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TAUSTA 

 

Köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisen toiminnan lähtökohtiin vaikuttaa ympäröivän 

yhteiskunnan kehitys, kuten työmarkkinoiden ja kotitalousrakenteiden sekä kansainväli-

sen toimintaympäristön muutokset. Muutoksiin sopeutuminen edellyttää myös uusien 

köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisten keinojen etsimistä. Näitä keinoja voidaan löytää 

muun muassa lisäämällä kansainvälistä vuorovaikutusta. Tässä mielessä Nizzan Eu-

rooppa-neuvostossa joulukuussa 2000 tehty päätös köyhyyden ja syrjäytymisen vastais-

ten kansallisten toimintasuunnitelmien tekemiseen on merkittävä askel. 

 

Suomalaisen sosiaaliturvajärjestelmän perustana ovat universaalit sosiaali- ja terveys-

palvelut sekä kattava toimeentuloturvajärjestelmä. Sosiaali- ja terveyspalvelut pyritään 

järjestämään koko väestölle pääosin verorahoitteisesti ja hajautettuun, kunnalliseen jär-

jestämisvastuuseen perustuen. Toimeentuloturvajärjestelmä on lähtökohdiltaan syype-

rusteinen sosiaalivakuutusjärjestelmä, jota täydentävät asumisperusteiset perusetuudet. 

Tällaisella rakenteella on pystytty turvaamaan kansainvälisesti katsoen alhainen köy-

hyys. 

 

Sosiaaliturvan perusrakennetta voidaan pitää toimivana. Se ei kuitenkaan ole kokonaan 

estänyt köyhyyttä ja syrjäytymistä. Osa suomalaisista on syrjäytynyt tai vaarassa syrjäy-

tyä. Syrjäytymisen käynnistäjänä voi olla varattomuus, terveyden heikkeneminen, työt-

tömyys, asunnottomuus, koulutuksen riittämättömyys tai muut sosiaaliset ongelmat. 

Mikään edellä mainituista tekijöistä ei yleensä yksinään aiheuta syrjäytymistä, vaan 

syrjäytymisessä on kyse useiden eri ongelmien kasautumisesta. Syrjäytymisen riskejä ei 

voida koskaan kokonaan poistaa, mutta riskien toteutumisesta aiheutuvien ongelmien 

laajuutta ja syvyyttä sekä syrjäytymisriskien kasautumista yksilötasolla voidaan vähen-

tää sosiaali-, terveys-, koulutus-, työllisyys- ja talouspoliittisten toimenpiteiden avulla.  

 

Köyhyys ja syrjäytyminen kytkeytyvät tiiviisti nopeisiin yhteiskunnallisiin ja esimer-

kiksi työelämän rakenteellisiin muutoksiin. Tämän takia ongelmia ei voida jättää vain 

yksilötason vastuulle ja yksilöllisten ratkaisujen varaan, vaan yhteiskunnan on kannetta-

va vastuu siitä, että kaikkien kansalaisten oikeudet ihmisarvoiseen elämään turvataan.  

 

Kansalliset toimintasuunnitelmat valmistellaan kaikissa EU:n jäsenmaissa yhteisesti 

sovittujen periaatteiden mukaisesti.
1
 Suunnitelmat perustuvat jäsenvaltioiden erilaisiin 

lähtökohtiin ja niiden erilaisiin painotuksiin. Eri jäsenmaiden toimintasuunnitelmien 

rakennetta ja sisältöä on kuitenkin pyritty yhdenmukaistamaan vastavuoroisen oppimi-

sen helpottamiseksi. Tämän takia Sosiaalisen suojelun komitea sopi 19. tammikuuta 

2001 kansallisten toimintasuunnitelmien aikataulusta ja rungosta.
2
 

 

                                                 
1
 Linjaukset on tiivistetty kokousasiakirja 8:ssa. Sosiaalisen suojelua käsittelevä korkean tason työryhmä 

29. syyskuuta 2000 / Liite. 
2
 Sosiaalisen suojelun komitea. REF: SPC/01/01/02_FI 
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Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen kansallinen toimintasuunnitelma perus-

tuu laajasti hyväksytyille kansallisille lähtökohdille. Tällä suunnitelmalla vastataan 

myös sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausuntoon 7/2000 perustuslakivaliokunnalle. So-

siaali- ja terveysvaliokunta on edellyttänyt lausunnossaan hallituksen vuoden 1999 toi-

menpidekertomuksesta ja vuoden 2000 sosiaali- ja terveyskertomuksesta, että hallitus 

kiinnittää huomiota tarpeeseen ennalta ehkäistä syrjäytymisprosesseja ja esittää, että 

hallitus laatii pikaisesti erillisen köyhyysohjelman.
 3

 

 

Kansallinen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen toimintasuunnitelma perustuu sosi-

aaliturvan kansalliseen strategiaan. Se on luonteeltaan tavoitteellinen ja eri toimijoita 

yhteisiin tavoitteisiin sitouttava. Suunnitelman päämääränä on sellaisen eettisesti ja ta-

loudellisesti kestävän yhteiskuntamallin edistäminen, jossa yhteisvastuullisuus tukee 

rakentavalla tavalla yksilön omatoimisuutta ja oman elämän hallintaa. Tämä tapahtuu 

lisäämällä sekä organisaatioiden että kansalaisten kannustimia sosiaalisesti ja taloudelli-

sesti kestäviin toimintamalleihin ja kehittämällä kansalaisten elämänhallinnan ja hyvin-

voinnin kannalta tarpeellisia tulonsiirtoja ja palveluja. 

 

Suunnitelman tavoitteena on varmistaa, että köyhyys Suomessa on edelleen EU-maiden 

alhaisimpia ja syrjäytymisen ehkäisemiseen sekä katkaisemiseen on käytettävissä hyviä 

toimintamalleja sekä riittävästi resursseja. 

 

                                                 
3
 Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto 7/2000 vp: Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 1999. 

Kohta: Sosiaali- ja terveyskertomus 2000, s. 4. 
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1.  KESKEISET LÄHTÖKOHDAT JA HAASTEET  

 

Sosiaalipolitiikan muutos yhdistyy sekä politiikkatavoitteiden että toimintaympäristön 

muutokseen. Köyhyyden ja syrjäytymisen estämiseen liittyvät poliittiset tavoitteet on 

kirjattu selkeästi kahteen viimeisimpään hallitusohjelmaan. 

 

Pääministeri Paavo Lipposen II hallituksen (1999-) ohjelmassa todetaan, että 

 

"Hallituksen talouspolitiikan päätavoite on työllisyyden parantaminen, 

mikä edellyttää vakaan talouskasvun turvaamista. Hallituksen tavoite on, 

että uusien työpaikkojen määrä lisääntyy ripeästi ja työssä olevien osuus 

työikäisestä väestöstä lähestyy Suomessa EU:n työllisyyssuuntaviivoissa 

tavoitteeksi asetettua 70 prosenttia.  

 

Hallituksen sosiaalipolitiikan lähtökohtana on pohjoismaisen hyvinvoin-

tiyhteiskunnan säilyttäminen. Tavoitteena on kehittyvä yhteiskunta, joka 

takaa kaikille mahdollisuuden oman elämänsä hallintaan ja aktiiviseen 

osallistumiseen. Hallituksen keskeisenä painopistealueena on edistää toi-

mia, joilla ehkäistään ja vähennetään vakavia köyhyysongelmia, syrjäyty-

mistä ja huono-osaisuuden kasautumista. Sosiaali- ja terveyspalvelujen 

laatu ja saatavuus turvataan koko maassa. 

 

Hallitus korostaa työn ensisijaisuutta. Sosiaaliturvaetuuksien, verotuksen 

ja palvelumaksujen uudistamista jatketaan siten, että työn vastaanottami-

nen on aina taloudellisesti kannattavaa. Sosiaalivakuutuksen maksujen ja -

etuuksien yhteyttä parannetaan.  

 

Köyhyyden ja syrjäytymisen ehkäisemisellä haetaan erityisesti ratkaisuja 

pitkäaikaistyöttömien, mielenterveys- ja päihdeongelmaisten, ylivelkaan-

tuneiden ja heidän perheidensä kasautuviin elämänhallinta- ja toimeentu-

lo-ongelmiin. Tuloverotuksen, sosiaalisten tulonsiirtojen, maksujen ja pal-

velujen on muodostettava toimiva ja kannustava kokonaisuus. 

 

Hallitus selvittää sosiaaliturvan uudistamista, erityisesti ensisijaisen ja 

viimesijaisen sosiaaliturvan tasojen yhteensovittamista. Tavoitteena on te-

hostaa varsinaista sosiaalityötä syrjäytyneiden aseman parantamiseksi sekä 

turvata niiden asema, jotka eivät itse kykene vastaamaan omasta toimeen-

tulostaan. 

  

Hallitus edistää hallinnonalojen välistä yhteistyötä huono-osaisempien vä-

estöryhmien toimeentuloon, työhön, koulutukseen, asumiseen, yhdyskun-

tarakenteeseen, elinympäristöön ja palvelutarpeisiin liittyvien ongelmien 

ratkaisemiseksi, syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi ja poistamiseksi. 

  

Toimenpiteitä asunnottomuuden vähentämiseksi tehostetaan ja kiinnite-

tään erityistä huomiota sosiaalisen eriytymiskehityksen ennaltaehkäisyyn.” 
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Hallituksen esittämät linjaukset muodostavat kansallisen köyhyyden ja syrjäytymisen 

vastaisen toimintasuunnitelman pohjan. Nämä linjaukset ovat saman suuntaisia kuin 

Nizzan Eurooppa-neuvoston hyväksymät neljä yleistavoitetta. Kansalliset tavoitteet 

voidaan siten jakaa näihin neljään yleistavoitteeseen: 

 

- työn ensisijaisuus 

- panostaminen syrjäytymistä ja köyhyyttä ehkäiseviin toimiin 

- tuen kohdentaminen heikoimmassa asemassa oleville ja 

- eri toimijoiden yhteistyön edistäminen syrjäytymisen ja köyhyyden ehkäisemisessä. 

1.1. Työn ensisijaisuus 
 

Vakaa taloudellinen kasvu ja tasapainossa oleva julkinen talous ovat ensisijainen väline 

työllisyyden edistämisessä. Hallituksen tavoitteena on ollut sekä työttömyyden puolit-

taminen että valtion velan lyhentäminen. Nämä tavoitteet eivät ole olleet ristiriidassa 

toistensa kanssa, kuten alla olevasta kuviosta käy ilmi. Työmarkkinaosapuolet ovat 

omalla toiminnallaan tukeneet hallituksen tavoitteita sopimalla muun muassa työsuhtei-

den ehdoista ja työelämän kehittämisestä. Julkisen sektorin tasapainottuminen parantaa 

myös mahdollisuuksia köyhyyden ja syrjäytymisen estämiseen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pitkäaikaistyöttömyyden nopea kasvu 1990-luvun alkupuolella johti eräiden työvoima-

poliittisten keinojen ja välineiden uudelleenarviointiin. Lipposen I hallitus (1995-1999) 

asetti tavoitteekseen työttömyyden puolittamisen, johon pyrittiin sekä tukemalla työlli-

syyden kasvua että lisäämällä ja uudistamalla työvoimapoliittista koulutusta ja tukityöl-

listämisen muotoja. 1990-luvun lopussa suomalainen työvoimapolitiikka oli yksi Eu-

roopan aktiivisimmista suhteessa sekä työllisyyteen että bruttokansantuotteeseen. 
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Työn merkitys sosiaalisen turvallisuuden ja hyvinvoinnin lähteenä on ollut suomalaises-

sa sosiaalipolitiikassa painottuneesti esillä koko 1990-luvun ajan. Työmarkkinoiden 

muutokset ovat johtaneet siihen, että kysyntä työmarkkinoilla kohdistuu suurelta osin 

korkeasti koulutettuihin ja ammattitaitoisiin henkilöihin. 1990-luvun jälkipuoliskolla on 

kehitetty vähemmän koulutettujen ja ammattitaidottomien työllistymisen edistämiseksi 

uusia palvelumuotoja ja erilaisia tuetun työn muotoja. Myös epätyypillisissä työsuhteis-

sa olevien sosiaaliturvaa on parannettu.  

 

Työmarkkinoille pääsyä vaikeuttavat heikko peruskoulutus, vähäinen tai vanhentunut 

ammatillinen koulutus sekä usein myös ikä ja asuinpaikka. Näistä syistä johtuva pitkit-

tynyt työttömyys on vakava syrjäytymisriski, mutta riskiä voidaan vähentää riittävän 

toimeentulon ja sosiaalisen tuen avulla sekä pyrkimällä katkaisemaan työttömyys mah-

dollisimman pian, vaikka vain lyhyilläkin työ- ja koulutusjaksoilla. 

 

Työhön kuntouttaminen ja siihen mahdollisesti liittyvät elämänhallintaa lisäävät tuki-

toimet ovat syrjäytymisen katkaisussa keskeisiä keinoja. Vaikka työllistymistä avoimille 

työmarkkinoille ei aina tapahtuisikaan, merkittävänä tuloksena voidaan pitää sitä, että 

omien taitojen löytyminen, sosiaalisten suhteiden rikastuminen, päihteiden käytön kat-

kaisu ym. ovat johtaneet parempaan elämänhallintaan. 

 

Työelämän ja perheen sovittamista yhteen on tuettu muun muassa takaamalla alle kou-

luikäisten lasten vanhemmille subjektiivinen oikeus päivähoitopaikkaan vanhempien 

työllisyydestä tai muista sosiaalista olosuhteista riippumatta. Päivähoito on pääosin kun-

tien järjestämää. Pienten lasten vanhemmille on annettu myös mahdollisuus valita per-

hetilanteeseen sopivin hoitomuoto. Tämän lisäksi alle kolmevuotiaiden lasten isil-

lä/äideillä on oikeus jäädä palkattomalle hoitovapaalle, jonka jälkeen siirtyminen takai-

sin työelämään on varmistettu lakisääteisesti.  

 

Työvoimapolitiikan uudistuksen keskeisiksi tavoitteiksi on asetettu 

 

- työvoimapalvelujen systematisointi ja työnhakijan oman aktiivisuuden lisääminen 

palvelukäytäntöjä uudistamalla 

- syrjäytymisen ehkäiseminen tarjoamalla uusia mahdollisuuksia erittäin pitkään työt-

tömänä olleille henkilöille ja 

- työttömän oikeuksien ja velvollisuuksien aiempaa täsmällisempi määrittely.  

 

Nykytilanteessa keskeisintä on varmistaa työvoiman saatavuus. Tämä liittyy kiinteästi 

talouspolitiikan vakaan kasvutavoitteen tukemiseen työmarkkinoilla. Toisaalta väestön 

ikärakenne edellyttää, että myös vaikeimmin työllistyvät pyritään saamaan työmarkki-

noille. Siksi julkisen työvoimapalvelun ydintehtävä lähivuosina on taata, että 

  

- avoimet työpaikat täyttyvät laadukkaalla työvoimalla  

- työnhakijoiden työnhakujaksot lyhenevät ja pitkäaikaistyöttömyys ehkäistään  

- työnantajien tulevat työvoiman tarpeet ja osaamisvaatimukset selvitetään ja niihin 

haetaan ratkaisuja, tarvittaessa yhdessä muiden toimijoiden kanssa. 
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Syrjäytymisvaarassa olevien työllistymisen parantaminen on edellyttänyt uudenlaisia 

toimintatapoja. Järjestöt, kunnat ja työhallinto ovat tiiviissä yhteistyössä kehittäneet 

paikallista palveluverkostoa. Vapaaehtois- ja kansalaisjärjestöjen, kumppanuusyhteisö-

jen, työpajojen ja kierrätyskeskusten kanssa on voitu luoda uusia työmahdollisuuksia 

muun muassa ympäristön hoidon alalla ja hoitotyössä. 

 

Kaikkein vaikeimmassa asemassa olevia ryhmiä on pyritty integroimaan työmarkkinoil-

le. Heidän työllistymismahdollisuuksiaan on parannettu luomalla heille erityisiä työllis-

tymispolkuja ja räätälöityä koulutusta. Omaehtoisen koulutuksen tukijärjestelmiä on 

kehitetty. Yhdistelmätuen toimivuutta ja kolmannen sektorin mahdollisuutta toimia 

työnantajana ja kouluttajana on parannettu. Vammaisten ja vajaakuntoisten työllisty-

misedellytyksiä sekä työllistymisen parantamiseksi vaadittavia toimenpiteitä on selvitet-

ty Vammaistyöryhmä –96:n ehdotusten pohjalta. Työkyvyttömyyseläkkeellä olevien 

vammaisten paluuta työelämään on helpotettu. Nuoria vammaisia pyritään ohjaamaan 

ammatilliseen kuntoutukseen työkyvyttömyyseläkkeen sijasta. Tavoite on, että työhal-

linnon palveluita parantamalla ja erillisiä tukitoimia lisäämällä vammaisten ja vajaakun-

toisten työllisyys kohoaa lähemmäksi muun työikäisen väestön työllisyysastetta.  

 

Työllistymisen esteitä on poistettu varmistamalla, että työpaikan vastaanottaminen mer-

kitsee kotitalouden käytössä olevien tulojen lisääntymistä. Tähän tavoitteeseen tähtääviä 

uudistuksia on tehty muun muassa verotukseen, lasten kotihoidon tukeen, työmarkkina-

tukeen, toimeentulotukeen ja asumistukeen. Myös palveluihin liittyvien maksujen, 

etuuksien sekä verotuksen ja palkkojen yhteensovitusta on kehitetty. Tutkimusten mu-

kaan kannustinloukkujen purkamiseen liittyvät tavoitteet on pääosin saavutettu tehtyjen 

toimenpiteiden osalta. Seurantatutkimusten mukaan uudistuksilla on ollut työllistymi-

seen kannustava vaikutus. 

1.2. Syrjäytymisen riskit ja ehkäisy 
 

Syrjäytymisen ehkäisyssä keskeisenä välineenä on universaalisuusperiaatteen noudat-

taminen. Yhtäläiset peruspalvelut ja perustoimeentulo turvataan jokaiselle maassa vaki-

tuisesti asuvalle. Heikoimmassa asemassa olevien kansalaisten ja muiden maassa asuvi-

en sosiaalinen turvallisuus ja hyvinvointi taataan perustuslaissa. Perustuslain 19§ mu-

kaan jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, 

on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Lailla taataan jokaiselle oi-

keus perustoimeentulon turvaan työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja van-

huuden aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen perusteella. Perustuslain 

18§ perusteella julkisen vallan tehtävänä on edistää työllisyyttä ja pyrkiä turvaamaan 

jokaiselle oikeus työhön.  

 

Lisäksi julkisen vallan (valtio ja kunnat) on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkem-

min säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön ter-

veyttä. Julkisen vallan on myös tuettava perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vas-

taavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu. Julkisen vallan 

tehtävänä on myös edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista 

järjestämistä. 
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Syrjäytymiseen johtavien kriisitilanteiden ehkäisemiseen on panostettu 1990-luvulla 

useilla politiikkalohkoilla. Tulojen uudelleenjako alentaa köyhyyttä Suomessa hyvin 

tehokkaasti. Vuoden 1995 tiedoista laskettuna uudelleenjaon köyhyyttä alentava vaiku-

tus oli 30 prosenttiyksikköä (36 %:sta 6 %:een). Uudelleenjakovaikutus on kuitenkin 

heikentynyt vuoden 1994 jälkeen yhtäältä verotuksen kevenemisen ja toisaalta sosiaali-

turvaetuuksien muita tuloja hitaamman kehityksen takia. Vuoden 1999 tiedoista lasket-

tuna noin 34 prosenttia väestöstä olisi jäänyt köyhyysrajan (käytettävissä olevat tulot 

alle 60 % mediaanituloista) alapuolelle toteutuneen 9 prosentin sijaan, mikäli tulonsiir-

toja ei olisi4. Kaikki tuloerät huomioon ottaen köyhyysaste on vaihdellut viiden ja yh-

deksän prosentin välillä läpi 1990-luvun. 

 

Alimmassa tulokymmenyksessä ovat yliedustettuina työttömät ja nuoret. Toimeentulo-

vaikeuksia kuvaava toimeentulotukea saavien kotitalouksien osuus nousi vuoden 1990 

noin 6 prosentista noin 12 prosenttiin vuonna 1996. Sen jälkeen osuus on laskenut hi-

taasti noin 9,5 prosenttiin vuonna 1999
5
. 1990-luvun kuluessa pitkäaikaisesti toimeentu-

lotukea saaneiden osuus kasvoi. Vuosikymmenen päättyessä 14 prosenttia tuen saajista 

oli saanut tukea vähintään 10 vuotta peräkkäin, ainakin kerran kunakin vuonna. Ylivel-

kaantuneiden talouksien määrä Suomessa on noin 130 000, ja maksuhäiriömerkintöjä 

saaneiden henkilöiden lukumäärä ylittää 300 000. Pienituloiset, ammatissa toimimatto-

mat sekä yksinhuoltajat joutuvat muita useammin velkaongelmiin.  

 

Väestön sosioekonomisten ryhmien terveyserot ovat edelleen suuret. 1990-luvun lamal-

la ei ollut välitöntä kielteistä vaikutusta keski-ikäisen väestön kokonaiskuolleisuuteen. 

Kuolleisuus väheni laman aikana nopeammin kuin ennen lamaa. Suhteelliset kuollei-

suuserot ovat kuitenkin kasvaneet 1980-luvun alusta 1990-luvun puoliväliin eri koulu-

tustasoryhmien, toimihenkilöiden ja työntekijöiden välillä sekä miehillä että naisilla. 

Sairastavuudessa on ammatti-, koulutus- ja tuloryhmäkohtaisia eroja. Pienituloisimman 

kymmenenneksen tuloista 10 prosenttia kuluu terveydenhuoltomenoihin. 

 

Sosiaali- ja terveystoimen palvelurakenteen muutos 1990-luvulla on asetettujen tavoit-

teiden mukaisesti siirtänyt mielenterveysongelmista kärsiviä henkilöitä ja muihin eri-

tyisryhmiin kuuluvia – muun muassa kehitysvammaisia – laitoksista avohoitoon. Osa 

heistä tarvitsee runsaasti tukipalveluja mukaan lukien tuettua asumista, jota on riittämät-

tömästi saatavilla. Moniongelmaisuuden kasvu lisää asumisen turvattomuutta. Myös 

päihdeongelmaisten ja vankilasta vapautuvien asema asuntomarkkinoilla on heikko. 

 

Työttömyyden alueelliset erot ovat maassamme suuret. Työttömyysaste on korkein pää-

asiassa Itä- ja Pohjois-Suomessa, missä sijaitsee suurin osa muuttotappiokunnista. Pit-

käaikaistyöttömiä on kuitenkin määrällisesti eniten kasvukeskuksissa alhaisemmasta 

                                                 

4
 Jos köyhyysrajaksi valitaan 50 prosenttia käytettävissä olevien tulojen mediaanista, noin 30 prosentilla 

väestöstä palkka-, yrittäjä- ja omaisuustulojen määrä alitti köyhyysrajan. Kun verotus ja sosiaaliset tulon-

siirrot (mukaan lukien eläkkeet) otettiin huomioon tuloja määriteltäessä, saman tulorajan alitti vain 3,6 

prosenttia väestöstä. 

 
5
 Toimeentulotuen saajien määrään vaikuttaa tuen ehdoissa tapahtuneet muutokset. Vuoden 1998 toi-

meentulotukilain uudistuksessa toimeentulotuen perusosalla katettaviin menoihin sisällytettiin seitsemän 

prosenttia tarpeellisen suuruisista asumismenoista.   
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työttömyysasteesta huolimatta. Pitkäaikainen kaupunkityöttömyys sekä siihen mahdolli-

sesti liittyvät elämäntapaongelmat ja syrjäytymiskehitys ovat Suomessa uusi ilmiö ny-

kyisessä laajuudessa. Maaliskuussa 2001 työttömyysprosentti oli 9,6 prosenttia työvoi-

masta. Pitkäaikaistyöttömiä oli 84 500 henkeä (27,7 % työttömistä työnhakijoista), jois-

ta yli kaksi vuotta työttömänä olleita oli 40 300. Samana ajankohtana alle 25-vuotiaita 

työttömiä työnhakijoita oli 34 300, joista alle 20-vuotiaita oli 7 900.  

 

Syrjäytymisriskiin vaikuttavat myös kotitalouden rakenne ja koko. Yksinasuvien henki-

löiden lukumäärä on noussut 1990-luvulla lähes 200 000 henkilöllä 850 000:een eli noin 

16,5 prosenttiin koko väestöstä. Yksinhuoltajaperheiden osuus kaikista perheistä on 

noussut vuodesta 1990 vuoteen 1999 noin 14 prosentista 19 prosenttiin. Kahden huolta-

jan lapsiperheistä avoparien osuus on noussut samassa ajassa 11 prosentista 19 prosent-

tiin. Yleensä kahden aikuisen lapsiperheet suojaavat jäseniään paremmin riskiltä kuin 

yksinhuoltajaperheet. Sama koskee myös uusperheitä, joiden vastuu jäsenistään on tut-

kimusten mukaan osoittautunut varsin kattavaksi. Perherakenteiden muuttumisesta ja 

avioerojen lisääntymisestä huolimatta sosiaalinen turvallisuus on pyritty takaamaan kai-

kille kansalaisille. Erilaisia perhemalleja – kahden ja yhden huoltajan kotitalouksia ja 

avo- ja aviopareja - kohdellaan sosiaalipoliittisessa lainsäädännössä tasa-arvoisesti. 

Vaikka kansallisessa vertailussa yksinhuoltajien köyhyysaste on korkea, on kansainväli-

sesti tarkasteltuna yksinhuoltajien köyhyysaste Suomessa edelleenkin matala ja työlli-

syysaste korkea. 

 

Päihteiden käyttö sekä epäsosiaalinen tai rikollinen toiminta lisäävät riskiä syrjäytyä 

yhteiskunnasta ja johtavat usein myös toimeentulo-ongelmien kärjistymiseen sekä elä-

mänhallinnan yleisiin ongelmiin. Huumeiden tarjonta ja huumausaineiden käyttö ovat 

lisääntyneet nopeasti 1990-luvulla. Alkoholia käytetään yhä liikaa. Päihteiden ja lääk-

keiden väärinkäytöstä aiheutuvat haitat ovat pahentuneet, mikä näkyy esimerkiksi väki-

valtarikosten ja rattijuopumustapahtumien kasvuna. Suonensisäisten huumausaineiden 

käyttöön liittyvät tartuntataudit ovat lisääntyneet. Päihdehaitat kuormittavat erityisesti 

sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää ja poliisia.  

 

Suomalaiselle asuntomarkkinoille on tyypillistä muita pohjoismaita suuremmat vaihte-

lut asuntojen hinnoissa ja reaalivuokrissa. Asuntokanta on omistusasuntovaltainen, 

minkä seurauksena suunnilleen kaksi kolmannesta suomalaisten kotitalouksien varalli-

suudesta koostuu asuntojen omistamisesta. Tästä syystä myös vuokra-asuntoja on vähän 

saatavilla kasvukeskusalueilla ja vuokrien taso on suhteellisen korkea. Keskimääräinen 

asuntokoko on suhteellisen pieni. Asumiseen liittyvien kulujen osuus suomalaisen koti-

talouden kulutusmenoista on keskimäärin yli neljännes.  

 

Asunnottomuus
6
 on pitkään jatkuneen vähenemisen jälkeen kääntynyt viime vuosina 

uudelleen nousuun. Suomessa on noin 10 000 yksinäistä asunnotonta ja noin 800 asun-

                                                 
6
 Asunnottomiksi määritellään seuraavat ryhmät: ulkona ja tilapäissuojissa majailevat, yömajoissa yms. 

asunnon puutteen vuoksi olevat, hoito- ja huoltokodeissa yms. asunnon puutteen vuoksi olevat, erilaisissa 

laitoksissa asunnon puutteen vuoksi olevat, vapautuvat vangit, joilla ei ole asuntoa sekä tilapäisesti tutta-

vien ja sukulaisten luona asunnon puutteen vuoksi majailevat, perheet, jotka asunnon puutteen vuoksi 

asuvat erillään tai tilapäismajoituksessa, ensikodissa asuvat asunnottomat äidit ja avoparit, joille on syn-

tymässä lapsi ja joilla ei ole yhteistä asuntoa. 
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notonta perhettä. Asunnottomuus on kasvukeskusalueiden, erityisesti pääkaupunkiseu-

dun ongelma. Pääosa asunnottomista on tavallisia, osin työssäkäyviä miehiä, jotka esim. 

avioeron seurauksena ovat menettäneet asuntonsa. Yhä useammin asunnottomaksi jäävä 

on kuitenkin nainen tai nuori. Myös asunnottomien perheiden määrä on kasvussa, ja 

näistä suurin osa on ulkomaalaistaustaisia.  

 

Taloudellisen kasvun tuoma resurssilisäys on 1990-luvulla kohdentunut alueellisesti 

varsin epätasaisesti, mikä on johtanut kiihtyvään muuttoliikkeeseen maaseudulta ja pie-

nistä taajamista kohti muutamia kasvukeskuksia. Rakennemuutos on muuttanut harvaan 

asuttujen seutujen taloudellisia ja sosiaalisia elinoloja. Myös kuntien väliset taloudelliset 

erot ovat kasvaneet. 

 

Asuntojen riittämättömyys ja asumisen korkeat kustannukset kasvukeskusalueilla johtu-

vat etupäässä maan sisäisestä muuttoliikkeestä. Uustuotanto ei kata erityisesti pienten 

asuntojen kysyntää muuttovoittoalueilla. Muuttotappiokunnissa asunnot jäävät tyhjil-

leen ja menettävät arvoaan. Sekä asuntopula että ylitarjonnasta johtuvat asuntomarkki-

noitten häiriöt aiheuttavat syrjäytymisriskejä. Muuttovoittoalueilla asuntopula lisää 

asunnottomuuden ja ylivelkaantumisen riskiä. Supistuvissa yhdyskunnissa syrjäytymis-

riski koskee erityisesti vanhuksia ja pitkään työttöminä olleita. Kasvavien seutujen 

asuntojen korkea kustannustaso vaikeuttaa supistuvien seutujen työttömien muuttamista 

kasvukeskuksiin, vaikka se työllistymisen kannalta olisikin tarpeen.  

 

Asukasrakenteen yksipuolistuminen, korkea työttömyys ja pitkäaikaistyöttömien määrä, 

alhainen tulo- ja koulutustaso sekä alhainen osallistuminen ja äänestysaktiivisuus näyt-

tävät liittyvän toisiinsa yhä tiiviimmin. Monissa kaupungeissa asuinalueet eriytyvät hy-

väosaisten ja toisaalta huono-osaisten ihmisten alueiksi. Kielteiseen kehitykseen pyri-

tään usein puuttumaan kaupunkien omalla politiikalla. Eriytymiskehityksen torjumiseen 

tähdätään myös hallituksen kaupunki- ja kasvukeskuspolitiikalla, siihen liittyvillä lähiö-

uudistushankkeilla sekä EU:n rakennerahastojen ohjelmilla. 

 

Yleisen koulutustason nostamisen yksi tavoite on ehkäistä syrjäytymistä. Ikärakenteen 

muutoksen myötä on väestön koulutustaso maassamme noussut. Myös ikääntyvän väes-

tön yleisen koulutustason nostaminen on tarpeen työttömyyden vähentämiseksi ja tule-

vaisuuden työvoimatarjonnan turvaamiseksi.  

 

Syrjäytymisuhka on muita ryhmiä suurempi peruskoulun alimmin arvosanoin suoritta-

neilla tai sen keskeyttäneillä sekä vailla ammatillista koulutusta olevilla henkilöillä. 

Lähes viidenneksellä koululaisista on vaikeuksia omaksua perusopetusta normaaliluo-

kassa. Toinen ongelmallinen ryhmä ovat ammatillisen koulutuksen keskeyttäneet, mikä-

li koulutuksen keskeytyminen ei johdu työllistymisestä tai uuteen koulutuspaikkaan 

hakeutumisesta. 

 

Suomi on yksi tietoyhteiskuntakehityksen edelläkävijöistä. Tietokoneet, internet-

yhteydet ja kannettavat puhelimet ovat yleisiä. Koulut ja muut oppilaitokset ovat panos-

taneet tietoteknisten valmiuksien parantamiseen. Tietotekniikkaa on kehitetty myös 

vammaisten tarpeisiin sopivaksi. Erityistä huomiota on kiinnitetty apuvälineiden ja tur-

valaitteiden kehitykseen. Työmarkkinoilla pysyminen edellyttää yhä yleisemmin uuden 

teknologian käytön osaamista ja toisaalta uuden teknologian hyödyntämisen kyky on 
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myös yhä useammin varmin tae yhteiskunnallisessa kehityksessä mukana pysymiselle. 

Toisaalta tietoteknologian nopea leviäminen on luonut myös uusia haasteita, jotka saat-

tavat aiheuttaa syrjäytymistä ryhmissä, joilla ei ole mahdollisuutta hyödyntää tietotek-

niikkaan perustuvia palveluita.  

  

1.3. Tuki heikoimmassa asemassa oleville 
 

Syrjäytymisriskeihin vastataan ensisijaisesti universaalin palvelu- ja tulonsiirtojärjes-

telmän avulla, joka kattaa kaikki Suomessa asuvat henkilöt. Myös tulevaisuudessa köy-

hyyden ja syrjäytymisen vastainen politiikka perustuu ensisijaisesti universaalin järjes-

telmän kehittämiseen.  

 

Syrjäytymisongelmien lisääntyminen edellyttää universaalisuusperiaatteen mukaisten 

palvelujen ja toimeentuloturvan lisäksi myös kohdennettuja erityistoimenpiteitä. Yksi 

arvio
7
 vakavasti syrjäytyneiden määrästä vaihtelee 30 000:sta 60 000:een, mikä on 0,6 – 

1,2 prosenttia suomalaisista. 

 

Korkea työttömyys, josta huomattava osa on pitkäaikaistyöttömyyttä ja toistuvaistyöt-

tömyyttä, on Suomessa keskeinen yhteiskunnallinen ongelma. Pitkittyessään työttömyys 

on vakava syrjäytymisen riskitekijä. Erityisesti nuoret, joiden koulunkäynti on keskey-

tynyt tai peruskoulu on huonosti suoritettu ja joilla ei ole suunnitelmia ammatillisesta 

koulutuksesta, ovat vaarassa syrjäytyä työmarkkinoilta.  

 

Vammaiset henkilöt muodostavat väestöryhmän, jolla on suurempi riski syrjäytyä kuin 

muuhun väestöön kuuluvilla. Vammaiset kärsivät useita muita ryhmiä enemmän syrjin-

nästä. Suomessa vammaispalvelulaki on edistänyt vammaisen henkilön edellytyksiä 

elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Päämäärän toteu-

tumiseksi on tärkeää turvata vammaispalveluiden ja tukitoimien riittävyys, mikä mah-

dollistaa vammaisten henkilöiden osallistumisen myös työelämään kykyjään vastaavalla 

tavalla. Vammaisille ja vajaatyökuntoisille suunnatut tehostetut työvoimapalvelut ja 

uudet tietotekniikan luomat mahdollisuudet ovat välineitä vammaisten työllistämisessä. 

Kuntoutuksen ja vertaistukitoiminnan on havaittu edesauttavan vajaakuntoisen täysival-

taistumista ja yhteiskuntaan osallistumista. 

 

Kohdennettua huomiota ja tukea tarvitsevat myös epävakaissa oloissa elävät lapset. 

Suomen perhepolitiikka pyrkii tukemaan sekä lasten kasvua että kotitalouksien sosiaa-

lista turvallisuutta ja hyvinvointia laajan palvelu- ja tulonsiirtojärjestelmän avulla. Las-

ten hyvinvoinnin turvaamiseksi on luotu laaja avopalvelujen verkosto, joka ulottuu neu-

voloista kouluihin. Erityistä huomiota on kiinnitetty lasten ja nuorten psykiatrian palve-

lujen saatavuuteen. Lastensuojelun palvelujen riittävän kattavuuden takaamiseksi on 

kehitetty kuntien välille lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmä.  

 

                                                 
7
 Esim. Kortteinen Matti & Tuomikoski Hannu: Miten työttömät selviytyvät? Yhteiskuntapolitiikka, vol. 

63 1/1998. Stakes. 
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Maahanmuuttajien määrä kasvoi 1990-luvulla. Suomessa ulkomaalaisväestön määrä on 

kuitenkin EU-maiden alhaisin eli noin 1,8 prosenttia. Maahanmuuttajien määrän kasvu 

on luonut kysyntää myös muille palveluille (pakolaiskeskuksille, kulttuurikeskuksille ja 

tulkkipalveluille), kotoutumisvaiheen tulonsiirroille sekä rasismin vastaisille kampan-

joille. Maahanmuuttajien työttömyysaste on yli kolminkertainen keskimääräiseen työt-

tömyysasteeseen verrattuna. Maahanmuuttajat joutuvat myös muuta väestöä useammin 

asunnottomiksi. Maahanmuuttajat ja maamme ulkomaalaisväestö tarvitsevat myös eri-

tyisiä tukitoimia yhteiskuntaan integroitumiseksi. Kielellinen sopeutuminen sekä esim. 

kulttuuritaustan huomioon ottaminen työllistämisessä ja terveydenhuollossa vaativat 

erityistä asiantuntemusta palvelujärjestelmässä.   

 

Syrjäytymisen yhtenä syynä voidaan pitää myös syrjintää. Syrjinnäksi voidaan ymmär-

tää laajasti myös se, että kansalaisen perusoikeudet eivät toteudu yhtäläisesti päivittäi-

sessä elämässä. Esim. vammaisten kansalaisten syrjinnän vastaiset toimet pyrkivät tor-

jumaan vammaisiin kansalaisiin tapahtuvaa suoraa ja epäsuoraa syrjintää. Oikeuksien 

toteutumattomuus esim. liikkumisessa rajoittaa vammaisen kansalaisen osallistumista. 

Myös vanhusväestön sekä mielenterveys- ja päihdeongelmaisten perusoikeuksien tur-

vaaminen vaatii erityistä huomiota. Syrjinnän kielto ehkäisee myös syrjäytymistä. 

 

1.4. Eri toimijoiden yhteistyön edistäminen 
 

Laajapohjaisella asiain valmistelulla on Suomessa pitkät perinteet. Suomalaista tulo-, 

vero-, työvoima- ja sosiaalipolitiikkaa on rakennettu valtion, kuntien ja työmarkkinajär-

jestöjen yhteistyönä. Laajapohjaisen valmistelun ja yhteistyön merkitys oli tärkeä ele-

mentti sopeutettaessa Suomen sosiaalipoliittista järjestelmää muuttuneisiin olosuhteisiin 

1990-luvulla. Julkinen ja yksityinen sektori yhdessä kolmannen sektorin toimijoiden ja 

kirkon kanssa ovat viime aikoina lisänneet yhteistyötä syrjäytymisen ehkäisemiseksi. 

 

Työmarkkinaosapuolet jatkavat keskinäiseen sopimiseen perustuvaa työelämän kehit-

tämistä vastaamaan entistä paremmin yhteiskunnan ja tuotantoelämän muutoksen aset-

tamiin haasteisiin. Työmarkkinaosapuolet tähtäävät työmarkkinasopimuksissaan ratkai-

suihin, jotka parantavat työllisyyttä, edesauttavat työssä pysymistä ja turvaavat talouden 

tasapainoista kehitystä. 

 

Suomessa on vakiintuneet neuvottelujärjestelmät sekä valtion ja kuntien että valtion ja 

työmarkkinajärjestöjen välillä. Myös ministeriöiden välinen koordinaatio on 1990-

luvulla tiivistynyt. Syrjäytymisen vastaisia toimenpiteitä koordinoi neljän ministeriön 

(sosiaali- ja terveysministeriön, työministeriön, opetusministeriön ja ympäristöministe-

riön) yhteinen työryhmä, joka on kiinnittänyt erityistä huomiota ministeriöiden väliseen 

yhteistoimintaan ja työnjakoon. Paikallisella tasolla on yhteistyötä kehitetty työvoima-

toimistojen, kansaneläkelaitoksen paikallistoimistojen sekä sosiaali- ja terveystoimen 

välillä. Myös muiden paikallisten palveluntuottajien kanssa kehitetyt yhteistyömuodot 

ovat tuottaneet uusia ja vaikuttavampia toimintatapoja muun muassa työllistämisen 

edistämiseksi työllisyyspolkujen (tavoitteellisten yksilöllisten palvelukokonaisuuksien) 

avulla.  
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Työllisyyden sekä työ- ja perhe-elämän kehityksen kannalta yritysten henkilöstö-, palk-

ka- ja investointipolitiikka ovat tärkeitä seikkoja. Yritysten liiketaloudellisiin tavoittei-

siin voivat yhdistyä myös sosiaaliset päämäärät. Julkisen ja yksityisen sektorin sekä 

järjestökentän yhteiset kumppanuushankkeet paikallisen työllisyyden edistämiseksi ovat 

yleistyneet. 

 

Sosiaalipolitiikan eri lohkoilla toimii laajapohjaisen osallistumisen mahdollistavia neu-

vottelukuntia. Sosiaalisen syrjäytymisen kannalta näistä merkittävimpiä ovat valtakun-

nallinen vammaisneuvosto, kuntoutusasiain neuvottelukunta, romaniasiain neuvottelu-

kunta, kansanterveyden neuvottelukunta, valtakunnallinen terveydenhuollon eettinen 

neuvottelukunta, vanhus- ja eläkeasioiden neuvottelukunta, etnisten suhteiden neuvotte-

lukunta (entinen pakolais- ja siirtolaisuusasiain neuvottelukunta), tasa-arvoasiain neu-

vottelukunta sekä uusimpana turvapaikan hakijoiden vastaanoton neuvottelukunta. Neu-

vottelukunnissa ovat edustettuina keskeiset intressiryhmät. Kunnallistalouden- ja hallin-

non neuvottelukunnan tehtävänä on muun muassa valtion talousarvioehdotuksen kun-

nallistaloudellisten vaikutuksien käsittely ja valtionosuusjärjestelmän sekä muiden kun-

tien palvelujärjestelmän taloudelliseen toimintakykyyn ja -edellytyksiin vaikuttavien 

ratkaisujen seuranta.  

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelman (TATO) avulla määritellään 

sektorin painopisteet sekä tavoitteet hallitusohjelman ajaksi. Eri toimijoiden yhteistyön 

edistämisen kannalta merkittävä asia on kansalaisjärjestöjen uudenlainen rooli TATO -

työssä. Lähes kaikissa edellä mainittuun ohjelmaan liittyvissä valmistelevissa työryh-

missä on mukana kansalaisjärjestöjen edustajat.  

 

Kolmannen sektorin toimijat ovat mukana köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisessa työs-

sä erityisesti keskusjärjestöjensä ja verkostojensa kautta. Tällaisia ovat muun muassa 

Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys 

YTY ry ja Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto EAPN-Fin. Kaikki-

aan sosiaali- ja terveysjärjestöissä on arvioitu olevan noin 1,5 miljoonaa jäsentä ja 

655 000 vapaaehtoista, joiden työpanos vastaa arviolta 77 000 henkilötyövuotta. Vapaa-

ehtoistoiminta ja ammatillinen työ eivät ole toisiaan korvaavia vaan vastavuoroisesti 

toisiaan täydentäviä tuen muotoja. 

 

Kansalaisjärjestöt ovat demokratian olennainen osa. Ne tarjoavat toiminta- ja vaikutus-

mahdollisuuksia jäsenilleen. Toisaalta niillä on etujärjestötehtävä; ne ajavat jäsenistönsä 

tai tietyn ihmisryhmän etujen huomioon ottamista yhteiskunnassa. Lisäksi järjestöillä on 

oman erityisalansa pitkälle kehittynyttä asiantuntemusta. Kansalaisjärjestöt tuottavat 

merkittävässä määrin sosiaali- ja terveyspalveluja. Niillä on tärkeä rooli erityisesti uusi-

en toimintamuotojen kehittäjinä sekä erityisryhmien palvelujen tuottajina. Uusi kansa-

laistoiminnan muoto on erilaiset työttömien yhdistykset, jotka ovat osallistuneet yhä 

enemmän myös aktiivisen työllisyys- ja sosiaalipolitiikan suunnitteluun. 
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Suomen evankelis-luterilainen kirkko ja sen 600 paikallistasolla toimivaa seurakuntaa 

tekevät merkittävää työtä syrjäytymisen ehkäisemiseksi erityisesti diakoniatyön sekä 

lapsi- ja nuorisotyön avulla. Työ perheiden ja parisuhteen tukemiseksi tapahtuu seura-

kunnissa ja niiden ylläpitämissä perheasian neuvottelukeskuksissa. Suomen evankelis-

luterilaisen kirkon diakoniatyö toteutuu 1 200 diakoniatyöntekijän (sosiaali- ja terveys-

alan ammatillinen koulutus) asiakastyönä vastaanotoilla ja kotikäynneillä sekä ryhmä-

muotoisena toimintana. Diakoniatyöntekijöiden vastaanotolla käynnin tärkeimpiä syitä 

ovat työttömyys, taloudelliset vaikeudet ja mielenterveyden ongelmat. Diakoniatyöllä 

on merkittävä rooli vammaisten, mielenterveysongelmaisten, päihdeongelmaisten ja 

työttömien tukijana sekä muiden tarjoamien palveluiden täydentäjänä.  

 

Kirkon diakoniatyö toimii siellä, missä on hätää ja mihin yhteiskunnan apu ei riittävästi 

ulotu. Siksi kirkko on vastannut nälkä- ja köyhyysongelmaan muun muassa perustamal-

la ruokapankkeja ja työttömien ruokailuja. Noin kolmasosa seurakunnista on osallistu-

nut myös niin sanottujen ruokapankkien toimintaan. Ruoka-apu on ollut lisätuki erityi-

sesti pitkäaikaistyöttömille ja ylivelkaantuneille. Diakoniatyöntekijöillä oli vuonna 1999 

asiakaskontakteja yhteensä noin 910 000, joista kodeissa tapahtui 31,9 prosenttia ja vas-

taanotoilla 45,5 prosenttia. Asiakaskontaktit painottuivat keski-ikäisiin ja vanhusväes-

töön. Suurimmat asiakaskontaktien taustasyyt olivat taloudelliset vaikeudet (23,7 %), 

terveysongelmat (20,1 %) ja ihmissuhdekysymykset (18,5 %). Seurakuntien ruokapal-

veluun osallistui lähes 580 000 henkilöä. Ruoka-avun ja muun taloudellisen tuen arvo 

oli 32,5 milj. markkaa. Euroopan luterilaiset kirkot ovat asettuneet kannattamaan laajoja 

palveluja tarjoavia hyvinvointivaltioita, joissa julkinen valta, kunnat ja valtio vastaavat 

esim. nälän, köyhyyden ja syrjäytymisen voittamisesta. Diakoniatyö on tulevaisuudes-

sakin julkisia palveluita täydentävää, etsivää ja ehkäisevää toimintaa. 

 

Kansalaisjärjestöjen ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon panoksesta on osoituksena 

Nälkäryhmän kannanotto, jonka allekirjoittivat vuonna 1998 näiden järjestöjen edustaji-

en lisäksi muun muassa eduskunnan, elinkeinoelämän (työmarkkinajärjestöjen) ja kun-

taliiton edustajat. Kannanotto vaikutti Paavo Lipposen II hallituksen ohjelman syrjäy-

tymistä koskeviin linjauksiin.  

 

2. KANSALLINEN TOIMINTAMALLI JA TAVOITTEET  
 

 

Lähivuosikymmenen sosiaaliturvan strateginen suunta kiteytyy neljään päälinjaukseen
8
: 

 

 terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 

 työelämän vetovoiman lisääminen 

 syrjäytymisen ehkäisy ja hoito 

 toimivat palvelut ja kohtuullinen toimeentuloturva. 

 

                                                 
8
 Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiat 2010. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2001:3. 
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Sosiaaliturvan yleisenä tavoitteena on turvata väestön hyvinvointi ja tasa-arvo siten, että 

jokaisella on mahdollisuus elää ihmisarvoista elämää sekä käyttää ja kehittää omia ky-

kyjään ja valmiuksiaan elämänkaarensa eri vaiheissa. Yhä enemmän korostuu tarve tu-

kea erityisesti nuorten kansalaisvalmiuksia ja yhteiskuntaan osallistumista. Sosiaaliturva 

rahoitetaan tulevaisuudessakin pääosin sosiaalivakuutusmaksuin ja veroin. Tämän lisäk-

si asuntopolitiikalla edistetään toimivia ja hintavakaita asunto- ja rakennusmarkkinoita.  

 

2.1. Sosiaalipoliittinen perusrakenne säilytetään 
 

Köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisessa suunnitelmassa lähtökohtana on nykyinen sosi-

aalipoliittinen perusajattelu, joka on osoittautunut kansainvälisissä vertailuissa tehok-

kaaksi. Painotuksia on tarkoitus muuttaa siten, että työn ensisijaisuus korostuu erilaisten 

kannustimien avulla. Erityisen tärkeätä on toimia niin, että pitkäaikaistyöttömyyden 

periytyminen sukupolvelta toiselle voidaan estää. Tavoitteena on parantaa kotitalouksi-

en kohtaamien kannustimien ohella myös organisaatioiden kohtaamia institutionaalisia 

kannustimia: erityinen huomio kohdistetaan työnantajien institutionaalisiin kannusti-

miin (esim. työhön liittymättömät sosiaalivakuutusmaksut) sekä valtion ja kuntien välis-

tä suhdetta sääntelevään lainsäädäntöön ja valtionosuusjärjestelmään.  

 

Pääosin verorahoitteinen järjestelmä, joka pyrkii takaamaan kaikille kansalaisille yh-

denvertaiset palvelut asuinpaikasta riippumatta, on merkittävin syrjäytymisen ehkäisyn 

keino. Malli perustuu valtion ja kuntien väliseen yhteistyöhön, jossa valtio asettaa ylei-

set sosiaali- ja terveyspolitiikan tavoitteet ja kunnat itsehallintoonsa nojautuen vastaavat 

palvelujen järjestämisestä. Kunnat huolehtivat, että palvelujen tarpeet tunnistetaan riit-

tävän ajoissa ja että palvelut kohdistetaan oikein sekä järjestetään tehokkaasti joko kun-

nan itse tuottamina, ostopalveluna tai yhteistyössä muiden kuntien kanssa. Kaikki syr-

jäytymisen ehkäisemisen kannalta keskeiset tekijät liittyvät kuntien palvelutoimintaan. 

Näihin kuuluvat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut että kulttuuri- ja koulutuspalvelut. 

Viime vuosina ovat korostuneet myös työllistämiseen liittyvät tehtävät.  

 

Kunnallinen itsehallinto muodostaa lähidemokratian perustan. Sen kautta kansalaiset 

voivat vaikuttaa elinympäristönsä viihtyisyyteen, terveellisyyteen ja turvallisuuteen sekä 

palvelujen rahoittamiseen ja kehittämiseen. Valtion ja kuntien yhteisvastuu köyhyyden 

torjunnasta säilyy, ja sitä kehitetään erityisesti paikallisen tason yhteistyönä. Samalla 

tulee varmistua siitä, että valtion ja kuntien välistä työnjakoa tulonsiirtojen osalta selkiy-

tetään siten, että valtio huolehtii pitkäaikaisesta toimeentuloturvasta ja kuntien tehtäväk-

si jää tilapäisen tuen antaminen.  

 

Ikärakenteen muutoksesta aiheutuvan työvoimapulan torjumisen ja työmarkkinoiden 

kohtaanto-ongelmien ratkaisemisen avaintekijöitä ovat työelämän kehittäminen, työky-

vyn ylläpitäminen, ammatillisen aikuiskoulutuksen kehittäminen ja eläkkeelle siirty-

misiän nostaminen. 
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Sosiaalipoliittinen järjestelmä on pääosin yksilöperusteinen. Yksilöllinen tulo- ja pää-

omaverotus sekä yksilölliset sosiaaliset etuudet ja oikeudet edistävät myös sukupuolten 

tasa-arvon toteutumista. Yksilöllisiä verotus- ja etuusjärjestelmiä tukee kattava palvelu-

järjestelmä, jolla helpotetaan työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista sekä edistetään 

naisten työssäkäyntiä. Syntyvyys on Suomessa EU-maihin verrattuna yhä korkea. 

 

Sosiaaliturvajärjestelmä nojaa jatkossakin ensisijaisesti ansiosidonnaisiin etuuksiin, 

niitä täydentäviin asumisperusteisiin perusturvaetuuksiin sekä koko väestön kattaviin 

sosiaali-, terveys-, koulutus- ja työvoimapoliittisiin palveluihin. Sosiaalipoliittista järjes-

telmää kehitetään edelleen kollektiivisena, joko lakeihin tai kattaviin työehtosopimuk-

siin perustuvana kokonaisuutena siten, että sen eri elementtejä voidaan sovittaa yhteen. 

Vapaaehtoinen vakuutusturva nähdään lakisääteistä ansiosidonnaista ja asumisperusteis-

ta turvaa täydentävänä. 

 

Syrjäytymisuhan alaiset väestöryhmät pidetään ensisijaisesti koko väestölle tarkoitettu-

jen etuuksien ja palvelujen piirissä. Työtapoja ja palvelumuotoja kehitetään edelleenkin 

ennaltaehkäisevämpään suuntaan ja tunnistamaan syrjäytymisvaarassa olevat nykyistä 

varhaisemmin.  

 

Asuntopolitiikan tavoitteena on luoda edellytykset kohtuuhintaisen asuntotarjonnan 

lisäämiselle elinkaarilaatua, alueellista tasapainoa, sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja ih-

misten valinnaisuutta edistävällä tavalla. Strategisten tavoitteiden mukaan uusien asun-

tojen kokonaistuotannon tulee pitkällä aikavälillä vastata tarvetta. Valtion tukema ja 

rahoittama uustuotanto suunnataan tarpeen mukaan erityisesti pääkaupunkiseudulle, 

muihin kasvukeskuksiin ja opiskelija-asuntoihin. Valtion asuntorahaston rahoituksen 

avulla turvataan tavoitteeksi asetettava valtion tukeman ja rahoittaman asuntorakentami-

sen taso. Toimenpiteitä asunnottomuuden vähentämiseksi tehostetaan ja erityistä huo-

miota kiinnitetään sosiaalisen eriytymiskehityksen ennaltaehkäisyyn. Väestön ikäänty-

minen, liikuntaesteettömyys ja erityisryhmien tarpeet otetaan huomioon suunnittelussa, 

rakentamisessa ja palveluiden järjestämisessä. Lähiöiden uudistamista jatketaan siten, 

että asuinalueet säilyvät asukasrakenteeltaan ja asumismuodoiltaan monipuolisina. 

Asumistukea kehitetään ottamaan huomioon nykyistä joustavammin elämäntilanteessa 

tapahtuneet muutokset ja todelliset asumismenot. Asumistukijärjestelmien ja toimeentu-

lotuen yhteensovitusta jatketaan parantamalla erityisesti lapsiperheiden asemaa. 

 

Alueellisesti tasa-arvoisen kehityksen takaamiseksi pyritään tukemaan kuntien alueellis-

ta yhteistyötä ja kehittämään valtionosuusjärjestelmää nykyistä kannustavammaksi. Li-

säksi uudistetaan kuntien verotulojen täydennysjärjestelmää kuntien taloudellisten mah-

dollisuuksien turvaamiseksi. 

 

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminta perustuu jäsenten tekemiin aloitteisiin ja kansa-

laiskeskusteluun. Tältä pohjalta järjestöt suuntaavat toimintaansa nykyistä enemmän 

heikoimmassa asemassa olevien väestöryhmien tukemiseen, palveluihin ja omaehtoisen 

aktiivisuuden edistämiseen. Keskeisiä kohderyhmiä ovat ne, joiden osalle sosiaaliset ja 

taloudelliset vaikeudet, pitkäaikainen työttömyys, päihde tai mielenterveysongelmat, 
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epävarmuus ja turvattomuus, köyhyys ja ylivelkaantuminen, vammaisuus tai vaikeat 

pitkäaikaissairaudet kasaantuvat. Raha-automaattiyhdistyksen avustuksilla tuetaan myös 

paljon apua ja tukea tarvitsevien ikääntyvien kansalaisten palveluiden ylläpitämistä ja 

kehittämistä.  

2.2. Syrjäytymisen ehkäisyyn tähtäävä politiikka  
 

Pääosa köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisista toimenpiteistä on sisällytetty edellä ku-

vattujen sosiaalipoliittisten järjestelmien rakenteellisiksi osiksi. Syrjäytymisen riski voi 

toteutua esimerkiksi syrjäytymisenä tuotannosta (työttömyys), kulutuksesta (köyhyys), 

terveydestä (sairaus) tai sosiaalisesta yhteisyydestä. Syrjäytymisessä on aina kyse moni-

en ongelmien kasautumisesta. Syrjäytymisen vastaisen politiikan keskeisenä tavoitteena 

on erilaisten resurssivajeiden samanaikaisen kasautumisen estäminen. Esimerkiksi ter-

veyteen liittyvien ongelmien ei tulisi heijastua toimeentulo-ongelmina tai asunnotto-

muutena.  

 

Sosiaalipoliittisten toimenpiteiden vaikuttavuutta arvioitaessa on perusteltua ottaa huo-

mioon myös se, että organisaatioiden mahdollisuudet puuttua kansalaisten tekemiin va-

lintoihin ovat rajalliset. Yksinomaan tulonsiirtojen tai asumispalvelujen avulla ei ole 

mahdollista vaikuttaa sellaisten henkilöiden syrjäytymiseen, joiden ongelmat kytkeyty-

vät ensisijaisesti elämänhallinnan kysymyksiin.  

 

Monien syrjäytymisriskien hallinta edellyttää tulonsiirtojen ja palvelujen yhteensovitus-

ta. Samalla kun riittävät tulonsiirrot takaavat fyysisten perustarpeiden tyydyttämisen, 

oikein suunnatut palvelut mahdollistavat elämänhallinnan kehittämisen. Pyrkimys tu-

lonsiirtojen ja palvelujen toisiaan tukevaan kehittämiseen on toteutettu kuntien organi-

soiman sosiaalityön avulla siten, että varsinaisen sosiaalityön lisäksi siihen kuuluu myös 

toimeentulotuen myöntäminen. Valtion paikallishallinnon ja kunnan eri sektoreiden 

välinen yhteistyö ja palveluiden riittävä resursoiminen luovat edellytykset paikallisten 

palveluiden laadukkuudelle ja riittävyydelle.  

 

Toimintasuunnitelmassa syrjäytymisen ja köyhyyden vastaiset toimenpiteet jaetaan eri-

laisten riskien mukaisesti. Tarkasteltavat syrjäytymisuhkaa aiheuttavat riskit ovat seu-

raavat: 

 

 Taloudellinen syrjäytyminen (ml. ylivelkaantuneet) 

 Terveydelliset ongelmat 

 Työmarkkinoilta syrjäytyminen 

 Asuntomarkkinoilta syrjäytyminen 

 Koulutuksesta syrjäytyminen (ja alhainen koulutustaso) 

 Muu syrjäytyminen (rikollisuus, alkoholismi, huumeet jne.) 

 

Monet syrjäytymistä aiheuttavat riskit vaativat universaalien tuki- ja palvelujärjestelmi-

en lisäksi erityisiä kohdennettuja toimia.  
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3. KANSALLISET TOIMENPITEET 

 

Tutkimusten ja kansallisten kokemusten valossa universaali palvelu- ja tulonsiirtojärjes-

telmä on osoittautunut tehokkaaksi köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisen politiikan 

välineeksi. Universaalia järjestelmää on täydennetty syrjäytymisvaarassa oleville ryh-

mille kohdennetuilla täydentävillä tulonsiirroilla ja palveluilla. Seuraavassa tarkastel-

laan syrjäytymisriskejä erillisinä tekijöinä, mutta kuten edellä on todettu yhdellä osa-

alueella syrjäytyminen johtaa helposti toiseen. Tässä kansallisessa toimintasuunnitel-

massa vuosiksi 2001- 2003 tavoitellaan toimintokokonaisuutta, jossa useilla eri aloilla 

tapahtuva samanaikainen kehittämistyö vahvistaa myös koko ohjelman vaikuttavuutta, 

vaikka asioita tarkastellaan sektoreittain tai kohderyhmittäin.   

 

Valtioneuvoston alaisuuteen kuuluvat toimenpiteet toteutetaan valtion vuoden 2001 

talousarvion ja valtioneuvoston päättämien määrärahakehysten puitteissa. Myös kunnal-

lisin toimin pyritään ohjaamaan voimavaroja syrjäytymistä aiheuttavien ongelmien eh-

käisyyn.  

1) Taloudellinen syrjäytyminen (köyhyys) 

 

Suomen sosiaalipoliittisen järjestelmän tavoitteena on sosiaalisen turvallisuuden ja hy-

vinvoinnin takaaminen koko väestölle ensisijaisesti syyperusteisten etuuksien sekä asu-

misperusteisen vähimmäisturvan avulla. Tämän lisäksi kaikki väestöryhmät kattava 

koulutus-, sosiaali- ja terveyspalveluverkko pyrkii takaamaan yhtäläiset mahdollisuudet 

palveluihin. Sosiaalipoliittista järjestelmää kehitettäessä pyritään siihen, etteivät erilai-

sessa taloudellisessa asemassa olevat väestöryhmät päädy laadullisesti erilaisiin etuus- 

ja palvelujärjestelmiin. 

 

 Kansaneläkkeen tasokorotus ja lapsikorotuksen palauttaminen 

 

Kansaneläkkeen täysi määrä nousee kesäkuun 2001 alusta 73 markkaa kuu-

kaudessa. Korotus koskee kansaneläkkeitä, yleisiä perhe-eläkkeitä, luopu-

mistukea, sukupolvenvaihdoseläkkeitä, ylimääräistä rintamalisää sekä soti-

lasavustusta. Esitys lisää kansaneläkemenoja 590 Mmk. Kansaneläkkeen 

lapsikorotuksen pieneneminen pysäytetään eduskunnan tekemän muutoksen 

mukaisesti. Esitys lisää kansaneläkemenoja 21 Mmk. Yhdessä nämä kaksi 

uudistusta lisäävät kansaneläkkeiden menoja 611 Mmk vuodessa. 

 

 Työmarkkinatuen tulovähenteisyyden lieventäminen 

 

Työmarkkinatuen puolison tuloihin perustuvaa tulovähenteisyyttä lievennet-

tiin pääministeri Paavo Lipposen II hallituksen ohjelman mukaisesti. Tulo-

vähenteisyyden lievennys lisää kyseeseen tulevien kotitalouksien käytettä-

vissä olevia tuloja bruttomääräisesti noin 95 Mmk vuodessa. 
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 Työmarkkinatuen lapsikorotusten nostaminen 

 

Työmarkkinatuen lapsikorotusten nostaminen helpottaa vaikeimmassa ase-

massa olevien huoltovelvollisten asemaa. Etuus voidaan maksaa myös ela-

tusvelvolliselle. Hallitus on tehnyt päätöksen, että vuonna 2002 työmarkki-

natuen lapsikorotuksia nostetaan. Muutos lisää lapsiperheille maksettavaa 

työmarkkinatukea arviolta 200 Mmk vuodessa. Työmarkkinatuen korotus 

alentaa asumistukimenoja ja toimeentulotukimenoja. Lapsikorotuksen lisä-

kustannusvaikutus on noin 160 Mmk. Verotulojen kasvu on arviolta noin 30 

Mmk. 

 

 Työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin osallistuvien ylläpito- ja majoituskorvausten 

korottaminen 

 

Työllistymisen tukemiseksi ylläpito- ja majoituskorvauksen tarveharkintaa 

lievennettiin työvoimapoliittisessa aikuiskoulutuksessa ja työharjoittelussa 

ja samalla otettiin käyttöön vaikeimmin työllistyvien työmarkkinatukea saa-

vien matka-avustus alueellisen liikkuvuuden edellytysten parantamiseksi. 

Nämä uudistukset tulivat voimaan 1.1.2001. Niiden kustannusvaikutus on 

noin 22 Mmk vuodessa. 

 

 Juuri työllistyneiden, työeläkekuntoutuksessa olevien ja ns. nollapäivärahalaisten 

aseman tarkistaminen 

 

Hallitus sopi valtion vuosien 2002 – 2005 määrärahakehysneuvotteluissa 

juuri työllistyneiden ja työeläkekuntoutuksessa olevien aseman parantami-

sesta lakisääteisen sairausvakuutuksen osalta ja ns. nollapäivärahalaisten 

sairauspäivärahakauden ja työttömyyseläkekauden yhteen nivoutumisen tar-

kistamisesta. Uudistus lisää sairausvakuutuksen menoja arviolta 55 Mmk. 

 

 Ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisperusteiden tarkentaminen 

 

Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää muun muassa tuen saajan 

aktivointia tukeviin toimenpiteisiin, asumisen turvaamiseksi, ylivelkaantu-

misesta tai taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä aiheutuvien 

vaikeuksien lieventämiseksi sekä muihin tuen saajan omatoimista suoriutu-

mista edistäviin tarkoituksiin. Myöntämisperusteiden tarkentaminen selkeyt-

tää asiakkaan asemaa. Toimeentulotukilain muutos tuli voimaan 1.4.2001. 
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 Toimeentulotukiasetuksen muutos tuen lisäosaan oikeuttavien menojen osalta 

 

Toimeentulotuen erikseen huomioon otettavien menojen (lisäosan) maksa-

misen perusteena voidaan pitää esimerkiksi pitkäaikaista toimeentulotuen 

saamista, pitkäaikaista tai vaikeaa sairautta sekä lasten harrastustoimintaan 

liittyviä erityisiä tarpeita. Toimeentulotukiasetuksen muutos tuli voimaan 

1.4.2001. Vuoden 2001 lisäkustannukseksi arvioidaan 40 Mmk. 

 

 Toimeentulotuen ja ansiotulojen yhteensovitus (3-vuotinen kokeilu)  

 

Vuoden 2002 alusta toimeentulotukea ja ansiotuloja sovitetaan yhteen niin, 

että pienistä enintään 3000 mk:n ansiotuloista jätetään ottamatta huomioon 

20 prosenttia toimeentulotuen määrää laskettaessa. Tämä korottaa toimeen-

tulotuen tasoa maksimissaan 600 markkaa ja kannustaa osa- tai lyhytaikais-

ten työtehtävien vastaanottamiseen. Kuntien toimeentulotukimenot kasvai-

sivat arviolta noin 90 Mmk. Uudistus lisää verotulojen kasvuja ja vähentää 

asumistuki- ja työttömyysturvamenoja. Kuntasektorin menojen nettolisäys 

on noin 50 Mmk. 

 

 Velallisen maksukyvyn arvioinnin perusteiden tarkistus 

 

Uusi asetus velallisen maksukyvyn arvioinnin perusteista yksityishenkilön 

velkajärjestelyissä tuli voimaan 15.4.2001. Tavoitteena on helpottaa velal-

listen taloudellista asemaa. Arvioinnin perustana olevien välttämättömien 

elinkustannusten määriä korotettiin, joten velallisen käyttöön jää aikaisem-

paa enemmän varoja. Myös ulosoton suojaosuutta korotettiin kymmenellä 

prosentilla 1.1.2001 lukien.  

 

 Sosiaalinen luototus 

 

Kunnat ja Takuu-Säätiö myöntävät pieniä, matalakorkoisia sosiaalisia luot-

toja kokeiluluonteisesti niille kotitalouksille, joilla ei ole mahdollisuutta 

saada luottoa rahoituslaitoksesta. Tähänastiset kokemukset luotoista ovat 

myönteisiä. Kokeilujen perusteella tehdään päätökset jatkotoimenpiteistä.  

 

 Nuorten vajaakuntoisten kuntoutusrahakauden pidentäminen 

 

Nuorten vammaisten kuntoutusrahan maksukautta pidennetään 20-

vuotiaaksi asti. Kuntoutusraha maksetaan myös työnantajalle, joka ottaa 

nuoren vammaisen töihin ja maksaa hänelle palkkaa. Koska kuntoutusjaksot 

ovat pidentyneet, uudistuksella pyritään siihen, että nuoret vammaiset uskal-

tavat mennä töihin menettämättä heti etuuttaan. Esitys on kustannusneutraa-

li. Asiasta annetaan budjettilakiesitys syksyllä 2001. 
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2) Terveydelliset ongelmat 

 

Terveyspalveluiden saatavuus pyritään takaamaan kaikille väestöryhmille maan eri osis-

sa. Julkisella vallalla on lakisääteinen vastuu terveyspalvelujen turvaamisesta ja tervey-

den edistämisestä. Valtio ja kunta vaikuttavat kansalaisten terveyden ylläpidon edelly-

tyksiin kaikkien hallintosektorien kautta. 

 

Julkisesti tuetut terveyspalvelut ovat käytettävissä tarpeen perusteella. Palvelujärjestel-

mää kehitettäessä kiinnitetään erityistä huomiota varhaisen väliintulon ja itsenäisen suo-

riutumisen periaatteisiin. Suomalaisten elinikä on pidentynyt, sairastavuus vähentynyt ja 

toimintakyky parantunut viime vuosikymmeninä. Väestöryhmien osalta sukupuolten ja 

alueiden väliset kuolleisuuserot ovat supistuneet, mutta sosioekonomisten ryhmien väli-

set erot ovat eri osin kasvaneet. Tämä näkyy myös sairaiden tai vajaatyökykyisten suu-

rena osuutena työttömien joukossa. Hyvin toimiva ja asiakkaille maksuton neuvolaver-

kosto kattaa Suomessa koko maan ja kaikki lapset.  

 

 Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelman mukaisesti järjes-

tetään täydennyskoulutusta peruspalvelujen mielenterveystyössä toimiville 

ja laaditaan mielenterveyspalveluille laatusuositukset. Vuodeksi 2000 edus-

kunta myönsi 70 Mmk valtionavustusta erityisesti lasten ja nuorten mielen-

terveyspalvelujen kehittämiseen ja vuodeksi 2001 vastaavasti 45 Mmk. Mie-

lenterveysasetukseen lisättiin lasten ja nuorten mielenterveyspalveluja kos-

keva luku, jossa säädetään muun muassa tutkimukseen ja hoitoon pääsyn 

enimmäismääräajoista, tietojen vaihdon parantamisesta, lasten ja nuorten 

mielenterveyshäiriöiden avohoidon tukitoimista sekä alueellisesta yhteis-

työstä. Asetus tuli voimaan 1.1.2001. 

 

 Lasten terveydenhuollon kehittäminen 

 

Lasten ennalta ehkäisevän terveydenhuollon äitiys- ja lastenneuvoloista al-

kanutta kehitystyötä jatketaan. Kehitystyössä kuntia tuetaan ottamaan käyt-

töön toimintaa uudistavat työ- ja seurantamallit sekä niitä tukevat sisällölli-

sesti uudistetut toimintaohjeet.  

 

 Terveystieto oppiaineeksi kouluun 

 

Hallitus on antanut eduskunnalle opetusministeriössä valmistellun esityksen 

terveystiedon ottamisesta oppiaineeksi peruskoulussa, lukiossa ja ammatilli-

sessa koulutuksessa. Terveystiedon opetus jakaantuisi kolmeen osa-

alueeseen: varsinaiseen terveystietoon ja terveyden edistämiseen, sosiaalis-

ten taitojen ja yleisten elämänhallintataitojen kehittämiseen sekä turvalli-

suustaitojen ja –valmiuksien saavuttamiseen. 
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 Mielenterveysongelmaisten kuntouttaminen ja mielenterveyspalvelujen kehittämi-

nen 

 

Laman aikana mielenterveyspotilaiden laitospaikkoja vähennettiin nope-

ammin kuin alkuperäinen tavoite avohoitopainotteisesta hoitojärjestelmästä 

olisi edellyttänyt. Avohoidon ja asumispalvelujen kehittäminen ei kyennyt 

vastaamaan riittävän nopeasti näiden palvelujen kasvaneeseen kysyntään. 

Kuntien rahoitusta mielenterveyspotilaiden sekä huumenuorten avohoitoon, 

kuntoutukseen ja vierotukseen lisätään. Vuoden 2002 valtionosuuksien 

kautta mielenterveystyöhön tulee valtion lisärahaa viisi miljoona markkaa 

enemmän kuin tänä vuonna. Mielenterveystyön laatusuosituksien tavoittee-

na on palveluiden saannin ja tasalaatuisuuden varmistaminen. Poikkihallin-

nollisten hankkeiden ja palvelujärjestelmän toimenpitein pyritään tukemaan 

tervettä kehitystä ja vanhemmuutta sekä ehkäisemään syrjäytymistä jo var-

haisvaiheessa.  

 

 Työllistymisen edellytyksiä parantavat toimet terveydenhuollossa 

 

Osana aktiivista sosiaalipolitiikkaa kunta on velvollinen järjestämään sosi-

aalitoimen ja terveydenhuollon palveluita niille pitkään työttöminä olleille 

henkilöille, joille ei toimintakyvyn rajoitusten takia voida tarjota työhallin-

non aktiivitoimenpiteitä tai kuntouttavaa työtoimintaa. Tällöin tarjotaan sel-

laisia aktivointisuunnitelmassa sovittuja sosiaali- ja terveydenhuoltopalve-

luita, jotka parantavat henkilön elämänhallintaa ja luovat edellytyksiä hänen 

osallistumiselleen kuntouttavaan työtoimintaan. Velvoite tulee voimaan 

1.9.2001 alkaen. 

 

 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen maksukaton muutos 

 

Kunnallisten sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen seuranta-aika 

muuttuu kalenterivuodeksi. Muutos tuli voimaan 1.1.2001. Jos vuotuiset 

maksut ylittävät 3 500 markkaa, on avosairaanhoidon palveluiden käyttö 

pääsääntöisesti tämän jälkeen maksutonta ja laitoshoidosta perittävät maksut 

huomattavasti alennettuja.  

 

 Julkisesti tuetun hammashuollon laajentaminen 

 

Viimeistään vuoden 2002 alusta tulevat vuonna 1946 ja sen jälkeen synty-

neet kunnallisen hammashuollon piiriin, 1.12.2002 lähtien kaiken ikäiset 

kuntalaiset. Sairausvakuutusjärjestelmää kehitetään vastaavasti. Yhteiskun-

nan tukeman hammashuollon laajeneminen kaikkiin ikäluokkiin parantaa 

syrjäytyneiden mahdollisuuksia saada ehkäiseviä terveyspalveluja. 
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3) Työmarkkinoilta syrjäytyminen 

 

Suomessa julkisen vallan tehtävänä on edistää työllisyyttä ja pyrkiä turvaamaan jokai-

selle oikeus työhön. Hallitus on asettanut tavoitteekseen, että työllisyysaste lähestyy 

Suomessa EU:n työllisyyssuuntaviivoissa tavoitteeksi asetettua 70 prosenttia. Tähän 

tavoitteeseen pääseminen (miehet nyt 69 % ja naiset 64 %) edellyttää, että koulutus-, 

elinkeino- ja työllisyyspoliittisin toimin, joita vero- ja aluepolitiikka tukevat, maaham-

me pystytään luomaan uusia työpaikkoja myös muille kuin uuden teknologian aloille 

sekä eri alueille koko maassa.  

 

 Sosiaali- ja työhallinnon sekä muun yhteistyön tiivistäminen 

 

Hallituksen linjausten mukaisesti aktiivisella sosiaalipolitiikalla pyritään pa-

rantamaan kansalaisten mahdollisuuksia osallistua työelämään ja siten eh-

käistä syrjäytymistä työmarkkinoilta. Toimenpiteisiin liittyy myös eri toimi-

joiden yhteistyön tiivistäminen. Aktiivisen sosiaalipolitiikan keskeinen si-

sältö on 1) työhallinnon paikallistason sekä kuntien sosiaalitoimen vel-

voittaminen tiiviiseen yhteistoimintaan pitkään työttömänä olleille tarjotta-

vien palveluiden parantamiseksi; 2) kuntien velvoittaminen järjestämään 

niille pitkään työttöminä olleille henkilöille, joille ei voida tarjota työhallin-

non aktiivitoimenpiteitä, kuntouttavaa työtoimintaa tai sosiaali- ja terveys-

palveluja sekä 3) kuntien sosiaalitoimen pitkään työttöminä olleiden toi-

meentulotukiasiakkaiden velvoittaminen ilmoittautumaan työvoima-

toimistoihin työttömiksi työnhakijoiksi. Kyseiset uudistukset astuvat voi-

maan 1.9.2001.  

 

Eri hallintokuntien yhteistyön tiivistäminen yksittäisen asiakkaan tasolla on 

tarpeen, ja se edellyttää henkilöstön kouluttamista sekä yhteistä sopimista 

sovellettavista käytännöistä. Tästä työstä on olemassa hyviä ja eri osapuolia 

tyydyttäneitä käytännön kokeiluja, joita voidaan hyödyntää toimeenpantaes-

sa myös kuntouttavaa työtoimintaa koskevaa lakia. 

 

 Työnhakusuunnitelmien noudattaminen  

 

Hallituksen 15.6.2000 tekemän päätöksen mukaan työnhakusuunnitelmien 

noudattaminen asetetaan työttömyyspäivärahan ja työmarkkinatuen saannin 

edellytykseksi. Uudistukset valmistellaan kolmikantaisesti, ja ne on tarkoi-

tus toteuttaa vuonna 2002.  

 

 Kuntouttava työtoiminta 

 

Kuntouttava työtoiminta on viimesijainen toimenpide. Kuntouttavan työ-

toiminnan järjestämisen arvioidaan edellyttävän noin 500 työtoiminnan-

ohjaajan palkkaamista. Kuntouttavaan työtoimintaan sisältyy taloudellinen 

kannustin työttömille. Toimeentulotukeen lisätään 30 markan toimintaraha 

päivää kohden. Sama korotus tulee myös työmarkkinatukeen. Tämän lisäksi 

korvataan osallistujien matkakustannukset halvimman matkustustavan mu-
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kaan. Laki tulee voimaan 1. syyskuuta 2001. Kuntouttavan työtoiminnan 

järjestämisestä ja siihen osallistuvien toimeentulon turvaamisesta valtiolle ja 

kunnille aiheutuvat kustannukset ovat noin 220 Mmk vuodessa, josta työ-

ministeriön pääluokassa noin 135 Mmk. 

 

Kuntouttavan työtoiminnan hyvien tulosten edellytyksenä ovat hyvät palve-

lumallit, osaava henkilökunta, eri hallinnonalojen hyvä yhteistyö ja laadukas 

toiminta. Kuntien mahdollisuudet tuottaa tai ostaa laadukkaita palveluja tur-

vataan. 

 

 Kuntoutuskokeilut ja kuntokartoitukset 

 

Vuosina 2001-2003 toteutetaan 45-vuotta täyttäneiden pitkäaikaistyöttömien 

ja syrjäytymisvaarassa olevien 15 - 17 -vuotiaiden nuorien kuntoutuskokei-

lut. Nuorten kuntoutuskokeilussa kehitetään toimia muun muassa koulun-

käynnin keskeyttämiseen ehkäisemiseksi. Kokeiluihin käytetään vuosien 

2001 - 2003 aikana yhteensä 40 Mmk.  

 

Työministeriö on vuodeksi 2001 varannut 10 milj. mk pitkäaikaistyöttömien 

kuntokartoituksiin. Kartoitusten tavoitteena on etsiä työttömien joukosta ne 

henkilöt, jotka eivät enää ole työkykyisiä, mutta jotka eri syistä ovat edel-

leen työnhakijoina. Kuntokartoitus tehdään perusteellisesti. Työhallinto on 

velvoitettu avustamaan asiakasta ja viemään eläkkeenhakumenettely myön-

teiseen päätökseen asiakkaan tukena.  

 

 Ikääntyvien työllistyminen ja työkyky 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä työministeriö jatkavat kansallisen työ-

elämän kehittämisohjelmaa, kansallista tuottavuusohjelmaa ja työssä jaksa-

misen tutkimus- ja toimenpideohjelmaa. Kansallinen ikäohjelma jatkuu 

vuoden 2002 loppuun. Sen tavoitteena on parantaa yli 45-vuotiaiden mah-

dollisuuksia saada työtä ja jaksamista työelämässä.  

 

Vuonna 2000 ja sen jälkeen työttömäksi jäävät 55 – 59 -vuotiaat henkilöt 

pyritään aktiivisesti työllistämään normaaleille työmarkkinoille tarvittaessa 

koulutus- ja kuntoutustoimenpiteiden avulla. Jollei heidän työllistämisensä 

avoimille työmarkkinoille onnistu, työhallinto tarjoaa näille työttömille ak-

tiiviseen työllistämiseen tähtääviä toimenpiteitä, viime kädessä tukityöllis-

tämistä. Toimilla torjutaan uhkaavaa pitkäaikaistyöttömyyttä ja eläkeputken 

muuttumista varhaiseläkkeen luonteiseksi. Tukityöllistämiseen varataan 70 

Mmk. 

 

 Vammaisten ja vajaakuntoisten työllistymisen edistäminen 

 

Kansaneläkelain uudistuksella 1999 tehtiin mahdolliseksi työkyvyttömyys-

eläkkeen lepäämään jättäminen työssäoloajalta. Tavoitteena on tukea ja roh-

kaista vammaisia henkilöitä hakeutumaan työelämään. Kuntoutusrahalain 
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uudistus vuonna 1999 mahdollisti kuntoutusrahan maksamisen 16 vuotta 

täyttäneelle vajaakuntoiselle nuorelle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen 

ehkäisemiseksi. Tavoitteena on turvata ammatillisen koulutuksen saamisen 

mahdollisuus.  

 

 Maahanmuuttajien kotouttamisen työvoimapoliittiset tehtävät 

 

Viranomaisten järjestämien työvoimapoliittisten ja kotoutumista edistävien 

erityisten toimenpiteiden ja voimavarojen avulla parannetaan maahanmuut-

tajien mahdollisuuksia osallistua työelämään. Kotoutumista tuetaan maa-

hanmuuttajan, kunnan ja työvoimaviranomaisen yhteistyönä laadittavan ko-

toutumissuunnitelman avulla. Kotoutumisen tavoitteena on lisäksi tukea 

mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnan toimintaan ja säilyttää samalla oma 

kieli ja kulttuuri. (Ks. myös kohta Muu syrjäytyminen.)   

4) Asuntomarkkinoilta syrjäytyminen 

 

Asuntojen kysynnän ja tarjonnan tasapainottamiseksi poistetaan kasvavien seutujen 

asuntotuotannon esteitä vaikuttamalla maan tarjontaan ja rakennusalan työvoimatarjon-

taan. Arava- ja korkotukilainoitettu uustuotanto kohdennetaan ensisijaisesti väestöltään 

kasvaville alueille, joilla asuntojen tarjonta ylittää asuntojen kysynnän. Väestön ikään-

tyessä kotona asumista tuetaan edelleen asuntopoliittisin tuin. 

 

 Omapääoma-avustuksen korottaminen 

 

Hallitus on päättänyt, että asunnottomille ja pakolaisille tarkoitettujen asun-

tojen uudisrakentamiseen ja hankintaan osoitettua omapääoma-avustusta 

kohotetaan nykyisestä 20 Mmk:sta 50 Mmk:aan vuonna 2002. 

 

 Pienituloisten asumisen tuki 

 

Yleisen asumistuen hyväksyttyjä enimmäisvuokria on päätetty korottaa 

vuoden 2002 alussa keskimäärin 4mk/m²/kk. Samassa yhteydessä pieniä 

asuntoja varten vahvistetaan omat neliövuokranormit. Normivuokrien koro-

tusten arvioitu vaikutus on vuositasolla + 180 Mmk.  

  

 Lähiöt 2000 –ohjelma 

 

Lähiöt 2000 -ohjelma on viiden ministeriön käynnistämä ja rahoittama kol-

mivuotinen yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on lähiöiden laaja-alainen so-

siaalinen, toiminnallinen ja fyysinen kehittäminen. Kevään 2001 aikana on 

käynnistetty 16 hanketta eri puolilla maata. Painopisteinä ovat yhdyskunta-

rakenteen ja rakennuskannan kehittäminen, lähiöt työn ja sosiaalisen toi-

minnan ympäristönä, uuden teknologian hyödyntäminen, myönteisten mie-

likuvien rakentaminen ja asukasrakenteen monipuolistaminen. Vuosina 
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2001 – 2002 on osoitettu taloudellista tukea sosiaalisen isännöinnin kokeilu- 

ja kehittämishankkeisiin. 

 

 Valtion, pääkaupunkiseudun ja kehyskuntien välinen yhteistoiminta-asiakirja 

 

Keväällä 2000 hyväksytty yhteistoiminta-asiakirja linjaa valtion ja kuntien 

lähiajan toimenpiteitä kohtuuhintaisen asuntotarjonnan lisäämiseksi sekä 

siihen liittyvän maapolitiikan ja liikenteen kehittämiseksi. Asiakirjaan liitty-

en on Helsingin, Espoon ja Vantaan sekä yleishyödyllisten yhteisöjen kes-

ken sovittu, että 1.5.2001 lukien edellä mainitut kunnat voivat osoittaa asun-

tojonoissaan olevia vuokra-asuntojen hakijoita 20 prosenttiin yleishyödyllis-

ten yhteisöjen valmistuvista ja vapautuvista asunnoista. Asiakirjan mukaan 

on tarkoitus tehostaa kuntien sosiaali- ja terveystoimen sekä kolmannen sek-

torin yhteistyötä asunnottomuuden vähentämiseksi. 

 

5) Koulutuksesta syrjäytyminen  

 

Oppivelvollisuus kattaa kaikki Suomessa asuvat oppivelvollisuusikäiset lapset, mukaan 

luettuna vammaiset ja muut vastaavat ryhmät. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona 

lapsi täyttää seitsemän vuotta ja päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai 

kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 10 vuotta.  

 

Peruskoulun suorittavat loppuun käytännössä kaikki suomalaiset muutamaa sataa lu-

kuun ottamatta. Peruskoulun yhtenä tavoitteena on tasata lasten sosiaalisesta taustasta 

johtuvia eroja. Kouluruokailu on oppilaille ilmainen. Opinnoissa tilapäisesti jälkeen 

jääneille tai muutoin erityistä tukea tarvitseville tulee antaa tukiopetusta. Oppilaalla, 

jolla on lieviä oppimis- tai sopeutumisvaikeuksia, on oikeus saada erityisopetusta muun 

opetuksen ohessa. Jos oppilaalle ei vammaisuuden, sairauden, kehityksessä viivästymi-

sen tai tunne-elämän häiriön taikka muun niihin verrattavan syyn vuoksi voida antaa 

opetusta muuten, tulee oppilas ottaa tai siirtää erityisopetukseen. Nämä palvelut on jär-

jestetty kattavasti, joskin paikallisesti palvelujen kysyntä voi ylittää tarjonnan. Koulu-

tuksen jatkopaikkoja on 1,4 oppilasta kohden kyseessä olevalle ikäluokalle. Koulutus-

järjestelmä on rakennettu jatkokoulutusta suosivalla tavalla kaikilla koulutustasoilla. 

 

 Maksuton esiopetus 

 

Esikouluopetukseen liittyvää koululainsäädäntöä on uudistettu. Maksuton 

esiopetus järjestetään 6-vuotiaiden ikäluokalle siten, että oikeus esiopetuk-

seen ja kattava esiopetuksen järjestämisvelvollisuus tulee voimaan 1.8.2001 

alkaen. Esiopetuksella parannetaan kaikkien lasten oppimisedellytyksiä, 

mutta selvimmin siitä hyötyvät erityistä tukea tarvitsevat lapset, joiden kehi-

tyksen, kasvun tai oppimisen edellytykset sairauden, vamman tai muun toi-

mintavajavuuden vuoksi ovat vaikeutuneet. Valtion talousarvioon on otettu 

vuonna 2001 esiopetuslaajennuksen johdosta lisäyksenä 430 Mmk.  
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 Koululaisten iltapäivätoiminta 

 

Syrjäytymisen ehkäisy on ollut yksi iltapäivätoiminnan vaikuttimista. Läh-

tökohtana on iltapäivätoiminnan järjestäminen niin, että lasten ja nuorten 

saatavilla on koko ajan aikuinen. Iltapäivätoiminta on laajentunut nopeasti 

kuntien, seurakuntien ja kansalaisjärjestöjen toimesta. Opetusministeriön 

suora tuki koululaisten iltapäivätoimintaan on vuonna 2001 yhteensä 15 

Mmk, joka osoitetaan liikunta- ja nuorisotyön varoista. Tavoitteena on saada 

kaikille peruskoululaisille mahdollisuus osallistua iltapäivätoimintaan. 

 

 Lisäopetus peruskoulussa ns. "kymppiluokat" 

 

Oppivelvollisuutensa suorittaneelle nuorelle voidaan järjestää perusopetus-

lain mukaista yhden lukuvuoden kestävää lisäopetusta. Päämääränä on, että 

opiskelijan itsetunto, oma-aloitteisuus ja opiskeluun sitoutuminen vahvistu-

vat ja elämänhallinnan taidot paranevat. Koulutusta on pyritty järjestämään 

nimenomaan niille nuorille, jotka ovat syrjäytymisvaarassa peruskoulun jäl-

keen. Vuonna 1999 lisäopetukseen osallistui 2 200 nuorta. 

 

 Ammattioppilaitosten innovatiiviset työpajat 

 

Innovatiivisten työpajojen tarkoituksena on turvata opintojensa keskeyttä-

mistä harkitsevien opiskelijoiden opintojen jatkuminen ohjauksen, oppi-

lashuollon ja muiden tarvittavien tukitoimien avulla. Kokeilussa etsitään 

malleja, joissa oppilaitokset, työelämä ja sidosryhmät yhdessä suunnittelevat 

ja toteuttavat koulutuksesta syrjäytymisvaarassa olevien nuorten opiskelua. 

Työpajatoimintaan on käytetty Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoitus-

osuutta. Vuonna 2001 työpajoja rahoitettiin yhteensä 19,4 Mmk.  

 

 Nuorten työpajat 

 

Nuorten työpajatoiminnan keskeiseksi tehtäväksi työkokemuksen antamisen 

ohella on noussut työttömien tai toimeentulotuen varassa olevien nuorten 

oman elämänhallinnan tukeminen. Näillä toimilla tuetaan nuoren liittymistä 

räätälöidyn suunnitelman mukaisesti koulutukseen tai työmarkkinoille työ-

pajajakson jälkeen. Kohderyhminä ovat peruskoulun alhaisilla arvosanoilla 

suorittaneet oppilaat sekä peruskoulun keskeyttäneet nuoret. Opetusministe-

riö on vuosina 2000-2001 suunnannut nuorten työpajatoiminnan sisällölli-

seen kehittämiseen osoitetut ESR ja kansalliset varat työpajaohjaajien 

osaamisen lisäämiseen nuorten ongelmien tunnistamiseksi sekä räätälöidyn 

suunnitelman tekemiseen. Pajojen toimintaa kehitettäessä otetaan huomioon 

myös pajakoulujen tarve. Opetusministeriö osoittaa tähän tarkoitukseen 

vuosittain 20-25 Mmk.  

 

 Tietoyhteiskunnan kansalaisvalmiuksien kehittäminen  

 

Tietoyhteiskunnan kansalaisvalmiudet -hankkeessa kohderyhmänä ovat ne 

väestöryhmät, joilta tarvittavat valmiudet usein puuttuvat. Näihin kuuluu 
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muun muassa työttömiä, eläkeläisiä ja maahanmuuttajia. Lähivuosina pyri-

tään eri kautta mukaan tulevan koulutustarjonnan lisäämiseen. Opetusminis-

teriö käyttää tietoyhteiskuntahankkeeseen kaikkiaan noin 250 Mmk vuosit-

tain, josta kansalaisvalmiuksien kehittäminen on yksi osa. 

 

Nuorten osallistumista ja yhteiskunnallista vaikuttamista varten tuetaan in-

ternet-pohjaisen verkkodemokratiavälineistön kehittämistä. Hanketta on to-

teutettu jo lähes kaksi vuotta ja siitä saadut kokemukset ovat rohkaisevia. 

 

 Ammatillisen aikuiskoulutuksen toimeentuloturvan uudistus 

 

Uusi aikuiskoulutustuki korvaa siirtymävaiheen jälkeen aikuisopintorahan ja 

ammattikoulutusrahan. Ansionmenetyskorvauksena maksettavaa aikuiskou-

lutustukea voi hakea omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen aluksi vä-

hintään 10 vuotta työelämässä ollut, myöhemmin riittää viiden vuoden työs-

säolo. Tukea saa enimmillään runsaan puolentoista vuoden ajalta, ja lisäksi 

on mahdollisuus saada opintolainan valtiontakaus. Tuen suuruus on 80 pro-

senttia saajan työttömyyspäivärahasta. Sitä maksetaan ansionmenetyksen 

korvauksena henkilölle, joka on ammatillisen koulutuksen vuoksi poissa an-

siotyöstä tai opintovapaalla. Uudistus tulee voimaan elokuun 2001 alusta. 

 

 Opettajille täydennyskoulutusta huumeasioissa ja nuorisotyön ennalta ehkäisevä 

huumetyö 

 

Kouluilta puuttuu riittävää tietoa ja keinoja huumeiden käytön ehkäisystä. 

Opetushallitus on tuottanut yhdessä Stakesin kanssa tietoverkkoon aineistoa 

huumeiden käytön ehkäisystä. Opettajille tulee kuitenkin järjestää täyden-

nyskoulutusta tässä yhä kasvavassa ongelmassa. Tätä tarkoitusta varten on 

vuoden 2002 budjettiin lisätty 4 Mmk. 

 

Nuorisotyön ennalta ehkäiseviä huumetyön hankkeita käynnistettiin vuonna 

2001 kaikkiaan 16 ja näihin käytettiin yhteensä 1,3 Mmk. 

 

 Terve itsetunto-hanke  

 

Terveen itsetunnon ja elämänhallinnan edistäminen peruskouluissa -pro-

jektin tavoitteena on kehittää koulun toimintakulttuuria ja menetelmiä, joilla 

voidaan tukea oppilaiden itsetunnon ja myönteisen minäkäsityksen kehitty-

mistä sekä sosiaalisten taitojen oppimista. Samalla ehkäistään muun muassa 

koulukiusaamista. Projektin toiminta-aika on 1998 - 2001. 

6) Muu syrjäytyminen  

 

Syrjäytymiseen liittyy myös piirteitä, jotka eivät luontevasti sijoitu edellä mainittuihin 

viiteen syrjäytymisen pääulottuvuuteen. Nämä ongelmat liittyvät joko päihderiippuvuut-

ta aiheuttavien aineiden väärinkäyttöön, rikollisuuteen, yhteiskuntaan kiinnittymisen 

puutteeseen tai kulttuurien (erilaisten normijärjestelmien) kohtaamisesta syntyviin en-



34 

nakkoluuloihin, väärinkäsityksiin ja ristiriitoihin. Näillä syrjäytymiseen liittyvillä on-

gelmilla on taipumus kasautua. 

 

Sosiaalisia ongelmia voidaan ehkäistä myös sosiaalista toimintakykyä parantamalla ja 

luomalla mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti yhteiskunnalliseen elämään. Syrjäyty-

mistä aiheuttavat toistuvat syrjinnän ja voimattomuuden kokemukset. Syrjäytymisen 

ehkäisyssä osallisuuden eri muotojen kehittäminen on tärkeää. On havaittu, että yksinäi-

syys tai perheen eristyneisyys vaikuttavat lasten sosiaalisten kykyjen kehittymiseen, 

koulunkäyntihalukkuuteen, yhteiskunnasta eristäytymiseen ja mahdollisten vihamielis-

ten asenteiden syntyyn. Tämä syrjäytymisen muoto johtaa helposti myös palvelujärjes-

telmästä putoamiseen tai muutoin heikkoon tavoitettavuuteen.  

 

 Päihteiden väärinkäytön ehkäisy ja päihdeongelmaisten hoidon kehittäminen 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelma 2000 – 2003:n 

mukaan erityistä huomiota kiinnitetään nuorten tupakan, alkoholin ja huu-

meiden käytön ehkäisemiseen. Anniskelua ja vähittäismyyntiä koskevia 

säännöksiä ja määräyksiä tarkistetaan. Yhteistyötä eri kuntien, hallintokun-

tien sekä viranomaisten, järjestöjen ja elinkeinoelämän välillä päihdeongel-

mien ehkäisyssä lisätään sekä ehkäisevän työn organisointi ja vastuutahot 

selkiytetään. Kokeilut omavalvonnan toteuttamisesta alkoholijuomien vähit-

täismyynnissä ja anniskelussa aloitetaan. Haittojen ehkäisyssä halutaan 

kiinnittää huomiota riittävän varhaiseen ongelmiin puuttumiseen. 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön terveyden edistämisen suunnitelmassa vuo-

delle 2001 on ennalta ehkäisevän päihdetyön kehittämiseen varattu noin 5,6 

Mmk. Päihdehuollon kehittämistä ja toteuttamista järjestösektorilla rahoittaa 

merkittävästi myös Raha-automaattiyhdistys, jonka rahoituksen painopis-

tealoja ovat välimuotoisten tukipalvelujen ja avohoitoa tukevien palveluiden 

ylläpitäminen ja kehittäminen sekä lapsiin, nuoriin ja moniongelmaisiin 

perheisiin kohdistuvat hankkeet. 

 

Huumausainepoliittinen ohjelma valmistuu kevätkaudella 2001. Valtioneu-

vosto sitoutui lisäämään kuusi miljoonaa markkaa huumausainepolitiikan 

tehostamiseen liittyville hankkeille vuodeksi 2001. Pyrkimyksenä on muun 

muassa vähentää huumausaineiden käytöstä johtuvien tartuntatautien leviä-

mistä.  

 

 Maahanmuuttajien kotouttaminen ja vähemmistöryhmien aseman parantaminen 

 

Valtioneuvosto on 22.3.2001 päättänyt 67 toimenpidettä sisältävästä syrjin-

nän ja rasismin vastaisesta toimintaohjelmasta. Ohjelma kattaa vuodet 2001 

– 2003. Toimenpiteiden painopiste on paikallistasolla, mutta ohjelma sisäl-

tää myös valtakunnan ja aluetason toimia.  

 

Hallituksen ohjelman tarkoituksena on edistää hyviä etnisiä suhteita sekä 

ehkäistä etnistä syrjintää ja rasismia suomalaisessa yhteiskunnassa. Lisäksi 
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vahvistetaan Suomen edellytyksiä kohdata asteittainen maahanmuuton kas-

vu ja etnisen monimuotoisuuden synnyttämät uudet haasteet.  

 

Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaan-

otosta tuli voimaan 1.5.1999. Tavoitteena on työvoimaviranomaisen, kun-

nan ja maahanmuuttajan itsensä yhteistyönä edistää työmarkkinatukea tai 

toimeentulotukea saavien maahanmuuttajien pääsyä työelämään ja integroi-

tumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Kotouttamislain mukaan kunta laatii 

yhteistyössä työvoimaviranomaisen ja muiden viranomaisten sekä kansan-

eläkelaitoksen kanssa kotouttamisohjelman, joka sisältää suunnitelman ta-

voitteista, toimenpiteistä, voimavaroista sekä yhteistyöstä maahanmuuttajien 

kotouttamisessa. Kotoutumissuunnitelmassa sovitaan kunnan, työvoimatoi-

miston ja maahanmuuttajan kesken toimenpiteistä, jotka tukevat maahan-

muuttajaa ja hänen perhettään yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavien 

tietojen ja taitojen hankkimisessa. Maahanmuuttajan toimeentulo turvataan 

kolmen vuoden kotoutumisjakson aikana erityisellä kotoutumistuella. 

 

Opetusministeriö myöntää valtionavustuksia vähemmistökulttuurien tuke-

miseen ja rasismin vastaiseen työhön. Valtion vuoden 2001 talousarviossa 

tähän tarkoitukseen on osoitettu 1,5 Mmk:n määräraha. Avustuksia myönne-

tään etnisten ja kielellisten vähemmistöjen kulttuuri- ja julkaisutoimintaan. 

Lisäksi avustuksia myönnetään kehittämis- ja kokeiluhankkeisiin, joiden ta-

voitteena on lisätä suvaitsevaisuutta muun muassa etnisten vähemmistöjen 

ja kantaväestön yhteistoiminnan avulla sekä tiedottamalla muihin kulttuu-

reihin, uskontoihin ja traditioihin liittyvistä asioista kantaväestölle. 

 

 Sosiaalihuollon asiakkaan aseman parantaminen 

 

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta tuli voimaan vuoden 2001 alusta. 

Sen tavoitteena on edistää asiakaslähtöisyyttä ja asiakassuhteen luottamuk-

sellisuutta sekä asiakkaan oikeutta hyvään palveluun ja kohteluun sosiaali-

huollossa. Lain mukaan kunnan on nimettävä sosiaaliasiamies, jonka tehtä-

vänä on muun muassa opastaa ja neuvoa sosiaalihuollon asiakasta. Pyrki-

myksenä on hallintokäytäntöjen selkeyttäminen siten, että ihmiset saavat 

helpommin ohjausta ja tietoa omista oikeuksistaan. 

 

 Itsemurhien ehkäisy 

  

Suomessa toteutettu Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuk-

sen (Stakes) johtama laaja kymmenvuotinen itsemurhien ehkäisyprojekti 

pyrki muun muassa masennuksen varhaiseen toteamiseen ja hoidon laadun 

parantamiseen. Projektin aikana vuosina 1987 – 1996 itsemurhien määrä 

laski 9 prosenttia. Projekti perustui eri sektoreiden väliseen laajaan yhteis-

työhön. Terveyden edistämisen määrärahoilla on käynnistymässä Stakesin 

vetämänä tutkimus- ja kehittämishanke ehkäisevän mielenterveystyön, krii-

sityön ja itsemurhien ehkäisyn nykytilan selvittämiseksi ja toiminnan kehit-

tämiseksi. 
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 Ikäihmisten aktivointi ja vanhustenhuollon laatusuositukset 

 

Ikäihmisten aktivoinnin tavoitteena on luoda hyvät edellytykset ikääntyvän 

väestön terveydelle, hyvinvoinnille, osallistumiselle ja korkealle elämänlaa-

dulle. Sosiaali- ja terveysministeriö on yhdessä Suomen Kuntaliiton kanssa 

hyväksynyt ikäihmisten hoitoa ja palveluja koskevan laatusuosituksen, jon-

ka tavoitteena on antaa valtakunnalliset suuntaviivat laadullisesti hyvän 

vanhustenhuollon kehittämiseksi kunnissa. Suositus lisää kuntalaisten osal-

listumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia käynnistämällä arvokeskustelua ja 

asettamalla konkreettisia tavoitteita palveluille yhteistyössä järjestöjen ja 

muiden paikallisten toimijoiden kanssa. 

   

 Väkivallan ja prostituution ehkäiseminen 

 

Vuosina 1998 – 2002 toteutettavassa naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäi-

syprojektissa tavoitteena on tehdä naisiin kohdistuva väkivalta näkyväksi, 

vahvistaa väkivallan vastaisia asenteita, vähentää väkivallan määrää sekä 

kehittää ja tehostaa uhreille ja tekijöille kohdistuvia palveluja. Turvakotien 

toimintaa on laajennettu kehittämällä kaikille perhe- ja parisuhdeväkivallan 

osapuolille erilaisia tuki- ja hoitomuotoja. Lisäksi järjestöillä on muita per-

heväkivallan ehkäisyhankkeita. Prostituution ehkäisyprojektissa laaditaan 

toimenpide-ehdotuksia prostituution ehkäisemiseksi ja naiskaupan rajoitta-

miseksi. Euroopan unionille on tehty esitys STOP 2 -projektista, joka pyrkii 

estämään lapsiprostituutiota ja seksiturismia yhteistyössä lähialueiden vi-

ranomaisten kanssa.  

 

 Lastensuojelun kehittämistoimenpiteet 

 

Kuntien välisiä lastensuojelun kustannuseroja tasaamaan on luotu tasausra-

hasto, jonka tehtävänä on turvata, etteivät lastensuojelutoimenpiteet ole 

riippuvaisia kunnan taloudellisesta tilanteesta. Käynnissä olevissa hankkeis-

sa kehitetään lastensuojelun työmenetelmiä ja käytäntöjä, kiinnitetään huo-

miota erityispalveluiden tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen verkostoitu-

misen avulla sekä panostetaan pienten lasten perheiden auttamiseen, syrjäy-

tymisen ehkäisyyn ja elämänhallintataitojen opetteluun.  

 

Järjestöjen ja julkisen vallan käynnistämä varhaisen puuttumisen hanke ke-

hittää eri alojen työntekijöiden valmiuksia puuttua ongelmiin ja saada ai-

kaan sellaista yleistä kulttuurin muutosta, jossa puuttuminen ja auttaminen 

on hyväksyttävää. Raha-automaattiyhdistys rahoittaa järjestöjen osuutta. 

 

Järjestöjen ja kuntien yhteisen Harava-hankkeen tavoitteena on kolmen 

maakunnan alueella kehittää yhteistoiminnan rakenteita sekä toimintamalle-

ja lasten ja nuorten psykososiaalisten palvelujen parantamiseksi. 

 



37 

 Syrjintäasiain valtuutettu 

 

Hallitus on antanut esityksen syrjintäasiain valtuutettua koskevaksi lainsää-

dännöksi. Syrjintäasiain valtuutetun tehtävänä on edistää hyviä etnisiä suh-

teita ja etnisiin vähemmistöihin kuuluvien sekä ulkomaalaisten asemaa ja 

oikeuksia yhteiskunnassa. Lisäksi valtuutettu valvoo etniseen alkuperään 

kohdistuvan syrjinnän kiellon noudattamista. Valtuutettu voi tehdä aloitteita 

havaitsemiensa epäkohtien ja syrjinnän poistamiseksi. 

 

 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon määräraha syrjäytymisen ehkäisyyn 

 

Kirkolliskokous myönsi 10 Mmk riemuvuoden erityismäärärahana käytettä-

väksi vuosina 2000 – 2002 syrjäytymisen ehkäisemiseen ja syrjäytyneiden 

auttamiseen, erityisesti syrjäytymisuhan alaiset nuoret huomioiden. Määrä-

rahan turvin on käynnistynyt 52 projektia eri puolilla maata. Rahan saannin 

ehtona oli verkostoituminen paikallisesti ja yhteistyö kunnan sekä alan jär-

jestöjen kanssa. Näin projekteihin on saatu lisäresursseja. Syrjäytymisen eh-

käisytoimenpiteet voidaan jakaa kuuteen pääalueeseen: kehitellään uusi 

toimintamalli nuoriso- tai diakoniatyölle, perustetaan kohtaamispaikka syr-

jäytyneille tai syrjäytymisvaarassa oleville nuorille, järjestetään erilaista 

nuorten omaa aktiivisuutta tukevaa toimintaa, tuetaan vanhemmuutta, lisä-

tään nuorten oman elämän hallintaa muun muassa kolmella nuorten itse-

murhien ehkäisyprojektilla sekä kokeillaan taiteen keinoja työssä nuorten 

syrjäytymisen ehkäisemiseksi. 

 

 Kansalaisjärjestöjen toimenpiteet 

 

Kansalaisjärjestöt ovat sitoutuneet perustamaan viisi alueellista kump-

panuus- ja osaamiskeskusta (Itä-, Länsi-, Etelä-, Keski- ja Pohjois-

Suomeen). Keskukset toimivat Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton ja alu-

eellisten toimijoiden yhteisinä strategisina alueellisen sosiaali- ja terveyspo-

litiikan ja verkostojen kehittämisen välineinä. Keskusten kautta tuetaan kan-

salaisten osallisuutta tietoyhteiskunnassa ja luodaan sisältöjä tietoverkkoi-

hin. Keskukset ovat myös mukana kehittämässä alueellisia ja paikallisia 

analyysejä hyvinvoinnin tilasta.  

 

Kumppanuus- ja osaamiskeskuksissa kehitetään uudenlaisia sopimusmalleja 

alueellisten toimijoiden kesken. Keskusten toiminnalla ja sopimusmalleilla 

ylitetään olemassa olevia sektori-, toimija- ja kuntarajoja sekä luodaan uu-

denlaisia tuen muotoja hyvinvoinnin tuottamiseksi. 
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4.  SUUNNITELMAKAUDELLA ESILLE NOUSEVIA KYSYMYKSIÄ 

 

Edellä esitetyt toimenpiteet vastaavat jo hyvin kattavasti syrjäytymisen ongelmiin. Näi-

den lisäksi suunnitelmakaudella nousee esille kysymyksiä, jotka ovat esillä poliittisissa 

keskustelussa tai sisältyvät jo eri työryhmien esityksiin tai ovat pohdittavina asetetuissa 

työryhmissä. Näihin kysymyksiin otetaan kantaa erikseen. Keskusteluissa ovat nousseet 

esille muun muassa seuraavat kysymykset:   

 

 perusturvaetuuksien riittävyys erityisesti aktiivitoimenpiteiden aikana ja perusetuuk-

sien suhde muihin etuuksiin  

 mielenterveyspalvelujen kattavuus sekä mielenterveysongelmaisten ja pitkäaikais-

sairaiden taloudellinen asema 

 ylivelkaantuneiden ja köyhien sekä muista syrjäytymisongelmista kärsivien lapsi-

perheiden asema 

 päihteiden käytöstä aiheutuvien ongelmien ehkäisy erityisesti nuorten kohdalla  

 kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tarjonnan lisääminen sekä  

 asuinalueiden taloudellisen ja sosiaalisen eriytymiskehityksen sekä alueellisen eriar-

voistumisen pysäyttäminen. 

 

Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ovat esittäneet Raha-automaattiyhdistyksen jakamaton-

ta tuottoa käytettäväksi muun muassa syrjäytymisen vastaisten toimenpiteiden kehittä-

miseen. Nämä varat voitaisiin käyttää esimerkiksi seuraaviin tarkoituksiin: 

- sosiaalisen luototuksen laajennus  

- mielenterveyskuntoutujien asuminen  

- nuorten työpajat 

- lasten ja nuorten psykiatrinen avokuntoutus  

- laitoksista kotiutuvien avopalveluiden kehittäminen   

- päihteitä käyttävien nuorten tukeminen  

- maahanmuuttajien kotouttaminen sekä rasismin vastainen toiminta.  

 

Varat voitaisiin kohdentaa näiden palvelujen tuotantoon erikoistuneille paikallisille ja 

alueellisille yhdistyksille. Jakamatonta tuottoa voitaisiin käyttää myös järjestöjen kautta 

tapahtuvaan kuntouttavan työtoiminnan toimintamuotojen kehittämiseen. 

 

Suunnitelmakaudella otetaan kantaa myös seuraaviin vireillä tai valmistelussa oleviin 

ohjelmiin ja esityksiin, jotka sisältävät köyhyyden ja syrjäytymisen ehkäisyyn tähtääviä 

toimenpiteitä. 
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1) Taloudellinen syrjäytyminen (köyhyys) 

 

 Työkyvyttömyyseläkettä saavien vaikeavammaisten oikeus lakisääteisen sairausva-

kuutuksen päivärahaan 

Esityksen tavoitteena on rinnastaa työssäkäyvä työkyvyttömyyseläkettä saa-

va vaikeavammainen muihin työssäkäyviin lakisääteisen sairausvakuutuk-

sen osalta. 

   

 Ulosottolain uudistus 

 

Oikeusministeriössä on vireillä ylivelkaantuneiden aseman parantamiseen 

tähtääviä lainsäädäntöhankkeita. Ulosottolain uudistuksella pyritään estä-

mään elinikäinen tai kohtuuttoman pitkäkestoinen ulosottomenettely. Uu-

distuksella tavoitellaan kohtuullista ratkaisua erityisesti niiden kansalais-

ten asemaan, jotka ovat taloudellisessa ahdingossa mutta eri syistä jäävät 

velkajärjestelyn ulkopuolelle. Ulosottolain kokonaisuudistus etenee vai-

heittain vuoteen 2005.   

 

 Ylivelkaantumista koskevan lainsäädännön uudistaminen (oikeusministeriö)  
 

Oikeusministeriössä on ryhdytty arvioimaan velkajärjestelylainsäädännön 

toimivuutta ja kehittämistarvetta. Tässä yhteydessä on tarkoitus selvittää 

muun muassa, olisiko velkajärjestelyn käyttöä syytä laajentaa siten, että 

nykyistä suurempi osa viime vuosikymmenen laman vuoksi ylivelkaantu-

neista kansalaisista voisi saada velkajärjestelyn. Asiasta on keväällä 2001 

järjestetty laaja lausuntokierros. Yhteenveto lausunnoista on valmisteilla 

eikä päätöstä jatkotoimenpiteistä ole tässä vaiheessa tehty. 

 

2) Terveydelliset ongelmat 

 

 Erittäin vaikeahoitoisten ja väkivaltaisten alaikäisten mielenterveyspotilaiden laitos-

hoidon kehittämistä pohtinut työryhmä 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama alaikäisten tahdosta riippumatto-

man psykiatrisen hoidon järjestämistä selvittänyt työryhmä esitti valta-

kunnallisen hoitoyksikön perustamista vaarallisille ja vaikeahoitoisille lap-

sille ja nuorille. Sosiaali- ja terveysministeriössä asiaa valmistellaan ta-

voitteena kahden 6+6 paikan hoitoyksikön perustaminen kahden vuoden 

sisällä. Tavoitteena on, että yksiköt aloittaisivat toimintansa 2002-2003. 
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 Työterveyshuoltolainsäädännön uudistaminen 

 

Valmistellaan hallituksen esitys vuoden 2001 aikana työterveyshuoltolain 

uudistamiseksi siten, että myös määräaikaisissa työsuhteissa olevat otetaan 

huomioon. 

 

3) Työmarkkinoilta syrjäytyminen 

  

 Työttömyysturvan ja työvoimapolitiikan kehittämistä työllistävään suuntaan selvit-

tävä työryhmä (STM+ työmarkkinajärjestöt) 

 

Kolmikantaisen työryhmän tehtävänä on 1.10.2001 mennessä selvittää tar-

peet ja mahdollisuudet kehittää työttömyysturvaa ja työvoimapolitiikkaa 

työllistymistä tukevaan suuntaan. Työryhmän tulee työssään kiinnittää 

huomiota myös pitkäaikaistyöttömien tarvitsemien erityistoimien selvitte-

lyyn sekä heidän toimeentulonsa turvaamiseen. Työryhmän tulee lisäksi sel-

vittää, onko työttömyysturvassa aihetta tehdä työhistoriaan tai muihin perus-

teisiin nojautuvia rakenteellisia muutoksia, samalla kun arvioidaan uudel-

leen päivärahan ja työstä saatujen ansiotulojen yhteensovitusta. 
 

 Vammaisten omaehtoinen selviytyminen 

 

Selvitysmies jätti marraskuussa 2000 esityksen vammaisten ja vajaakuntois-

ten henkilöiden työllistämisen edistämiseksi.    

 

 Työministeriön asettamat työsyrjintädirektiivin täytäntöönpanoa valmisteleva työ-

ryhmä ja rasismidirektiivin täytäntöönpanoa valmisteleva projekti 

 

Työryhmän tehtävänä on asiantuntijoita sekä vammais- ja muiden kansalais-

järjestöjen edustajia kuultuaan valmistella työsyrjintädirektiivin täytäntöön-

panon edellyttämät lainmuutokset. Työryhmän määräaika päättyy 

31.12.2002. 

 

Projektin tehtävänä on valmistella rasismidirektiivin edellyttämät etnistä 

syrjintää koskevat lainsäädäntömuutokset. Tätä edeltää asiantuntijoiden 

kuuleminen ja em. työryhmän kanssa tehtävä työsyrjintää koskeva kartoitus. 

Projektin määräaika päättyy 28.2.2002. 

  

 Työmarkkinatukijärjestelmän kehittäminen 

 

Työministeriö on asettanut projektin, jonka tehtävänä on 31.5.2001 mennes-

sä selvittää, millä keinoin voidaan lisätä työmarkkinatuesta pääasiallisen 

toimeentulonsa saavien työttömien edellytyksiä työllistyä palkkatyöhön ja 

osallistua työmarkkinoille työllistymistä edistäviin työvoimapoliittisiin toi-

menpiteisiin. Lisäksi tulee selvittää keinot lisätä työmarkkinatuen saajien 

aktiivisuutta ja mahdollisuuksia osallistua toimenpiteisiin. Projektin tulee 
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valmistella esitys yhteiskunnan eri tahojen ja toimijoiden yhteisvastuuseen 

perustuvasta toimintamallista ja arvioida sen toteuttamisen vaatimat institu-

tionaaliset puitteet, kuten mahdollinen tarve korottaa työmarkkinatuen tasoa 

aktiivitoimenpiteiden ajalta ja muuttaa etuusjärjestelmien rahoitusvastuuta. 

 

4) Asuntomarkkinoilta syrjäytyminen 

 

 Asumistuen yhteensovitusta selvittävä työryhmä 

 

Työryhmä on selvittänyt asumistuen, sosiaalietuuksien ja verotuksen yhteen 

sovittamista. Määräaika päättyy 30.9.2001. 

 

 Asunnottomuuden vähentämisohjelma 

 

Vuosiksi 2001- 2003 laaditun asunnottomuuden vähentämisohjelman tavoit-

teena on pysäyttää asunnottomuuden lisääntyminen ja kääntää vuoteen 2004 

mennessä asunnottomien määrä laskevaan suuntaan. Tavoitteena on saada 

aikaan 1000-1200 uutta asuntoa asunnottomille. Asukasvalintaa esitetään 

kehitettäväksi siten, että asunnottomat ja muut erittäin kiireellisessä asunnon 

tarpeessa olevat priorisoidaan kaikkien omistajatahojen asukasvalinnassa. 

Selvitetään myös palvelu- ja tukiasuntojen lisätarve ja kehitetään tukipalve-

luja asunnottomille ja muille erityisryhmille. Palvelujen järjestämisen tehos-

tamiseksi ehdotetaan perustetavaksi kasvukeskuksiin kuntien, palvelujen 

tuottajien, kolmannen sektorin ja vuokratalojen omistajien edustajista koos-

tuvia yhteistyöelimiä.  

 

 Väestöltään supistuvien alueiden asuntopolitiikkaa selvittänyt Pidot-työryhmä 
 

Ympäristöministeriön työryhmä on esittänyt kuntien laadittaviksi kokonais-

valtaisia asumisen strategioita olemassa olevan asuntokannan käytön osalta. 

Uusien asuntojen rakentamistarvetta esitetään vähennettäväksi ottamalla laa-

jemmin käyttöön vanhojen asuntojen ostamiseen tarkoitettua korkotuki-

lainoitusta. Työryhmä jätti raporttinsa 31.1.2001. 

5) Koulutuksesta syrjäytyminen  

   

 Opetusministeriön asettama oppilashuoltotyön kehittämistyöryhmä  

 

Työryhmän tehtävänä on 31.10.2001 mennessä selvittää ja arvioida esiope-

tuksen, perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen oppilashuollon valta-

kunnalliset kehittämistarpeet. 
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 Opetusministeriön asettama ammatillisen erityisopetuksen kansallinen strategia-

työryhmä  

 

Strategiatyöryhmän toimikausi päättyy 31.12.2001. Strategiatyön tultua 

valmiiksi opetusministeriö ja opetushallitus suunnittelevat strategian toteu-

tuksen yksityiskohdittain. Tarkoituksena on kehittää malleja erityisopetuk-

sen käytännön ongelmiin ja erityistä tukea tarvitsevien lasten opetukseen. 

 

6) Muu syrjäytyminen  

 

 Huumausaineiden ongelmakäyttäjien hoitoa kehittävä työryhmä 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman työryhmän tavoitteena oli selvittää 

huumausaineiden käyttäjien hoidon palvelu- ja rahoitusjärjestelmän nykytila 

sekä laatia suunnitelma palvelujärjestelmän kehittämiseksi tarvetta vastaa-

vaksi. Työryhmän määräaika päättyi 15.5.2001, ja raportti luovutetaan 1.6. 

peruspalveluministerille. 

 

 Toimenpideohjelma huumausainepolitiikan tehostamiseksi vuosille 2001 – 2003 

 

Toimenpideohjelman tavoitteena on saada huumausaineiden käytön lisään-

tyminen ja huumausainerikollisuuden kasvu pysäytetyksi. 

 

 Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 

 

Selvitysmies jätti raporttinsa 26 tammikuuta 2001. Hän esittää, että Suo-

meen säädettäisiin laki rikos- ja riita-asioiden sovittelun järjestämisestä.  

 

 Vapautuvien vankien aseman parantaminen  
 

Toimikunta jätti 17. huhtikuuta 2001 mietinnön vapautuvien vankien ase-

man parantamisesta. Toimikunta ehdottaa, että rikokseen syyllistyneille laa-

dittaisiin rangaistus- ja vapautumisajan kattava kuntouttava tukipalvelu-

suunnitelma. Toimikunta ehdottaa myös ehdonalaisesti vapautettujen val-

vonnan lisäämistä. Ehdotusten toteuttamiseksi ja niiden edellyttämän valtion 

ja kuntien viranomaisten välisen yhteistyön parantamiseksi toimikunta eh-

dottaa, että käynnistetään määräaikainen projekti muutamassa niistä seutu-

kunnissa, joista suurin osa rikokseen syyllistyneistä on kotoisin.  

 

 Rikoksettoman elämän edellytysten parantaminen 

 

Tehostetun kriminaalihuollon toimenpitein pyritään parantamaan rangais-

tuksen kärsineiden henkilöiden integrointia takaisin yhteiskuntaan. Oikeus-

ministeriön asettama toimikunta on valmistellut suuntaviivat seuraamusjär-

jestelmän ja tukijärjestelmän yhteensovittamiseksi. Työ päättyi helmikuussa 

2001. Rikos- ja riita-asioiden sovittelutoiminta laajennetaan kattamaan koko 
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maan ja toiminnan valtakunnallinen koordinointi organisoidaan pysyvälle 

pohjalle. 

 

 Oikeusministeriön asettama rikosuhritoimikunta 

 

Toimikunta tehtävänä oli selvittää, miten rikoksen uhrin asemaa voidaan pa-

rantaa lainsäädännön keinoin sekä mitä viranomaiset ja kansalaisjärjestöt 

voivat käytännössä tehdä uhrin aseman parantamiseksi. Toimikunnan mää-

räaika päättyi 30.4.2001. 

 

 Köyhyyden ja syrjäytymisen tutkimus- ja monitorointikeskus 

 

EAPN-Fin, Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry, Sosiaali- ja terveysjär-

jestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry ja Terveyden Edistämisen Keskus ovat 

yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa ajamassa Euroopan Unionin yhteyteen 

köyhyyteen ja syrjäytymiseen keskittyvää riippumatonta ja kansalaisjärjes-

töihin tiiviisti kytkeytyvää tutkimus- ja monitorointikeskusta. Sitä kehitetään 

yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kolmannen sektorin tutkimuskeskuksen 

kanssa. Tämän tutkimus- ja monitorointikeskuksen tehtävänä olisi: 

1. köyhyyttä ja syrjäytymistä koskevan kansalaislähtöisen tiedon tuottami-

nen,  

2. tiedon välittäminen päätöksentekoon ja käytäntöjen kehittämiseen, 

3. köyhyyttä ja syrjäytymistä ehkäisevien toimintamallien kehittämisen tu-

keminen ja 

4. syntyvien mallien evaluointi. 

 



 

  

 

  

   

   

 

44 

INDIKAATTORIT 

 

Indikaattorit on valittu siten, että ne kuvaavat mahdollisimman hyvin resurssivajeita syrjäy-

tymisen eri ulottuvuuksilla sekä syrjäytymisuhan alaisten ryhmien suuruutta vuosina 1990 - 

2000. Köyhyyttä ja syrjäytymistä kuvaavia indikaattoreita on jatkuvasti syytä kehittää esi-

merkiksi siten, että köyhyyttä tarkastellaan myös kulutustarpeiden näkökulmasta ja että toi-

mintasuunnitelman toteutumista arvioidaan myös muilla indikaattoreilla kuin tässä on esitetty. 

Tämä on tärkeää erityisesti siksi, että esimerkiksi Suomessa julkiset, pääosin verorahoitteiset 

hyvinvointipalvelut tyydyttävät merkittävän osan kotitalouksien palvelutarpeista. 



 

  

 

  

   

   

 

 

 TALOUDELLINEN SYRJÄYTYMINEN            

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

  

PIENITULOISUUS 

           

  

Köyhyysrajana 50 prosenttia mediaanitulois-

ta 

           

1 Köyhyysrajan alittaneisiin kotitalouksiin kuuluvi-

en henkilöiden lukumäärä 

Köyhyysraja: käytettävissä olevat tulot per OECD:n 

kulutusyksikkö (1,0 - 0,7 - 0,5) 50 % mediaanista  

121 000 147 000 129 000 130 000 112 000 121 000 146 000 154 000 195 000 181 000  

2 Henkilöiden köyhyysaste  

-- osuus väestöstä (%) 

 

2,4 

 

2,9 

 

2,6 

 

2,6 

 

2,2 

 

2,4 

 

2,9 

 

3,0 

 

3,9 

 

3,6 

 

3 Henkilöiden köyhyysaste ennen saatuja ja mak-

settuja tulonsiirtoja 

-- Tuotannontekijätulojen perusteella köyhyysrajan 

alittaneisiin kotitalouksiin kuuluvien henkilöiden 

osuus väestöstä (%) 

 

 

23,8 

 

 

25,9 

 

 

29,4 

 

 

33,1 

 

 

33,7 

 

 

32,2 

 

 

32,9 

 

 

32,4 

 

 

31,4 

 

 

29,8 

 

 -- Tuotannontekijätulojen + ansioeläkkeiden perus-

teella köyhyysrajan alittaneisiin kotitalouksiin kuu-

luvien henkilöiden osuus väestöstä (%) 

13,6 15,4 18,0 20,5 20,8 19,1 19,4 19,2 18,6 16,6  

5
3
 



 

 
  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

  

Köyhyysrajana 60 prosenttia mediaanitulois-

ta 

           

4 Köyhyysrajan alittaneisiin kotitalouksiin kuuluvi-

en henkilöiden lukumäärä 

Köyhyysraja: käytettävissä olevat tulot per OECD:n 

kulutusyksikkö (1,0 - 0,7 - 0,5) 60 % mediaanista  

321 000 332 000 297 000 270 000 291 000 325 000 377 000 410 000 450 000 460 000   

5 Henkilöiden köyhyysaste 

-- osuus väestöstä (%)  

 

6,5 

 

6,6 

 

5,9 

 

5,4 

 

5,8 

 

6,4 

 

7,4 

 

8,1 

 

8,9 

 

9,0 

 

6 Henkilöiden köyhyysaste ennen saatuja ja mak-

settuja tulonsiirtoja 

-- Tuotannontekijätulojen perusteella köyhyysrajan 

alittaneisiin kotitalouksiin kuuluvien henkilöiden 

osuus väestöstä (%) 

 

 

27,5 

 

 

30,3 

 

 

34,0 

 

 

37,6 

 

 

37,3 

 

 

36,5 

 

 

36,6 

 

 

36,0 

 

 

34,9 

 

 

33,6 

 

 -- Tuotannontekijätulojen + ansioeläkkeiden perus-

teella köyhyysrajan alittaneisiin kotitalouksiin kuu-

luvien henkilöiden osuus väestöstä (%) 

18,0 20,4 23,2 25,7 25,1 23,9 24,0 23,8 22,8 21,1  

  

VIIMESIJAISET SOSIAALIETUUDET 

           

7 Toimeentulotuki            

 - Toimeentulotukea saaneet henkilöt vuoden aikana 314 000 396 000 465 000 528 000 577 000 583 000 610 000 594 000 535 000 492 000  

 - Toimeentulotukea saaneiden henkilöiden osuus 

väestöstä (%) 

6,3 7,9 9,2 10,4 11,3 11,4 11,9 11,5 10,4 9,5  

 VELKAANTUNEISUUS            
8  Ulosottovelallisten henkilöiden osuus väestöstä, % .. .. 8,7 8,1 9,0 8,0 7,7 7,0 5,6   
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 TERVEYDELLISET ONGELMAT            

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

9 Koettu terveydentila 

Oman terveydentilan huonoksi tai melko huonoksi 

arvioineiden osuus 

           

 - 25-64-vuotiaat miehet, % 9,7 9,7 8,6 8,6 8,6 8,4 8,4 8,4 8,9 8,9  

 - 25-64-vuotiaat naiset, % 7,6 7,6 6,9 6,9 6,9 7,4 7,4 7,4 7,2 7,2  

10 Eläkeikäisen väestön toimintakykyisyys 

Niiden ikävakioitu osuus 65-84-vuotiaista, joilla on 

ongelmia liikuntakyvyssä 

           

 - miehet, % .. .. .. 23,2 .. 20,4 .. 21,7 .. 18,1  

 - naiset, % .. .. .. 29,9 .. 25,4 .. 29,1 .. 27,3  

11 Sosiaaliset terveyserot 

Perusasteen koulutuksen saaneiden ikävakioitu kuol-

leisuus (korkean asteen koulutuksen saaneiden kuol-

leisuus=100), 35-64-vuotiaat 

           

 - miehet 232 194 245 235 226 222 .. .. .. ..  

 - naiset 164 156 169 187 163 182 .. .. .. ..  
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 TYÖMARKKINOILTA SYRJÄYTYMINEN            

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

  

TYÖTTÖMYYS 

           

12 Työttömyysaste, % 3,2 6,6 11,7 16,3 16,6 15,4 14,6 12,7 11,4 10,2 9,8 

 - Miehet 3,6 8,0 13,6 18,1 18,1 15,7 14,3 12,3 10,9 9,8 9,1 

 - Naiset 2,7 5,1 9,6 14,4 14,8 15,1 14,9 13,0 12,0 10,7 10,6 

13 Ulkomaalaisten työttömyysaste, % .. .. .. .. 53 49 48 44 39 37 34 

14 Nuorisotyöttömyysaste (15-24 v.), % 9,3 16,3 26,4 33,6 34,0 29,7 28,0 25,2 23,5 21,5 21,4 

15 Pitkäaikaistyöttömyysaste 

Yli vuoden työttömänä olleiden osuus työvoimasta 

 

.. 

 

0,7 

 

.. 

 

5,8 

 

.. 

 

5,5 

 

4,6 

 

4,5 

 

3,9 

 

2,9 

 

2,7 

 - Miehet .. 1,1 .. 7,3 .. 6,2 4,9 4,7 4,2 3,1 2,7 

 - Naiset .. 0,7 .. 4,2 .. 4,7 4,4 4,4 3,6 2,7 2,6 

16 Pitkittynyt työttömyys            

 Vähintään 300 päivää työttömyysturvaa saaneiden 

lukumäärä edellisen kolmen vuoden jakson aikana 

.. .. 65 000 135 000 190 000 219 000 225 000 217 000 211 000  210 000  

17 Vajaakuntoiset työttömät työnhakijat .. .. 42 000 46 000 48 800 50 900 54 900 59 600 62 500 66 600 68 700 

 - osuus kaikista työnhakijoista, % 6,5 6,0 6,0 6,3 6,9 7,3 8,1 9,0 10,9 

  

TYÖLLISTÄMISTOIMENPITEET 

           

18 Tukitoimenpiteillä työllistetyt 30 500 40 300 52 100 56 800 66 400 63 600 64 600 62 600 57 000 51 500 43 000 

 - Naisten osuus, % .. 45,3 43,7 45,1 50,3 54,3 56,7 58,0 59,8 61,6 62,7 

19 Työvoimapoliittisessa koulutuksessa olevat,  

kuukauden lopussa keskimäärin 

16 800 17 300 26 300 27 200 28 400 33 900 42 300 46 800 41 300 38 100 30 900 

  

TYÖHÖN OSALLISTUMATTOMUUS 

           

20 Työssäkäymättömyysaste vuoden aikana            

 - Kotitalouksien, joissa yksikään 25-54-vuotias jäsen 

ei vuoden aikana ole ollut työllisenä yhtäkään kuu-

kautta, osuus kaikista kotitalouksista, joissa 25-54 -

vuotiaita jäseniä, %  

 

5,0 

 

5,8 

 

8,6 

 

10,9 

 

11,8 

 

11,5 

 

12,8 

 

11,9 

 

12,6 

  

 

 -- työttömyyttä kokeneiden talouksien osuus työssä 

käymättömistä talouksista , %  

11,4 24,9 45,7 61,4 61,5 56,7 51,7 54,4 57,3   

 -- yhden hengen kotitalouksien osuus työssä käymät-

tömistä talouksista, % 

42,3 41,5 43,2 43,0 43,1 48,1 47,9 46,0 49,1   
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Kommentti [HS1]: Indikaattori on 

melko uusi keksintö eikä sitä ole tietääkseni 
paljoa tutkittu. OECD on julkaissut tätä 

koskevia tietoja.  

Olen laskenut tämän indikaattorin (14 
molemmat osiot) tulonjakotilastosta, jossa 

viiteaika on kalenterivuosi. Tämä raken-

neindikaattori suositellaan laskettavaksi 
Labour Force surveystä, jossa viiteaika on 

yleensä lyhyempi (Suomessa viikko). 

Suomen LFS ei kuitenkaan nykyisin sisällä 
tietoja joiden avulla tämän voisi laskea. 

Vuosina 1995-98 sellaiset tiedot kerättiin, ja 

vertailu osoittaa, että tulonjakotilastosta 
laskettuna indikaattori on tietenkin tasoltaan 

huomattavasti matalampi ja luvut ovat 
vakaampia - pitemmän viiteajan takia 

tietenkin. 

Luvut poikkeavat aikaisemmin laskemista-
ni. Nyt laskin työllisyyden kuukauden 

tarkkuudella (siis jos kotitaloudessa on 

yksikin työllinen kuukausi, sitä ei lasketa 
työssä käymättömäksi), edellisessä versios-

sa huolin työllisiksi vain puoli vuotta tai 

pitempään työllisinä olleet. Indikaattori 
sisältää tällä tavalla laskien äärimmäiset 

tilanteet, totaalisen työstä poissa olemisen.  



 

 
 ASUNTOMARKKINOILTA SYRJÄYTYMINEN           

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

  

ASUINOLOJEN ONGELMAT  

           

21 Erittäin puutteellisesti varustettujen asuntokunti-

en osuus kaikista asuntokunnista, % 

9,7 9,3 8,8 8,2 7,9 7,8 7,5 7,3 7,2   

22 Ahtaasti asuvien henkilöiden osuus väestöstä, % 30,5 29,6 29,1 28,6 28,1 27,5 26,9 26,3 25,4 24,5 23,4 

23 Aravavuokra-asuntoihin jonottavia hakijaruoka-

kuntia kaikkiaan 

57 000 69 000 86 000 90 000 86 000 96 000 106 000 107 000 118 000   

 -- Erittäin kiireellisessä asunnontarpeessa olevien 

hakijaruokakuntien osuus, % 

.. 23,9 24,4 22,7 24,4 22,6 24,5 24,5 26,7   

  

ASUNNOTTOMUUS 

           

24 Yksinäiset asunnottomat yht. 15 250 14 100 12 880 11 670 10 560 10 430 9 610 9 820 9 990 9 990 10 000 

 - Ulkona ja tilapäisissä suojissa ja yömajoissa yms. 3 610 3 370 3 030 2 560 1 760 1 710 1 720 1 720 1 770 1 750 1 790 

 - Laitoksissa asunnon puuttumisen vuoksi                          3 690 3 340 3 030 2 410 2 170 2 110 2 110 2 450 2 350 2 390 2 420 

 - Tilapäisesti sukulaisten ja tuttavien luona 7 950 7 390 6 820 6 700 6 630 6 610 5 780 5 650 5 870 5 850 5 790 

 - Naisten osuus yksinäisistä asunnottomista, % .. ..  .. .. .. 18,7 25,6 19,6 18,2 17,5 

 - Alle 25-vuotiaiden osuus yksin. asunnottomista, % .. ..  .. .. .. 15,7 22,0 19,8 18,4 17,5 

25 Asunnottomat perheet 800 700 570 250 380 560 360 600 820 780 780 

             

 
 KOULUTUKSESTA SYRJÄYTYMINEN            

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

  

PUUTTEELLINEN KOULUTUS 

           

26 Perusasteen suorittamatta jättäneet 335 363 228 .. 304 253 210 197 262   

27 Vähäiselle koulutukselle jääneet nuoret 

-- 18-24 -vuotiaiden, joilla on vain perusasteen kou-

lutus ja jotka eivät enää ole missään koulutuksessa, 

osuus ikäryhmästä, % 

.. .. .. .. .. 12,8 11,1 8,1 7,9 9,9 9,8 
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 MUU SYRJÄYTYMINEN             

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

  

SYRJÄYTYMISVAARASSA OLEVAT LAPSET 

JA NUORET 

           

28 Koulutuksen lopettaneet ei-työlliset nuoret 

Nuoret, joilla ei ole perusasteen jälkeistä koulutusta 

ja jotka eivät ole työllisiä eivätkä ole koulutuksessa 

           

 - 15-19-vuotiaat            

 -- lukumäärä 24 000 .. 34 000 .. 25 000 22 000 25 000 20 000 21 000   

 -- osuus 15-19-vuotiaista, % 7,9 .. 10,7 .. 7,6 6,9 7,7 6,2 6,3   

 -- miehet, osuus 15-19-vuotiaista, % 9,2 .. 11,6 .. 8,8 9,9 12,1 6,9 7,0   

 -- naiset, osuus 15-19-vuotiaista, % 6,6 .. 9,8 .. 6,4 5,2 6,0 5,4 5,5   

 - 20-24-vuotiaat            

 -- lukumäärä 23 000 .. 37 000 .. 32.000 29 000 22 000 22 000 21 000   

 -- osuus 20-24-vuotiaista, % 6,7 .. 11,5 .. 10,5 9,8 7,1 6,8 6,5   

 -- miehet, osuus 20-24-vuotiaista, % 8,1 .. 13,6 .. 11,9 10,1 7,1 7,5 7,2   

 -- naiset, osuus 20-24-vuotiaista, % 5,2 .. 9,4 .. 9,0 11,6 10,2 6,0 5,9   

 

29 

 

Lastensuojelulapset  

           

 - Avohuollon piirissä lapsia ja nuoria  .. .. .. 24 700 27 800 30 700 33 300 36 000 39 700 43 700  

 - Kodin ulkopuolelle sijoitetut  

    lapset ja nuoret 

.. 8 700 9 400 9 700 10 200 10 700 11 100 11 800 12000   12 400  

 -- niistä huostaan otetut lapset ja nuoret .. 6 200 6 400 6 400 6 400 6 500 6 500 6 800 6 800 6 900  

 --- niistä uudet huostaanotot .. 1 100  950 900 850 1 000 950 1 175 1 200 1 300  
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  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

  

RIKOLLISUUS, ITSETUHO, PÄIHDEON-

GELMAT 

           

30 Vangit  

- keskimäärin päivittäin 

 

3 441 

 

3 467 

 

3 511 

 

3 421 

 

3 275 

 

3 248 

 

3 197 

 

2 974 

 

2 809 

 

2 743 

 

31 Väkivaltarikokset  

(keskiväkiluvun 100 000 henkeä kohden) 

3,2 3,1 3,4 3,3 3,2 2,9 3,3 2,8 2,4   

32 Huumausainerikoksista epäillyt 1 300 2 000 2 340 3 100 3 200 3 900 6 100 7 000 8 300 9 300  

 -  naisia  109 110 110 119 122 133 149 144 141 126  

33 Itsemurhat,  

(ikävakioitu kuolleisuus 100 000 henkeä kohden)  

- molemmat sukupuolet 

 

 

30,3 

 

 

29,8 

 

 

28,8 

 

 

27,6 

 

 

27,3 

 

 

27,2 

 

 

24,3 

 

 

25,7 

 

 

23,8 

  

 - miehet 50,1 49,2 46,6 44,6 43,5 42,8 38,0 41,0 37,9   

 - naiset  12,1 11,3 11,1 10,8 11,3 11,5 10,3 10,3 9,7   

34 Päihdehuollon avohoidon asiakkaita vuoden ai-

kana 

           

 - A-klinikat 38 500 37 500 35 500 34 100 35 400 35 600 38 200 39 100 39 300 40 000  

 - nuorisoasemat 3 000 2 700 2 600 2 600 2 700 2 700 3 100 3 900 3 800 4 300  

35 Alkoholisairauksien takia sairaaloissa hoidetut 

henkilöt 

Alkoholisairaus pää- tai sivudiagnoosina 

           

 - yhteensä 16 600 16 800 16 900 17 700 19 100 19 800 20 200 20 000 20 400 19 750 20 200 

 - naisten osuus, % 17,7 17,8 17,4 18,6 19,2 19,3 20,1 20,6 21,6 22,0 21,8 

36 Huumesairauksien takia sairaaloissa hoidetut 

henkilöt 

Huumesairaus pää- tai sivudiagnoosina 

           

 - yhteensä 4 700 4 800 4 850 5 000 5 600 5 400 5 300 5 400 5 450 5 900 6 550 

 - naisten osuus, % 48,1 45,8 45,0 45,5 45,9 44,5 43,6 43,6 42,7 41,0 42,8 
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Liitetaulukko 1. Resurssivajeet ja yhteiset tavoitteet: yhteenveto kansallisen köyhyyden ja syrjäytymisen vastaiseen toimintasuunnitelmaan kirja-

tuista toimenpiteistä. 

 TOIMINNAN TAVOITTEET  

RESURSSIVAJA-

UKSEN ULOT-

TUVUUDET 

Työllisyysstrategia Syrjäytymisriskin ehkäisy Heikoimmassa asemassa 

olevien avustaminen 

Kaikkien toimijoiden mukaan 

ottaminen 

TALOUS  Puolison tuloihin liittyvän 

tulovähenteisyyden lie-

ventäminen työmarkkina-

tuessa 

 Sairauspäivärahan mak-

saminen työssäkäyville 

työkyvyttömyyseläkeläi-

sille 

 Kuntouttavaan työtoimin-

taan liittyvät kannustinra-

hat ja matkakorvaukset 

 Toimeentulotuen ja ansio-

tulojen yhteensovitus (3-

vuotinen kokeilu) 

 Nuorten vajaakuntoisten 

kuntoutusrahakauden pi-

dentäminen 

 Kansaneläkkeen tasokoro-

tus 

 Kansaneläkkeen lapsiko-

rotuksen palauttaminen 

 Työmarkkinatuen lapsiko-

rotuksen korottaminen 

 Ehkäisevän toimeentulo-

tuen käytön tehostamista 

koskeva uudistus  

 Velallisen maksukyvyn 

arviointiperusteiden muu-

tos  

 Sosiaalisen luototuksen 

kokeilu  

 

 Toimeentulotukiasetuk-

sen muutos tuen lisä-

osaan oikeuttavien meno-

jen osalta 

 Toimeentulotukiasetuk-

sen muutoslisäosaan oi-

keuttavien menojen osal-

ta 

 Kolmikantainen päätök-

senteko 

 Valtion, kuntien ja palkan-

saajajärjestöjen yhteistyö 

 Nälkäryhmän toiminta 

 Suomen köyhyyden ja 

syrjäytymisen vastainen 

verkosto EAPN-Fin  

 Monialainen ministeriöyh-

teistyö (STM, VM, OM) 

sekä  

 Yhteistyö ministeriöiden, 

tutkimuslaitosten, kolman-

nen sektorin organisaatioi-

den (Takuu-Säätiö) ja seu-

rakuntien kanssa 

TERVEYS 

 
 Työllistymisen edellytyk-

siä parantavat toimet ter-

veydenhuollossa (kun-

touttava työtoiminta) 

 

 Julkisesti tuetun ham-

mashuollon laajentaminen 

 Sosiaali- ja terveyden-

huollon asiakasmaksujen 

maksukatto 

 Terveystieto –

oppiaineeksi  

 Lasten terveydenhuollon 

kehittäminen 

 Mielenterveysongelmais-

ten kuntoutuksen  kehit-

täminen. 

 Lasten ja nuorten mielen-

terveyspalvelujen paran-

taminen  

 

 Mielenterveyskuntoutujien  

avopalveluiden kehittämi-

nen 

 

 

 

TYÖ  Ikääntyvien työkyvyn  Työnhakusuunnitelman  Kuntouttava työtoiminta  Kolmikantainen yhteistyö 
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 parantaminen ja työllis-

tyminen  

 Ylläpito- ja majoituskor-

vausten tarveharkinnan 

lieventäminen 

 Työkyvyttömyyseläkkeen 

lepäämäänjättämisoikeus 

ja vammaisten ja vajaa-

kuntoisten työllistämisen 

edistäminen. 

noudattaminen. 

 Laki maahanmuuttajien 

kotouttamisesta (työvoi-

mapoliittiset tehtävät)  

ja siihen liittyvät toimen-

piteet 

 Kuntoutuskokeilu: järjes-

telmän kehittäminen 15 - 

17 –vuotiaille 

 Kuntoutuskokeilu: järjes-

telmän kehittäminen yli 

45 –vuotiaille pitkäai-

kaistyöttömille. 

 Pitkäaikaistyöttömien 

kuntoutuskartoitus mah-

dollisen työkyvyttömyy-

den toteamiseksi  

sekä kolmannen sektorin 

ja kirkon aktiivinen muka-

na olo 

 Kuntien sosiaalitoimen ja 

työvoimaviranomaisten 

yhteistyön kehittäminen ja 

vastuunjaon selkeyttämi-

nen. (Aktiivinen sosiaali-

politiikka) 

ASUMINEN 

 
 Pienituloisten asumisen 

tuki (asumistuen normi-

vuokrien korottaminen 

pienissä asunnoissa) 

 Omapääoma-avustukset 

asunnottomille tarkoite-

tuille asunnoille 

   Valtion, pääkaupunkiseu-

dun ja kehyskuntien yh-

teistoiminta-asiakirja 

 Lähiö2000 –ohjelma 

 

KOULUTUS 

 
 Ammatillisen aikuiskou-

lutuksen toimeentulotur-

van uudistus 

 

 Maksuton esiopetus kuu-

sivuotiaiden ikäluokalle 

 Terve itsetuntoprojekti 

 Lisäopetus peruskouluissa 

(kymppiluokat) 

 Koululaisten iltapäiväker-

hotoiminnan kehittäminen 

 

 Ammattioppilaitosten  

innovatiiviset työpajat. 

 Nuorten työpajat 

 Tietoyhteiskuntaval-

miuksien kehittäminen.  

 

 Opettajien täydennyskou-

lutus huumeasioissa 

 

MUUT 

 

 

 

 

MUUT 

 Maahanmuuttajien ko-

touttaminen 

 Päihteiden väärinkäytön 

ehkäisy 

 Syrjinnän ja rasismin vas-

tainen toimintaohjelma 

 Lastensuojelun kehittä-

 Sosiaalihuollon asiak-

kaan aseman parantami-

nen 

 Itsemurhien ehkäisy 

 Lastensuojelukustannus-

 Laaja-alainen yhteistyö 

kuntien, seurakuntien, 

kolmannen sektorin orga-

nisaatioiden ja valtion vä-

lillä 

 Väkivallan ja prostituution 
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mistoimenpiteet 

 Huumausainepolitiikan 

tehostaminen 

 Vähemmistöryhmien  

aseman, kulttuurin ja har-

rastusmahdollisuuksien  

parantaminen  

 

ten tasausrahasto. 

 Syrjintäasiain valtuutettu 

 Suomen evankelis-

luterilaisen kirkon mää-

räraha syrjäytymisen eh-

käisyyn 

 Päihdeongelmaisten hoi-

don kehittäminen 

ehkäiseminen 

 Ikäihmisten aktivointi ja 

vanhustenhuollon laa-

tusuositukset 

 Varhaisen puuttumisen 

hanke 

 Harava-hanke 

 Kumppanuushankkeet 
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