykyinen järjestelmä ei tue riittävästi edellä mainittuja tavoitteita kestävästä 
kuntarahoituksesta. Kuntien ja valtion kesken on jatkuvaa eripuraa. Tukiriip-
puvuus on monissa kunnissa erittäin suurta. Kun pienten kuntien toiminnot 
monasti vielä hoidetaan kuntien yhteisillä toimielimillä, jää oma päätösvalta 
monasti vain näennäiseksi. 

Valtionosuusjärjestelmän tavoitteena on osaltaan taata peruspalveluiden 
saatavuus koko maassa. Hyvä ja tehokas järjestelmä yhdistää paikallishallinnon 
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erityistuntemuksen, antaa tilaa innovatiivisuudelle samalla kun keskustason 
tavoitteet voidaan toteuttaa.

Nykyinen järjestelmä vääristää hyvinvointipolitiikkaa. Maan hallituksen 
tulisi osaltaan määritellä yhteiskuntapoliittiset painopisteet ja toimia niiden 
toteutumiseksi. Ministeriöiden välisellä resurssikamppailulla ei tule olla ny-
kyisen kaltaista merkitystä, vaan lakisääteisen, eri palvelulohkot kokoavan Pe-
ruspalveluohjelman asemaa osana valtion talouden kehysmenettelyä on syytä 
edelleen vahvistaa. 

Sektorikohtaisista valtionosuuksista tulee luopua ja siirtyä mahdollisim-
man pitkälle yhteen laskennalliseen asukaslukuperusteiseen valtionosuuteen. 
Hyvinvointipalveluiden ohjaus, saatavuus ja laadun varmistus tulee tapahtua 
suosituksina, parhaita käytäntöjä edistäen ja tarvittaessa tiukemminkin ohjaus-
keinoin. Valtionosuudet tulee maksaa peruskunnalle. Kuntien erityistekijät tulee 
huomioida niin, että järjestelmän yksinkertaisuus ja läpinäkyvyys toteutuu.

Maailma pyörii tasauksen kautta. Niin Euroopan unionissa kuin jokaisessa 
jäsenmaassakin on alueiden ja kuntien välisiä tasausjärjestelmiä. Muissa poh-
joismaissa tasaustasot ovat meihin verrattuna korkeita. Verotulojen tasaustaso 
voidaankin asettaa juuri niin kuin halutaan - se on ensisijaisesti poliittinen ky-
symys. Koska kunnilla on samat lakisääteiset velvoitteet, on tärkeätä että niillä 
on asukasta laskettuna myös riittävä tulopohja palvelujen rahoittamiseksi. 

Palveluiden järjestämisen ja tuottamisen Periaatteet

Sosiaalipalvelujen ammatillinen toteuttaminen edellyttää, että kunnissa ja nii-
den käyttämissä ostopalveluissa on tarvetta vastaava määrä ammatillista henki-
löstöä: sosiaalityöntekijöitä, sosiaaliohjaajia ja lähihoitajia. Koulutusrakenteiden 
uudistumisen jälkeen tarvitaan henkilöstö- ja tehtävärakenteen uudistamista 
siten, että oikea osaaminen saadaan oikealle paikalle. Myös muuttuvat palve-
lutarpeet, esimerkiksi palveluohjauksen kasvava tarve ja uudet toiminnalliset 
lähestymistavat, edellyttävät että vanhoja ammatillisia rakenteita arvioidaan 
uudelleen. 

Sosiaalipalvelut tarvitsevat tulevaisuudessa myös entistä enemmän yhteis-
työtä opetuksen, terveydenhuollon, asuntotoimen, kulttuuri- ja liikuntapalve-
lujen sekä yhdyskuntasuunnittelun kanssa. Yhteyksiä on luotava myös kunnal-
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listen palvelujen ulkopuolelle, seurakuntiin, Kelaan, työhallintoon ja yksityisiin 
toimijoihin. Kapeasta sektoriajattelusta on päästävä eroon ja otettava suunnaksi 
erilaisten palvelujen ja tehtävien yhteen nivominen siten, että sosiaalipalvelujen 
perimmäinen tarkoitus, ihmisten sosiaalisen turvallisuuden ja toimintakykyi-
syyden parantuminen sekä sosiaalisten epäkohtien väheneminen, toteutuu. 

Julkisten sosiaalipalvelujen tukena tarvitaan monenlaista vapaaehtoista toi-
mintaa. Vertaistuki on osoittautunut sekä tarpeelliseksi että osuvaksi toimin-
naksi monien sosiaalisissa vaikeuksissa elävien ihmisten kohdalla. Vertaisryh-
mät tarvitsevat kuitenkin ammatillisten työntekijöiden tukea ja kumppanuutta 
eivätkä ne korvaa ammatillista apua.

Sosiaalityössä joudutaan yhä enemmän perehtymään erilaisten yhteiskun-
tapoliittisten ratkaisujen sosiaalisiin vaikutuksiin ja kustannuksiin. Kunnallisen 
sosiaalityön vastuulla on toisaalta koko kunnan sosiaalihuollon kokonaisuus, 
toisaalta vaikeimmissa tilanteissa olevien yksilöiden ja perheiden auttaminen. 
Rakenteellinen sosiaalityö edistää asiakastyöstä saatujen kokemusten ja asian-
tuntemuksen pohjalta ihmisten sosiaaliseen hyvinvointiin vaikuttavien seikko-
jen ymmärrystä kunnassa tapahtuvassa suunnittelussa ja päätöksenteossa. 

sosiaaliturvan Palvelumaksut, omavastuut ja maksukatot

Sosiaaliturvan maksupolitiikassa on varmistettava se että maksu ei ole esteenä 
tarpeellisen ja yksilön tarvitseman palvelun saamiseen. Maksujen ensisijainen 
tarkoitus on ohjata palvelujen käyttöä. Palvelu on aina saatava tuloista ja mak-
sukyvystä riippumatta. Maksun tavoitteisiin ja tarkoitukseen on kiinnitettävä 
huomiota sitä asetettaessa, jotta se ei esimerkiksi muodostu tosiasialliseksi pal-
velun saamisen esteeksi. Mahdollisuudet maksusta vapauttamiseen on tehtävä 
nykyistä toimivammiksi. Ensisijaista tulee olla maksusta vapauttaminen palve-
lun tuottajan päätöksellä ja vasta toissijaista maksun suorittaminen esimerkiksi 
toimeentulotuella. Maksupolitiikassa on myös keskeistä se, että maksut eivät 
voi muodostua järin merkittäväksi palvelujen rahoitusmuodoksi.

Maksujen ja omavastuiden kohtaannon tasoittamiseksi on käytettävä mak-
sukattoja. Maksukattoja tulee käyttää sekä kunnallisissa palvelumaksuissa että 
sairausvakuutusetuuksien omavastuissa. Palvelumaksujen kattoja on todennä-
köisesti tarkoituksenmukaista asettaa kolme: terveyskeskusmaksuille ja sairaus-
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vakuutuksen lääkärinpalkkio- ja tutkimus- ja hoitokustannusten omavastuille 
oma kattonsa, lääkekustannusten omavastuille toinen ja matkakustannusten 
omavastuille kolmas. 

Maksukatoilla voidaan tarkoituksenmukaisesti tukea niitä potilaita, jotka 
käyttävät runsaasti tietyntyyppisiä palveluja. Samalla on otettava huomioon 
tilanteet, joissa henkilölle syntyy useammasta edellä mainitusta perusteesta 
kustannuksia. Tätä silmälläpitäen on lisäksi asetettava näille ryhmille yhtei-
nen maksukatto, jonka määrä on alempi kuin asiakohtaisten maksukattojen 
yhteismäärä. 

toimentuloturvan rahoitus

Toimeentuloturvan rahoittamiseksi kerättäviä veroluontoisia maksuja (työ-
eläke-, työttömyysvakuutus- ja sosiaaliturvamaksut) on kehitettävä vakuutus-
periaatetta käyttäen siten, että ne toisaalta tuottavat tarvittavan rahoituksen ja 
toisaalta eivät muodostu esteeksi työllisyyden hoidolle. Erilaisilla alueellisilla 
tai ryhmiin kohdistuvilla maksualennuksilla ei ole havaittu olevan merkittävää 
vaikutusta työllistämisen edistämisessä. Ne vain edellyttävät vastaavan tuoton 
hankkimista maksujärjestelmän muissa osissa. Eri toimeentulojärjestelmien 
maksuja on kehitettävä siten, että ansioon perustuvat etuudet vastaavat itsenäi-
sesti siitä etuudesta, jonka rahoitukseksi niitä kerätään. Ansioon suhteutettuja 
etuuksia ei pidä erittäin perusteltuja tilanteita lukuun ottamatta rahoittaa vero-
varoin. Myöskään yhden etuuden rahoittamiseksi kerättyä maksua ei ainakaan 
järjestelmällisesti tule siirtää toisen etuuden rahoitukseksi.

Etuusjärjestelmien rahoitusta voidaan ennen kaikkea vähimmäisetuuksien 
tapauksissa jakaa soveltuvalla tavalla valtion tai kuntien veroilla rahoitettavaksi 
silloin, kun tällä saavutetaan esimerkiksi kannustavuusvaikutuksia. Työnanta-
jien ja palkansaajien kesken rahoitusvastuu on jaettava siten, että molemmat 
osapuolet vastaavat ainakin niistä kuluista, joiden rahoituksesta ne saavat suo-
raa tai välillistä hyötyä. Tärkein tällainen jako on sairausvakuutuksessa, jota 
rahoitetaan erikseen sekä menetetyn ansion korvaamiseksi päivärahalla että 
kustannusten korvaamiseksi. Työnantajalle on kannettava vastuuta myös sai-
raanhoitovakuutuksen rahoituksesta, koska mm. lääkekustannusten ja eräiltä 
osin hoito- ja tutkimuskustannusten korvaukset palvelevat myös työntekijöiden 
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selviytymistä työssään. Samoin työttömyysturvan rahoituksen eräissä osissa on 
selvitettävä palkansaajien ja työnantajien rahoitukseen osallistumisen järjestel-
män vastaavuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. 
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Oikeusturva ja hyvä hallinto

Kansanvaltaisuusperiaatetta luonnehditaan perustuslaissa siten, että valtiovalta 
kuuluu kansalle ja yksilöllä on oikeus osallistua ja vaikuttaa. Oikeusvaltioperi-
aatteella sen sijaan tarkoitetaan sitä, että kaiken julkisen toiminnan tulee perus-
tua lakiin ja kaikessa toiminnassa on lakia tarkoin noudatettava. Julkinen valta 
lähtee kansan valitsemista toimielimistä, eduskunnasta ja kunnan valtuustoista. 
Toimivalta on voitava johtaa lakiin ja laista poikkeaminen ei ole sallittua.  

Oikeusturvan tärkeän osan muodostaa mahdollisuus saada oikeuksia ja 
velvollisuuksia koskeva viranomaisen päätös tuomioistuimen tai muun riippu-
mattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi. Osa julkisen vallan toimenpiteistä on 
sellaisia, että niihin ei voi luonteensa mukaan hakea muutosta tuomioistuimesta 
tai muutoksen hakeminen ei esimerkiksi ajallisista syistä ole mahdollista tai 
mielekästä. Näissä tilanteissa korostuvat kantelujen ohella erityisesti oikeus-
turvan ennakolliset ulottuvuudet.

Oikeusturva jaetaan tavallisimmin ehkäisevään ja jälkikäteiseen oikeustur-
vaan. Ehkäisevää oikeusturvaa edustavat esimerkiksi viranomaistoiminnan sää-
dellyt muodot, viranomaisten koulutus, esteellisyys, asianosaisen kuuleminen, 
päätösten perusteluvelvollisuus ja asiakirjajulkisuus. Jälkikäteistä oikeusturvaa 
sisältävät ennen kaikkea valitus, mutta myös itseoikaisu, oikaisu, kantelu, alistus 
ja ylimääräiset muutoksenhakukeinot. 

Erilaiset asiamiesjärjestelmät asettuvat jonnekin ehkäisevän ja jälkikäteisen 
oikeusturvan välille, kun niillä voidaan katsoa olevan sekä ehkäisevää merki-
tystä että muutoksenhakua tukevaa merkitystä. Samoin eräällä tavalla ehkäise-
vän ja jälkikäteisen oikeusturvan väliin asettuvat erilaiset ylempien viranomais-
ten alempiin kohdistuvat toimet, joita ovat muun muassa viranomaisohjaus ja 

Kansanvaltaisuus-
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sen osana yksityisten palvelujen tuottamisen valvonta sekä ennen kaikkea tah-
dosta riippumattomassa hoidossa ja huollossa käytetyt raportointijärjestelmät 
ja terveydenhuollon ammatinharjoittamisen valvonta.

Viranomaistoiminnan perusperiaatteena tulisi aina olla se että päätökset 
tehdään lain mukaan, oikeassa järjestyksessä ja mahdollisimman nopeasti. Ih-
misten pompottelua tiskiltä toiselle tulee välttää ja hakija tulee ohjata oikean 
viranomaisen luokse. Ruotsissa tätä viranomaisten neuvontavelvoitetta koros-
tetaan viranomaisten tiedottamisella. Näihin viranomaistiedotteisiin voi siellä 
törmätä vaikka metrossa. Miksei Suomessakin voisi julkisia tiloja koristaa yksi-
tyisten lääkärikeskusten mainosten sijaan tai niiden kanssa rinnan esimerkiksi 
lastensuojelusta kertovat taulut?

hyvä hallinto on myös sitä, että Päätökset ymmärretään 

Suomen oikeusturvajärjestelmä on yleisesti ottaen asianmukaisessa kunnossa. 
Hyvän hallinnon vaatimukset asioiden asianmukaisesta ja viivytyksettömästä 
käsittelystä toteutuvat kohtuullisesti. Ongelmat keskittyvät enimmäkseen yk-
sittäistapauksiin, joskin joissain tapauksissa tosiasiallisen laajasti asioiden vii-
vytyksettömään käsittelyyn, eräisiin epäluuloa herättäviin päätöksentekome-
nettelyihin sekä tietosuojan ja henkilörekisterien suhteeseen muun muassa 
tehokkaan hallinnon toteuttamisen suhteen. Muutoksenhaku on sallittua, jollei 
sitä ole erityisesti kielletty. Muutoksenhakukieltoihin on yleisesti ottaen suh-
tauduttu varovaisesti. 

Sähköinen maailma mahdollistaa entistä paremman tiedonkulun ja tiedon-
saannin mahdollisuudet. Kelan sivuilla opiskelija voi laskea opintotukensa suu-
ruuden tai vapaan tulon rajansa. Veroviranomaisilta voi tilata uuden verokortin 
internetin kautta ilman jonotusta. Työvoimatoimistoilla on eritasoisia sivustoja 
ja tiedon sijainnin voi aina hakea erilaisten hakukoneiden kautta. Vaikka tämä 
on ehdottomasti positiivinen kehitys ja lisää hallinnon avoimuutta, vaarana on, 
että yhteiskunnallinen jako osallisiin ja osattomiin jyrkkenee. Viranomaisten 
palvelujärjestelmää ei kokonaan voi korvata internetsivuilla. 

Sosiaaliturva saa oikeutuksensa ja tehtävänsä etuuksien lakisääteisestä hoi-
tamisesta. Kun lähdetään ajatuksesta, että järjestelmän tulee olla siinä määrin 
monipuolinen, että järjestelmällä on mahdollisuus turvata ihmisten yksilöllistä 
elämää, keskeiselle sijalle nousevat juuri palvelut. Vaikka järjestelmä toimisikin 
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käytännössä täysin lainmukaisesti, menettää se oikeutuksensa, mikäli ihmisillä 
ei ole mahdollisuuksia ymmärtää ja uskoa tehtyihin päätöksiin. Epätietoisuus 
horjuttaa uskoa niin järjestelmään kuin viranomaisiin. Perusteellinen luottamus 
rakentuu vain hyvän ja oikean palvelun sekä neuvonnan kautta.

missä, miten ja kuka Päätöksiä tekee?

Kun perustuslaki edellyttää asioiden käsittelyä julkisessa viranomaisessa il-
man aiheetonta viivytystä, on viranomaisille asetettu velvoite tehokkaaseen 
toimintaan. Hallintotoiminnassa nopeuden ja oikeusvarmuuden suhde on aina 
ongelma, ja kyse onkin tasapainon löytämisestä näiden välillä. Samalla on to-
dettava, että hallintotoiminnassa varsinkin silloin, kun sosiaaliturvan käyttäjä 
siirtyy järjestelmästä toiseen tai hänen etuuden saamisen tai maksun perus-
tana olevat tiedot muuttuvat, saattaa päätöksenteko kestää kohtuuttomasti ja 
johtaa takaisinperintöjen kautta yksilön kannalta edestakaiseen ja haitalliseen 
rahaliikenteeseen. 

Osittain kyseessä on niin sanottu byrokratialoukku. Esimerkiksi sovitellussa 
päivärahassa henkilön lyhytaikaisesti työllistyessä päivärahan maksuperustei-
den korjaaminen, takaisinperinnät ja tästä aiheutuva huojunta voivat kestää 
yksilön kannalta kohtuuttoman kauan. Vastaavasti olosuhteiden muuttuessa 
asumistuen tai päivähoitomaksun suuruuden uusi määrittely vie viranomai-
silta yksilön kannalta kohtuuttoman kauan silloinkin, kun etuuden käyttäjä 
toimittaa viivytyksettä uudet tiedot. 

Päätöksenteon yhden luottamuksen ja avoimuuden ongelman muodostaa 
erityisesti työkyvyttömyysetuuksien yhteydessä tuomioistuimen asiantuntija-
jäsenen, vakuutuslääkärin osuus. Kun lääkäri toimii tuomarina eikä asiantun-
tijana, hänen roolinsa ei ole niin läpinäkyvä kuin asiantuntijalausunnon kautta 
syntyvä rooli on. Toistuva, yhteiskunnallista epäluottamusta aiheuttava seikka 
on, että niin vakuutusyhtiöiden kuin muutoksenhakulautakuntien asiantunti-
jalääkärien mielipiteen perusteella työkyvyttömyyseläkehakemuksia hylätään 
”ilman että lääkäri on edes nähnyt potilasta”. Vaikka kyseessä on osittain väärin-
käsitys – hoitava lääkäri ei välttämättä ole suositellut työkyvyttömyyseläkettä tai 
hoitavalla lääkärillä ei ole ollut varsinaista kompetenssia työkyvyttömyyseläk-
keen tarpeen arviointiin - on järjestelmää tältä osin pyrittävä korjaamaan. 

Korjaamisen tapoja voi olla ainakin kaksi. Hoitavan lääkärin lausuntoja on 
kehitettävä ja lääkäreitä koulutettava oikeaan työkyvyttömyyden arviointiin. 

Kun perustuslaki 
edellyttää asioiden 
käsittelyä julki-
sessa viranomaisessa 
ilman aiheetonta 
viivytystä, on viran-
omaisille asetettu 
velvoite tehokkaa-
seen toimintaan.
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Toisaalta on harkittava myös muutoksenhakuelinten toiminnan kehittämistä 
ja mahdollisesti työkyvyttömyysmääritelmien tarkistamista. On kuitenkin hyvä 
huomata että vaikka vakuutuslääkärin rooli ei ensisijaisesti olekaan asiantun-
tijuus, on monijäsenisen päätöksentekoelimessä valittajan etu, että mukana 
on myös henkilö, joka kykenee arvioimaan tapauksen lääketieteellisiä ulottu-
vuuksia.

miten hakea muutosta Päätökseen?

Muutoksenhakumahdollisuus edellyttää hallinnollisilta päätöksiltä tiettyä laatu-
velvoitetta. Vakuutusoikeuslain perusteluihin sosiaalivakuutuksen muutoksen-
hausta onkin kirjattu velvoite tutkia myös onko päätös syntynyt hyvää hallintoa 
noudattaen. Tämän toteutumiseksi käytännössä viranomaisten tulee kouluttaa 
henkilöstöään, tarjota tietoa sitä tarvitseville sekä antaa oikeaa palvelua ja pe-
rusteltuja päätöksiä etuutta hakeville. Jotta henkilöllä siis olisi tosiasiallinen ja 
hyvän hallinnon mukainen muutoksenhakumahdollisuus, tulee viranomaistoi-
minnassa noudattaa niin sanottua palveluvelvoitetta. Tosiasiallinen muutok-
senhakumahdollisuus ei toteudu, mikäli etuutta hakenut henkilö ei ymmärrä 
päätöksen sisältöä. Tässä julkisella oikeusavulla on myös keskeinen vastuu ja 
tehtävä.

Erityisesti kansaneläkkeiden ja työeläkkeiden käsittelyt lisääntyvät tulevai-
suudessa merkittävästi. Nykyisellään Kelan tekemästä työkyvyttömyyseläkepää-
töksestä valitetaan Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan ja työeläkelai-
toksen tekemästä päätöksestä Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakuntaan. 
Molempien lautakuntien päätöksistä valitetaan kuitenkin yhtäläisesti Vakuu-
tusoikeuteen. Valittajien kannalta käytännössä ongelmana on Sosiaaliturvan 
muutoksenhakulautakunnan pitkä käsittelyaika. 

Määrällisesti työkyvyttömyyspäätökset ovat Sosiaaliturvan muutoksenha-
kulautakunnan toiminnassa merkittävällä sijalla. Kokemuksen mukaan Työelä-
keasioiden muutoksenhakulautakunnan nopeamman käsittelyajan vuoksi siellä 
tehdyllä päätöksellä on vaikutusta Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan 
päätökseen. Työkyvyttömyyseläkepäätöksistä valittavan kannalta olisikin järke-
vää, että molemmat valitukset käsiteltäisiin samassa paikassa, Työeläkeasioiden 
muutoksenhakulautakunnassa. 
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Vaikka kyseessä on kahden eri lain mukaiset päätökset, käsitellään käytän-
nössä kuitenkin vain yhtä asiaa, työkyvyttömyyttä. Yhdenmukaistamalla muu-
toksenhakua tältä osin nopeutettaisiin käsittelyaikoja ja parannettaisiin ihmis-
ten oikeusturvaa myös muiden muutoksenhakujen osalta, kun Sosiaaliturvan 
muutoksenhakulautakunnassa käsiteltävien asioiden määrä pienenisi.

maksuliikenne

Hallinnon tarkoitussidonnaisuusperiaate kieltää yleisesti viranomaista käyttä-
mästä tietoa muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on viranomaiselle annettu. 
Tätä periaatetta vastaan kulkee hallinnon tehokkuuden ja yksilön aseman hel-
pottamisen periaate, jonka mukaan viranomainen voisi käyttää yhtä tarkoitusta 
varten myönnettyä tietoa toisen etuuden myöntämisessä. Kun Kansaneläkelai-
tos toimeenpanee valtaosaa vähimmäisetuuksista ja muista, eri lailla yksilöä 
tukevista etuuksista, viranomaisen on tarkoituksenmukaista voida käyttää sen 
hallussa olevaa tietoa ainakin yksilön hyväksi. Samalla on luotava myös tehok-
kaita ja tarkoituksenmukaisia tiedonsiirtojärjestelmiä esimerkiksi Kansanelä-
kelaitoksen ja kuntien sosiaalitoimen välille käytettäväksi toimeentulotukea 
myönnettäessä.

Etuuksien takaisinperinnässä sovellettujen periaatteiden mukaan yksilölle 
myönnettyä etuutta voidaan takaisinperinnän tarkoituksessa vähentää vain sa-
maan perusteeseen liittyvän etuuden takaisinperimiseksi. Kun Kansaneläkelai-
tos myöntää merkittävää osaa etuuksista, olisi tarkoituksenmukaista varovaisesti 
ja oikeusturva säilyttäen laajentaa takaisinperinnän edellytyksiä jossain mää-
rin viranomaiskohtaiseksi siten, että viranomainen voisi periä myöntämästään 
etuudesta takaisin muita sen myöntämiä etuuksia. Samassa yhteydessä olisi 
mahdollisesti lisättävä viranomaisen mahdollisuuksia kohtuusharkintaan. 

Kuntien tulisi käyttää nykyistä enemmän mahdollisuuksia maksuvapau-
tuksen myöntämiseen silloin, kun yksilöllä on heikentyneet mahdollisuudet 
palvelumaksujen suorittamiseen. Ensisijaista pitäisi olla vapauttaa maksusta 
ja vasta toissijaista käyttää toimeentulotukea kunnallisten maksujen suoritta-
miseen. Tämä tulisi toteuttaa siitä huolimatta, että maksun perijä saattaa olla 
kuntayhtymä, jolloin kyse olisi yhteistoiminnasta kunnan kanssa yksilön mak-
suedellytysten suorittamiseen. 
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40 ensimmäistä esitystä

1.  Otetaan käyttöön työllistymistä helpottava työllisyystakuu.
2.  Muutetaan työnhakusuunnitelmat myös viranomaisia velvoittaviksi.
3.  Nostetaan työmarkkinatuen tasoa ja poistetaan puolison tulojen tar-

veharkinta.
4.  Luodaan elinikäisen oppimisen tukemiseksi järjestelmä, jolla voidaan 

taata jokaiselle työntekijälle vuosittainen koulutusjakso.
5.  Kehitetään muutosturvaa joustoturvan periaatteiden mukaan entistä 

paremmaksi työntekijöiden turvaksi.
6.  Laajennetaan työvoiman palvelukeskuksia erityisesti vaikeimmin työl-

listyvien tueksi.
7.  Parannetaan välityömarkkinoita myös vammaisten henkilöiden työllis-

tymiseksi. Kuntouttavaa työtoimintaa, työpajoja ja sosiaalisia yrityksiä 
lisätään ja työolosuhteet tehdään esteettömiksi ja toimiviksi

8.  Kehitetään sosiaalisten yritysten toimintamahdollisuuksia.
9.  Luodaan valtioneuvoston alaisuudessa toimiva aktivointiohjelma, jossa 

erityisryhmät, kuten vajaakuntoiset, maahanmuuttajat ja syrjäytymis-
vaarassa olevat nuoret otetetaan ennakkoluulottomaan ja laaja-alaiseen 
tarkasteluun.

10.  Kehitetään työterveyshuolto aktiivisemmaksi työntekijän työuran tu-
eksi.

11.  Poistetaan itsenäisesti asuvien, 18-vuotiaiden opiskelijoiden opintotu-
esta riippuvuus vanhempien tuloista.

12.  Selvitetään vaikeavammaisten henkilökohtaisen avustajan oikeuden 
muuttamista subjektiiviseksi oikeudeksi.
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13.  Nostetaan vähimmäisturvan tasoa niin että ensisijaisilla etuuksilla 
mahdollisesti asumistuella ja lapsilisällä täydennettynä tullaan pää-
sääntöisesti toimeen.

14.  Uudistetaan asumistukijärjestelmä muun muassa nostamalla tukeen 
oikeuttavaa tulohaitaria yli työehtosopimuksen mukaisen minimipalk-
katason.

15.  Luodaan tulevaisuudessa uudenlaisia sosiaalipalvelujen muotoja, kuten 
kumppanuus- ja toimintakeskuksia, yhteistä ja yksilöllistä toimintaa, 
rohkaisemista vertais- ja muiden ryhmien toimintaan sekä aktiiviseen 
osallisuuteen.

16.  Kehitetään neuvolatoimintaan niin, että koko perheen hyvinvoinnin 
tukeminen nousisi vielä selkeämmäksi osaksi sitä.

17.  Säilytetään päivähoito kaikkien lasten subjektiivisena oikeutena. 
18.  Säilytetään perhepäivähoito kehittämällä siitä selkeä ammatillinen 

työ.
19.  Uudistetaan lapsilisäjärjestelmä.
20.  Otetaan käyttöön vanhempainvakuutus.
21.  Varmistetaan jokaiselle nuorelle koulutuspolku nostamalla oppivelvol-

lisuusikää siten, että syrjäytymisuhan vaarassa olevat peruskoulunsa 
päättäneet voidaan tehokkaammin ohjata heille sopivien koulutus-
muotojen pariin.

22.  Lisätään lastenpsykiatrian henkilöstöresursseja.
23.  Palautetaan kasvatus- ja perheneuvoloiden asema osaksi perheiden 

varhaisvaiheen tukea sekä ennaltaehkäisevää palvelujärjestelmää.
24.  Muutetaan harkinnanvarainen mielenterveyskuntoutus oikeudeksi 

kuntoutukseen silloin, kun lääketieteelliset syyt ovat olemassa.
25.  Kiristetään alkoholiverotusta alkoholinkulutuksen kääntämiseksi las-

kuun pitkäjänteisesti kaikissa tuoteryhmissä.
26.  Puolitetaan suomalaisten alkoholinkäyttö vuoteen 2040 mennessä.
27.  Määritellään jokaisessa kunnassa päihdepalvelujen työnjako, erityisesti 

mielenterveysongelmista kärsivien päihdeongelmaisten pääasiallinen 
hoitovastuu.

28.  Järjestetään tarvittaessa asunto vapautuvalle vangille kunnan toi-
mesta.

29.  Parannetaan eläkkeensaajien asumistukea ja hoitotukia osana palve-
luja.
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30.  Ehkäistään kuntouttavan otteen avulla pitkäaikaiseen laitoshoitoon 
sijoittumista ja mahdollistetaan kotona asuminen. 

31.  Tehdään mahdollisuudet palvelumaksusta vapauttamiseen nykyistä 
toimivammiksi. Ensisijaista tulee olla maksusta vapauttaminen pal-
velun tuottajan päätöksellä ja vasta toissijaista maksun suorittaminen 
esimerkiksi toimeentulotuella.

32.  Uudistetaan ikäihmisten arviointikäytännöt siten, että tarpeellisen 
lääketieteellisen tutkimuksen ja arvioinnin rinnalla huomioidaan ih-
misten omat kokemukset ja psyykkiset tekijät, epäviralliset tukiverkot 
ja muut sosiaaliset tekijät, taloudelliset tekijät sekä asuin- ja lähiym-
päristön laatu samoin kuin teknologian suomat apukeinot. Asetetaan 
lisäksi kunnille velvoite antaa ne palvelut, jotka palveluarviointi toteaa 
tarpeellisiksi.

33.  Luodaan ikäihmisten palvelupiste, josta saa tietoa ja josta tarvittaessa 
ohjataan oikean tiedon ääreen.

34.  Siirretään omaishoidon tuen rahoittaminen ja toteuttaminen Kansan-
eläkelaitokselle. 

35.  Tuodaan terveyskeskuksiin yleislääkärin ohella säännölliselle vastaan-
otolle yleisemmin tarvittujen erikoisasiantuntijoiden palveluita, mu-
kaan lukien psykiatri, psykologi ja sosiaalityöntekijä.

36.  Edistetään peruspalveluiden rahoitusta niin, että kuntien omaa vero-
tusoikeutta vahvistetaan ja riippuvuutta valtion tuista vähennetään

37.  Vahvistetaan lakisääteisen, eri palvelulohkot kokoavan Peruspalve-
luohjelman asemaa osana valtion talouden kehysmenettelyä, jolloin 
ministeriöiden välisellä resurssikamppailulla ei ole nykyisen kaltaista 
merkitystä.

38.  Luovutaan sektorikohtaisista valtionosuuksista ja siirrytään mahdol-
lisimman pitkälle yhteen laskennalliseen asukaslukuperusteiseen val-
tionosuuteen.

39.   Varmistetaan hyvinvointipalveluiden ohjaus, saatavuus ja laadun var-
mistus suosituksilla, parhailla käytännöillä ja tarvittaessa tiukemmil-
lakin ohjauskeinoilla.

40.   Edistetään ihmisten oikeusturvaa hyvällä hallinnolla. Siirretään esimer-
kiksi Kelan tekemien työkyvyttömyyseläkepäätösten muutoksenhaku 
Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakuntaan.
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Tuunataan sosiaaliturvaa

Sosiaaliturvajärjestelmän pitää pystyä antamaan tuki ja turva aukotta ja jatku-
vasti kaikille kansalaisille. Nykyinen suomalainen sosiaaliturva on lukuisissa 
kohdissa pahasti puutteellinen. Sen peruslogiikka ihmisten tarpeisiin perus-
tuvana järjestelmänä on silti kunnossa. Samoin tärkeä periaatteellinen lähtö-
kohta on se, että sosiaalietuuksien myöntäminen tapahtuu jonkin todetun syyn 
perusteella – ei automaattisesti. 

Tässä puheenvuorossa on esitetty lukuisa määrä ehdotuksia suomalaisen 
sosiaaliturvajärjestelmän uudistamiseksi ja parantamiseksi. Osa niistä on jär-
jestelmän kokonaisuuteen kohtuullisen mittavasti vaikuttavia asioita (kuten 
asumistuen remontti), osa taas pienempää hienosäätöä (kuten ehdotukset mie-
lenterveyskuntoutuksen osalta). Sosiaaliturvajärjestelmä on laaja kokonaisuus, 
johon kuuluu paitsi suuri määrä eri etuuslajeja, myös paljon erilaisia palveluja. 
On selvää, että kokonaisuus vaatiikin jatkuvasti eritasoisia ja eri mitallisia muu-
toksia ja parannuksia. 

Sosiaaliturvan uudistamisesitykset merkitsevät usein suoria määrärahojen 
lisäystarpeita. Edellä esitettyjen toimenpiteiden taloudellisia yhteisvaikutuksia 
on erittäin haastavaa arvioida. Monet esityksistä ovat luonteeltaan ennaltaeh-
käiseviä – kuten esimerkiksi paremmat terveyspalvelut työttömille – jolloin 
niistä syntyvät lisäkustannukset ovat kaikella todennäköisyydellä vaikutuksil-
taan lyhytaikaisia ja säästöt taas pitkäaikaisia. Toisaalta esityksiä voidaan to-
teuttaa hyvin eri tasoisina. 

Erikseen on selvitettävä myös eri toimenpiteiden keskinäiset vaikutukset. 
Esimerkiksi asumistuen uudistamisessa keskeistä on huomata se, että lähes puo-
let asumistukeen kanavoidusta lisätukipotista säästää suoraan toimeentulotu-

Tärkeä periaatteel-
linen lähtökohta 
on se, että sosiaa-
lietuuksien myön-
täminen tapahtuu 
jonkin todetun 
syyn perusteella
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essa maksettuja varoja. Toisaalta asumistuen uudistamista tulisi käyttää keinona 
lapsiköyhyyden vähentämisessä, jolloin kustannuksia voidaan arvioida vaihto-
ehtona muun perhepoliittisen tuen lisäämiselle. Samoin asumistuen tulorajojen 
nostaminen lisää pienituloisten asumismahdollisuuksia kasvukeskuksissa, ja 
parantaa näin työvoiman liikkuvuutta. Siksi siihen tarvittavaa panostusta tulisi 
verrata myös työttömyyden vähentymisestä aiheutuviin säästöihin.

Toimenpiteet, joilla ihmisiä pidetään työkykyisinä ja -kuntoisina, merkitse-
vät paranevaa taloudellista työllisyyttä ja kasvua. Vaikka etuuksien korjaami-
sesta aiheutuu kustannuksia julkiselle taloudelle, saattavat kansantaloudelliset 
vaikutukset olla loppujen lopuksi positiivia esimerkiksi kasvaneena työllisyys-
asteena, vähentyneenä työttömyytenä, lisääntyneenä julkisten menojen rahoi-
tuspohjana tai vähentyneenä syrjäytymisenä ja sen seurauksena esimerkiksi 
yhteiskuntarauhana.  

tarvitaan fiksumPaa eikä tyhmemPää turvaa 

Usein kun puhutaan sosiaaliturvan yksinkertaistamisesta ja kannustavuudesta, 
taustalla heijastelee ajatus menojen pienentämisen tavoitteesta. Sosiaaliturvaa 
kehitettäessä on muistettava lukea huolellisesti eri etuuksien ja palveluiden ta-
voitteet: mihin tarkoitukseen kukin tukimuoto on tehty, ja kuinka sen on tar-
koitus toimia. Nämä perustelut eivät useinkaan ole vanhentuneita, vaan aivan 
järkeenkäyviä. Sen sijaan tukien dynamiikka on esimerkiksi varkain kiristyneen 
tarveharkinnan kautta saattanut jäädä päivittämättä. 

Sosiaaliturvan yksinkertaistaminen saattaa merkitä voimavarojen käyttöä 
epätarkoituksenmukaisesti. Tukea annetaan ehkä niillekin, jotka eivät sitä tar-
vitse tai ei anneta riittävästi niille, jotka sitä tarvitsisivat. Monessa tapauksessa 
tukijärjestelmän yksinkertaistaminen merkitsee tukijärjestelmän tyhmentä-
mistä.

Kun uudistuksia tehdään, on tavoitteen oltava taloudellisesti entistä oi-
keudenmukaisemmassa ja sosiaalisesti hyväksyttävämmässä järjestelmässä. 
Kaikissa lainsäädäntöhankkeissa on selvitettävä huolellisesti muutosten vai-
kutukset eri väestöryhmille. Sosiaaliturvan oikeudenmukainen uudistaminen 
ei ole yleensä mahdollista “nollasummapelillä“, mutta mahdollista ja erittäin 
tarpeellista se kuitenkin on.

Usein kun puhutaan 
sosiaaliturvan yksin-
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