Universal Credit Isossa-Britanniassa
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Universal Creditin (UC) tarkoituksena on yksinkertaistaa sosiaaliturvan rakennetta sekä
antaa suurempia kannustimia ottaa vastaan tarjottua työtä. UC on tarjolla sekä työllisille
että työttömille. Ison-Britannian hallitus ilmoitti uudesta yleisedusta eli UC:stä vuonna
2010. Asteittain UC:tä on otettu käyttöön asteittain vuodesta 2013 ja täydellisesti UC on
käytössä vuoteen 2023 mennessä.
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UC:n kanssa on ollut jakeluongelmia ja siksi UC:tä on yritetty parantaa jatkuvasti käytön
aikana. Isossa-Britanniassa UC on tarkoittanut, että UC:tä parannetaan jatkuvasti ja
katsotaan käytännön tasolla mikä sopii millekin ryhmälle.
Sosiaaliturvan taso on UC:ssa paljon matalampi kuin oli alun perin tarkoitettu. IsossaBritanniassa säästöt sosiaaliturvassa ovat jatkuneet vuodesta 2010. Tämä tarkoittaa toisin
sanoen, että tuet työikäisille on jäädytetty vuoden 2015 tasolle.
UC:n tarkoitus tehostaa ihmisiä löytämään töitä. Isossa-Britanniassa väitellään sitä,
auttaako UC ihmisiä työllistymään vai ei. Kansallinen auditointitoimisto (National Audit
Office) on kyseenalaistanut UC:n vaikutuksen työllisyyden lisäämisessä. NAO:n mukaan UC
ei ole kovin kustannustehokas tapa edistää ihmisten työllistymistä.
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