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Sosiaaliturvakomitea v.2020-2027
Komitea uudistaa sosiaaliturvaa 
kokonaisuutena. Se käsittelee 
perusturvaa, ansioturvaa, 
toimeentulotukea ja niiden välistä 
yhteyttä ja rahoitusta sekä palveluiden 
nykyistä parempaa yhteensovittamista 
etuuksiin.
Työssä otetaan huomioon 
elämäntilanteiden moninaisuus ja 
niiden muutokset sekä siirtymät 
etuudelta toiselle. Komitea ei käsittele 
vanhuuseläkkeitä.



Tulevia muutoksia sosiaaliturvaan ja palveluihin 
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Työttömyysturva ja 
työvoimapalvelut

• Pohjoismainen 
työvoimapalvelumalli, 
työnhakuvelvoite (1.5.2022)

• Lisäpäivien poisto, +55 
muutosturvapaketti (1.1.2023)

• Palkkatukiuudistus (1.1.2023)

• Sovitellun 
työttömyyspäivärahan 
kehittäminen (1.1.2023).

• Työttömyyspäivärahan 
työssäoloehdon 
”euroistaminen” (n.1.5.2023)

• Työvoimapalveluiden siirto 
valtiolta kuntiin, TE24 (2024)

Perhevapaat 

• Kokonaisuudistus (1.8.2022) 

Eläkkeet ja kuntoutus

• Eläkejärjestelmien 
yhdistäminen

• Työkyvyttömyyseläkkeen 
lineaarinen malli

• Osa-sairauspäiväraha?

Ryhmähenkivakuutus

• Uudet ehdot, korvausten 
korotus v.2023?



Työttömyysturvan lisäpäivät
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• Työttömyysturvan lisäpäivät poistetaan asteittain v.2023 alkaen.

• Lisäpäivät poistuvat kokonaan vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneiltä.



Uusi 55+ muutosturvapaketti 1.1.2023 
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• Lisäpäivien tilalle tulossa uusi muutosturvapaketti 
• oikeus muutosturvakoulutukseen (2 kk palkkaa vastaavasti) 
• oikeus irtisanomiskorvaukseen (=muutosturvaraha, 1 kk palkkaa vastaavasti)

• Muutosturvakoulutuksen ja muutosturvarahan saamisen yhteiset edellytykset:
1) työnantaja irtisanonut tuotannollisin ja taloudellisin irtisanomisperustein
2) täyttänyt viimeistään irtisanomispäivänä 55 vuotta
3) ollut viimeistään irtisanomispäivänä yhdenjaksoisesti saman työnantajan 

palveluksessa vähintään viisi vuotta ja
4) rekisteröitynyt työnhakijaksi TE-toimistoon 60 pv kuluessa irtisanomispäivästä

• Rahoitetaan työnantajien maksamalla muutosturvamaksulla; 1) irtisanovan 
työnantajan osa ja 2) kaikille työnantajille kohdistuva yhteinen osa. 



Uusi 55+ muutosturvapaketti 1.1.2023
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• TE-toimiston kautta muutosturvakoulutus, jonka ajalta saa työttömyysturvaa. 
• Koulutuksen tulee olla ammatillisia valmiuksia lisäävää tai yritystoimintaa 

tukevaa koulutusta, joka tukee nopeaa uudelleen työllistymistä.
• Enimmäiskesto 6 kk.
• Irtisanotun omat toiveet ensisijaiset, mutta TE-toimiston tehtävä arvioida, että edellä 

mainitut edellytykset täyttyvät.

• Muutosturvaraha on haettava itse työttömyyskassasta tai Kelasta kolmen 
kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä. 
• Ei vaikuta työttömyyspäivärahan määrään.
• Työttömyyskassa maksaa kaikille jäsenilleen, vaikka ei saisi ansiopäivärahaa. 
• Kolmen kuukauden hakuaika voi ylittyä vain painavasta syystä, esim. vakava sairaus.
• Oikeus muutosturvarahaan myös, vaikka työllistyy heti aiemman työsuhteen päätyttyä 

toisen työnantajan palvelukseen. 
• Nykyistä muutosturvan työllistymisvapaata pidennetään 5-15-25 päivään. 



Mitä tarkoittaa työssäoloehdon 
euroistaminen/tuloperusteinen työssäoloehto?
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• Työssäoloehdosta poistetaan 18 h/vko työaikavaatimus. Työajalla ei merkitystä.

• Oikeus ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan syntyy pelkästään 
kuukausiansioiden perusteella. Tulorajana minimikuukausitulo, jolta kertyy 
ansio-osa. Nousee kansaneläkeindeksillä vuosittain. 
Vähintään 862 €/kk (v.2022) kertyy ansioilla kuukausi työssäoloehtoa
431-861 €/kk (vähintään puolet täydestä) ansioilla puoli kuukautta työssäoloehtoa
6 kk ansioita 28 kk aikana = työssäoloehto täyttyy 

• Voimaan näillä näkymin 1.5.2023

• Hallitus päätti toteuttaa muutoksen osana 110 milj. euron työllisyyspakettia eli 
muutoksesta säästöä. Osalla ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha heikentyy 
nykyisestä. Osa pääsee ensimmäistä kertaa ansiosidonnaiselle. 



Hallitus esittää sosiaaliturvaetuuksiin 
ylimääräistä indeksikorotusta v. 2022
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• Esityksen tavoitteena on turvata pienituloisten eläkkeensaajien ja 
etuudensaajien maksukykyä kiihtyvän inflaation aikana. 

• Tarkistus korottaisi esityksen mukaisia etuuksia ajalla 1.8. – 31.12.2022 ja 
opintorahaa ajalla 1.8.2022 – 31.7.2023.

• Etuudet nousevat
• täysi kansaneläke noin 24 €/kk
• työmarkkinatuki ja peruspäiväraha noin 26 €/kk
• ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha, vuorottelukorvaus, liikkuvuusavustus
• toimeentulotuen perusosa noin 18 €/kk 
• itsenäisesti asuvan täysi-ikäisen opintoraha noin 14,5 €/kk
• sairauspäivärahan, kuntoutusrahan ja vanhempainpäivärahan 

vähimmäismäärät 
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