
Työ- ja elinkeinoministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö järjestivät perjantaina 8.1.2016 
hakuinfotilaisuuden selvitys-/tutkimusteemasta  
1.2.1. ’Millainen osallistavan sosiaaliturvan malli mahdollistaa työllistymisen edistämisen ja 
rakenteellisen työttömyyden alentamisen’.  
 
 
Tilaisuudessa kysymyksiin vastasivat hallitusneuvos Päivi Kerminen työ- ja elinkeinoministeriöstä, 
sosiaalineuvos Eveliina Pöyhönen sosiaali- ja terveysministeriöstä ja taloussihteeri Juho Jokinen 
valtioneuvoston kansliasta.  
 
Tutkimuksen tuloksia käytetään hallitusohjelman kärkihankkeen ’Työn vastaanottamista estäviä 
kannustinloukkuja puretaan ja rakenteellista työttömyyttä alennetaan’ toimeenpanon valmistelussa.  
 
Hallitusohjelmaan on kirjattu, että hallitus luo osallistavan sosiaaliturvamallin, jonka tavoitteena on 
palkan ja sosiaaliturvan yhteensovittaminen sekä irtisanotun parempi tukeminen heti työttömyyden 
kohdatessa.  
 
Hallitusohjelman toimeenpanosuunnitelman kärkihankeen tarkemmassa kuvauksessa on teemaa 
täsmennetty: Selvitetään mm.,  

ₒ voitaisiinko työttömyysetuuksia käyttää nykyistä laajemmin osaamisen 
kehittämiseen ja työllistymiskynnyksen alentamiseen sekä työelämäosallisuuden 
vahvistamiseen – tarkastelussa mm. työttömyysetuuksien käyttäminen palkkatuen 
ja starttirahan rahoittamiseen 

ₒ sisältyykö sosiaaliturvajärjestelmään, erityisesti työttömyysturvajärjestelmään 
elementtejä, jotka vaikeuttavat työttömien mahdollisuuksia parantaa 
työllistymisedellytyksiään 

 
Tutkimustehtävän laajuutta ja sisältöä koskeva keskustelu:  
 

1) Työ- ja elinkeinoministeriössä tehdään virkamiestyönä selvitys siitä, voitaisiinko 
työttömyysetuuksia (työmarkkinatuki, peruspäiväraha ja ansiosidonnainen päiväraha) 
käyttää nykyistä laajemmin työttömien työllistymistä edistävien palvelujen rahoittamiseen. 
Erityisesti tarkastelussa on palkkatuen ja aloittavan yrittäjän starttirahan rahoittaminen 
työttömyysturvalla. Tämä osa-alue jää hankittavan tutkimuksen ulkopuolelle.  

 
2) Tutkimukseen voi sisällyttää aktiivisen työvoimapolitiikan (työvoimapalveluja) ja muita 

työttömien työllistymisen edistämiseen liittyviä palveluja ja toimenpiteitä. Ehdotukset voivat 
koskea esimerkiksi opiskelua työttömyysetuudella tai oikeutta ja mahdollisuutta tehdä 
vapaaehtoistyötä. Etukäteen ei voida eikä ole tarkoituksenmukaista yksilöidä niitä palveluja 
ja/tai toimenpiteitä, jotka olisi syytä sisällyttää tarkasteluun. Työ- ja elinkeinoministeriötä 
kiinnostavat erityisesti ne palvelut ja toimenpiteet, jotka kuuluvat tai voisivat kuulua TE-
hallinnon järjestämisvastuulle. Tällöin kohderyhmänä ovat ensisijassa ne työttömät, joiden 
kohdalla työ- ja toimintakyvyn merkittävät puutteet eivät vaikeuta työllistymistä.   

 
3) Osallistava sosiaaliturva voi koskettaa myös niitä henkilöitä, jotka tarvitsevat tukea työ- ja 

toimintakyvyn ylläpitämiseen ja parantamiseen. Keskeistä on aktiivisuuteen kannustaminen 
ja muut henkilöiden elämäntilannetta parantavat asiat. Näillä henkilöillä työllistyminen ei 
välttämättä ole ensisijainen tavoite.  
 

4) Koska kohderyhmä on heterogeeninen, ehdotuksia voi esittää eri ryhmien osalta 
(ryhmitellen). Mitään henkilöryhmiä ei tarvitse jättää tarkastelun ulkopuolelle eli esimerkiksi 
maahanmuuttajat voidaan sisällyttää tutkimuksen kohderyhmiin.  
 

5) Lähtökohtana on nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä. Tutkimuksessa voidaan käsitellä 
laajasti erilaisia henkilöille maksettavia tukia ja etuuksia.  



 
6) Tutkimuksen näkökulma on sosiaaliturva. Koska osallistamisen keinot voivat olla myös 

palveluja, tutkimuksessa voidaan käsitellä myös erilaisia konkreettisia palveluja 
arvioitaessa sosiaaliturvaan osallisuutta edistäviä vaikutuksia.  
 

7) Näkökulmana voi olla yksilönäkökulma sikäli, että elämäntilanteen riskien toteutuessa 
tarvitaan sosiaaliturvaa ja muita keinoja, joilla yksilön tilannetta voidaan parantaa. 
Järjestelmän tarkoituksena on myös kannustaa henkilöä oman tilanteensa parantamiseen. 
Toisaalta sosiaaliturva ja tarjolla olevat palvelut myös estävät huono-osaisuuden 
syvenemistä. Tutkimuksessa voidaan ottaa huomioon sekä syrjäytymistä ennaltaehkäisevä 
näkökulma että jo syrjäytyneiden osalta korjaava näkökulma.  
 

8) Voidaan ottaa esille velvoittavuuden, osallistumisen omaehtoisuuden ja kannustavuuden 
näkökulmat.   
 

9) Tutkimukseen tulisi sisältyä arvio ehdotusten taloudellisista vaikutuksista, erityisesti 
vaikutukset julkiseen (valtion ja kuntien) talouteen. Lisäävätkö ehdotukset esimerkiksi 
palvelujen tuottamisesta tai osallistavan toiminnan organisoimisesta aiheutuvia 
kustannuksia? Tuovatko ehdotukset säästöjä lyhyellä tai pitkällä aikavälillä? Mihin arviot 
taloudellisista vaikutuksista pohjautuvat? Myös arvio yhteiskunnallisista vaikutuksista on 
tarpeen. 
 

10) Jos esitetään muutoksia, jotka vaativat lisämäärärahojen osoittamista toteutuakseen, tulee 
ottaa huomioon, että mahdollisiin uudistuksiin ei ole varattu määrärahaa. Määrärahaa 
edellyttäviä uudistuksia voidaan tehdä, jos vastaavat säästöt voidaan osoittaa. 
 

11) Tarvitaan analyysia osallisuutta estävistä tekijöistä nykyisessä sosiaaliturvajärjestelmässä.  
 

12) Huomioitava, että perustulokokeilu toteutetaan omana hankkeenaan eikä perustulo ole 
tämän tutkimushankkeen tutkimuskohteena. Tämä ei tarkoita sitä, ettei esitettävässä 
osallistavan sosiaaliturvan mallissa / malleissa voisi olla perustulon elementtejä. Lisäksi 
huomioitava Osatyökykyisille tie työelämään –kärkihanke, jonka yhtenä tehtävänä on 
poistaa palkan ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen esteitä osatyökykyisten osalta. Pääosin 
tämä koskee työkyvyttömyyseläkkeen ja palkan yhteensovittamista.  
 

13) Tutkimuksessa voidaan myös käsitellä asioita, jotka liittyvät perustoimeentulotuen 
myöntämisen ja maksamisen siirtymiseen Kelan hoidettavaksi vuoden 2017 alussa.  
Kunnan tehtäväksi jää lainmuutoksen jälkeenkin myöntää täydentävä ja ehkäisevä 
toimeentulotuki, jotka molemmat edellyttävät harkintaa. Toimeentulotukiasiakkaiden 
aktiivisuuden ja osallisuuden tukemiseen olisi löydettävä uusia keinoja – nyt uhkana on, 
että hakeutuminen erityisesti sosiaalipalvelujen piiriin entisestään heikkenee.   

 
14)  Tutkimuksessa esitettävien kehittämisehdotusten laajuuden ja sisällön osalta ei ole 

rajauksia. Ehdotukset voivat sisältää sekä säännösmuutosehdotuksia että ehdotuksia 
järjestelmä-/toimintatapamuutoksiksi.  
 

15)  Tutkimuksen toteuttamisajankohdasta johtuen analyysiosuus voi olla tiivis painopisteen 
ollessa ehdotuksissa.  Ehdotusten tulee perustua tehtyihin analyyseihin.   
 
----  
Taloussihteeri Juho Jokiselta kysyttiin arvonlisäveron käsittelystä. Ko. ohjeet löytyvät 
hakuohjeista.  


