
Teams

Sosiaaliturvakomitean 

kokous 26.9.2022



Kokouksen asialista
09:00 1. Kokouksen avaus ja ohjelma 
 

2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
 

09:10 3. Lasten ja perheiden sosiaaliturva: Kansanedustajajäsenten puheenvuorot, Keskustelu 
 
09:50 4. Asumis- ja työperusteinen sosiaaliturva ja kansainvälinen liikkuvuus: Kansanedustajajäsenten puheenvuorot, Keskustelu 
 
10:20 5. Työkykyyn ja työkyvyttömyyteen liittyvät etuudet: Kansanedustajajäsenten puheenvuorot, Keskustelu 
   
10:40  TAUKO 
   
10:50 6. Sosiaaliturvalainsäädännön yhtenäistäminen: Kansanedustajajäsenten puheenvuorot, Keskustelu 

11:10 7. Toimeenpano ja digitalisaatio: Kansanedustajajäsenten puheenvuorot, Keskustelu 

11:30 8. Etuus- ja palvelupolkujen toimivuus ja palvelujen tarjoaminen: Kansanedustajajäsenten puheenvuorot, Keskustelu 
 
11:55 9. Muut asiat 
 
12:00 10. Kokouksen päättäminen 
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Komitean jäsenet

Tarja Filatov
Sosialidemokraattinen 

eduskuntaryhmä

Riikka Slunga-Poutsalo
Perussuomalaisten 
eduskuntaryhmä

Arto Satonen
Kokoomuksen 

eduskuntaryhmä

Katri Kulmuni
Keskustan 

eduskuntaryhmä

Bella Forsgrén
Vihreä 

eduskuntaryhmä

Anna Kontula
Vasemmistoliiton 
eduskuntaryhmä

Anders Norrback
Ruotsalainen 

eduskuntaryhmä

Sari Essayah
Kristillisdemokraattinen 

eduskuntaryhmä

Harry Harkimo
Liike Nyt 

-eduskuntaryhmä
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Pysyvät asiantuntijat 1/2

Tommi Laanti
ympäristöministeriö

Ulla Hämäläinen
valtiovarainministeriö 

Kimmo Ruth
työ- ja elinkeinoministeriö

Virpi Hiltunen
opetus- ja 

kulttuuriministeriö 

Susanna Siitonen
oikeusministeriö 

Outi Antila
Kansaneläkelaitos

Antti Koivula
Työterveyslaitos

Heikki Hiilamo
Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos

Mikko Kautto

Eläketurvakeskus
ETK
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Pysyvät asiantuntijat 2/2

llkka Oksala
Elinkeinoelämän 
keskusliitto EK

Anna Kukka
Kunta- ja 

hyvinvointialuetyönantajat 
KT

Janne Makkula
Suomen Yrittäjät SY

Pirjo Väänänen
Suomen Ammattiliittojen 
Keskusjärjestö SAK ry

Minna Ahtiainen
STTK ry

Katri Ojala
Akava ry

Hanna Tainio
Suomen Kuntaliitto

Eija Koivuranta
SOSTE Suomen 

Sosiaali ja terveys ry

Titta Hiltunen
Suomen nuorisoalan 

kattojärjestö Allianssi ry

Sari Kokko
Vammaisfoorumi ry
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Puheenjohtajisto

Pasi Moisio
puheenjohtaja

Veli-Mikko Niemi
1. varapuheenjohtaja

Essi Rentola
2. varapuheenjohtaja 

tutkimus- ja arviointijaosto

Liisa Siika-aho
3. varapuheenjohtaja

Eveliina Pöyhönen
4. varapuheenjohtaja

Marjaana Maisonlahti
työllisyyden ja 

osaamisen jaosto

Raimo Antila
työ- ja 

toimintakykyjaosto

Mikko Horko
asumisen jaosto

Jaana Rissanen
hallintojaosto
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Sihteerit ja viestintä
Asiantuntijasihteerit:

Milja Tiainen
sosiaali- ja 

terveysministeriö

Eeva Vartio
sosiaali- ja 

terveysministeriö

Susanna Rahkonen
sosiaali- ja 

terveysministeriö

Maarit Lassander
valtioneuvoston kanslia

Sara Mäkäräinen
sosiaali- ja 

terveysministeriö

Tekninen sihteeri:

Susanna Polvi
sosiaali- ja terveysministeriö

Harjoittelija:

Inka Syväjärvi
sosiaali- ja terveysministeriö

Viestintä:

Anna Työrinoja
sosiaali- ja terveysministeriö
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Nykyjärjestelmän uudistamista koskevat 

ehdotukset (Välimietinnön 4 luku)

• Ehdotusten tarkemmat vaikutusarvioinnit voidaan tehdä, kun on 

löydetty riittävä yhteisymmärrys ehdotusten sisällöstä

• Ehdotuksia on mahdollista toteuttaa useilla eri 

kustannusvaikutuksilla

• Jos ehdotuksen perusteella käynnistetään selvitys- ja 

lainvalmisteluhanke, valmistelu sisältää vaikutusarvioinnit

• Jos seuraava hallitus ottaa ehdotuksen ohjelmaansa, se voi 

samalla ottaa kantaa käytettävissä oleviin resursseihin
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Lasten ja perheiden 

sosiaaliturva
Lasten ja perheiden sosiaaliturva ja palvelut -työryhmän pj, 

tutkimuspäällikkö Johanna Lammi-Taskula, THL



Lasten ja perheiden sosiaaliturva: Tausta

• Periaatteellinen kysymys: miten perheen ja julkisen vallan välisen vastuun tulee jakautua 

elatukseen ja huolenpitoon liittyvissä asioissa.

• Lasten ns. kahden kodin tilanteet ja vuoroasuminen huomioidaan julkisissa palveluissa, hallinnossa 

ja sosiaaliturvassa vaihtelevasti (asumistuen uudistaminen käsittelyssä asumisen jaostossa).

• Sosiaaliturvan kehittämisessä (vuoroasumis- ja muissa kahden kodin tilanteissa) tulisi huomioida myös se, 

miten vanhemmat vastaavat lapsen elatuksesta käytännössä ja miten ketterästi elatusavusta 

sopimisen/päättämisen/perimisen järjestelmä toimii ja reagoi lapsen vanhempien tulo- tai varallisuustason 

muutoksiin.

• Lapsiperheköyhyys yhdistyy vanhempien vajaatyöllisyyteen. Perheen taloudellista hyvinvointia 

voidaan edistää sillä, että vanhemmat saadaan nopeammin ja kattavammin työmarkkinoille. 

• Lastenhoidon tukien järjestelmää ei perhevapaauudistuksen yhteydessä uudistettu. Tuilla on 

merkitystä pienten lasten vanhempien työllisyydelle. 
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Lasten ja perheiden sosiaaliturva: Ehdotukset 1/4

1. Universaalin lapsilisäjärjestelmän uudistaminen 
lapsikohtaiseksi

Perustetaan työryhmä lapsilisän uudistamiseksi. Työryhmä 
selvittää sisaruskorotuksen tarkoituksenmukaisuutta sekä 
mahdollisuutta ikäkohtaisen portaikon käyttöönottoon ja lapsilisän 
maksamiseen 18 ikävuoteen saakka huomioiden samalla 
vaikutukset opintotukijärjestelmään niin, etteivät muutokset 
heikennä lasten opiskelumahdollisuuksia pienituloisissa perheissä. 
Pohditaan tarveharkintaisten elementtien tarvetta 
lapsilisäjärjestelmässä (yksinhuoltajakorotus), huomioiden 
pienituloisten lapsiperheiden tilanteet vrt. ehdotus 2.
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Lasten ja perheiden sosiaaliturva: Ehdotukset 2/4

2. Lapsiköyhyysriskin ehkäiseminen ja vähentäminen

Teetetään selvitys, jossa kartoitetaan palvelu- ja etuusjärjestelmän toimivuutta 
pienituloisten ja köyhyysriskissä olevien lapsiperheiden kannalta huomioiden 
perheiden monimuotoistuminen, kansainvälistyminen ym. Tarkoituksena on 
selvittää, miten etuus- ja palvelujärjestelmä yhtäältä ehkäisee 
lapsiköyhyysriskiä lisäävien tekijöiden (vanhempien ero; vanhemman kuolema; 
vanhemman työttömyys, sairastuminen tai työkyvyttömyys; lapsella 
erityistarpeita; monilapsisuus; maahanmuuttajatausta ym.) aktualisoitumista 
köyhyydeksi, ja toisaalta lievittää tai poistaa köyhyyttä.

Selvitetään lapsikorotusten (erit. työttömyysturva) roolia etuusjärjestelmässä 
vaikuttavuuden, kohdentumisen ja etuusjärjestelmän selkeyttämisen ohella 
myös työhön kannustamisen näkökulmasta, tunnistaen tarve kompensoida 
lapsikorotuksiin mahdollisesti tehtäviä muutoksia etuus- ja/tai 
elatusapujärjestelmän sisällä.
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2. Lapsiköyhyysriskin ehkäiseminen ja vähentäminen

Lapsiperheille keskeisten palvelujen uudistamistarpeita tarkastellaan 
selvityksessä osana perheiden tukemisen kokonaisuutta.

Selvityksessä tarkastellaan myös elatusvastuiden jakautumista ja toisaalta 
elatusavusta sopimiseen tai päättämiseen (myös sopimusten ja päätösten 
muuttamiseen) luodun järjestelmän toimivuutta köyhyysriskin lievittämisessä 
sekä elatusavun perinnän ja verotuksen elatusvelvollisuusvähennyksen roolia.

Selvitetään, mitä eri etuuksia tarvitaan ehkäisemään ja vähentämään 
pienituloisuutta lapsen kahden kodin tilanteissa huomioiden myös vanhempien 
elatuskyky sekä asumistukea koskevat sosiaaliturvakomitean linjausesitykset. 

Lasten ja perheiden sosiaaliturva: Ehdotukset 3/4
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Lasten ja perheiden sosiaaliturva: Ehdotukset 4/4

3. Pienten lasten vanhempien työllisyyden tukeminen

Lisätään lasten vanhempien työllisyyttä etuus- ja palvelujärjestelmää 

(esimerkiksi työllisyyspalvelut, aamu- ja iltapäivähoito) sekä työelämän 

käytäntöjä kehittämällä huomioiden lasten hoidon järjestämisen 

mahdollisuudet erityisesti pikkulapsiaikana ja yhden vanhemman 

kotitalouksissa. Käynnistetään lastenhoidon tukien järjestelmän 

uudistus huomioiden uudistuksen yhteys varhaiskasvatuksen 

palveluihin ja lasten varhaiskasvatusoikeuden toteutumiseen. Tässä 

yhteydessä hyödynnetään kohdassa 2. ehdotettua selvitystä ja tietoa 

perhevapaauudistuksen vaikutuksista.
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Kansanedustajien puheenvuorot (1/6)



KESKUSTELU (1/6)



Asumis- ja työperusteinen 

sosiaaliturva ja 

kansainvälinen liikkuvuus
Tutkimus- ja arviointijaoston pj, osastopäällikkö Essi Rentola, STM



Asumis- ja työperusteinen sosiaaliturva ja 

kansainvälinen liikkuvuus: Tausta

• Ihmisten liikkuvuus lisääntyy ja moninaistuu (työperäinen maahanmuutto, pakolaisuus, etätyöt jne). 

• EU/ETA-maiden ja Sveitsin välillä liikkuvien henkilöiden sosiaaliturvaoikeuksista säädetään kattavasti EU:n 

sosiaaliturvan yhteensovittamisasetuksissa 883/2004 ja 987/2009.

Suomesta lähtevät:

• Haaste asumisperusteisen sosiaaliturvan osalta on se, ettei sosiaaliturvan toimeenpanijoilla ole välttämättä tietoa 

ulkomailla oleskelusta. Etuuksia voi saada, vaikka ei tosiasiallisesti oleskele Suomessa.

Suomeen tulevat: 

• Kun henkilö tulee Suomeen työhön, hänelle avautuu käytännössä lähes koko sosiaaliturvajärjestelmä. Muussa 

tapauksessa edellytetään vakinaista Suomeen muuttotarkoitusta. Suomen asumisperusteinen järjestelmä avautuu ei-

aktiivillekin henkilölle vuoden asumisen jälkeen. 

• Lisääntyvän maahanmuuton myötä ajankohtaiseksi nousee kysymys siitä, kestääkö Suomen asumisperusteisen 

sosiaaliturvan rahoituspohja ja säilyykö Suomen sosiaaliturvan legitimiteetti kansalaisten silmissä, jos yhä enemmän 

ihmisiä tulee järjestelmän piiriin ilman rahoitukseen osallistumista. 

• Palveluiden ja etuuksien yhteensovittaminen tärkeää myös kotoutumisen ja työelämään integroitumisen kannalta. 
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Asumis- ja työperusteinen sosiaaliturva ja 

kansainvälinen liikkuvuus: Ehdotukset 1/2

1. Vastavuoroisuuden vahvistaminen. Etuuksien ja palveluiden 
selkeämpi yhteys edesauttaa tiedon välittymistä henkilön 
mahdollisesta ulkomailla oleskelusta. Etuuksien ja palveluiden 
yhteen nivominen on tärkeää myös Suomeen muuttavien 
kotoutumispalveluiden ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen 
näkökulmasta. Maahanmuuton ja digitalisaation lisääntyessä 
asumisperusteisen sosiaaliturvan rahoituksen legitimiteetti on 
tärkeä turvata.

• Henkilökohtaisia tapaamisia ja palveluihin ohjaamista rahaetuuksien 
maksutilanteissa lisätään.

• Selvitetään verotuksen ja asumisperusteisen sosiaaliturvan 
yhteismitallisuutta. 
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Asumis- ja työperusteinen sosiaaliturva ja 

kansainvälinen liikkuvuus: Ehdotukset 2/2

2. Monipaikkaisen työn ja sosiaaliturvan yhtymäkohdat

• Selvitetään monipaikkaisen ja rajat ylittävän etätyön yhtymäkohdat 

sosiaaliturvaan, verotukseen ja työoikeuteen.

3. Vapaaehtoinen liittyminen sairausvakuutukseen

• Selvitetään mahdollisuus liittyä sairasvakuutukseen 

vapaaehtoisesti vakuutusmaksua maksamalla.
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Kansanedustajien puheenvuorot (2/6)



KESKUSTELU (2/6)



Työkykyyn ja 

työkyvyttömyyteen liittyvät 

etuudet 
Työ- ja toimintakykyjaoston vpj, johtaja Liisa Siika-aho, STM



Työkykyyn ja työkyvyttömyyteen liittyvät 

etuudet: Tausta

• Ehdotuksia käsiteltiin komitean kokouksessa 25.4.2022.

• Ehdotusten tarkoituksena on lisätä työkykyyn liittyvän 

toimeentuloturvan ennakoitavuutta ja joustavuutta ja vähentää 

etuuksien nivelkohdissa ilmeneviä ongelmia.

• Ehdotusten tarkoituksena on osaltaan vahvistaa etuudensaajien 

osallistumista oikea-aikaisesti tarvittaviin työ- ja toimintakykyä 

tukeviin ja parantaviin palveluihin.
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Työkykyyn ja työkyvyttömyyteen liittyvät 

etuudet: Ehdotukset

• Selvitetään työkyvyttömyyden käsitteiden eroja eri etuuksissa, poistetaan 
mahdolliset epätarkoituksenmukaiset erot ja arvioidaan mahdollisuudet 
erilliseen osatyökyvyn / osatyökyvyttömyyden käsitteeseen eri etuuksissa.

• Yksinkertaistetaan ja joustavoitetaan työkykyyn ja työkyvyttömyyteen 
liittyviä toimeentuloa turvaavia etuuksia. Varmistetaan, että lainsäädäntö 
tukee työ- ja toimintakyvyn ylläpitämistä ja parantamista.

• Työkyvyttömyysetuuksiin voidaan liittää kannustimia ja velvoitteita osallistua 
palvelutarpeen arviointiin ja tarvittaviin palveluihin.

• Ehdotukset edellyttävät laajamittaista vaiheittaista selvitys- ja 
lainvalmistelutyötä, jota varten asetettaisiin kolmikantainen selvitys- ja 
lainvalmisteluhanke.
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Kansanedustajien puheenvuorot (3/6)



KESKUSTELU (3/6)



TAUKO 10 minuuttia
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Sosiaaliturvalainsäädännön 

yhtenäistäminen
Hallintojaoston pj, johtaja Jaana Rissanen, STM



Sosiaaliturvalainsäädännön yhtenäistäminen: 

Tausta

• Selvitystyössä on tarkasteltu 

• perhekäsitteitä, 

• etuuksien hakuaikoja, 

• maksuajankohtien vaihtelua, 

• erilaisten palkka- ja tulokäsitteiden monimutkaisuutta sekä 

• eri etuuslaeissa olevien menettelysääntöjen monimutkaisuutta. 
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Ehdotus 1: Menettelytapasäännökset ja 

palkkakäsitteet

Seuraavat selvitystyöt on aloitettu nykyisen eduskuntakauden aikana, mutta 
selvitystyön pohjalta tehtävät mahdolliset lainsäädäntömuutokset toteutetaan 
seuraavalla eduskuntakaudella:

• Selvitetään eri etuuslakeihin sisältyvien menettelytapasäännösten sekä 
etuuslakien ja hallintolain sääntelyn päällekkäisyyksiä. Selvitetään 
mahdollisuutta koota etuuslakien menettelytapasäännökset yhteen lakiin. 
Vaihtoehtoisesti menettelytapasäännöksiä yhtenäistettäisiin nykyisiin 
etuuslakeihin. Perustellut erot menettelytapasäännöksissä säilytetään. 
Yleislainsäädännön ja erityislainsäädännön väliset päällekkäisyydet 
poistetaan.

• Selvitetään sosiaalivakuutusmaksujen perusteena olevien palkkakäsitteiden 
yhtenäistämisen mahdollisuuksia sekä mahdollisuutta koota 
sosiaalivakuutusmaksujen perusteena oleva palkkakäsite yhteen lakiin.
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Ehdotus 2: Tulokäsitteet, takautuvat hakuajat ja 

palkkakäsitteet

Seuraavat selvitystyöt aloitetaan sen jälkeen, kun edellä mainitut 

työt on saatu päätökseen:

• Selvitetään eri etuuksien tulokäsitteisiin liittyvien termien 

yhdenmukaistamista. Esimerkiksi termeillä työtulo tai vuositulo ei 

ole yhtenäistä merkitystä.

• Selvitetään ainakin takautuvien hakuaikojen yhtenäistämistä.

• Selvitetään etuuksien perusteena olevien palkkakäsitteiden 

eroavuuksia ja kuvataan mahdollisen yhtenäistämisen 

vaikutuksia.
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Kansanedustajien puheenvuorot (4/6)



KESKUSTELU (4/6)



Toimeenpano ja digitalisaatio
Hallintojaoston sihteeri, tietohallintopäällikkö Markku Heinäsenaho, STM



Toimeenpano ja digitalisaatio: Tausta

• Keväällä 2021 perustettiin asiantuntijaryhmä, joka selvitti sosiaaliturvan 
toimeenpanoon liittyvää monimutkaisuutta ja digitalisaation
mahdollisuuksia.

• Nykyisin kukin viranomainen suorittaa omaa tehtäväänsä eikä 
kokonaiskuvaa esim. asiakkaan työllistymisen edellyttämistä toimenpiteistä 
muodostu kenellekään. Asiakkaasta kerätään tietoja eri paikoissa ja tiedot 
ovat epäyhtenäisessä muodossa.

• Sosiaaliturvan toimeenpanon ja digitalisaation pitkäjänteinen edistäminen 
tulisi perustaa asukkaiden elämäntilanteisiin ja asiakkaan toimijuuden 
edistämiseen. Lisäksi tulisi luoda yhtenäinen tietopohja, joka mahdollistaa 
etuus- ja palvelujärjestelmän vaikuttavuuden seurannan.

• Tämän saavuttaminen edellyttää lainsäädännön, toimintamallien ja 
tietojärjestelmien kehittämistä yhteisten tavoitteiden pohjalta.
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Ehdotus 1: Sosiaaliturvan toimeenpanoa 

koskeva ohjaus

• Sosiaali- ja terveysministeriö selvittää sosiaaliturvan 

toimeenpanon ja tiedonhallinnan ohjauksen edellyttämät 

lainsäädännön kehittämistarpeet sekä niiden toteuttamisen 

vaihtoehdot. Selvityksen pohjalta ministeriö valmistelee 

säädökset ja niiden toimeenpanon edellyttämät toimenpiteet.
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Ehdotus 2: Sosiaaliturvan digitalisaation

strateginen edistäminen

• Sosiaali- ja terveysministeriö jatkaa sosiaaliturvakomitean 

yhteydessä aloitettua työtä digitalisaation edistämiseksi. 

Ministeriön johdolla laaditaan asiakkaiden tarpeisiin perustuva 

digitalisaation strategia, joka kuvaa vuosien 2023–2030 aikana 

esitettävät toimenpiteet sähköisen asioinnin, viranomaisten 

välisen tietojenvaihdon ja kansallisen tietopohjan kehittämiseksi. 

Strategia hyödyntää EU:n digitaalisen identiteetin ja digitaalisen 

lompakon mahdollisuudet.
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Kansanedustajien puheenvuorot (5/6)



KESKUSTELU (5/6)



Etuus- ja palvelupolkujen toimivuus 

ja palvelujen tarjoaminen
Työ- ja toimintakykyjaoston pj, osastopäällikkö Raimo Antila, STM



Etuus- ja palvelupolkujen toimivuus ja palvelujen 

tarjoaminen: Tausta

• Palvelujen ja etuuksien yhteensovittamisen kokonaisuutta käsiteltiin 

alustavasti komitean kokouksessa 25.4.2022.

• Ehdotusten tarkoituksena on edistää työ- ja toimintakyvyn, 

työllisyyden ja osallisuuden tavoitteita läpileikkaavasti etuus- ja 

palvelujärjestelmissä.

• Ehdotusten tarkoituksena on osaltaan vahvistaa etuudensaajien 

osallistumista tarvittaviin palveluihin sujuvoittamalla etuus- ja 

palveluprosesseja ja toimijoiden välistä tiedonkulkua.
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Etuus- ja palvelupolkujen toimivuus ja palvelujen 

tarjoaminen: Ehdotukset (1/5)

• Ehdotus 1.

Työ- ja toimintakyvyn tukeminen, seuranta ja arviointi sekä työ- ja 

toimintakykyä tukevat palvelut huomioidaan terveydenhuoltolakia ja 

sosiaalihuoltolakia uudistettaessa.

• Ehdotus 2.

Selvitetään, miten voitaisiin asettaa etuus- ja palvelujärjestelmien eri 

toimijoille yhteisiä tavoitteita työ- ja toimintakyvyn, työllisyyden ja 

osallisuuden osalta ja miten tavoitteiden saavuttamista voitaisiin seurata 

yhteisillä kansallisilla indikaattoreilla.
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Etuus- ja palvelupolkujen toimivuus ja palvelujen 

tarjoaminen: Ehdotukset (2/5)

• Ehdotus 3.

Kehitetään kansallinen työ- ja toimintakyvyn sähköinen itsearviointiväline, 

jonka avulla työikäinen saa tietoa omasta työkyvystään, neuvoja oman 

tilanteensa edistämiseksi sekä tarvittaessa yhteyden tarvetta vastaavaan 

viranomaiseen tai muuhun toimijaan.

Edistetään palvelupolkujen saumattomuutta kehittämällä sähköinen lähete-

ja palautekanava julkisen terveydenhuollon, työterveyshuollon sekä työ- ja 

elinkeinopalvelujen välillä.
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Etuus- ja palvelupolkujen toimivuus ja palvelujen 

tarjoaminen: Ehdotukset (3/5)

• Ehdotus 4.

Jatketaan monialaisen asiakassuunnitelman valmistelua erityisesti 

työikäisten näkökulmasta. Valmistelussa huomioidaan lainsäädännön, 

toimintamallin ja tietojärjestelmien kehittämistarpeet.

Kehitetään tietoturvallinen viestintäväline palveluista ja etuuksista 

vastaavien toimijoiden käyttöön.
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Etuus- ja palvelupolkujen toimivuus ja palvelujen 

tarjoaminen: Ehdotukset (4/5)

• Ehdotus 5.

Yhtenäistetään työkyky- ja kuntoutuspalvelujen tietopohjan keräämiseen 

liittyviä toimintamalleja poikkihallinnollisessa yhteistyössä. Selvitetään ja 

valmistellaan tarvittava lainsäädäntö yhtenäisen tietopohjan 

toteuttamiseksi.

• Ehdotus 6.

Tarkoituksenmukaisten palvelujen ja lakisääteisten etuuksien saamisen 

varmistamiseksi kehitetään eniten tukea tarvitseville vastuutyöntekijä-

mallia.
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Etuus- ja palvelupolkujen toimivuus ja palvelujen 

tarjoaminen: Ehdotukset (5/5)

• Ehdotus 7.

Vahvistetaan työkyvyn tuen tiimien ja laatukriteereihin perustuvan työhönvalmennuksen 
käyttöönottoa sekä seurataan näiden toimintamallien toteutumista ja kustannuksia. Työkyvyn 
tuen tiimit ja laatukriteereihin perustuva työhönvalmennus huomioidaan terveydenhuoltolakia ja 
sosiaalihuoltolakia uudistettaessa.

• Ehdotus 8.

Tarkastellaan sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja toimintakykyä edistävää 
lainsäädäntökokonaisuutta ja roolia työllisyyden edistämisessä suhteessa työ- ja 
elinkeinopalveluihin. Tarkastelussa kiinnitetään huomiota myös sosiaali- ja terveydenhuollon 
työllisyyttä edistävien palvelujen keskinäiseen työnjakoon sekä yhteen toimivuuteen 
työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun kanssa.

Lisäksi selvitetään kuntouttavan työtoiminnan eri tuottamisen tapojen laatua ja kustannuksia 
sekä työtoiminnan roolia suhteessa sosiaaliseen kuntoutukseen ja työ- ja elinkeinopalveluihin 
sekä näihin liittyviin etuuksiin ja rahoitukseen.
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Kansanedustajien puheenvuorot (6/6)



KESKUSTELU (6/6)



Muut asiat



Komitean työtilan käyttö

• Komitean Tiimeri-työtilaan annetaan oikeudet 

kansanedustajajäsenten eduskunta-avustajille.

• Tämä helpottaa kansanedustajajäsenten syksyn 

komiteatyöskentelyä.

23.9.202251 |



Lapsia ja nuoria kuullaan sosiaaliturvauudistuksessa

• Kysely sosiaaliturvasta ja sen tulevaisuudesta 
13–20-vuotiaille nuorille. Vastauksia kerätään 
31.10. asti. Linkki kyselyyn.

• Nuoria kuullaan myös työpajoissa.

• Nuorille suunnattu sähköinen tietopaketti 
sosiaaliturvasta on julkaistu osoitteessa 
https://stm.fi/sotunuorille. 

• Nuorten sosiaalisen median vaikuttajien 
videoita, infograafeja.

• Opettajille suunnattu oppimateriaali.

• Toteutettu yhteistyössä kansallisen 
lapsistrategian kanssa.
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https://link.webropolsurveys.com/s/nuorten-kuuleminen-sosiaaliturvauudistuksessa
https://stm.fi/sotunuorille


Kokouksen päätös ja palaute 

kokouksen onnistumisesta


