Elämisen edellytykset
Määritelmä pohjustaa Toimi-hankkeen työskentelyä. Teksti tarkastelee aihetta
hankkeen kannalta olennaisin osin.

Perustuslaki turvaa jokaiselle oikeuden välttämättömään
toimeentuloon ja huolenpitoon. Tällöin edellytetään sitä, että henkilö
ei itse kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa.
Jokaisella on oikeus saada katto pään päälle, välttämätön
jokapäiväinen leipä sekä oikeus riittävään sairaanhoitoon. Jokaisella on
myös oikeus perustoimeentulon turvaan työttömyyden, sairauden,
työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana. Sama koskee lisäksi lapsen
syntymästä ja huoltajan menetyksestä aiheutuvia tilanteita.
Yhdenvertaisuus on perusoikeus. Oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa
kaikilla ihmisillä tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet
kouluttautua, tehdä töitä ja saada erilaisia palveluja.
Perusoikeuksien lisäksi nähdään tärkeänä, että ihminen voi osallistua
yhteiskuntaan eri tavoin. Osallisuus on osallistumisen mahdollistama
tunneperustainen ja yhteenkuuluvuuteen pohjautuva kokemus, jossa
ihminen voi vaikuttaa itseään ja ympäristöään koskeviin asioihin ja
toimia siinä aktiivisesti ja sitoutuneesti. Ihminen kokee olevansa
osallinen omassa yhteisössään ja suomalaisessa yhteiskunnassa, kun
hän tekee työtä, harrastaa, osallistuu ja vaikuttaa.

Kirjallisuutta
Toimeentuloturvan verkkoa kokemassa. Kansalaisten käsitykset ja
odotukset. Airio, I. (toim.) 2014. Kela, Teemakirja 9.
Häpeää ja laiskuutta. Asiakkaiden, muiden kansalaisten sekä katutason
työntekijäryhmien käsitykset toimeentulotukiasiakkuudesta. Blomberg, H.,
Kallio, J. & Kroll, C. 2016. Yhteiskuntapolitiikka 81 (2016):3.
Mitä osallisuus on? Osallisuuden viitekehystä rakentamassa. Isola, A-M.,
Kaartinen, H., Leeman, L., Lääperi, R., Schneider, T., Valtari, S. & KetoTokoi. A.2017. THL, Työpaperi 33/2017.
Takaisin perusteisiin. Perusturvan riittävyys kulutuksen näkökulmasta.
Kangas O., Niemelä M. & Raijas A, (toim), 2013. Kela, Teemakirja 12.
Kolme ja yksi kuvaa osallisuuteen: monimenetelmällinen tutkimus
vaikeavammaisten ihmisten osallisuudesta toimintana, kokemuksena ja
kielenkäyttönä. Kivistö, M. 2014. Lapin yliopisto.
Suomalaisten mielipiteet vähimmäisturvan tasosta vuosina 1995 -2010.
Kuivalainen, S. 2011. THL.
Perusturvan riittävyys ja köyhyys 2017. Mukkila, S., Ilmakunnas, I., Moisio,
P. & Saikkonen, P. 2017. THL.
Perusturva ja poiskäännyttäminen. Määttä, A. 2012. Diakoniaammattikorkeakoulu, A tutkimuksia 36.
Kohti sosiaalipedagogista osallisuuden ideaalia. Nivala, E. & Ryynänen, S.
2013. Sosiaalipedagoginen aikakauskirja, vol. 14.

Tilastotietoa
Kelasto. Kela.
Kelan tilastollinen vuosikirja
Sosiaaliturva. Tilastokeskus.
Sosioekonomiset erot: Osallisuus. THL.
Sosio
Perusturvan ja toimeliaisuuden
uudistushanke vnk.fi/toimi

