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Esittäytymiset

Komiteatyön periaatteet ja töiden aloittaminen

Keskustelu: Komiteatyön periaatteista ja töiden aloittamisesta

Jaostojen tehtävien esittely

Komitean viestintä

Keskustelu: Mitä odotan nykytilan kuvaukselta?

Seuraava kokous ja muut asiat
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Kokouksen juoksutus



Puheenjohtajisto
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Komitean jäsenet

18.4.20204 | Jäsenten kuvat: eduskunta.fi



Sihteerit
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Asiantuntijasihteerit:

Tekninen sihteeri:



Viestintä

18.4.20206 |



• Sosiaaliturvan rakenteellinen ja toiminnallinen uudistaminen 

pitkällä aikavälillä

• Tiedon lisääminen sosiaaliturvasta sekä yhteiskunnallisen 

keskustelun käyminen sosiaaliturvan arvovalinnoista

Tavoite

18.4.20207



Työllisyyden ja 

osaamisen jaosto

Työ- ja 

toimintakykyjaosto
Asumisen jaosto Hallintojaosto

Tutkimus- ja 

arviointijaosto

Ministeriseurantaryhmä

Puheenjohtajisto

Sihteeristö

Viestintäverkosto

Komitea

Sosiaaliturvakomitea



Komiteatyön periaatteet 

ja töiden aloittaminen



• Ratkaisukeskeisyys

• Riittävä parlamentaarinen yhteisymmärrys 

• tilannekuvasta, ratkaistavista ongelmista, tiekartasta, uudistamisesta

• Vuorovaikutus ja dialogi

• Avoimuus, tutkimusperusteisuus ja julkisuus 

• avoin valmistelu avoimessa tietopohjassa

• Tiedon ja yhteiskunnallisen keskustelun lisääminen   

• Riippumattomuus

• Suhde hallitusohjelmaan

Komiteatyön periaatteet

18.4.202010



A. Tilannekuva sosiaaliturvasta

B. Ratkaistavien ongelmien määrittely

C. Suunnitelma uudistukselle (tiekartta)

D. Toteutus

Komitea kokoontuu 4-6 kertaa vuodessa, lisäksi 2 isoa avointa 
seminaaria vuodessa 

Syksyllä 2020 mahdollisuuksien mukaan 2-3 kokousta ja 1 iso 
seminaari

Karkea työsuunnitelma 

18.4.202011



2020
2021

2022

2023

2024

2025

2026
2027

Yhteisymmärrys 

ratkaistavista ongelmista

Uudistuksen 
tiekartta

Sosiaaliturvan 
tilannekuva

Valtioneuvosto 
asettaa 

sosiaaliturva-
komitean

Sosiaaliturva-
komitean työ 
käynnistyy 

Komitean työ 
jatkuu seuraavalla 
eduskuntakaudella

Tulevaisuuden 
sosiaaliturva

Sosiaaliturvauudistuksen vaiheet



• Päivittyvä tilannekuva osa tietopohjaa

• Iso ja pitkäkestoinen uudistus tarvitsee yhteisen tietopohjan, 

ml. laskentamallit

• Tietoa kiteytetään ja visualisoidaan muotoon, joka on 

viestittävissä ja mahdollistaa poliittisen päätöksenteon

• Kuvaa ihmislähtöisesti sosiaaliturvan nykytilan, 

myös kansainvälisesti vertaillen

Tilannekuva sosiaaliturvasta



• Kokoaa ja jäsentää tietomassaa sekä antaa kokonaiskuvan 

uudistuksen etenemisestä 

• Tukee ajankohtaista viestintää uudistuksen etenemisestä ja 

käsiteltävistä asioista

• Visualisoiduilla esimerkkilaskelmilla kuvataan toimeentuloturva 

ja palvelut eri elämäntilanteissa

• Tutkimustieto ja vaikutusarvioinnit myös väestön ja 

kansantalouden tasolla 

Tietopohja



Viestintä

Tilannekuva: yhteiskunta ja järjestelmä

Tietopohjan arkkitehtuuri

Tilannekuva eri elämäntilanteissa

Selvitykset ja 

tutkimukset

Vaikutusarviot, 

laskentamallit
Kansainväliset 

vertailut

Vaikutukset eri elämäntilanteissa

Asiantuntija-

kuulemiset

Tutkimuskirjallisuus

Valmistelu

-prosessi



• Nykytilan kuvausta rakennetaan tietopohjaan 

komitean (etä)ohjauksessa

• Tutkimus- ja arviointijaosto koordinoi tietopohjan rakentamista
• Jaostot tuottavat tietoa tilannekuvaan 

• Jaostot kokoontuvat kevään aikana

• Komitean 2. kokous järjestetään ennen kesää 
• Myös pysyvät asiantuntijat

• Keskeiset kysymykset  

• Komitean 3. kokous syksyllä – yhteinen iso kokous
• Yhdessä jaostojen kanssa

• Käydään läpi tilannekuvaa ja keskeisiä kysymyksiä

Suunnitelma töiden aloittamiseksi



• Toiveet ja kysymykset komitean työskentelytavoista 

• Komiteatyöskentelyn mahdollisuudet ja riskit

• Keskustelu töiden aloittamisesta ja organisoinnista

Keskustelu



Jaostojen tehtävien 

esittely



• Työttömyysturvan ja työllisyyteen ja osaamiseen liittyvien 

etuuksien ja palvelujen uudistaminen

Työllisyyden ja osaamisen jaosto



• Työ- ja toimintakykyyn liittyvien etuuksien ja palvelujen 

kehittäminen ja yhteensovittaminen

• Selvittää etuus- ja palvelujärjestelmää tosiasiassa 

työkyvyttömille henkilöille, jotka nyt työttömyysturvalla tai 

toimeentulotuella  

Työ- ja toimintakykyjaosto



• Asumisen tukien kehittäminen

• Selvittää asumisen tukien uudistamistarpeita osana 

sosiaaliturvaa huomioiden toimeentulotukiriippuvuuden 

vähentämisen

• Kehittää asumisen tukia yksilöllisempään suuntaan

Asumisen jaosto



• Etuuksien käsitteistön ja maksuajankohtien yhtenäistäminen 

• Hakemisprosessin yksinkertaistaminen

• Digitalisaation ja tekoälyn hyödyntäminen etuuksien ja 

palvelujen toimeenpanossa 

Hallintojaosto



• Komitean ja jaostojen työn tutkimuspohjaisuuden koordinointi

• Komitean teettämien selvitysten ja tutkimusten koordinaatio

• Komitean ja jaostojen ehdotusten vaikutusarviointi

• Kokeilutiedon hyödyntäminen sosiaaliturvan uudistamisessa

Tutkimus- ja arviointijaosto



• Uudistuksen tavoitteet ja tietopohja

• Keskustelu, vuorovaikutus ja avoimuus

• Ymmärrettävyys ja saavutettavuus

• Painopisteitä mm. Twitter, videot, visualisoidut kiteytykset

Viestintä
#sosiaaliturvauudistus #sosiaaliturva



Seuraavan kokouksen valmistelu:

• Mistä tulisi tuottaa tietoa sosiaaliturvan tilannekuvaan?

• Mitä odotan nykytilan kuvaukselta?

Keskustelu



Kiitos


