Sosiaaliturvaa
uudistetaan
kestävällä
tavalla, syy
perusteisuus
säilyttäen

Suomen sosiaaliturvajärjestelmä on kehittynyt ja
tarjoaa kohtuullista turvaa. Tunnistettuja puutteita
voidaan ratkaista kehittämällä nykyjärjestelmää.
Tämä on suuri työ ja se tulisi aloittaa mahdollisimman
nopeasti, jotta hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus
voidaan turvata julkisen talouden kestävyysvajeen ja
demografian muutoksen asettaessa kustannuspaineita.

Uudistuksen lähtökohtana pitää olla työnteko, työllistyminen ja osallisuuden vahvistaminen, niin että sosiaaliturvajärjestelmä
kannustaa työhön ja työn vastaanottamiseen
paremmin kuin nykyisin. Oikeuksien ja velvollisuuksien tasapainoa lisätään. Työnteon
pitää olla aina taloudellisesti kannattavaa,
vaikka sosiaaliturvan osuus pienenee työtulojen lisääntyessä.
Osaamisen ja työkyvyn tukemisen pitää
olla keskeisessä asemassa, sillä ne edistävät
työllisyyttä, työssä pysymistä ja työurien pitenemistä. Palkkatyön ja yrittäjyyden yhdistäminen työn tekemisen tapana pitää ottaa
huomioon vahvemmin.
Sosiaaliturvan kokonaisuudistus onnistuu vain toimivien sosiaali- ja terveyspalveluiden tuella. Palveluiden ja etuuksien yhteensovittamista vahvistetaan. Palveluiden
toimivuutta ja kohdentumista parannetaan.
Henkilökohtaisten palveluiden saatavuus
varmistetaan ja tuetaan henkilön osallisuutta
ja työllistymistä vaiheittaisten palvelupolkujen avulla myös digitalisaatiota hyödyntäen.

OSAAVA, KANNUSTAVA JA TURVALLINEN SUOMI

Sosiaaliturvauudistuksessa tulee säilyttää etuuksien syyperusteisuus ja osittainen
tarveharkintaisuus. Näin voidaan varmistaa
sekä järjestelmän rahoituksellinen kestävyys
että palveluiden ja etuuksien oikea kohdentuminen. Järjestelmää selkeytetään esimerkiksi osin yhdistämällä perusturvaetuuksia.
Sosiaaliturvauudistus pitää tehdä rahoituksellisesti kestävällä tavalla. Se ei saa nostaa sosiaaliturvan kustannuksia pidemmällä
aikavälillä. Asumistukea uudistetaan osana
asuntopolitiikkaa siten, että asumistuen kustannuksia hillitään.
Ansiosidonnainen sosiaaliturva mukaan
lukien työeläkejärjestelmä jätetään valmisteltavassa sosiaaliturvauudistuksessa tarkastelun ulkopuolelle. Ansiosidonnaisen
työttömyysturvan kytkentä työttömyysturvan perusturvaan sekä kassaperusteinen
järjestämistapa turvataan uudistuksessa.
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Syyperusteisuus ja osittainen tarveharkintaisuus säilytetään
Oikeuksien ja velvollisuuksien tasapainoa lisätään
Palvelujen ja etuuksien yhteensovittamista vahvistetaan
Uudistus tehdään rahoituksellisesti kestävällä tavalla
Asumistuen kustannuksia hillitään

Sosiaaliturvan menot
2019 rahassa
Lähde: THL
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Akavan
päätavoitteet
Osaamistason nostamiseksi huolehditaan
koko koulutusketju kuntoon
TKI-panostukset nostetaan 4 prosenttiin
BKT:sta vuoteen 2030 mennessä
Julkinen talous saatetaan tasapainoon
Työn verotusta kevennetään
Työllisyysaste nostetaan 80 prosenttiin
Työturvallisuuslaki uudistetaan
työhyvinvoinnin parantamiseksi
Sosiaaliturvaa uudistetaan
kannustavalla ja kestävällä tavalla
Suomi on aktiivinen toimija EU:ssa
Sisäiseen ja ulkoiseen
turvallisuuteen panostetaan
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