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PÄIVITTYVÄ    

 

Komitean työsuunnitelma, syksy 2022 

 Kokousaikataulu: 

o Komitean kokoukset ovat pääosin etäkokouksia 

o Kansanedustajajäsenten kokoukset ovat läsnäkokouksia 

o Kansanedustajajäseniä voi sijaistaa varajäsen ja pysyvät asiantuntijat voivat nimetä 

tilalleen sijaisen kokoukseen 

o Alla on eritelty syksyn kokoukset ja välimietinnön työstämisen aikataulu  

o Kokouksia on sekä koko komitealle että erikseen komitean kansanedustajajäsenille 

 Päätäntävalta kokouksissa: 

o Puheoikeus on kaikilla komitean kokoonpanoon kuuluvilla 

o Kansanedustajajäsenet ovat päätäntävaltaisia 

o Välimietinnön eri osioiden hyväksyntään haetaan riittävää parlamentaarista 

yhteisymmärrystä uudistuksen etenemiseksi seuraavalla kaudella 

o Välimietinnön luvut 1, 2 ja 3 ovat taustoittavia lukuja 

o Komitean linjauskokousten ja niitä seuraavien kansanedustajajäsenten 

linjauskokousten tavoitteena on linjata (alustavasti) välimietinnön osakokonaisuuksista 

luvuissa 4 ja 5 

 Kansanedustajajäseniltä pyydetään valmistellut 2 minuutin puheenvuorot 

linjauksia varten 

 Puheenvuorojen jälkeen käydään yhteinen keskustelu linjauksista 

o Välimietinnön lopullinen versio viimeistellään ja hyväksytään kansanedustajajäsenten 

ja komitean viimeisissä kokouksissa 

 Kirjalliset kommentit välimietinnön luonnoksiin: 

o Komitealla on mahdollisuus jättää kirjallisia muutosehdotuksia välimietinnön 

luonnoksiin 1 ja 3 

o Tarkempi ohjeistus muutosehdotusten kirjaamisesta ja lähettämisestä toimitetaan 

syksyllä 

 Eriävät mielipiteet, täydentävät lausumat ja lausunnot välimietintöön: 

o Kansanedustajajäsenillä on mahdollisuus jättää eriäviä mielipiteitä ja täydentäviä 

lausumia välimietintöön helmikuussa 2023, ilmoitus kokouksessa 30.1.2023 

o Komitean pysyvillä asiantuntijoilla on mahdollisuus jättää lausunto välimietintöön 

helmikuussa 2023, ilmoitus kokouksessa 30.1.2023 

o Julkaisun jälkeen välimietintö lähtee alustavan suunnitelman mukaan avoimelle 

lausuntokierrokselle 

Välimietinnön alustava rakenne 

1. Sosiaaliturvan rakenne ja periaatteet (taustoittava) 

2. Sosiaaliturvan taso ja rahoitus (taustoittava) 

3. Sosiaaliturvan vaihtoehtoiset järjestämistavat (taustoittava) 
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4. Ehdotukset nykyjärjestelmän uudistuksista (linjaava) 

5. Linjaukset sosiaaliturvan keskipitkän aikavälin uudistamisen periaatteista (linjaava) 

 

Syyskauden 2022 kokousaikataulu 

 

Sosiaaliturvakomitean kokoukset (sisällöt päivittyvät) 

1. Sosiaaliturvakomitean kokous (keskustelukokous, ei linjauksia) 

Maanantai 5.9.2022 klo 9–12, Teams-kokous  

 Uudistuksen valtiosääntöoikeudelliset reunaehdot (VN TEAS SOPU-hanke) 

 Julkisen talouden kestävyys 

 Keskustelu välimietinnön taustoittavista luvuista 1 ja 2 

o Sosiaaliturvan rakenne ja periaatteet 

o Sosiaaliturvan taso ja rahoitus 

 Keskustelu uudistuksen tavoitteista ja periaatteista   

 Kansanedustajajäsenten puheenvuorot 2 min. 

 Tiedoksi VN TEAS POLKU-hankkeen ja VN TEAS Hyvinvointitalous-hankkeen loppuraportit 

sekä negatiivista tuloveroa ja työtulotukea selvittäneen työryhmän loppuraportti 

2. Sosiaaliturvakomitean kokous (linjauskokous) 

Maanantai 26.9.2022 klo 9–12, Teams-kokous 
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 Keskustelu ehdotuksista komitean linjauksiksi välimietinnön 1. luonnosta varten (luku 4, 

Ehdotukset nykyjärjestelmän uudistuksista)  

o Lasten ja perheiden sosiaaliturva 

o Asumis- ja työperusteinen sosiaaliturva ja kansainvälinen liikkuvuus 

o Etuus- ja palvelupolkujen toimivuus ja palvelujen tarjoaminen 

o Työkykyyn ja työkyvyttömyyteen liittyvät etuudet 

o Sosiaaliturvalainsäädännön yhtenäistäminen 

o Digitalisaatio ja tiedonhallinta 

 Kansanedustajajäsenten puheenvuorot 2 min. jokaisesta kokonaisuudesta 

3. Sosiaaliturvakomitean kokous (linjauskokous) 

Maanantai 10.10.2022 klo 9–12, Teams-kokous 

 Keskustelu ehdotuksista komitean linjauksiksi välimietinnön 1. luonnosta varten (luku 4, 

Ehdotukset nykyjärjestelmän uudistuksista) 

o Kannustinloukut 

o Työttömyysturva, työllisyyden edistäminen ja osittainen työllistyminen 

o Opiskelu ja osaamisen kehittäminen 

o Asumismenot ja asumismenojen korvaaminen 

o Toimeentulotuki ja pitkäaikaisen toimeentulotukitarpeen vähentäminen 

 Kansanedustajajäsenten puheenvuorot 2 min. jokaisesta kokonaisuudesta 

4. Sosiaaliturvakomitean kokous (linjauskokous) 

Maanantai 24.10.2022 klo 9–12, Teams-kokous 

 Välimietinnön 1. luonnos komitealle kirjallisille kommenteille (muutosehdotukset) 17.10., 

määräaika 27.10. klo 12.00 

 Keskustelu välimietinnön luvun 3 sisällöstä välimietinnön 2. luonnosta varten 

o Sosiaaliturvan vaihtoehtoiset järjestämistavat (luonnos selvitystyöryhmän raportista) 

 Keskustelu välimietinnön luvusta 5 välimietinnön 2. luonnosta varten 

o Sosiaaliturvan pitkän aikavälin uudistamisen periaatteet 

 Kansanedustajien puheenvuorot 2 min. 

5. Sosiaaliturvakomitean kokous (linjauskokous) 

Maanantai 7.11.2022 klo 9–15, Teams-kokous 

 Välimietinnön 2. luonnos 

 Keskustelu välimietinnön luonnoksesta (luvut 4 ja 5) kirjallisten muutosehdotusten pohjalta 

 Kansanedustajien puheenvuorot 2 min. 

6. Sosiaaliturvakomitean kokous (linjauskokous) 

Perjantai 9.12.2022 klo 13–16, Pankkisali, Aleksanterinkatu 7  



  4(5)  
   
    

 

 Välimietinnön 3. luonnos komitealle kirjallisille kommenteille (muutosehdotukset) 2.12., 

määräaika 15.12. klo 12.00 

 Keskustelu välimietinnön luonnoksesta (luvut 4 ja 5) 

 Kansanedustajien puheenvuorot 2 min. 

7. Sosiaaliturvakomitean kokous (linjauskokous) 

Maanantai 30.1.2023 klo 9–12, Pankkisali, Aleksanterinkatu 7 

 Välimietinnön lopullisen version hyväksyminen 

 Ilmoitukset kansanedustajajäsenten mahdollisista eriävistä mielipiteistä ja täydentävistä 

lausumista 

 Ilmoitukset pysyvien asiantuntijoiden mahdollisista lausunnoista 

Sosiaaliturvakomitean kansanedustajajäsenten kokoukset 

Alkusyksyyn aikataulutetaan kaksi kokousta lisää komitean kokousten jälkeen. 

1. Kansanedustajajäsenten kokous 

Perjantai 28.10.2022 klo 13–16, Eduskunta, kabinetti 1 & 2 

 Linjauskokous välimietinnön 1. luonnoksesta 

 Kansanedustajajäsenten kirjalliset kommentit (luvut 4 ja 5) 

2. Kansanedustajajäsenten kokous 

Maanantai 21.11.2022 klo 9–12, Eduskunta, kabinetti 1 & 2 

 Linjauskokous välimietinnön 2. luonnoksesta (luvut 4 ja 5) 

3. Kansanedustajajäsenten kokous 

Perjantai 16.12.2022 klo 13–16, Eduskunta, kabinetti 1 & 2 

 Linjauskokous välimietinnön 3. luonnoksesta (koko välimietintö) 

4. Kansanedustajajäsenten kokous 

Maanantai 16.1.2023 klo 9–12, Eduskunta, kabinetti 1 & 2 

 Linjauskokous ja välimietinnön viimeistely (koko välimietintö) 
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Muu valmistelutyö 

Työpaja jaostoille sosiaaliturvan rahoituksesta ja sosiaaliturvan vaihtoehtoisista järjestämistavoista 

(välimietinnön luvut 2 ja 3) 6.10.2022, Oodi 

Välimietinnön 2. luonnos jaostoille kirjallisille kommenteille 

Työpaja jaostoille välimietinnön 2. luonnoksesta (luvut 4 ja 5) 14.11.2022, Oodi 
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