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Työryhmän työn kehikko
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1. Luodaan Suomelle eriarvoisuuden vähentämispolitiikka ja sen systemaattinen 
seuranta sekä mahdollistetaan tietovarantojen käyttö eriarvoistumiskehitykseen 
puuttumisessa

2. Demokratian instituutioiden kehittäminen vahvistamaan osallisuutta 
yhteiskunnassa: Tuetaan koulujen demokratiatyötä ja luodaan uusia 
kumppanuuksia ja poistetaan osallistumisen esteitä

3. Uudistetaan säädöspohja lapsi- ja nuorilähtöisten palvelujen toteuttamiseksi 

4. Siirrytään porrastetusti koko ikäluokan kattavaan 5-vuotiaana alkavaan 
varhaiskasvatukseen 

5. Lisätään kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ja hillitään asumiskustannuksia 

6. Luodaan asumiseen liittyvän eriytymisen ehkäisypolitiikka
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A) Toimenpiteet, joilla turvataan suomalaisten 
toimintakyky ja vähennetään sosiaaliturvan käyttöä:
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7. Vähennetään kannustinloukkuja ja väliinputoamista etuusjärjestelmää 
selkeyttämällä, uudistetaan toimeentulotuki kannustavammaksi ja 
asiakaslähtöisemmäksi ja parannetaan sosiaalityön edellytyksiä sekä uudistetaan 
asumistuet 

8. Luodaan omaishoidon tukeen (vanhukset, vammaiset ja pitkäaikaissairaat lapset) 
valtakunnalliset kriteerit sekä yhteen sovitetaan työ ja omaishoito 

9. Otetaan huomioon moninaiset perherakenteet lapsiperheiden etuus- ja 
palvelujärjestelmässä 

10. Uudistetaan ylivelkaantumisen vastainen politiikka: 4 ehdotusta

11. Edistetään maahanmuuttajien varhaista kotoutumista 

12. Kehitetään aikuiskoulutusta ja työttömyysuhan alla olevien koulutusta

13. Varmistetaan yhtenäiset mielenterveys- ja päihdepalveluiden laadun kriteerit  
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B) Toimenpiteet, joilla muodostetaan ihmisiä 
työelämään palauttava turvaverkko:
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14.Uudistetaan sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden perus- ja 
täydennyskoulutusta 

15.Kehitetään sosiaalisen työn vaikuttavuuden arviointia 

16.Vahvistetaan kansalaisjärjestöjen toimintaedellytyksiä eriarvoisuuden 
ehkäisyssä 

17.Käynnistetään eriarvoisuuden, hyvinvoinnin ja sosiaaliturvan 
tutkimusohjelma 
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C) Toimenpiteet, joilla tehostetaan yhteiskunnan 
eriarvoisuutta torjuvia palveluita:
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18. Puolitetaan asunnottomuus alle 4000 henkilöön 

19. Tuetaan osallistavia yhteisöjä 

20. Vahvistetaan sosiaalista kuntoutusta ja elämänlaatua parantavia 
palveluita 

21. Kehitetään suonensisäisten huumeiden käyttäjien palveluiden 
yhdenvertaisuutta ja saatavuutta 

22. Tehostetaan valvotun koevapauden käyttöä yhteistyössä sosiaali- ja 
terveyspalvelujen kanssa 
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D) Toimenpiteet, joilla pelastetaan yhteiskunnan 
turvaverkon läpi pudonneet
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• Eriarvoisuutta ehkäisevien ja vähentävien toimien 
ohjelmallinen kokonaisuus (raportin luku 7.1)

• Eriarvoisuuden torjuminen ja vähentäminen 
yhteiskuntapoliittisen ohjauksen toimeenpanossa 
(raportin luku 7.2)

• Eriarvoisuuden torjuminen ja vähentäminen meneillään 
olevissa hankkeissa ja toimenpiteissä (raportin luku 7.3)
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Työryhmän muut ehdotukset



KIITOS


