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Perusturvan taso on liian alhainen

▪ Liian alhainen perusturva näkyy mm. leipäjonojen 
pidentymisenä, toimeentulotukihakemusten kasvuna ja 
köyhyyden pitkittymisenä

▪ Perusturva jäänyt taakse ansio- ja hintakehityksestä, lisäksi 
sitä leikattu mm. jäädyttämällä indeksejä

▪ Asumiskustannukset, ruoka ja sähkön siirtohinnat ovat 
nousseet, asiakasmaksut kasvaneet, lääkekulujen 
korvauksia heikennetty jne.

▪ Perusturvan taso ei riitä kattamaan riittävän 
vähimmäiskulutuksen menoja (mm. THL:n tutkimukset 
perusturvan riittävyydestä, viitebudjetit). 



Suomi allekirjoittanut Euroopan sosiaalisen 
peruskirjan

▪ Suomi saanut useita huomautuksia Euroopan neuvostolta 
perusturvan liian alhaisesta tasosta 

▪ Euroopan sosiaalisessa peruskirjassa (art. 12 ja 13) 
määritellään ehdoton alaraja sosiaaliturvaetuuksille ja 
sosiaaliavustuksille, vähintään 40 prosenttia 
mediaanitulosta

▪ Viimeisin ekvivalentti mediaanitulo vuodelta 2015 on 1976 
euroa kuukaudessa, siitä 40 prosenttia on 790 euroa/kk 
(nettomääräisenä)

▪ Noin 1000 euroa/kk tuesta jäisi verojen jälkeen käteen noin 
790 euroa/kk, jota voi siis pitää alinpana hyväksyttävänä 
perusturvaetuuden tasona



Lakialoite takuutulosta perusturvan 
parantamiseksi

▪ Ehdotetaan säädettäväksi laki takuutulosta ja muutettavaksi 
takuueläkkeestä annettua lakia 

▪ Noin 1000 euron takuutulo turvattaisiin kaikille 
syyperustaisia perusturvaetuuksia saaville: päiväraha 
sairauden, äitiyden, vanhemmuuden ja isyyden johdosta, 
kuntoutusraha, peruspäiväraha, työmarkkinatuki ja 
ansiosidonnaisen työttömyysturvan päiväraha. Verojen 
jälkeen noin 790 euroa/kk.

▪ Myös takuueläke nousisi noin 1000 euroon. Verojen jälkeen 
noin 950 euroa/kk.



Miten etuudet muuttuisivat?

▪ Sairauspäivärahan minimi:  594 -> 987,50 €/kk

▪ Minimimääräinen äitiysraha, kuntoutusraha, isyysraha ja 
vanhempainraha: 594 -> 987,50 €/kk

▪ Työttömän peruspäiväraha ja työmarkkinatuki:  697 ->
987,50 €/kk

▪ Takuueläke: 775,26 -> 987,50 €/kk 



Toteus, kustannukset ja vaikutukset

▪ Kela hallinnoisi takuutuloa. Toimeentuloturvaetuudet 
määräytyisivät kuten tähänkin asti, mutta mikäli etuuden 
määrä alittaa takuutulon, Kela maksaisi etuuden saajalle 
takuutulon turvaavan etuuden. 

▪ Uudistuksen nettokustannusvaikutus julkiselle taloudelle 
olisivat noin 950–1000 miljoonaa euroa/vuosi.

▪ Parantaisi miljoonan ihmisen taloudellista tilannetta:
- Henkilöitä, joiden tulot kasvaisivat uudistuksen 
seurauksena, olisi noin 930 000
- Takuueläke paranisi 120 000 takuueläkkeen saajalla ja 
uusia takuueläkkeen saajia olisi 165 000



Miksi juuri takuutulo?

▪ Parantaisi ansio- ja hintakehityksestä jälkeenjäänyttä 
perusturvaa

▪ Suomi noudattaisi jälleen Euroopan sosiaaliseen 
peruskirjaan tekemiään sitoumuksiaan

▪ Olisi toteutettavissa nopeasti ennen perusturvan laajempaa 
uudistamista




