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Vihreät nuoret asetti vuodelle 2018 
perustuloasiantuntijatyöryhmän etsi-
mään uusia ratkaisuja perustulon ja 
laajemmin Suomen sosiaaliturvan kehit-
tämiseen. Tämän pamfletin tarkoitus 
on selventää sosiaaliturvauudistuksen 
tarpeet, kiteyttää uudistuksen arvopohja 
sekä tarjota konkreettisia ratkaisuja ja 
kehitysehdotuksia julkiseen keskus-
teluun, tutkimukseen ja politiikkaan. 

Perustulo sekä siihen liittyvät periaatteet 
ovat olleet työn keskiössä, mutta tämä 
ei ole rajoittanut ratkaisujen hakemista 
perinteisen perustulon idean ulkopuo-
lelta. Oleellisinta onkin arvojen ja tavoit-
teiden saavuttaminen – eivät keinot. 

Pamfletin keskeinen avaus on uusi 
laajennettu perustulomalli. Myös 
asumisen tukia tarkastellaan syvälli-

semmin kuin mitä poliittiset puolueet 
ovat tähän asti tehneet.

Työn on tehnyt mahdolliseksi Suomessa 
käyty julkinen keskustelu, kotimainen ja 
kansainvälinen tutkimus sekä erityisesti 
Vihreän liiton työ perustulon kehittä-
misessä. Haluamme kiittää viimeisten 
vuosikymmenten aikana aktiivisesti 
keskusteluun osallistuneita sosiaalitur-
va-ajattelijoita ja -tutkijoita.
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MIkSI SOSIAALITURvAN UUDISTUS?

Haluamme uudistaa Suomen sosiaali-
turvajärjestelmän vastaamaan yhteis-
kunnallisten muutosten tuomiin haas-
teisiin. Väestön ikääntyessä huoltosuhde 
heikkenee, jolloin yhä pienempi osuus 
suomalaisista on töissä. Lisäksi työmark-
kinoiden muuttuessa perinteisen palk-
katyön rooli tehdystä työstä vähenee. 
Pätkä- ja osa-aikatyöt lisääntyvät samalla 
kun automatisaatio, digitalisaatio ja 
tekoäly muuttavat radikaalisti monen 
perinteisen ammatin työnkuvaa. Uusi 
työ on usein projektiluontoista ja yrit-
täjämäistä. Tarvitaan joustavaa sosiaa-
liturvaa, joka mahdollistaa ihmisten 
joustavan ja dynaamisen liikkumisen 
osa-aikatöiden ja eri alojen, yrittä-
jyyden, palkkatöiden ja opiskelun välillä. 
Korkean osaamistason työt lisääntyvät 
keskitason ja matalan osaamistason 
töiden vähentyessä. Tarvitsemme sosi-

aaliturvaa, jonka avustuksella on helppo 
uudelleen kouluttautua tai päivittää 
tietojaan.

Nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä 
muodostaa tukiviidakon, jonka edessä 
yksilö voi tuntea itsensä voimattomaksi. 
Tämä voi johtaa tukiverkon ulkopuolelle 
jäämiseen, sillä yksilöt eivät tiedä mihin 
kaikkiin etuuksiin he ovat oikeutettuja. 
Yksilö saattaa joutua myös tilanteeseen, 
jossa hän on liian sairas töihin, mutta 
liian terve eläkkeelle. Nykyinen monien 
päällekkäisten tukien järjestelmä 
aiheuttaa kannustinloukkuja eli tilan-
teita, joissa työnteko ei kannata, koska 
lisätulo leikkaa sosiaalitukia rankasti 
eikä käteen jää juuri mitään palkasta. 
Teknisesti puhutaan efektiivisestä margi-
naaliveroasteesta eli paljonko verot ja 
tukien leikkautuminen vähentävät jokai-

SOSIAALITURvAN UUDISTUSTARPEET JA REUNAEHDOT

sesta tienatusta eurosta käteen jäävää 
tuloa.

Näistä haasteista johtuen Suomessa 
on puhuttu viime vuosina laajalti sosi-
aaliturvan uudistamistarpeista. Useat 
puolueet ovat tarjonneet vastauksena 
uudistustarpeisiin erilaisia järjestelmiä, 
mutta kaikki ovat allekirjoittaneet samat 
tavoitteet: uuden järjestelmän on tuotava 
varmuutta ja kannustettava työntekoon.

Sosiaaliturvaa uudistettaessa tulee pitää 
sen tavoitteet ja arvopohja kirkkaina 
mielessä ja unohtaa eturyhmäpolitiikka 
ja mielikuviin perustuva moralisointi, 
sillä uudistuksen tavoitteena on turvata 
ihmisarvoinen elämä meille kaikille läpi 
elämän ja päivittää samalla hyvinvointi-
valtio tälle vuosisadalle.
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Esimerkki työttömän efektiivi-
sestä marginaaliveroasteesta eri 
tulotasoilla nykyjärjestelmässä. 
Pahimmillaan lisätulosta jää 
käteen alle 10%. Lähde: VATT



1) POISTAA köyHyyTTä 
JA LISää ykSILöN HyvINvOINTIA
•	 Takaa riittävän perustoimeentulon 

kaikille ja huomioi alueelliset erot 
asumisen hinnassa.

•	 Vähentää sosiaaliturvan alikäyttöä 
keventämällä byrokratiaa.

•	 Tuo perustulolla tuloihin ennustet-
tavuutta ja vähentää epävarmuutta. 
Epävarmuus lisää stressiä, heikentää 
toimintakykyä ja vaikeuttaa elämän 
suunnittelua lyhyellä ja pitkällä aikavä-
lillä.

•	 Mahdollistaa säästämisen myös tuen-
saajalle, mikä lisää tuensaajan taloudel-
lista vakautta ja itsenäisyyttä.

2) vASTAA MUUTTUvIEN 
TyöMARkkINOIDEN TARPEISIIN
•	 Vastaa nykyajan työelämän olosuhtei-

siin huomioimalla pätkätyön, osa-aika-
työn ja muut epätyypilliset työsuhteet.

•	 Mahdollistaa ja kannustaa työntekoon 
ja toimeliaisuuteen poistamalla kannus-
tinloukkuja tehden työnteosta mahdol-
lisimman usein kannattavaa ja lisäten 
työllisyyttä.

•	 Tukee yrittäjyyttä, opiskelua ja uudel-
leenkouluttautumista.

•	 Ottaa yrittäjät saman sosiaaliturvan 
piiriin.

•	 Varautuu teknologian nopean kehi-
tyksen tuomaan työttömyyteen ja työn 
vähentymiseen.

•	 Lieventää osaamisen ja tulojen polari-
saation negatiivisia vaikutuksia estäen 
syrjäytymisen ja turhautuneisuuden 
lisääntymistä.

3) ON HELPOSTI yMMäRRETTävä JA 
SAAvUTETTAvA 
•	 Vastaa eri ryhmien ja elämäntilanteiden 

tarpeisiin ilman turhaa ihmisten loke-
rointia toimien koko elämänkaaren 
kattavana tukiverkkona.

•	 Vähentää tarpeetonta etuuskäsittelyä ja 
suuntaa enemmän resursseja tukipalve-
luihin.

•	 Mahdollistaa tukien hakemisen yhdestä 
paikasta, josta löytyy myös ohjaus tuki-
palveluihin.

4) ON kUSTANNUSvAIkUTUkSILTAAN 
kESTävä JA POLIITTISESTI REALISTINEN
•	 On kustannuksiltaan realistinen ja 

mahdollistaa rahoituksen kestävällä 
verotuksella myös haastavalla huolto-

suhteella.
•	 Voidaan toteuttaa hallitusti pienissä 

askelissa parantaen uudistuksen onnis-
tumismahdollisuuksia.

•	 Ottaa huomioon sosiaaliset vaikutukset. 
Käyttää onnistumisen mittareina 
esimerkiksi tasa-arvon edistymistä, 
ilmastovaikutuksia sekä osallisuuden 
lisääntymistä.

•	 Mahdollistaa uudistusten kustannusvai-
kutusten arvioinnin simulaatioilla.

5) LISää ykSILöN OSALLISUUDEN 
JA MERkITykSELLISyyDEN kOkEMUSTA
•	 Tunnustaa yksilön yhteiskunnalle tuot-

taman arvon ja tämän potentiaalin 
muussakin kuin palkkatyössä.

•	 Lisää yksilön luottamusta yhteiskun-
taan sekä yhteiskunnan luottamusta 
yksilöön.

•	 Yhdistää ihmisiä läpi yhteiskuntaluok-
kien.

•	 Painottaa yksilön tukemista ja voimaan-
nuttamista kontrolloinnin sijaan.

•	 Ehkäisee syrjäytymistä turvatun perus-
toimeentulon ja kattavien tukipalve-
lujen yhdistelmällä.

PERUSTURvAN JA SOSIAALITURvAUUDISTUkSEN TAvOITTEET
Vihreiden nuorten mielestä hyvä sosiaaliturvajärjestelmä…



MALLIN kOkONAISUUS
Vihreiden nuorten sosiaaliturvamalli 
takaa kaikille perustoimeentulon, tuo 
varmuutta eri elämäntilanteisiin ja 
vähentää byrokratiaa. Mallin keskiössä 
on uusi perustulomalli, joka yhdistää ja 
korvaa yleisimmät nykyiset perustur-
vaetuudet yhdeksi selkeäksi tueksi. Sosi-
aaliturvamalli on osittaisen perustulon 
malli, jonka perusosa on vastikkeeton 
ja universaali, mutta jonka täydentävät 
osat hyödyntävät syyperusteisuutta ja 
tarveharkintaa.

Vihreiden nuorten perustulomalli 
laajentaa perinteisen universaalin perus-
tulon ajatusta korvaamaan useampia 
sosiaaliturvaetuuksia kuin mitä 
Suomessa on aiemmin esitetty. Mallissa 
perustuloon on paketoitu perusosa 

ja asumislisä, jotka yhdessä käyttäy-
tyvät perinteisen universaalin perus-
tulon tavoin. Perustulon suuruus on siis 
näiden kahden yhteenlaskettu summa. 
Tällainen modulaarinen eli eri osista 
koostuva  perustulo vastaa paremmin 
erilaisiin tarpeisiin kuin perinteinen 
universaali perustulo, joka on liian 
yksinkertainen korvaamaan keskeiset 
sosiaaliturvaetuudet. Riittävä perus-
tulon taso Lapissa ei riittäisi Helsingissä, 
ja vastaavasti riittävä taso Helsingissä 
olisi ylimitoitettu Lapissa. Siksi syype-
rusteisia perusturvaetuuksien element-
tejä on perusteltua säilyttää. 

Lisäturvaa erilaisiin elämäntilanteisiin 
tarjoavat harkinnanvarainen tuki, lapsi-

lisä sekä ansiosidonnainen työttömyys-
tuki. Ensisijaisena perusturvaetuutena 
perustulon tason tulee olla tarpeeksi 
korkea, jotta ehkäistään raskaamman 
viimesijaisen turvan tarvetta. Lisäksi 
säilyy muita tukia, joita ei tässä mallissa 
käsitellä. Perustulon osilla ja muilla 
tuilla on omat määräytymisperusteensa, 
mutta niille kaikille on yhteistä, että ne 
ovat yksilökohtaisia.

vIHREIDEN NUORTEN SOSIAALITURvAMALLI



PERUSTULO
PERUSOSA

vastikkeeton

universaali syyperustainen
ASUMISLISÄ

HARKINNAN-
VARAINEN

ANSIOSIDON-
SIDONNAINEN

LAPSILISÄ

TYÖTTÖMYYSTURVA

TUKI

VIHREIDEN NUORTEN PERUSTULO KOOSTUU PERUSTULOSTA, JOKA MUODOSTUU
PERUSOSASTA JA ASUMISLISÄSTÄ. SOSIAALITURVAA TÄYDENTÄÄ HARKINNAN-
VARAINEN TUKI SEKÄ ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA LAPSILISÄ.



PERUSTULON MAkSAMINEN JA vEROTUS
Mallin perustulo vähenee tulojen kasva-
essa tasaisesti ja ennustettavasti siten, 
että jokaisesta ansaitusta eurosta jää 
kohtuullinen osuus käteen. Tavoitteena 
on, että työnteko on aina kannattavaa 
ja eri tuloluokkia kohdellaan reilusti 
ja progressiivisesti. Tämä tarkoittaa 

käytännössä sitä, että ansiotuloverotusta 
ja sosiaaliturvaa tarkastellaan kokonai-
suutena, jossa efektiivinen marginaali-
veroaste pidetään kohtuullisena.  Efek-
tiivinen marginaaliveroaste ei koskaan 
saa ylittää 80%, mutta tavoitteellista olisi 

pysyä 30-70% välissä. Pitkällä aikavä-
lillä olisi tavoiteltavaa, että perustulon ja 
tuloveron lisäksi muita tuloleikkureita, 
kuten tulojen myötä leikkautuvia tukia 
tai päivähoitomaksua, ei olisi tai että 
näiden leikkautuminen olisi maltillista. 
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Perustulon maksaminen on mahdollista 
hoitaa tulorekisterin avulla niin, että sitä 
maksetaan vain tarvittava määrä täyden-
tämään muita tuloja. Toisin sanoen 
pienituloinen ei maksa ansiotuloveroa 
ennen kuin perustulo on leikkautunut 
pois. Tätä toteuttamistapaa kutsutaan 
negatiiviseksi tuloveroksi. Perustulo 
maksetaan tilille automaattisesti tulore-
kisterin avulla edeltävän maksukauden 
tulojen mukaan. Samaan lopputulok-

määrät tarkistetaan verovuoden jälkeen. 
Suurin osa yrittäjistä ottaa tulonsa palk-
katulona, jolloin tilanne on vastaava 
kuin palkansaajalla.

Perustulon osien tasot sidotaan asianmu-
kaisiin indekseihin, jotka heijastelevat 
pienituloisten kulurakennetta ja -tasoa. 
Näin vältytään ajan myötä riittämättö-
mäksi jäävältä sosiaaliturvan tasolta.

Vihreiden nuorten sosiaaliturvamalli 
ei ole vain lopullinen päämäärä vaan 
myös tiekartta samojen tavoitteiden 
toteuttamiseksi pienemmissä askelissa. 
Nykyistä sosiaaliturvaa voidaan kehittää 
osissa kohti Vihreiden nuorten sosiaali-
turvan ideaaleja: varmuutta, kattavuutta, 
ennustettavuutta, kannustavuutta ja 
yksinkertaisuutta. Tämä on myös poliitti-
sesti realistisempaa ja muutoksena halli-
tumpi kuin nopea kokonaisuudistus.
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seen päästään myös 
maksamalla perus-
tulo täysimääräisenä 
kaikille ja vastaavasti 
verottamalla kaikkea 
ansiotuloa kovemmin, 
mutta tämä tarkoittaa 
korkeampia nimellisiä 
veroasteita ja ylimää-
räistä rahan siirtelyä 
edestakaisin. Perus-
tulo on siis mahdollista 
toteuttaa myös ilman 
tulorekisteriä.

Myös yrittäjille kuuluu 
perustulo. Tällöin he 
ilmoittavat verottajalle 
arvion vuoden tuloista, 
jolloin verojen ja tukien 

Esimerkkilaskelma perustulosta negatiivisen tuloveron toteuttamistavalla



Perusosa pohjautuu Vihreän puolueen 
esittämään perustulomalliin ja on 
vastikkeeton ja universaali. Sen saavat 
automaattisesti kaikki sosiaaliturvan 
piirissä olevat täysi-ikäiset, mutta myös 
(esimerkiksi opintojen vuoksi) itsenäi-
sesti asuva alaikäinen voi myös saada 
perustuloa. Perusosa korvaa nykyisen 
työmarkkinatuen, peruspäivärahan, 
opintorahan sekä perustoimeentulo-
tuen. Eläkeläisten sosiaaliturvaa eli 
eläkkeitä käsitellään Vihreiden nuorten 
eläkepamfletissa (2017) eikä eläkkeitä 
siksi tarkastella tässä. Pitkällä aikavälillä 
olisi kuitenkin syytä integroida Kelan 
eläkkeet eli kansaneläke ja takuueläke 
osaksi kattavaa perustulojärjestelmää.

Vastikkeeton ja automaattinen perusosa 
varmistaa, että henkilöllä on joka 
elämäntilanteessa varmuus ainakin 

jostain tulosta. Jopa 27% toimeentulo-
tukea saavista kotitalouksista on vailla 
ensisijaisia etuuksia, joten automaat-
tinen perusosa parantaa merkittä-
västi heikoimmassa asemassa olevien 
tilannetta ja vähentää viimesijaisen 
etuuden tarvetta. Täysin syyperusteisen 
ja harkinnanvaraisen sosiaaliturvan 
olisi mahdotonta vastata kaikkiin erilai-
siin elämäntilanteisiin ilman kohtuu-
tonta byrokratiaa ja etuuskäsittelyä. 
Perusosa vastaa kaikille yhteisiin tarpei-
siin kuten ruokaan ja vaatteisiin sekä 
osaan asumisen menoista. Sen suuruus 
on riippuvainen siitä, kuinka paljon 
perustulossa painotetaan perusosaa tai 
asumislisää, sillä niiden yhteenlaskettu 
suuruus on olennaisin mittari riittävälle 
perustoimeentulolle. Perusosa sidotaan 
kansaneläkeindeksiin, joka seuraa pieni-
tuloisen kulurakennetta.

PERUSOSA PäHkINäNkUORESSA:
•	 vASTIkkEETON JA AUTOMAATTISESTI MAkSETTU, 

EI TARvITSE HAkEA
•	 SUURUUDELTAAN NykyISEN PERUSTURvAN NETTOTASON 

LUOkkAA ELI NOIN 600€
•	 SIDOTTU kANSANELäkEINDEkSIIN

 

ASkELEITA NykyJäRJESTELMäN kEHITTäMISEEN:
•	 TyöMARkkINATUkI JA PERUSPäIväRAHA yHDISTETääN
•	 OPINTORAHA NOSTETAAN TyöMARkkINATUEN TASOLLE
•	 kAIkkI PERUSTURvAETUUDET SIDOTAAN kANSANELäkE- 

INDEkSIIN JA INDEkSI MUUTETAAN vASTAAMAAN 
PAREMMIN PIENITULOISEN kULURAkENNETTA

•	 LOIvENNETAAN PERUSTURvAETUUkSIEN LEIkkAUTUMISTA 
TULOJEN NOUSTESSAM

 

PERUSOSA

https://www.vihreatnuoret.fi/wp-content/uploads/2018/06/elakepamfletti2017.pdf
https://www.vihreatnuoret.fi/wp-content/uploads/2018/06/elakepamfletti2017.pdf
http://tutkimusblogi.kela.fi/arkisto/4617
http://tutkimusblogi.kela.fi/arkisto/4617


Perusosasta erillisellä asumislisällä 
tasataan elinkustannusten alueellisia 
eroja, jotka johtuvat tarjontaa suurem-
masta asuntojen kysynnästä kasvukes-
kuksissa, mitä pahentaa riittämätön 
asuntotuotanto. Asumista tuetaan, 
koska asumismenot ovat merkittävä osa 
elämisen menoja, mutta ne vaihtelevat 
suuresti kotitalouksien välillä. Myös 
nykyisen yleisen asumistuen tavoitteena 
on huomioida ja tasoittaa näitä eroja. 
Asumismenot eivät myöskään jousta 
helposti työttömyyden kohdatessa, joten 
asumiskustannuksiin perustuva tuki on 
perusteltua työttömyyden vaikutuksia 
tasaavana tukena.

NykyISEN ASUMISTUEN ONgELMAT
Nykyiseen yleiseen asumistukeen 
vaikuttavat avopuolison tai samaan 
ruokakuntaan laskettavan kämppiksen 
tulot. Tämä tarkoittaa sitä, että toiselle voi 
syntyä elatusvelvollisuus, vaikka mitään 
juridista sopimusta kuten avioliittoa ei 
olisi solmittu. Käytännössä seurustelu-
kumppanin tai kämppiksen tulot voivat 
estää toisen asumistuen saamisen. Tämä 
hankaloittaa sopivien asumisratkaisujen 
toteuttamista ja voi kannustaa olemaan 
muuttamatta yhteen. Käytäntö asettaa 
kumppanit ja erilaiset ihmissuhteet 
eriarvoiseen asemaan ja luo ylimääräisiä 
valta-asetelmia seurustelusuhteisiin. 
Lisäksi Kela joutuu tekemään tulkintoja 
ihmisten yksityiselämästä.

Yleistä asumistukea syytetään usein 
yleisen vuokratason nostamisesta, 
koska se korvaa 80% asumiskuluista tiet-

ASUMISLISä
tyyn enimmäisasumismenojen rajaan 
saakka, mikä voi kannustaa asettamaan 
vuokrat vähintää tälle tasolle. Uusim-
missa tutkimuksissa tällaista vaiku-
tusta ei ole havaittu. Tämä voi kuitenkin 
johtua siitä, että nykyiset enimmäisasu-
mismenot ovat niin matalat, että suurin 
osa vuokrista ylittää tämän rajan joka 
tapauksessa. Siksi on riski, että vuokria 
nostava vaikutus tulee esiin, jos enim-
mäisasumismenojen rajoja nostetaan 
ilman muutoksia asumistuen rakentee-
seen.

Yleisen asumistuen leikkautumisaste on 
yli 30%, mikä nostaa merkittävästi pieni-
tuloisten efektiivistä marginaaliveroas-
tetta. Yleinen asumistuki voi kannustaa 
olemaan ottamatta lisää töitä vastaan 
etenkin kun lisääntyneestä tulosta voi 
koitua ilmoitusvelvollisuus.

https://vatt.fi/artikkeli/-/asset_publisher/asumistuki-vaikuttaa-vuokriin-luultua-vahemman


Vihreiden nuorten perustulomallin 
asumislisä on yksilökohtainen ja sitä 
haetaan syyperusteisena tukena osaksi 
perustuloa. Näin ollen sitä voisi kutsua 
myös perustulon asumisosaksi. Asumis-
lisän kohdentuminen pienituloisille 
tapahtuu perustulon leikkautumisen 
kautta perustulon vähentyessä auto-
maattisesti tulojen kasvaessa. Erillistä 
asumislisän tuloleikkuria tai -rajoja ei 
siis tarvita. Asumislisä korvaa nykyisen 
yleisen asumistuen. Syyperusteisena 
tukena se seuraa asumiskustannuksia ja 
siten vastaa sekä alueellisesti että sosiaa-
lisesti vaihtelevia asumiskustannuksia. 
Näin se kohdistuu paremmin enemmän 
tukea tarvitseville tuensaajille kuin 
pelkkä kaikille samansuuruinen perus-
tulo. 

Perustulokeskustelussa on esitetty myös 
niin sanottua elinkustannuslisämallia, 
jossa perustulon osana maksettaisiin 
alueellisesti porrastettua mutta hakijan 
toteutuneista asumiskustannuksista 
riippumatonta elinkustannuslisää. Tällä 

pyrittäisiin tasoittamaan alueellisia eroja 
asumisen hinnassa ilman byrokratiaa, 
mutta ratkaisuna se saattaa kuitenkin 
olla yhä liian yksinkertainen kohden-
taakseen tuet riittävän tehokkaasti. 
Siksi Vihreiden nuorten perustulomalli 
kannattaa syyperusteista perustulon 
asumislisää.

Asumislisän suuruus lasketaan asumis-
menojen ja alueellisesti määriteltyjen 
enimmäisasumismenojen perusteella. 
Enimmäisasumismenot heijastelevat 
todellista vuokratasoa, eli esimer-
kiksi Helsingissä sen tulisi olla selvästi 
nykyistä korkeampi. Tuki auttaa heitä, 
jotka eivät onnistu löytämään halpaa 
asuntoa, mutta sen ei tule ylimää-
räisesti kompensoida kalliimpaa 
asumista. Keino näiden tavoitteiden 
välillä tasapainoiluun on porrastettu tai 
liukuva korvausosuus (tai käänteisesti 
omavastuu). Siinä korvausosuus laskee 
asumiskustannusten noustessa, mikä 
kannustaa asumaan halvemmin, sillä 
sitä tuettaisiin suhteellisesti enemmän. 

ASUMISLISä kORvAA yLEISEN ASUMISTUEN
Käytännössä korvausosuuden täytyy 
olla pieni lähellä enimmäisasumisme-
noja. Tämä myös kannustaa asumaan 
yhdessä.

Asumislisä kannustaa halvempiin ja 
ilmastoystävällisempiin asumisrat-
kaisuihin kuten yhteisasumiseen ja 
kannustaa seurustelukumppaneita 
muuttamaan yhteen. Erillisistä ruoka-
kunnan kokoon perustuvista enim-
mäisasumismenojen rajoista luovutaan, 
sillä kukin asukas hakee tukea oman 
asumismeno-osuuteensa mukaisesti ja 
tähän sovelletaan samaa yksilökohtaista 
enimmäisasumismenojen rajaa. Puoli-
soiden ja kimppa-asujien välillä ei tehdä 
enää eroa. Lapsesta saa perhekohtaisen 
korotuksen enimmäisasumismenoihin. 
Kahden huoltajan taloudessa tämä 
korotus jaetaan molempien kesken, 
mutta lasten vuoro-asumisessa yhteis-
huoltajat saavat kukin korotuksen täysi-
määräisenä. Huoltajan luona asuvalle 
täysi-ikäiselle nuorelle ei myönnetä 
asumislisää.

http://perustulohack.fi/elinkustannuslisa/


Myös omistusasuja voi saada asumis-
lisää, jolloin laskemisessa käytetään 
apuna laskennallista vuokraa ja asunto-
tulon voittoa. Tällöin asumislisä laske-
taan ensin laskennallisen bruttovuokran 
mukaan käyttämällä samaa kaavaa 
kuin vuokra-asujatkin, minkä jälkeen 
saadusta tukisummasta vähennetään 
asuntotulon voitto. Jos erotus on negatii-
vinen, ei asumislisää makseta. Lasken-
nallinen vuokra on arvio siitä, kuinka 
paljon vastaavanlaisen markkinahin-
taisen asunnon vuokra olisi, ja se laske-
taan asunnon koon ja alueelliseen vuok-
ratason perusteella. Asuntotulo on se 
laskennallinen etu, joka saadaan vähen-
tämällä laskennallisesta bruttovuok-
rasta todelliset kulut kuten vastike ja 
asuntolainan korko. Asuntotulon voitto 
saadaan vähentämällä asuntotulosta sen 
laskennallinen pääomatulovero. Huomi-
oimalla asuntotulo laskettaessa omistus-
asujan asumislisää saatetaan vuokra- ja 
omistusasuminen yhdenvertaisiksi ja 
voidaan huomioida asuntotulo, jonka 
verottaminen suoraan on ongelmallista. 
Näin asumislisä ei ylimääräisesti tue 
omistusasujia enemmän kuin vuokralla 
asuvia. Laskennallisen vuokran määrit-
tämiseksi tarvitaan riittävän tarkka tieto-

kanta vuokrahinnoista.

Asumislisä voisi olla  kokonaan tai osit-
tain alueellisesti rahoitettu. Jos Suomeen 
luodaan maakuntahallinto, voisi tämä 
olla luonteva hallinnon taso hallin-
noimaan ja myöntämään asumislisää. 
Tämä edellyttää vastaavasti verotuksen 
uudelleenjärjestelyä ansiotulon koko-
naisverotuksen progressio säilyttäen. 
Koska kasvukeskukset ja niiden riit-
tämätön asuntotuotanto aiheuttavat 
suuria asumistukimenoja, olisi niiden 
perusteltua kustantaa nämä menot itse. 
Tämä loisi myös kannustimen alueel-
liselle hallinnolle korjata asuntopulaa, 
joka paitsi aiheuttaa epäinhimillistä 
kärsimystä, myös nostaa vuokrahintoja 
ja lisää asumistukimenoja.

Asuntotuotannon ja vuokrien tukia tulee 
tarkastella kriittisesti niiden epätasaisen 
kohdentumisen vuoksi, mutta sosiaa-
lista asuntotuotantoa ja -vuokrausta 
tulee jatkossakin järjestää ehkäisemään 
sosiaalista segregaatiota ja varmista-
maan asunto niille ihmisille, jotka eivät 
vapailta markkinoilta voi löytää sopivaa 
asuntoa.

ASUMISLISä PäHkINäNkUORESSA:
•	 SyyPERUSTEINEN, HAETAAN OSAkSI PERUSTULOA
•	 OSANA PERUSTULOA LEIkkAUTUU AUTOMAATTISESTI  

TULOJEN kASvAESSA, EI ERILLISTä ASUMISLISäN  
TULORAJAA

•	 TUkEA TODELLISIIN ASUMISkUSTANNUkSIIN, 
JOIDEN NOUSTESSA kORvAUSOSUUS LASkEE.

•	 ykSILökOHTAINEN, PUOLISON TULOT EIväT 
vAIkUTA TUkEEN

•	 MyöS OMISTUSASUJA vOI SAADA, TUESTA 
väHENNETääN ASUNTOTULON vOITTO

 

ASkELEITA NykyJäRJESTELMäN kEHITTäMISEEN:
•	 POISTETAAN PUOLISON JA käMPPIkSEN 

TULOJEN vAIkUTUS yLEISESTä ASUMISTUESTA.
•	 LOIvENNETAAN ASUMISTUEN TUkILEIkkURIA.
•	 PORRASTETAAN kORvAUSOSUUS JA NOSTETAAN 

ENIMMäISASUMISMENOJEN RAJOJA.
•	 yHDISTETääN ELäkELäISTEN ASUMISTUkI 

yLEISEEN ASUMISTUkEEN.

http://www.stat.fi/meta/kas/asuntotulo.html
http://www.stat.fi/meta/kas/asuntotulo.html


VUOKRA: YKSI ASUKAS KAKSI ASUKASTA
TUKI ASUMISKULUT TUKI / HLÖ TUKI YHT. ASUMISKULUT / HLÖ ASUMISKULUT YHT.

Solu 250€ 138,75 111,25 25,00 50,00 100,00 200,00
Yksiö 500€ 310,00 190,00 138,75 277,50 111,25 222,50
Yksiö 750€ 400,00 350,00 233,75 467,50 141,25 282,50
Kaksio 1000€ 400,00 600,00 310,00 620,00 190,00 380,00
Kaksio 1500€ 400,00 1100,00 400,00 800,00 350,00 700,00
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ESIMERkkI ASUMISLISäN LIUkUvASTA kORvAUSOSUUDESTA, JOS ENIMMäISASUMISMENOIkSI ASETETAAN 725 EUROA:



Vihreiden nuorten perustulomallin 
tavoitteena on, että se riittää elämi-
seen, mutta erilaiset elämäntilan-
teet voivat tuoda mukanaan yllättäviä 
menoja. Vaikka perustulo riittää useim-
missa tilanteissa, on elämäntilan-
teiden moninaisuuden vuoksi oltava 
myös viimesijainen tarveharkintainen 
tuki. Nykyjärjestelmässä tämä tuki on 
toimeentulotuki.

NykyISEN TOIMEENTULOTUEN ONgELMAT
Nykyinen viimesijainen toimeentulotuki 
on ongelmallinen, koska se synnyttää 
kohtuuttoman kannustinloukun aiheut-
taen tukien leikkautumisen pääsään-
töisesti sadalla prosentilla. Työnteko ei 
ole kannattavaa, jos ansaituista palkka-
tuloista käteen ei jää aiempaa enempää 
tukien leikkautuessa pois. 

Nykyinen toimeentulo ei myöskään 
mahdollista säästämistä vaan tuen saajan 
on ensin kulutettava omat säästönsä 
pois. Esimerkiksi nuori, joka on sääs-

tänyt asuntosäästötilille rahaa opiskelu-
jensa aikana, joutuu toimeentulotukea 
saadakseen käyttämään säästönsä, jos 
hän jää työttömäksi valmistuttuaan tai 
hänen opintotukikuukautensa loppuvat 
kesken opintojen. Säästämisen mahdol-
lisuus lisää kokemusta oman elämän 
hallinnasta ja parantaa mahdollisuuksia 
nousta pois köyhyydestä. 

Toimeentulotuen aiheuttama stigma on 
myös suuri ja tuen hakeminen monimut-
kaista ja byrokraattista. Toimeentulotuki 
saattaa jäädä tästä syystä hakematta 
vaikka henkilö olisi oikeutettu toimeen-
tulotukeen. Tukien alikäyttö onkin eräs 
köyhyyttä Suomessa lisäävistä syistä.

HARkINNANvARAINEN TUkI

https://vatt.fi/documents/2956369/3012213/muistio_50.pdf
https://vatt.fi/documents/2956369/3012213/muistio_50.pdf
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/101200/071kuivalainen.pdf
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/101200/071kuivalainen.pdf


HARkINNANvARAINEN TUkI 
kORvAA TOIMEENTULOTUEN 
Vihreiden nuorten perustulon perusosa 
korvaa perustoimeentulotuen tarpeet-
tomana, ja ehkäisevä ja täydentävä 
toimeentulotuki yhdistetään uudeksi 
harkinnanvaraiseksi tueksi. Tuki on 
tarkoitettu lyhytaikaiseksi lisätueksi 
yllättävien elämäntilanteiden sattuessa 
tai muiden toimeentulo-ongelmien 
vuoksi silloin, kun muu sosiaaliturva ja 
tulot eivät riitä elämiseen.

Harkinnanvaraista tukea toistuvasti 
hakeville tarjotaan aktiivisesti palve-
luohjausta. Kuntien sosiaalihuollon, 
työvoimahallinnon ja sosiaalietuuk-
sista vastaavan tahon yhteistyötä tulee 
kehittää, jotta palveluita tarvitsevilla on 
matala kynnys päästä tarvitsemiensa 
tukipalveluiden piiriin. Harkinnanva-
raisen tuen myöntää ja maksaa kunta 

tai laajempi paikallishallinto kuten 
maakunta, joka myös huolehtii paikal-
lisesta sosiaalihuollosta. Näin tuki ja 
palvelu saadaan paremmin integroitua.

Harkinnanvarainen tuki mahdollistaa 
pienimuotoisen säästämisen. Verrattuna 
nykyiseen toimeentulotukeen lievenne-
tään kohtuullisten säästöjen vaikutusta 
tuen hakemisessa eikä pakoteta reali-
soimaan pieniä säästöjä tai omaisuutta. 
Tämä helpottaa pienituloisen pitkäjän-
teistä talouden suunnittelua ja asunnon 
hankintaa.

HARkINNANvARAINEN TUkI PäHkINäNkUORESSA:
•	 TARvEHARkINTAINEN JA SyyPERUSTEINEN
•	 vASTAA TASOLTAAN NykyISTä TOIMEENTULOTUkEA
•	 LyHyTAIkAINEN JA MääRäAIkAINEN
•	 INTEgROITU OSAkSI SOSIAALITOIMEN TUkIPALvELUITA, 

MUTTA PALvELUISTA kIELTäyTyMINEN EI OLE Syy 
TUEN EvääMISELLE

•	 MAHDOLLISTAA ASUMISEN OMISTUSASUNNOSSA JA 
SääSTäMISEN

 
ASkELEITA NykyJäRJESTELMäN kEHITTäMISEEN:
•	 LOIvENNETAAN TOIMEENTULOTUEN TUkILEIkkURIA.
•	 kOHTUULLISTETAAN SääSTöJEN vAIkUTUSTA 

TOIMEENTULOTUEN HAUSSA.
•	 LISäTääN TUkIPALvELUIDEN RESURSSEJA JA 

INTEgRAATIOTA TOIMEENTULOTUkEEN.



Ansiosidonnaisen työttömyysturvan 
tarkoitus on tukea ihmisiä työttömyyden 
kohdatessa ja tulojen samalla äkillisesti 
romahtaessa. Näin heillä on mahdolli-
suus etsiä omaan osaamisen sopivampaa 
työpaikkaa joustavasti ilman välitöntä 
kiirettä. Tämä on myös kansantaloudel-
lisesti kannattavaa.

NykyTILAN ONgELMIA
Ansiosidonnainen työttömyysturva 
eli ansiopäiväraha on 95% verorahoit-
teinen, mutta vaikka kaikki maksavat 
palkastaan sosiaaliturvamaksun, vain 
työttömyyskassoihin kuuluvat voivat 
saada tukea. Tämä “kaikki maksaa – osa 
saa” -malli on eriarvoistava.

Ansiopäivärahan enimmäispituus on 
nykyään 300-500 arkipäivää. On tutkittu, 
että työllistyminen kasvaa tuen loppu-
misen lähestyessä. Tulee myös pohtia, 
onko korkeankin tulotason ylläpitä-
minen pitkäksi aikaa verorahojen 
järkevää käyttöä. Ansiopäivärahan 
korkea tuloleikkuri nostaa muiden 

tukien tavoin efektiivistä marginaalive-
roastetta ja aiheutta tuloloukkuja.

UUSI yLEINEN 
ANSIOSIDONNAINEN TyöTTöMyySTURvA
Vihreiden nuorten sosiaaliturvamal-
lissa ansiosidonnainen työttömyysturva 
kuuluu kaikille, eikä se ole riippuvainen 
työttömyyskassan jäsenyydestä. Ansiosi-
donnaisen maksamiselle ja rahoitukselle 
on erilaisia mahdollisia vaihtoehtoja: 
niistä voivat huolehtia joko valtio, paikal-
lishallinto kuten maakunta tai jaetusti 
molemmat. Yksityiset työttömyyskassat 
voivat jatkossakin tarjota jäsenilleen lisä-
turvaa. Yksityisten työttömyyskassojen 
merkityksen vähentyessä tulisi liittojen 
tarjota jatkossakin mielekkäitä jäsene-
tuja ja tehokasta edunvalvontaa, jotta 
suomalaisten palkansaajien verrattain 
hyvä järjestäytymisaste ei romahda.

Ansiosidonnaisen työttömyysturvan 
suuruus määräytyy samalla tavalla kuin 
sen ansio-osa nykyäänkin, mutta sille 
voi olla järkevää asettaa katto. Nykyinen 

ANSIOSIDONNAINEN TyöTTöMyySTURvA
ansiosidonnaisen päivärahan perusosa 
korvataan perustulolla, jolloin loput 
maksetaan perustulon päälle. Ansi-
osidonnaisen työttömyysturvan kesto 
lyhennetään 250 arkipäivään. Pitkään 
työssä olleiden pidemmästä ja korkeam-
masta ansiosidonnaisesta turvasta 
luovutaan. Lyhentämisen tavoite on 
lyhentää työttömyysjaksoja ja pienentää 
etuusmenoja. Pituus on kuitenkin riit-
tävä työnhakua varten tai koulutuk-
seen hakeutumiselle. Työssäoloehdon 
määräytymisperusteita tulee jousta-
voittaa esimerkiksi tuomalla työtun-
tien rinnalle tuloperusteinen tarkas-
telu, mikä ottaisi paremmin huomioon 
epäsäännöllisen työn. Ansiosidonnaisen 
työttömyystuen leikkautumista ja sen 
vaikutusta efektiiviseen marginaalivero-
sasteeseen täytyy tarkastella.

Ansiosidonnaisen tavoitteita on tuet-
tava myös parantamalla työllisyyspal-
veluita ja lisäämällä henkilökohtaista 
ohjausta. Kun työllisyyspalvelut voivat 
aidosti tukea ihmisen työllistymistä 

https://www.talouspolitiikanarviointineuvosto.fi/wordpress/wp-content/uploads/2017/01/unemployment-insurance-in-finland-a-review-of-recent-changes-and-empirical-evidence-on-behavioral-responses.pdf
https://www.talouspolitiikanarviointineuvosto.fi/wordpress/wp-content/uploads/2017/01/unemployment-insurance-in-finland-a-review-of-recent-changes-and-empirical-evidence-on-behavioral-responses.pdf


hänelle sopivaan työpaikkaan, työttö-
myysjaksojen pituutta saadaan lyhen-
nettyä ja ansiosidonnaisen aiheuttamia 
kuluja pienennettyä. Ansiosidonnaisen 
saaminen ei velvoita aktivointitoimiin, 
mutta tukea haettaessa tarjotaan aktii-
visesti työllisyyspalveluita. Maakunta 
tai muu paikallishallinto järjestää työl-
lisyyspalvelut, jolloin sen rooli tuen 
maksajana olisi luontevaa integraatiota.

Yrittäjät otetaan yleisen ansiosidon-
naisen työttömyysturvan piiriin. Nyky-
tilanteessa heillä on vapaaehtoinen 
ansiosidonnainen turva, mutta se on 
kalliimpi ja sen ehdot ovat huonommat 
kuin palkansaajien vastaava. Yhtenäi-
sessä järjestelmässä työssäoloehtoa voi 
kartuttaa sekä palkkatyössä että yrittäjän 
palkkatuloista, eikä yrittäjäksi ryhty-
minen ansiosidonnaisen tuen aikana 
lakkauta tukea kuten nykyään.

ANSIOSIDONNAINEN TyöTTöMyySTURvA 
PäHkINäNkUORESSA JA ASkELEET:
•	 kUULUU kAIkILLE TyöSSäOLOEHDON TäyTTävILLE, 

EI vAADI kASSAJäSENyyTTä
•	 PITUUS 250 PäIvää
•	 LAADUkkAAT JA ykSILöLLISET TyöLLISyySPALvELUT
•	 yRITTäJäT MUkAAN yLEISEEN ANSIOSIDONNAISEEN 

TyöTTöMyySTURvAAN



Vanhempainpäivärahat siirretään 
suoraan Kelan maksettaviksi. Tämä 
vähentää yksittäisen työntekijän talou-
dellista riskiä työnantajalle ja parantaa 
etenkin nuorten naisten asemaa 
työmarkkinoilla. Vanhempainpäiväraha 
tulee jakaa 6+6+6 -mallilla, jossa 6 kk on 
yhdelle huoltajalle, 6 kk toiselle huolta-
jalle ja 6 kk vapaasti jaettavaksi.

Lasten päivähoitomaksu nykyisellään 
kasvaa vanhempien tulojen mukaan, 
mikä nostaa efektiivistä marginaali-
veroastetta noin 10 prosenttiyksikköä. 
Päivähoitomaksuista tulee luopua koko-
naan. Resurssien sopeuttamiseksi tämä 
voidaan tehdä vaiheittain aloittaen 
5-vuotiaista siirtyen nuorempiin. Työt-
tömälle vanhemmalle ei aseteta eril-
lisiä kodinhoitovelvoitteita, jotta hän voi 
keskittyä työnhakuun tai koulutukseen. 
Kotihoidontuesta luovutaan.

Lapsilisä tulee jakaa tasan huoltajien 
kesken toisin kuin nykytilanteessa, 
jossa se maksetaan vain yhdelle huol-
tajalle. Lapsilisä tulee ulottaa myös 
17-vuotiaisiin. Yksinhuoltajilla on usein 
vaikea taloudellinen tilanne. Siksi lapsi-
lisään kuuluu jatkossakin yksinhuolta-
jakorotus, jonka tason riittävyyttä tulee 
tarkastella. Toisin kuin nykyään, avoliitto 
uuden seurustelukumppanin kanssa ei 
välittömästi poista oikeutta yksinhuolta-
jakorotukseen. Lapsen vaikutus asumis-
lisään on kuvattu kappaleessa 2.3.

vANHEMMUUDEN TUET
vANHEMMUUDEN TUET PäHkINäNkUORESSA 
JA ASkELEET:
•	 vANHEMPAINPäIväRAHAT SIIRRETääN SUORAAN 

kELAN MAkSETTAvIkSI
•	 PäIväHOITOMAkSUISTA LUOvUTAAN
•	 kOTINHOITOTUESTA LUOvUTAAN
•	 LAPSILISä JAETAAN TASAN HUOLTAJIEN kESkEN
•	 LAPSILISä MyöS 17-vUOTIAILLE



Nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä ja tuet 
ovat hyvin erilaisia erilaisissa elämänti-
lanteissa eläville ihmisille. Siksi on syytä 
tarkastella perustulon vaikutuksia eri 
ihmisryhmien kannalta.  Kuka tahansa 
voi olla olla jossain vaiheessa elämäänsä 
pienituloinen tai muuten taloudelli-
sesti epävarmassa tilanteessa. Perustulo 
helpottaa elämää monissa näissä tilan-
teissa verrattun nykyjärjestelmään.

NUORET JA OPISkELIJAT
Henkilö on oikeutettu perustuloon 
täytettyään 18 vuotta. Itsenäisesti asuva 
alaikäinen voi myös saada perustuloa. 
Lisääntyneet sosiaalityön resurssit 
vähentävät nuorten syrjäytymistä.

Perustulon ansiosta opiskelijoiden tuen 
taso nousisi samalle tasolle muiden 
perusturvaetuuksien kanssa. Tämä olisi 
merkittävä muutos, sillä näin opiske-
lija saa aidon mahdollisuuden keskittyä 
opintoihin. Opintoraha siis korvautuu 
perustulolla. Opintolaina voidaan 

säilyttää lisätukena opinnoille, mutta 
opiskelun tulee olla mahdollista myös 
ilman lainaa.  

Perustulo parantaa opiskelijan toimeen-
tulon ennustettavuutta. Tällä hetkellä 
lähes kolmasosa opiskelijoista kärsii 
mielenterveyden ongelmista. Suurin syy 
näiden taustalla on oman toimeentulon 
epävarmuus. Nykyinen opintotukijärjes-
telmä rankaisee opiskelijaa, jos opinnot 
eivät etene suunnitellusti. Perustulossa 
ei ole nykyisen opintotukijärjestelmän 
opintopistevaatimusta, joten se ei leik-
kaudu, vaikka opintojen suorittamisessa 
tulisikin katko esimerkiksi sairauden 
takia.

Perustulo mahdollistaa joustavamman 
opiskelun ja työelämän yhdistämisen 
sekä helpottaa opiskelijan siirtymistä 
esimerkiksi yrittäjäksi. Perustulo 
helpottaa myös elinikäistä oppimista. 
Jo pitkään työelämässä olleellekin on 
helpompaa siirtyä opiskelemaan ja 

vAIkUTUkSET ERILAISIIN ELäMäNTILANTEISIIN
päivittää osaamistaan kesken työuran 
kun toimeentulon taso ei romahda opin-
totuelle siirtymisen vuoksi eikä turvan 
saaminen edellytä byrokratiarumbaa.

TyöELäMä JA TyöTTöMyyS
Vihreiden nuorten sosiaaliturvamallissa  
perustulo korvaa työttömän perustur-
vaetuudet kuten työmarkkinatuen. Tämä 
tarkoittaa, että jokaisesta tienatusta 
eurosta jäisi jatkossa aina kohtuullinen 
ja ennakoitava osuus käteen toisin kuin 
nyt. Tämä kannustaisi lyhytaikaisenkin 
työn vastaanottamiseen ja työnteon lisää-
miseen. Perustulo antaa työntekijälle 
taloudellista vakautta työpaikasta riip-
pumatta, mikä parantaa hänen neuvot-
teluasemaa työmarkkinoilla. Toisaalta 
pienikin lisäys tuloihin yhdessä vahvan 
perusturvan kanssa lisää merkittävästi 
elämänlaatua.

Yleinen ansiosidonnainen työttömyys-
turva ulotetaan koskemaan kaikkia, 
jolloin siitä hyötyvät myös nykyiset 

http://www.yths.fi/filebank/4237-KOTT_2016_korjattu_final_0217.pdf
http://www.yths.fi/filebank/4237-KOTT_2016_korjattu_final_0217.pdf


työttömyyskassoihin kuulumattomat 
palkansaajat, jotka tyypillisesti ovat 
keskimääräistä pienempipalkkaisia. 
Tämä tekee työelämästä oikedenmukai-
sempaa ja tasaa tuloeroja.

Perustoimeentulon saamisen edelly-
tyksenä ei mallissa olisi aktiivisuuden 
osoittaminen tai työvoimatoimiston 
koulutuksiin osallistuminen, mutta työl-
lisyyspalveluja olisi silti tarjolla. Jatkossa 
työvoimatoimisto keskittyisikin tarjoa-
maan koulutuksia ja ohjausta sekä autta-
maan työnhaussa ja välittämään työtä 
etuuskäsittelyn sijaan.

yRITTäJäT
Yrittäminen muuttuu helpommaksi, 
kun perustulo antaa vakaan pohja, jolta 
ponnistaa ja ottaa riskejä. Henkilö voi 
siis joustavasti liikkua ansiotyön ja yrit-
täjyyden välissä ilman tukien sanktioita. 
Tämä tuo helpotusta erityisesti olosuh-
teiden pakosta yrittäjinä toimiville, 
joiden asema on lähempänä palkan-

saajaa kuin päätoimista yrittäjää.
Yrittäjien ansiosidonnainen työttö-
myysturva muuttuu reilummaksi, kun 
se yhdistetään palkansaajien turvan 
kanssa. Myös yrittäjäksi ryhtyminen 
ansiosidonnaisen työttömyysturvan 
aikana mahdollistuu ilman tuen väli-
töntä lakkauttamista. Yrittäjän riski työn-
tekijän palkkaamisesta pienenee, kun 
vanhempainpäivärahat siirtyvät Kelan 
maksettaviksi. 



FEMINISTINEN ARvIOINTI
Feminismi on on tärkeää kaikessa poli-
tiikassa – niin myös sosiaaliturvassa. 
Vihreiden nuorten sosiaaliturvamalli 
pyrkii lisäämään tasa-arvoa työelämässä 
ja sen ulkopuolella. Perustulon lisäksi 
tärkeässä roolissa ovat julkisin varoin 
kustannettut palvelut kuten sosiaali- ja 
terveyspalvelut, varhaiskasvatus ja sosi-
aalityö.

Suomessa on tutkittu laajasti sosiaali-
turvan alikäytöstä johtuvia ongelmia. 
Tukien hakemiseen liittyy usein erilaisia 
monimutkaisia prosesseja ja tukien 

alikäyttö on suurinta juuri hanka-
lien hakuprosessien vaatimien tukien 
kohdalla. Yhteiskunnallisesti huonoim-
massa asemassa olevat ovat useimmiten 
niitä joilta tuet jäävät hakematta. He ovat 
usein myös niitä jotka tarvitsisivat tukia 
kaikkein eniten.

Perustulo olisi merkittävä parannus 
etenkin määräaikaisissa ja osa-aikai-
sissa työsuhteissa työskenteleville, jotka 
ovat tyypillisesti naisia. Miehet, yli 
30-vuotiaat ja korkeasti koulutetut saavat 
keskimäärin korkeampaa ansiosidon-

naista työttömyysturvaa, mikä ylläpitää 
eriarvoisuutta myös yhteiskunnan tuilla 
ollessa. Perustulo ja ansiosidonnaisen 
vahvempi progressio olisivat feminis-
tistä politiikkaa.

Perustulo lisää yksilönvapautta ja 
mahdollistaa puolisosta tai elinympä-
ristöstä riippumattomien valintojen 
tekemisen. Nykytilassa puolison tulot 
vaikuttavat moniin sosiaalitukiin. 
Vanhempainvapaiden siirto Kelan 
maksettavaksi ja niiden tasaisempi 
jakaantuminen vanhempien kesken 
parantaa naisten asemaa työmarkki-
noilla. Perustulo korvaa ongelmallisena 
pidetyn kotihoidontuen, joka yhdessä 
työelämän epätasa-arvoisen palkka-
rakenteen kanssa kannustaa äitejä 
jäämään kotiin ja pois työmarkkinoilta 
pitkiksi ajoiksi. Vaikka perustulo ei 
olekaan sidottu lasten hoitamiseen, voi 
sillä olla mahdollisesti samantapainen 
vaikutus. Muun muassa siksi perustulon 
sukupuolivaikutuksia tulee seurata ja 
mitata. 

SOSIAALISTEN vAIkUTUSTEN ARvIOINTI



ILMASTONMUUTOS JA TOIMEENTULO
Ilmastonmuutos on aikamme suurimpia 
uhkia väestönkasvun ohella. Riittävällä 
perustoimeentulolla takaamme ilmas-
tonmuutoksen uhkien, kuten ruuan 
hinnan nousun, sähkökatkosten ja ilmas-
topakolaisuuden, realisoituessa sen, että 
suhteellinen köyhyys ei Suomessa muutu 
absoluuttiseksi köyhyydeksi. Riittävä 
perustarpeet tyydyttävä vastikkeeton 
perustulo takaa suomalainen yhteis-
kunnan säilymisen yhtenä maailman 
turvallisimmista ja tasa-arvoisimmista 
paikoista elää.
On mahdollista, että perustulon 

tuloeroja tasaava vaikutus voi nostaa 
kulutusta ja siten aiheuttaa lisää pääs-
töjä, mikäli kulutusta ei ohjata verotuk-
sella ympäristölle ystävällisempään ja 
kestävämpään suuntaan. Sosiaalitur-
vauudistuksen ohella tulisi ympäristö-
haittojen verotusta lisätä ja ympäristölle 
haitallisia tukia vähentää, mikä auttaa 
myös sosiaaliturvan rahoitusta.



ww

Jotta voimme taata kaikille riittävän 
perustoimeentulon sekä kannustaa työn-
tekoon, on nykyjärjestelmään tehtävä 
suuria muutoksia. Nämä muutokset 
tuovat lyhyellä aikavälillä merkit-
täviä lisäkustannuksia, mutta pitkällä 
aikavälillä ne tekevät yhteiskunnasta 
paremman paikan elää ja tehdä työtä. 
Sosiaaliturvajärjestelmää uudistettaessa 
hyvinvointivaltion perustavoitteiden 
turvaaminen on oltava prioriteettilis-
talla ensimmäisenä. Kustannusten tulee 
kuitenkin olla tasapainossa julkisen 
talouden kanssa.

Pitkällä aikavälillä on tavoiteltavaa, että 
verotuksen painopiste siirtyy enemmän 
kulutukseen ja omistamiseen perustu-
vaan verotukseen. Siksi sosiaaliturvan 
rahoitusta ei voida sitoa vain tulovero-
tukseen, kuten minkään muun julkisen 
palvelun rahoitusta ei tulisi sitoa tiettyyn 
rahoituslähteeseen. On todennäköistä, 
että negatiivisella tuloverolla toteutetun 
perustulon myötä suorat sosiaalietuus-

menot säilyvät samalla tasolla mutta 
tuloverokertymä pienenee hieman 
nykyisestä. Esimerkiksi korkeammalla 
kiinteistöverolla voidaan kompensoida 
nousevia asumistukimenoja, ja suurten 
omaisuuksien maltillisella varallisuus-
verolla voidaan paikata pienentynyttä 
tuloverokertymää. Julkisen sektorin 
järkevä rahoitus ei liity kuitenkaan 
vain sosiaaliturvaan. Järkevästä vero-
politiikasta on linjattu lisää Vihreiden 
nuorten talouspoliittisessa ohjelmassa. 
Progression kautta toteutettava tulon-
jako on kuitenkin yhä tavoiteltavaa. 
Perustulon tavoitteena ei ole itsessään 
muuttaa keskituloisten nettotuloja, 
vaan taata kaikille mahdollisuudet riittä-
vään toimeentuloon ja tehdä työnteosta 

MALLIN kUSTANNUkSET JA RAHOITUS
kannustavampaa. 
Lopullinen tavoite tuloverotuksen ja sosi-
aaliturvan leikkautumisen yhtenäisestä 
tarkastelusta vaatii suuria muutoksia 
verojärjestelmään. Tuloverotuksen ja 
tukien leikkautumisen yhtenäistäminen 
tarkoittaa efektiivisen marginaalive-
roasteen ja sen progression asettamista 
halutulle tasolle, joka hieman vaih-
telee kunnallisveron ja mahdollisen 
maakuntaveron mukaan. Tuloveron 
vähennyksistä on pyrittävä eroon, jotta 
efektiivinen marginaaliveroaste olisi 
johdonmukainen.

KUSTANNUKSET

TURVAN
TASO

TYÖN
KANNUSTAVUUS

TUEN
KOHDENTUMINEN

TULOVEROKERTYMÄN
MUUTOS

TUKIEN
LEIKKAUTUMINEN

Uudistuksia tehdessä 
täytyy tasapainoilla 
kolmen tavoitteen 
välillä.

https://www.vihreatnuoret.fi/wp-content/uploads/2018/06/Talouspoliittinenohjelma2016stilisoimaton.pdf
https://www.vihreatnuoret.fi/wp-content/uploads/2018/06/Talouspoliittinenohjelma2016stilisoimaton.pdf


Mallin dynaamiset vaikutukset talouden 
ja ihmisten toimintaan ovat merkittäviä. 
Tapa ajatella työntekoa muuttuu koko-
naan, sillä perustulon myötä ihmisellä 
on mahdollisuus toteuttaa itseään - 
esimerkiksi perustaa yritys tai täydentää 
omaa osaamista kouluttautumalla. 
Merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat 
työnteon kannustavuuteen, työnteon ja 
elämisen joustavoitumiseen sekä byro-
kratian vähenemiseen.

Perustulon vastikkeettomuus yhdessä 
kohtuullisen leikkautumisen kanssa 
takaa, että työn vastaanottaminen on 
useammin kannattavaa kuin mitä tällä 
hetkellä. Työn vastaanottaminen siis 
aina lisää käytettävissä olevia tuloja. 

Köyhyyden ja sen tuoman stressin vähe-
neminen vapauttaa ihmisten aikaa ja 
energiaa työlle, työn hakemiselle, opis-
kelulle ja muulle toimeliaisuudelle.  
Tämä tarkoittaa, että työmarkkinat voivat 
toimia dynaamisemmin, kun työnteon 
esteitä on vähemmän ja työn kysyntä 
ja tarjonta kohtaavat paremmin. Perus-
tulon myötä voidaan myös helpommin 
joustavoittaa myös työelämän pelisään-
töjä. Tällä kaikella on työllisyysastetta 
nostava vaikutus. Työllisyysasteen nousu 
kompensoi sosiaaliturvan nousevia 
kustannuksia.

Perustulolla voi olla myös tietyissä tulo-
luokissa negatiivisia vaikutuksia työn-
teon kannustavuuteen. Jos ansiotulo-

DyNAAMISET vAIkUTUkSET TALOUTEEN
veroastetta nostetaan, voivat työnteon 
kannusteet heikentyä. Koska ihminen 
töitä tehdessään saa jo perustuloa, sen 
saaminen kompensoidaan korkeam-
malla työn verotuksella. Tämä vaikutus 
kuitenkin vähenee siirryttäessä yhä 
enemmän kuluttamisen ja omistamisen 
verottamiseen perustuvaan järjestel-
mään.



ASkELEET kOHTI PAREMPAA SOSIAALITURvAA
KORJATAAN KANSANELÄKEINDEKSI
VASTAAMAAN PIENITULOISEN
KULURAKENNETTA

YKSILÖKOHTAISTETAAN KAIKKI
TUET POISTAMALLA PUOLISON
TULOJEN VAIKUTUS

SIIRRETÄÄN VANHEMPAINPÄIVÄ-
RAHAT KELAN MAKSETTAVIKSI JA
JAETAAN ETUUDET HUOLTAJIEN
KESKEN 6+6+6-MALLILLA

MAHDOLLISTETAAN YRITYKSEN
PERUSTAMINEN ANSIOSIDONNAISEN
TYÖTTÖMYYSTURVAN SAANNIN
AIKANA

KEHITETÄÄN YLEISTÄ
ASUMISTUKEA

YHDISTETÄÄN TYÖMARKKINATUKI
JA PERUSPÄIVÄRAHA

YHDISTETÄÄN YLEINEN
ASUMISTUKI JA ELÄKKEENSAAJAN
ASUMISTUKI

NOSTETAAN OPINTORAHA
TYÖMARKKINATUEN TASOLLE

SIIRRETÄÄN ANSIOSIDONNAINEN
TYÖTTÖMYYSTURVA KOKONAAN
KELAN MAKSETTAVAKSI JA ULO-
TETAAN SE KAIKILLE PALKAN-
SAAJILLE JA YRITTÄJILLE

- TEHDÄÄN KORVAUSOSUUDESTA
- PÄIVITETÄÄN ENIMMÄISASUMISMENOT ALUEELLISESTI

RIITTÄVÄLLE TASOLLE
- POISTETAAN RUOKAKUNNAN KOKOON PERUSTUVAT

- SIIRRETÄÄN YLEINEN ASUMISTUKI PAIKALLISHALLINNON
MAKSETTAVAKSI

ASUMISTUESTA
- OMISTUSASUJILLA ASUNTOTULON VOITTO VÄHENNETÄÄN

ENIMMÄISASUMISMENOJEN RAJAT JA OTETAAN KÄYTTÖÖN
ENIMMÄISASUMISMENOJEN LAPSIKOROTUS

LUODAAN TYÖMARKKINATUEN,
PERUSPÄIVÄRAHAN JA YLEISEN
ASUMISTUEN TULOLEIKKUREIHIN
YHTEINEN 40% KATTO

POISTETAAN PÄIVÄHOITOMAKSUT
VAIHEITTAIN

KOHTUULLISTETAAN TUKIEN
TULOLEIKKUREITA

INTEGROIDAAN TUKIEN LEIKKAU- 
TUMINEN ANSIOTULOVEROTUKSEEN
JOLLOIN SAADAAN YHTENÄINEN JA
PROGRESSIIVINEN EFEKTIIVINEN
MARGINAALIVERO ANSIOTULOIHIN.
OTETAAN KÄYTTÖÖN NEGATIIVINEN
TULOVERO TULOREKISTERIN
AVULLA

KORVATAAN YHDISTETTY TYÖ-
MARKKINATUKI JA PERUSPÄIVÄ-
RAHA SEKÄ OPINTORAHA JA
PERUSTOIMEENTULOTUKI
VASTIKKEETTOMALLA JA
AUTOMAATTISELLA
PERUSTULON PERUSOSALLA

1 2 3 4

8 7 6 5

9 10 11 12

13
14


