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Sosiaali- ja terveysministeriö 

Viite: VN/23775/2022 

Asia: Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta laeiksi lapsilisälain, työttömyysturvalain, 
toimeentulotuesta annetun lain, opintotukilain ja sairausvakuutuslain väliaikaisesta 
muuttamisesta sekä laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 
muuttamisesta 

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on valtakunnallisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen 
kattojärjestö. SOSTE on sosiaali- ja terveyspoliittinen vaikuttaja ja asiantuntijajärjestö, joka 
rakentaa sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edellytyksiä yhteistyössä jäsenyhteisöjensä 
kanssa. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n varsinaisina jäseninä on yli 240 valtakunnallista 
sosiaali- ja terveysalan järjestöä ja yhteistyöjäseninä lähes 80 muuta sosiaali- ja terveysalan 
toimijaa. 
 

Lisätietoja: erityisasiantuntija Anna Järvinen, anna.jarvinen@soste.fi, p. 050 586 5677 
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SOSTE kannattaa pienituloisten lapsiperheiden tukemista määräaikaisilla etuuksien korotuksilla 
tilanteessa, jossa mm. ruoan, energian ja liikkumisen kustannukset ovat nousseet voimakkaasti. 
Esityksessä ehdotetaan, että työttömyysturvan lapsikorotukseen tehdään 20 prosentin korotus, 
toimeentulotuen alle 18-vuotiaiden lasten perusosaan 10 prosentin korotus, opintorahan 
huoltajakorotukseen 10 euron korotus ja lapsilisän yksinhuoltajakorotukseen 5 euron korotus 
kuukaudessa. Näiden korotusten on tarkoitus olla voimassa vuoden 2023 ajan. Yksityisen hoidon tuen 
hoitolisän täyttä määrää ehdotetaan korotettavaksi pysyvästi 100 eurolla.  

SOSTE kannattaa myös paljon sairastavien henkilöiden toimeentulon helpottamista lääkekaton 
jäädyttämisellä vuoden 2022 tasoon.   

SOSTE näkee myönteisenä, että muutosten yhteisvaikutuksen arvioidaan olevan erityisesti pienituloisten 
kotitalouksien käytettävissä olevia tuloja kasvattava. Tuki suuntautuu pienituloisiin, köyhyysriskissä 
oleviin lapsiperheisiin ja erityisesti yksinhuoltajien perheisiin. Jotta myös toimeentulotukea saavat 
perheet hyötyvät korotuksista, on tärkeää, että myös toimeentulotuen lasten perusosia korotetaan. 
Myös yksityisen hoidon tuen hoitolisän korotus kohdistuu pienituloisiin yksityisten 
varhaiskasvatuspalveluiden käyttäjiin. Lääkekorvausjärjestelmän vuosiomavastuun jäädyttäminen tukee 
erityisesti keskimääräistä sairaampia ja lääkkeistään eniten maksavia ihmisiä. 

Esitetyt korotukset ovat pääosin voimassa vuoden 2023. Niiden vaikutuksia pienituloisten toimeentuloon 
on seurattava ja arvioitava osana muita elinkustannusten nousun vuoksi tehtyjä tukitoimia. Tarvittaessa 
korotuksia on jatkettava. Lisäksi vuoden 2023 aikana on seurattava elinkustannusten kehittymistä ja 
tehtävä tarvittaessa lisätoimia pienituloisten ihmisten toimeentulon turvaamiseksi. Lapsiperheiden 
tukemisen lisäksi tulee arvioida myös muiden pienituloisten, erityisesti toimeentulotukea saavien 
ihmisten tarvetta lisätuille. Lapsiperheiden lisäksi elinkustannusten nousun on arvioitu osuvan erityisen 
raskaasti myös yksinasuviin.  

 

 


