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S

osiaali- ja terveysministeriö julkaisi 20.6.2006
vuoteen 2015 ulottuvan
sosiaali-ja terveyspolitiikan
strategiasuunnitelman.Uusi
strategiajulkaisu etsii keinoja,
joilla suomalaista sosiaali- ja
terveyspolitiikkaa voidaan uudistaa joka kehittää, jotta se tukee osaltaan, että Suomi vuonna 2015 olisi sosiaalisesti kestävä, toiminnoiltaan tehokas ja
dynaaminen yhteiskunta

M

inisteriön viiden
vuoden takaiseen
linjaukseen verrattuna nyt julkaistussa strategiassa
painotetaan toimeenpanoa ja
hakeudutaan lähelle käytännön
toimintamalleja. Ministeriö
myös toteaa, että sosiaalivakuutuksen osalta tulee jatkaa
järjestelmän uudistamista mm.
vanhuuseläkkeiden, työttömyysturvan ja vapaaehtoisen
vakuutusturvan osalta.

Strategiset
ukset ovat:

linja-

• Edistetään terveyttä ja toimintakykyä
• Lisätään työelämän vetovoimaa
• Vähennetään köyhyyttä ja
syrjäytymistä
• Varmistetaan toimivat palvelut ja kohtuullinen toimeentuloturva
Nykyisessä järjestelmässä toimeenpanon ongelmat ovatkin
korostuneet. Linjaukset eivät

helposti muutu käytännöksi, ja
usein on törmätty ongelmaan,
että mitä monimutkaisemmasta
ongelmasta on kysymys, sitä
puutteellisemmin hallinnon
keinot siihen purevat. Moniin
asioihin lainsäädäntö on järeä
väline, mutta toisaalta suositukset ovat olleet liian heppoisia.

Työttömyysturva

T

yöttömyysturvan osalta strategiassa todetaan
työttömyysturvan merkityksen olevan olennainen
työllisyysasteen kohottamisessa. Ministeriö painottaa, että
työttömyysturva on tarkoitettu
ensisijaisesti lyhytaikaiseksi
turvaksi, joka tukee aktiivista
työnhakua ja edistää työmarkkinoiden joustavuutta. Koulutus,
työkyvyn ylläpito ja kuntoutus
ovat ensisijaisia työttömyysturvaan ja varhaiseläkkeisiin nähden, koska työttömän työmarkkina-asema heikkenee nopeasti
työttömyyden pitkittyessä.
Ministeriö tuo korostuneesti
esiin aktiivisen työllistämispolitiikan roolin työttömyyden
keston lyhenemisessä. Keinoina
mainitaan nk. välityömarkkinat
pitkäaikaistyöttömille, koulutus, kestoltaan rajattu työttömyysturva sekä luopuminen
työttömyysturvan lisäpäivistä.
Työttömyysturvaa halutaan
kehittää ja nykyaikaistaa osana sosiaalivakuutusta ja siitä tehdään kannustavampaa:
työnteon on oltava aina en-

sisijaista ja kannattavaa. Ministeriö toteaa myös Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön
toiveen, että työttömyysturvajärjestelmää on syytä yksinkertaistaa, selkiyttää ja sen
tulee olla kansalaisen kannalta
ymmärrettävää ja läpinäkyvää.

Tavoittee t lyhyesti:
• Passiivisen työttömyysturvan
enimmäiskestoa lyhennetään
ottamalla käyttöön työllistäviä aktivointitoimenpiteitä ja
kytkemällä työttömyysturvan
kesto työhistoriaan.
• Työttömyysturvan lisäpäiviin
oikeuttavaa ikärajaa nostetaan
asteittain ja lisäpäivistä luovutaan pitkällä aikavälillä.
• Työttömyysturvaa korotetaan
talouden kantokykyä vastaavasti pitkällä aikavälillä.

mukainen
kannustava ja oikeuden
sosiaaliturva kaikille
Valtioneuvosto asetti komitean sosiaaliturvaa uudistamaan

H

allitus ryhtyy hallitusohjelmaan kirjattuun
sosiaaliturvan kokonaisuudistukseen heti kautensa alussa.Valtioneuvosto asetti
komitean valmistelemaan uudistusta 14.6.2007.Sosiaaliturvan uudistamiskomitean
puheenjohtajaksi nimitettiin
valtiotieteen tohtori Markku
Lehto ja varapuheenjohtajaksi
alivaltiosihteeri Martti Hetemäki valtiovarainministeriöstä.

S

osiaaliturvauudistuksen
tavoitteena on työn kannustavuuden parantaminen,
köyhyyden vähentäminen ja
riittävän perusturvan tason
turvaaminen kaikissa elämäntilanteissa. Työmarkkinoiden
toimivuuden parantamiseksi
sosiaaliturvauudistuksen yhteydessä arvioidaan verotuksen,
perusturvan (mukaan lukien
asumistuki) sekä työttömyysturvan uudistaminen.

T

ukien saajan asemaa parannetaan yksinkertaistamalla
ja selkeyttämällä järjestelmää.
Uudistus toteutetaan siten,
että sosiaaliturvan rahoitus on
pitkällä tähtäimellä kestävällä
pohjalla.Sosiaaliturvauudistuksen yhteydessä selvitetään
myös sosiaalietuuksien verotus
ja asiakasmaksut.

T

yöelämän sosiaalivakuutuslainsäädäntöä ja ansio-

turvaa koskevat hallituksen
ratkaisut valmistellaan yhteistyössä työmarkkinaosapuolten
kanssa.

menpiteiden työttömyysturvan
ja muutosturvan toimivuuden
parantaminen ja välityömarkkinoiden toimeentuloturva.

S

Komitean ja jaostojen kokoonpano

Hallitusohjelman mukaan kattavan vanhustenhoidon turvaamiseksi parannetaan hoitotuen,
omaishoidontuen ja kotitalousvähennyksen yhteensovittamista siten, että nämä täydentävät toisiaan saumattomasti.
Lisäksi hallitusohjelmassa
edellytetään, että valmistellaan
kaikkein pienimpien eläketulojen varassa elävien toimeentulon nykyistä paremmin turvaava malli vuoden 2009 loppuun
mennessä.

K

UUDISTUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS

osiaaliturvauudistus toteutetaan vaiheittain ja ensimmäiset esitykset tuodaan eduskuntaan viimeistään syysistuntokaudella 2008. Komitean
on tarkoitus saada työnsä valmiiksi vuoden 2009 loppuun
mennessä.Sosiaalipoliittinen
ministeriryhmä seuraa ja ohjaa
komitean työtä.

omitean kokoonpanossa ovat edustettuina uudistustyön kannalta keskeiset
hallinnonalat sekä työmarkkinajärjestöt ja kolmas sektori.
Laajuutensa takia valmistelutyö on jaettu neljälle jaostolle,
jotka valmistelevat komitealle
sen edellyttämiä selvityksiä.

Muut kehittämiskohteet
Hallitusohjelmaan on myös
kirjattu muitakin kehittämiskohteita, jotka sopivat tarkasteltaviksi kokonaisuudistuksen
yhteydessä. Tällaisia selvitettäviä asioita ovat muun muassa
työttömyysturvan kehittäminen, aikuiskoulutus- ja kuntoutusajan toimeentuloturva,
työvuorottelu, työllistämistoi-

Karenssisanomat 4/2007

K

elan hoitaman sosiaaliturvan lainsäädäntö koostuu
useista eri aikaan säädetyistä
laeista. Lakeja sekä alemmanasteisia säädöksiä on useita
kymmeniä ja erilaisia etuusnimikkeitä lähes sata. Etuudet
poikkeavat toisistaan johtuen
siitä, että ne ovat syntyneet
vuosien kuluessa ja niihin on
kohdistettu erilaisia säästötoimia. Lainsäädännön syvempi
kokonaistarkastelu on tarpeellista, jotta saadaan perusteltu
näkemys koko sosiaaliturvan
kattavuudesta, tavoitteista, tasosta ja kestosta.

Uudistustyössä on otettava
huomioon ikärakenteen ja työmarkkinoiden muutokset sekä
globaalin talouden vaikutukset.
Tavoitteena on kattava, kannustava ja hallittava sosiaaliturva.
Tavoitteena on tarkastella lakien sisältämän perusturvan
ja ansioturvan määräytymisen
ja kriteerien perusteet ja oikeellisuus. Samalla selvitetään
perheellisyyden huomioon
ottaminen etuuksia määriteltäessä, etuuksien verotus sekä
palvelumaksujen määräytyminen. Myös ansiotulojen, pääomatulojen, palvelumaksujen
ja etuuksien yhteensovitusta on
tarkoitus tarkastella.
Uudistuksessa arvioidaan erilaiset tavat lisätä mahdollisuuksia yhdistää sosiaaliturvaa
ja työtä. Periaatteena on työn
kannustavuus ja työnteon ensisijaisuus.
Viimesijaisena toimeentuloturvan muotona on toimeentulotuki. Sosiaaliturvajärjestelmää
olisi kehitettävä siten, että ensisijaista perusturvaa saavalle
ei synny tarvetta toimeentulotukeen.

Pitkäaikaistyöttömien
y
terveydeny
huollon kehittämiskumppanuuspp
hankkeen toimintasuunnitelma
h
Hankkeen tavoitteet
ankekokonaisuudella halutaan tukea pitkäaikaistyöttömien terveydentilan sekä toiminta- ja työkyvyn parantumista. Kuntien, terveyskeskusten ja muiden viranomaisten
tutkimus-, kuntoutus-, aktivointi- ja muita toimenpiteitä keskitetään pitkäaikaistyöttömien elämänhallinnan ja muiden työllistymisedellytysten edistämiseksi.
Hankkeessa pyritään kehittämään työttömien sairauksien diagnostiikan ja niihin kohdistuvien terveydenhuoltotoimenpiteiden rinnalle työ- ja toimintakyvyn arviointikäytäntöjä. Lisäksi tavoitteena
on parantaa työkyvyttömyyslausuntojen laatua eläkehakemusten
tueksi silloin, kun eläkeratkaisu arvioidaan välttämättömäksi.
Työ- ja toimintakyvyn arviointia varten on tarkoitus kehittää myös
kuvaus- ja mittausmenetelmiä, joilla voitaisiin yhdenmukaistaa
valtakunnallisesti arviointikäytäntöjä.
Työttömien henkilöiden osallistuminen heitä itseään koskevien
palvelu- ja kuntoutussuunnitelmien valmisteluun ja toteutukseen
on kehittämistoiminnan lähtökohtana.

H

Hankkeen toteutus
Kehittämiskumppanuus muodostuu kahdesta osasta: hankerahoituksella tuettavista alueellisista hankkeista ja valtakunnallisesta
kehittämisverkostosta.

A

lueellisista hankkeista muodostetaan yhteinen kehittämiskumppanuus. Hankekokonaisuutta koordinoidaan vuorovaikutteisesti avoimessa yhteistyössä ja yhdessä oppimalla. Tavoitteena on yhteisen näkemyksen muodostaminen hyvistä
pitkäaikaistyöttömien terveydentilan ja työ- ja toimintakyvyn arviointimenetelmistä sekä muista terveydenhuolto- ja kuntoutuskäytännöistä, joilla tuetaan pitkäaikaistyöttömien elämänhallintaa
ja muita työllistymisen edellytyksiä.

V

altakunnalliseen kehittämisverkostoon voivat ilmoittautua
työvoimanpalvelukeskukset, kunnat, terveyskeskukset ja
muut toimijat, jotka haluavat seurata hankkeen toteutusta
ja osallistua kehittämisdialogiin ja saada siten käyttöönsä kaiken
informaation, tiedotteet ja raportit mitkä julkaistaan verkostossa.
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Työmarkk
•

hakijan muistilista

•

saajan muistilista

Työmarkkinatuen
muistilista

käteen. Ensimmäinen
maksujakso on kuitenkin kaksi viikkoa.

hakijan
•

Työmarkkinatukea haetaan
Kelan toimistosta lomakkeella
•

TT 1 Työttömyysturvan peruspäiväraha-/
työmarkkinatukihakemus.

•

Hakemukseen liitetään
kaikki hakijan aikaisemmat työ- ja opiskelutodistukset

•

•

selvitykset hakijan
ja hänen puolisonsa
palkka- tai yritystuloista sekä korko- ja osinkotuloista.

Hakija saa Kelalta työmarkkinatuesta kirjallisen päätöksen, josta hän voi valittaa työttömyysturvalautakuntaan ja
edelleen vakuutusoikeuteen.
Työmarkkinatuen
muistilista
•

•

Tuen saaja täyttää
neljän viikon välein lomakkeen TT 2 Työttömyysaikaa koskeva ilmoitus.Ilmoituksen voi
tehdä myös verkossa Kelan sähköisessä asiointipalvelussa.

•

TT 2- lomakkeen liitteeksi työnantajan todistus palkasta, kun
tuen saaja on tehnyt
työtä työttömyysaikana.

Takautuva hakuaika
on kolme kuukautta.

Työmarkkinatukea maksetaan aikaisintaan siitä päivästä, jolloin hakija on ilmoittautunut työvoimatoimistoon
työnhakijaksi.

saajan

Tuki maksetaan saajan pankkitilille neljän
viikon jaksoissa jälki-
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Työmarkkinatuki voidaan maksaa sosiaalilautakunnalle, jos
kunta on maksanut
työttömälle toimeentulotukea samalta ajalta,
jolta Kela tekee myöhemmin
päätöksen
maksaa työmarkkinatukea.

•

•

Liitteeksi todistus tuloista, kun tarveharkinnassa huomioon
otetutut tulot ovat
nousseet vähintään
10 prosenttia.
Perhesuhteiden muutoksista, esim.avioliiton somimisesta tai
avoliittoon menosta,
on ilmoitettava Kelan
toimistoon.

Työmarkkinatuki
•

Kenellä on odotusaika?

•

Kuinka ppitkä on omavastuuaika?

Kuka voi saada työmarkkinatukea?
Työmarkkinatuki on ensi kertaa
työmarkkinoille tuleville ja työttömyyspäivärahaa enimmäisajan saaneille tarkoitettu taloudellinen tuki,
jolla pyritään tukemaan henkilön
työmarkkinoille sijoittumista.
•

Työmarkkinatukea voi saada 17 - 64 vuotias työtön
työnhakija, joka tarvitsee
taloudellista tukea eikä ole
ollut työssä 10 kuukautta
työttömyyttä edeltäneiden
28 kuukauden aikana (ns.
työssäoloehto)
työssäoloehto
y
)

•

65 - 67 vuotiaille henkilöille
työmarkkinatukea
voidaan maksaa lähinnä
vain lomautuksen ajalta..

•

Työmarkkinatukea voi saada vain Suomessa asuva
työnhakija. Työmarkkinatukea ei makseta Suomen
ulkopuolella tapahtuvan
työnhaun ajalta.

Jos hakija on jo saanut työttömyyspäivärahaa (perus- tai ansiopäivärahaa) 500 päivän enimmäisajan, hän
voi saada työmarkkinatukea.
Jos 17-vuotiaalla hakijalla ei ole
ammatillista koulutusta, hänelle
voidaan maksaa työmarkkinatukea
vain, jos hän on työvoimakoulutuksessa tai työharjoittelussa.
18 - 24-vuotiaalle hakijalle, jol-

la ei ole ammatillista koulutusta, voidaan maksaa
työmarkkinatukea edellisen lisäksi myös, jos hän ei
ole kieltäytynyt työvoimatoimiston tarjoamasta työstä tai koulutuksesta eikä ole jättänyt hakeutumatta hänelle soveltuvaan ammatilliseen koulutukseen.

Kenellä on viiden kuukauden odotusaika?
Kun työtön työnhakija ei täytä 10 kuukauden työssäoloehtoa, hänellä on viiden kuukauden odotusaika, jonka jälkeen vasta voidaan maksaa työmarkkinatukea.
Odotusaikaa ei vaadita, jos hakijalla on ammatillinen
koulutus tai kun työmarkkinatukea maksetaan työttömyyspäivärahan (perus- tai ansiopäivärahan) enimmäisajan jatkoksi.
Viiden kuukauden odotusaikaan lasketaan aika, jonka
hakija on ollut työvoimatoimistossa työttömänä työnhakijana. Siihen lasketaan lisäksi aika, jonka hän on ollut
edeltävinä kahtena vuonna työssä tai itsenäisenä yrittäjänä tai osallistunut työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin.

Kaikilla on viiden työttömyyspäivän omavastuuaika
Työmarkkinatuki voidaan maksaa vasta, kun hakija on
työvoimatoimistossa työnhakijana vähintään viisi työpäivää.

Työmarkkinatuen tarveharkinnassa ei oteta huomioon
seuraavia tuloja:
•

lapsilisää

•

lasten kotihoidon tuen hoitorahaa ja hoitolisää

•

asumistukea

•

sotilasavustusta

•

sotilasvammalain mukaista elinkorkoa ja täydennyskorkoa

•

leskeneläkkeen täydennysmäärää

•

toimeentulotukea

•

vian, vamman tai haitan perusteella maksettavia erityisten kustannusten korvauksia

Tarveharkintaa ei sovelleta 55 vuotta täyttäneeseen
työttömään, joka on täyttänyt työssäoloehdon.
Työmarkkinatuki on tarveharkintainen. Tämä tarkoittaa, että
hakijan ja hänen puolisonsa/avopuolisonsa tulot vähentävät
työmarkkinatukea. Työttömän omat työtulot vähentävät
aina tukea, ks. soviteltu työmarkkinatuki. Puolison tuloista
vähennetään 536 euroa/kk.
Tarveharkintaisen työmarkkinatuen tulorajat 1.1.2007
Täysi

Tuloraja,
jonka
ylittävät
tulot
vähentävät
tukea (euroa/
kk)

Tuloraja,
jolla
tuki lakkaa
(euroa/kk)

Yksinäinen

23,91

253

923

ei lapsia

23,91

848

1 853

1 lapsi

28,44

954

2 154

2 lasta

30,56

1 060

2 351

3 lasta

32,49

1 166

2 540

4 lasta

32,49

1 272

2 646

5 tai
useampia
lapsia

32,49

1 378

2 752

Työmarkkinatuen määrään vaikuttvat tulot
Tarveharkinta
Puolison tuloista otetaan huomioon tulot, jotka ylittävät 536 euroa kuukaudessa. Työmarkkinatuki pienenee,
jos pariskunnan yhteenlasketut tulot ylittävät 848 euroa
kuukaudessa. Tuki lakkaa, jos pariskunnan yhteenlasketut tulot ylittävät 1853 euroa kuukaudessa. Tulorajoja
korotetaan 106 eurolla jokaista huollettavaa lasta kohden.
Kun tuloraja ylittyy, tuki pienenee siten, että täydestä
työmarkkinatuesta vähennetään 50 prosenttia tulorajan
ylittävistä tuloista. Perheettömällä täydestä työmarkkinatuesta vähennetään 75 prosenttia tulojen 253 euroa
kuukaudessa ylittävästä osasta. Vähennys lasketaan
kuukausitasolla.
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Esimerkki
Työmarkkinatuen hakijan puolison palkkatulot ovat
tulonhankkimiskustannusten vähentämisen jälkeen
1800 euroa kuukaudessa bruttona.
Perheessä on kaksi alle 18-vuotiasta lasta.
Puolison tuloista otetaan huomioon
1800 euroa - 536 euroa = 1264 euroa
Tuloraja on 848 euroa + 2 x 106 euroa = 1060 euroa
Tulorajan ylittävä osa on 1264 euroa -1060 euroa=
204 euroa
Täysimääräinen työmarkkinatuki on 30,04 euroa
Tarveharkinnan perusteella laskettu työmarkkinatuki
on:
30,56 euroa – 0,5 x 204:21,5= 25,82 euroa/päivä
eli noin 555 euroa kuukaudessa.

Muutoksenhaku

Miten päätökseen haetaan muutosta?

Jos hakija on tyytymätön etuusasiasta saamaansa päätökseen, hän voi hakea siihen
muutosta.

Valituskirjelmä toimitetaan päätöksen antajalle
(Kelalle, työpaikkakassalle, opintotukipäätöksen antajalle), joka tutkii, voidaanko päätös
oikaista. Jos valituksessa esitetyt vaatimukset
hyväksytään, asiakkaalle lähetetään oikaisupäätös. Jos katsotaan, ettei valitusta voida
oikaista, se lähetetään edelleen muutoksenhakuelimelle (sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan, työttömyysturvan tai opintotuen
muutoksenhakulautakuntaan). Muutoksenhakulautakunnat sekä vakuutusoikeus lähettävät
asiakkaalle kirjallisen päätöksen.Valitus tehdään 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valittajan katsotaan saaneen tiedon
päätöksestä seitsemäntenä päivänä päätökseen merkityn postituspäivän jälkeen.

•

Opintotuen ja koulumatkatuen päätöksistä valitetaan opintotuen muutoksenhakulautakuntaan.

•

Työttömyysturvaetuuksien päätöksistä
valitetaan työttömyysturvan muutoksenhakulautakuntaan.

•

Muista Kelan etuuksista valitetaan sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan.

•

Kaikkien muutoksenhakulautakuntien
päätöksistä voi vielä valittaa vakuutusoikeuteen.
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Valituskirjelmä on kirjallinen ja vapaamuotoinen. Valituskirjelmän laatimisessa voi halutessaan käyttää apuna tätä varten laadittua
lomakepohjaa.. Valituksesta tulee ilmetä asia
lomakepohjaa
ja päätös, josta valitetaan sekä valittajan nimi.
Valituskirjelmä on allekirjoitettava.

TALHALL-projekti on kestänyt nyt kaksi vuotta, ja monenlaista palautetta on tullut: yhä enem-

lhal

lI

I

Ta

män tietoa kaivataan yhä useammalta alalta. Yhdistyksiin onkin syytä kehittää erilaisia toimintoja, sillä niiden myötä meidän
vaikutuksemme ja näkyvyytemme kasvaa.
Työ III sektorilla on ennen kaikkea
pitkäjänteistä yhteistoimintaa. Yhteisön ja sen
toimijoiden kehittäminen ottaa
taloudellisten näkökohtien lisäksi huomioon
ympäristön sosiaaliset olosuhteet. Työttömien yhdistyksissä sosiaalinen
aspekti on erittäin tärkeä: Meidän täytyy löytää ihminen tilaston takaa.
Ikääntyvät pitkäaikaistyöttömät,
peruskoulun keskeyttäneet ilman ammattia
olevat nuoret ja kaikki ne henkilöt, jotka ovat vuosien myötä menettäneet
aiemman ammattitaitonsa, ovat
väliinputoajia. Tarpeettomuuden tunne, masennus, läheis- ja päihdeongelmat
luovat solmun, jolle on vain vähän avaajia.
Sosiaalinen toiminta ei kuitenkaan
voi syrjäyttää taloudellisia
näkökohtia: yhdistyksen pitää myös osata
hankkia varoja toimintaansa.
sääm
Aktivoivan toiminnan kehittäminen ja lisääminen ovat avainsanoja.
hank
Yhteiseen toimintaan perustuvaa varainhankintaa pitäisi tehostaa.
valm
Tosin vain harva jäsenyhteisöistämme on
valmis ryhtymään sosiaalivielä harvemmalla on halua
seksi yritykseksi edes yhdistysmuotoisena ja
inen ilmapiiri eedellyttää myös, että uuyhtiöittää edes osaa toiminnasta. Kehittämismyönteisia kumppaneita ja sidosryhmiä etsitään aktiivisesti. Meidän kohderyhmäämme koskevat myös palvelurakenteiden muutos ja eriarvoisuuden lisääntyminen, kun esim. julkiset palvelut siirtyvät verkkoon.

2008 TALHALLin koulutuksen painopisteitä ovat jo tuttujen aiheiden lisäksi työllisyyspoliittinen
hankehakemus ja muutokset työlainsäädännössä. Palkanlaskennasta on myös pyydetty ohjeistusta.
Aloitteet ja toivomukset Ritulle: ritva.vaure@tvy.fi

ESR-ohjelma vuosille 2007-2013 hyväksytty

E

U-komissio on
hyväksynyt Suomen Euroopan
sosiaalirahaston
ESR:n ohjelmaasiakirjan vuosiksi 2007–2013.
Ohjelman pääpainot ovat työllisyyden ja osaamisen parantaminen, työelämän kehittäminen
sekä yrittäjyyden edistäminen.
Manner-Suomen ESR-ohjelman kokonaisrahoitus on 1,4
miljardia euroa. Tästä EurooKarenssisanomat 4/2007

pan unioni rahoittaa 615,4
miljoonaa euroa ja kansallisen
rahoituksen osuus on 798,7
miljoonaa euroa. Nykyiseen
vuosia 2000-2006 koskevaan
rakennerahastokauteen verrattuna kokonaisrahoitus laskee
lähes 35 prosentilla. Itä-Suomella on ohjelmassa erityisasema siirtymäkauden alueena. Ahvenanmaa on valmistellut oman ESR-ohjelmansa.
Ohjelman valtakunnallista

osaa toteutetaan koko maassa.
Sitä käytetään ennen kaikkea
kansallista politiikkaa täydentäviin laajoihin valtakunnallisiin kehittämisohjelmiin.
Alueellista osiota toteutetaan neljällä suuralueella:
Etelä-Suomi, Länsi-Suomi,
Itä-Suomi ja Pohjois-Suomi.

EAPN-Fin – Suomen
köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto – on avoin köyhyyttä
ja syrjäytymistä vastaan
toimiville järjestöille,
ryhmille ja kansalaisille.
Verkosto on perustettu
vuonna 1994 ja siihen
kuuluu 31 järjestöä tai
muuta yhteisöä. Lisäksi
sillä on yksityisiä ihmisiä
tukijäseninä. EAPN-Fin
on Euroopan köyhyyden
vastaisen verkoston, European Anti-Poverty Networkin eli EAPN:n jäsen.
Verkosto pyrkii parantamaan köyhyydessä elävien, syrjäytyneiden ja
syrjäytymisuhassa olevien asemaa ja edistämään
sosiaalisia oikeuksia, perusturvaa, hyvinvointia
sekä itsenäistä suoriutumista. Sen tavoitteena on
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- toimia Suomen ja Euroopan unionin välisen
sosiaalipoliittisen keskustelun ja vuorovaikutuksen edistäjänä.
Köyhyyteen sisältyy
paljon aineellista ja inhi-

millistä hätää sekä vieraantumista sosiaalisesta
osallisuudesta.Taustalla
on myös poliittisia päätöksiä, joissa ei ole tehty
riittävää köyhyyteen ja
syrjäytymiseen liittyvää
riski- ja vaikutusanalyysiä. EAPN-Finiä huolestuttaakin asenteiden ja
politiikan koveneminen.
Se haluaa toiminnallaan
viestittää: näe köyhyys
- sen poistaminen on yhteinen asia. Kansalaisten
sosiaaliset perusoikeudet
ja talousmarkkinoiden
vapaudet on saatava keskinäiseen tasapainoon.
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niin kansallisesti kuin EU-tasollakin.
Verkoston vuoden 2007
toisena teemana on viedä eteenpäin ja kehittää
perusturvarikos-ajatusta.
Taustalla on kysymys
siitä, voitaisiinko esimerkiksiN tietoinen sosiaali- ja terveyspalvelujen
alibudjetointi määritellä lainsäädäntöteitse
perusturvarikokseksi.
Eduskunnan oikeusasiamies on useasti todennut ratkaisuissaan,
että jos virkamiehet tai
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luottamusmiehet tahallaan varaavat riittämättömästi varoja sosiaali- tai
terveydenhuoltoon, he
syyllistyvät perustuslain
vastaiseen menettelyyn.
Teeman taustalla ovat
myös havainnot siitä,
että valtio ja kunnat ovat
siirtäneet vastuuta palvelujen järjestämisestä keskenään vuodesta
toiseen. Hyvätkään laamii,
tusuositukset eivät toimi,
vvasaellei ole kunnollista va
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mitään reaktiota, eikä
niillä ole siten tällaisessa
yhteisöön kohdistuvassa
”rikollisuudessa” käytännön arvoa. Jos vastuujärjestelmää terävöitettäisiin
erillisellä perusturvarikoksella tai perusturvavelvollisuuden rikkomisella, saataisiin päätöksentekoon todennäköisesti riittävästi ennaltaehkäisevää elementtiä.
Pykälä sopisi virkarikosten yhteyteen ja olisi
ikään kuin virkarikosten
yksi alalaji silloin, kun
velvollisuuden rikkominen koskisi perusturvaa.
Rikos edellyttäisi vain
tahallisuutta, jotta tutkintakynnys ei olisi liian
alhainen. Tarkoituksena
on nimenomaan ennaltaehkäisevä vaikutus,

jotta kaikessa päätöksenteossa suhtauduttaisiin
vakavasti kansalaisten
turvaksi säädettyyn perusoikeussäännöstöön ja
oikeusasiamiehenNantamiin päätöksiin. Yksilöllisen sakkorangaistuksen
lisäksi voitaisiin harkita
naal
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- osallistumalla
aktiivisesti Suomen kansallisen toiti
mintaohjelman (köyhyysNAP) päivittämiseen
- hyödyntämällä Suomen
vuoden 2006 EU-puheenjohtajuuskauden tuloksia
- levittämällä kansallisella tasolla tietoa EAPN:n
ja EU:n ajankohtaisesta toiminnasta ja sen
keskeisistä haasteista
- välittämällä tietoa kansallisestaN köyhyys- ja
syrjäytymistilanteesta ja
sen haasteista EAPN:lle
ja sen kautta EU:lle.
EAPN-Finin, kuten koko
eurooppalaisenkin verkoston, erityisenä haasteena on pyrkiä huolehtimaan siitä, että köyhyysja osallisuusnäkökohdat
otetaan EU:n kehittämisessä taloudellisten näkökohtien kanssa tasapainoisesti huomioon. Viimeaikaisessa EU-politiikassa kansalaisten sosiaalisille perusoikeuksille ja
muille hyvinvointinäkökohdille on jäänyt usein
vain taloudelle alistettu
toissijainen painoarvo.

