
Peruspalveluministeri uskoo hyvinvointivaltioon ja 
kuntauudistukseen  
Eriarvoisuuden, köyhyyden ja syrjäytymisen vähentäminen on uuden hallitusohjelman ensimmäinen 
painopiste. Peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardson on silminnähden tyytyväinen 
kirjaukseen ja korostaa hallituspuolueiden olleen yksimielisiä asiasta. 

”Luulen, että asiaan on vaikuttanut vahva käsitys siitä, kuinka Suomi on kehittynyt viimeisten 
vuosikymmenten aikana.” 

Ministeri tarkoittaa hyvinvointierojen pitkään jatkunutta kasvua suuren laman jälkeen. Hän kertoo 
olevansa hyvinvointivaltion suuri kannattaja, jopa vannovansa sen nimeen. 

”1990-luvulla alkaneelle eriarvoistumiselle on kerta kaikkiaan pantava stoppi, muuten suomalaisen 
yhteiskunnan kestävyys, kilpailukyky ja laajempi hyvinvointi alkavat murentua toden teolla.” 

Avainsanoja eriarvoisuuden vähentämisessä ovat sosiaali- ja terveysongelmien ennalta ehkäisy, 
ministeriöiden yhteistyö ja kuntarakenteen uudistus. Politiikkaohjelmat tai valinnanvapauden lisääminen 
eivät riitä. 

Guzenina-Richardson uskoo, että eriarvoisuus vähenee Suomessa jo tällä hallituskaudella. Muutos 
kasvaa pienistä siemenistä. Hän toivoo, että työ jatkuisi hallituskautta pitempään kansallisena 
projektina. 

Ensimmäisenä hallitus korottaa perusturvaa. 

”Satasen korotus (työttömyysturvaan) tarvitaan, että ihmiset eivät putoa ensisijaisen työttömyysturvan 
läpi viimesijaisen turvan, toimeentulotuen varaan. Korotuksella saamme tukijärjestelmän oikeaan 
asentoon. Sama koskee asumistukea. Siksi asumistuen tulorajaan tulee korotus, ja koko 
asumistukijärjestelmä uudistetaan tämän hallituksen aikana." 

”Nämä eivät ole ihan pieniä siemeniä nykytilanteessa. Edellisen hallituksen aikana valtiontalous oli 
plussan puolella ja pystyttiin tekemään kahdeksan miljardin veronkevennykset. Tämä hallitus on perinyt 
miinusmerkkisen valtiontalouden, ja siitä huolimatta teemme näin mittavan perusturvan parannuksen. 
Lisäksi tulossa olevat vanhuspalvelulaki ja sosiaalihuoltolain kokonaisuudistus vähentävät 
eriarvoisuutta ja terveyseroja.” 

Merkittävin keino puolustaa hyvinvointivaltiota on kuitenkin kuntauudistus.  

”Kuntaremontti on ainoa oikea tapa saada Suomi kestävälle tielle, jotta tulevat sukupolvet pärjäävät ja 
hyvinvointivaltion edellytykset pysyvät pystyssä. Sanotaan, että ihmiset ovat vastuussa omasta 
elämästään, mutta kyllä sillä on merkitystä, millaiset puitteet tarjoamme ihmisille selviytyä arjen 
haasteista.” 

Laaja kuntaremontti ei ministerin mukaan viivästytä palvelurakenteen uudistamista. 

”Tämä ei pidä paikkaansa. Palvelurakenteen uudistus tapahtuu tässä rinnalla. Nämä asiat kuuluvat 
yhteen. Kuntauudistus on vielä alkutekijöissään. Mutta lopputuloksena turvataan ihmisille tärkeät 
palvelut.” 



Palveluiden rahoitusjärjestelmään Kataisen hallitus ei aio koskea.  

”Valitettavasti yhteiskuntaa ei ole mahdollista rakentaa valmiiksi yhdellä kertaa.” 

Niinpä monikanavarahoitus jatkuu eikä hallitus aio kokeilla yksikanavarahoitusta. 

”Itse katson, että meidän pitää ottaa vakaita, selkeitä askeleita monikanavarahoituksen 
yksinkertaistamiseksi.” 

Hallitus siis selkiyttää monikanavarahoitusta ja tekee sitä läpinäkyväksi. Järjestelmän ongelmat ovat 
tiedossa. 

”Olisi tietysti hassua väittää, ettei nykyisessä rahoitusjärjestelmässä ole mitään korjattavaa, kun useat 
selvitykset OECD:tä myöten pitävät monikanavarahoitusta kustannusten hallinnan ja väestön 
eriarvoistumisen kannalta ongelmallisena.” 

”Kyllä rahoitusjärjestelmä ja terveyserojen kasvu ovat sidoksissa toisiinsa. Samalla kun voimme olla 
syystäkin ylpeitä työterveyshuollosta, on työttömien terveydenhuollossa puutteita alueesta riippuen. 
Samoin ikääntyneiden terveyspalveluissa on ison remontin paikka, ennen kuin saamme yhtä hyvät 
palvelut terveyskeskuksista kuin työterveyshuollosta.” 

Hallitusohjelma korostaa ennalta ehkäisyä. Guzenina-Richardson näkee, että parasta ennalta 
ehkäisyä on hyvinvointivaltion kokonaisvaltainen tapa tuottaa hyvinvointia. 

”Mikään ei maksa yhteiskunnalle niin paljon kuin yksin ongelmiensa kanssa painimaan jätetty perhe. On 
sosiaalipoliittista ennalta ehkäisyä, että pystymme perusturvan, asumistuen ja toimeentulotuen avulla 
vahvistamaan perheiden edellytyksiä selviytyä.” 

Ministeri ei näe, että ennalta ehkäisyltä puuttuisi taloudelliset kannustimet. Resursoidessaan ennalta 
ehkäisyä kunnat korjaavat myös hyötyjä. 

”Itse asiassa sehän tulee moninkertaisena takaisin. Jos panostamme koulun aloittaneeseen lapseen, 
jolla on oppimisvaikeuksia, ja tuemme perhettä oikea-aikaisesti, niin sillä kyllä vältetään aika iso lasku.” 

”Meillä tehdään usein lyhytnäköisesti näitä laskelmia, että mitä mikäkin panostus tuo tullessaan. Pitäisi 
aina katsoa pidempi kaari. Jos nyt investoimme ihmisiin, niin se hyödyttää koko kansakuntaa. Tästähän 
hyvinvointivaltiossa on kyse.” 

Ministerin mielestä valinnanvapaus ei saa lisätä eriarvoisuutta.  

”On tärkeä katsoa yhden toimenpiteen heijastusvaikutuksia muuhun yhteiskuntaan. Jos valinnanvapaus 
tarkoittaa, että toisten valinnanvapaus heikentää toisten perusedellytyksiä selviytyä, silloin emme puhu 
enää hyvinvointivaltiosta tai hyvinvointiyhteiskunnasta.” 

Guzenina-Richardson ei ole huolissaan nykylainsäädännön antaman valinnanvapauden toteutumisesta 
Suomessa. Kuntarakenteen uudistus tulee parantamaan kuntien mahdollisuuksia tukea asukkaidensa 
lakisääteistä oikeutta valita hoitopaikkansa. 

”Juuri tähän me tarvitsemme kunta- ja palvelurakenteen uudistusta. Sillä tehdään Suomen rajojen 
sisäpuolella olevasta järjestelmästä kestävää, eikä meillä ole sen jälkeen toivottavasti enää haavoittuvia 
pieniä kuntia.” 



Sen sijaan Guzenina-Richardsonia pohdituttaa kansalaisten mahdollisuus liikkua EU:n alueella ja 
saada palveluita ja etuuksia toisessa maassa.  

”Euroopassa tehdyt linjaukset voivat asettaa Suomen kohtuuttomaan asemaan. Suomessa pitäisi 
käydä laajempaa keskustelua, että mihin meidän järjestelmämme tulee riittämään.” 

Ministerin mukaan Euroopassa yleinen vakuutusperusteinen ja Suomen asumisperusteinen järjestelmä 
eivät ole helposti sovitettavissa yhteen. Suomalainen järjestelmä ei tule kestämään sitä, että yhä 
useampi EU-kansalainen pääsee jo kohtuullisen lyhyellä oleskelulla suomalaisen sosiaaliturvan piiriin.  

”Meillä on tiedossa jo aika paljon tapauksia, joissa takuueläkettä maksetaan Suomen rajojen 
ulkopuolelle EU:n sisälle. Henkilö ei asu Suomessa eikä ole Suomen kansalainen, mutta on päässyt 
suomalaisen sosiaaliturvan piiriin.” 
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