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KÖYHYYSRYHMÄN	ESITYS	HALLITUSOHJELMAAN	

Saatteeksi	
Laajapohjainen, eri yhteiskunnallisista toimijoista koostuva köyhyysryhmä
koottiin ensimmäisen kerran neljä vuotta sitten. Silloin ryhmä laati
vetoomuksen hallitusohjelmaa varten syveneviin toimeentulo-, hyvinvointi- ja
terveyseroihin puuttumiseksi ja peruspalvelujen turvaamiseksi.

Haaste on edelleen ajankohtainen. Hyvinvoivasta yhteiskunnasta osattomaksi
jääminen on monien kohdalla syventynyt ja siihen liittyvät kysymykset tulleet
monitahoisemmiksi. Samalla sosiaaliset etäisyydet ovat kasvaneet. Enemmistö
katsoo huono-osaisuutta etäisyyden päästä.

Tässä tilanteessa nousi ajatus jatkaa köyhyysryhmän työskentelyä. Mukaan
kutsuttiin edelliskertaa laajempi ryhmä yhteiskunnallisia toimijoita, joilla on
kosketuspinta hyvinvoinnin luomiseen ja hyvinvoinnin katveessa elettävään
arkeen.

Merkittävää on, että kaikki kutsutut tahot lähtivät mukaan työskentelyyn.
Työskentely on ollut rakentavaa ja määrätietoista. Se kertoo yhteisestä tahdosta
ja valmiudesta vahvistaa yhteiskunnan eettistä perustaa ja tarkastella
yhteiskuntakehitystä heikoimmassa asemassa olevien näkökulmasta.

Tavoitteeksi asetettiin esittää tulevaan hallitusohjelmaan painopisteitä ja
konkreettisia toimenpide-esityksiä köyhyyden ja ulkopuolisuuden
vähentämiseksi ja ehkäisemiseksi sekä kaikkia koskevan hyvinvoinnin
vahvistamiseksi. Yhteisen työskentelyn tuloksena on eettisen tahtotilan kiteytys,
yleislinjaukset ja painotukset sekä joukko tarvittavia yksityiskohtaisia
toimenpiteitä.

Ryhmässä vallitsi vahva yksimielisyys siitä, että ratkaisu ei ole erillisessä
köyhyyspolitiikassa, joka kasvattaa sosiaalista etäisyyttä ja jakaa kansalaisia.
Ratkaisuja on etsittävä siitä, että kaikessa yhteiskuntapolitiikassa, olipa kyse
talous-, sosiaali-, vero-, koulutus- tai asuntopolitiikasta, huomio tulee kiinnittää
niiden ryhmien hyvinvointiin, toimeentuloon, terveyteen ja
osallistumismahdollisuuksiin, jotka ovat joutuneet tai uhkaavat joutua
hyvinvointiyhteiskunnan katveisiin.  Yhteiskunnan kokonaiskehitystä on syytä
tarkastella ja arvioida heikoimmassa asemassa olevien näkökulmasta.
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Ryhmän työn tukena on ansiokkaalla tavalla toiminut kaikkia mukana olevia
tahoja edustava asiantuntijaverkosto. Esitän lämpimät kiitokseni sekä
köyhyysryhmän työskentelyyn osallistuneille että kaikille, jotka ovat antaneet eri
tavoin panoksensa tähän työhön.

Kari Mäkinen

arkkipiispa

Köyhyysryhmän puheenjohtaja
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KÖYHYYSRYHMÄN	ESITYS	HALLITUSOHJELMAAN		

YHTEINEN	EETTINEN	TAHTOTILA	TULEVAISUUDEN	
SUOMESTA	
Kaikkien kansalaisten hyvinvoinnin ja ihmisarvoisen elämän edistäminen on
yhteiskuntapolitiikan luovuttamaton ja itseisarvoinen päämäärä. Sitä ei voi
alistaa muille päämäärille.

Sosiaalisesti ja eettisesti kestävässä yhteiskunnassa hyvinvointia ja yhteiskunnan
tilaa arvioidaan vaikeimmassa tilanteessa olevien näkökulmasta.  Kaikkien
yhteiskuntapolitiikan lohkojen tehtävä on toimia siten, että ihmisten väliset
hyvinvointi- ja terveyserot sekä sosiaaliset etäisyydet supistuvat. Se edellyttää
myös heikoimmassa asemassa olevien ryhmien pärjäämis- ja toimintakyvyn,
työllistymisen ja toimeentulon parantamista sekä ihmisten osallisuuden
vahvistamista.

Yhteiskunnan eettisiä voimavaroja kysytään erityisesti silloin, kun taloudelliset
voimavarat ovat niukentumassa suhteessa odotuksiin ja tarpeisiin. On
kohtalokasta, jos pääsee muodostumaan sosiaalinen tai eettinen kestävyysvaje.

ESITYS	HALLITUSOHJELMAN	YLEISLINJAUKSIKSI	
Suomalainen hyvinvointivaltio on menestystarina. Sillä on monia vahvuuksia,
jotka nostavat Suomen maailman parhaiden maiden joukkoon.

Vahvuuksia ovat vakiintuneet neuvottelumenettelyt, toimiva julkinen hallinto ja
korkea kansalaisten luottamus. Hyvinvointivaltion perusratkaisuihin kuuluvat
mahdollisuus koulutukseen ja työhön, yksilölliset oikeudet ja velvollisuudet,
alueellisen ja sosiaalisen liikkuvuuden mahdollistavat palvelut ja tulonsiirrot
sekä syy- ja riskiperustainen sosiaaliturva. Näiden varaan yhteiskuntaa on myös
jatkossa rakennettava.

Uusi suuntautuminen heikoimmassa asemassa olevien näkökulmasta

Laaja yhteisymmärrys vallitsee siitä, että talouskasvun alhaisuus, työllisyyden
heikko kehitys, väestö- ja kotitalousrakenteen muutos sekä julkisen talouden
velkaantuminen vaativat erityisen huomion. Tarvitaan uutta suuntautumista,
arvioidaanpa yhteiskunnan tilaa eriarvoisuuden ja köyhyyden tai kasvun,
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työllisyyden ja julkisen talouden näkökulmasta. Kasvu, työllisyys ja kaikkien
hyvinvoinnin ylläpitäminen ovat sidoksissa toisiinsa.

Uuden suuntautumisen lähtökohtana ja tavoitteena tulee olla kaikkien
ihmisarvon takaaminen kaikissa olosuhteissa. Se on kaiken politiikan ensisijainen
tehtävä. Niukkuutta jaettaessa ratkaisujen eettinen, ihmisarvoa ja arvokkuuden
kokemusta edistävä arviointi on entistä välttämättömämpää.

Siksi yhteiskuntaa ja yhteiskuntapolitiikkaa kaikilla politiikan alueilla on
uudistettava tavalla, joka vahvistaa ennen kaikkea heikoimmassa asemassa
olevien hyvinvointia ja terveyttä. Yhteiskunnallisten erojen ja jakojen
laajentuminen on pysäytettävä vahvistamalla heikossa asemassa olevien
suhteellista asemaa.

Heikoimmassa asemassa olevien taloudellisen ja sosiaalisen aseman
turvaamiseen kiinnitetään erityistä huomiota, kun kestävyysvajeen hallinta
edellyttänee säästäväisyyden ohella myös menojen vähennyksiä.

Kestävyysvajeen hallinta ei saa synnyttää eettistä ja inhimillistä
kestävyysvajetta.

Kaikki ovat tarpeellisia

Osallistuminen, ryhmän jäsenyys ja tarpeellisuuden kokemus ovat olennaisia
hyvinvoinnin ja hyvän elämän tekijöitä.

Kasvun ja työllisyyden edistäminen on välttämätöntä köyhyyden vähentämiseksi
ja osallisuuden vahvistamiseksi. Työllisyysasteen nostaminen kaikissa
työikäisissä väestöryhmissä tulee olla keskeisin yhteiskuntapolitiikan tavoite. Se
edellyttää talouskasvun lisäksi kannustinrakenteen parantamista viimesijaisen
turvan ja palkkatulojen yhteensovitusta uudistamalla sekä työllistymisen
edellytysten parantamista kaikissa väestöryhmissä.

Ytimessä ovat laajapohjaisesti valmistellut työelämän uudistukset,
työllistämiseen kannustavat uudistukset sosiaaliturvassa ja koulutuspolitiikassa,
byrokratia- ja kannustinloukkujen purkaminen, kaikkein heikoimmassa
työllisyysasemassa olevien tukipalvelujen kehittäminen ja asuntopolitiikan
uudistaminen työllisyyttä tukevasti.
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Vastuuta ei saa siirtää heikoimpien hartioille

Parannettaessa yhteiskunnan ja organisaatioiden kykyä sopeutua
toimintaympäristön muutoksiin, on tehtävä myös rakenteellisia uudistuksia. Ne
aiheuttavat murrosvaiheen turvattomuutta, jolloin ihmiset tarvitsevat erityistä
tukea.

Erityistä huomiota on kiinnitettävä sopeutumisen taloudellisten kustannusten
rinnalla sosiaalisiin ja inhimillisiin kustannuksiin. Vastuuta seurauksista ei saa
siirtää niiden hartioille, jotka eivät pysty sitä kantamaan.

Huono-osaisuuden periytyminen on pysäytettävä

Kasvun ja työllisyyden edistämiselle ei voida uhrata heikossa asemassa olevien
ryhmien käyttämiä erityispalveluja ja tulonsiirtoja. Niitä on kuitenkin
uudistettava. Keskeisenä haasteena on kotitalouksien välttämättömien menojen
jatkuva kasvu. Pienituloisten ryhmien asumiskustannukset on saatava laskuun.
Se on välttämätöntä kohtuullisen elintason takaamiseksi ja työmarkkinoiden
toimivuuden parantamiseksi.

Ylisukupolvisen huono-osaisuuden estämiseksi tulee erityisesti kiinnittää
huomiota köyhien lapsiperheiden asemaan.

Yhteiskunnan eriarvoistuminen johtaa osan ihmisistä tilanteeseen, joka
heikentää mahdollisuuksia koulutukseen ja työllistymiseen sekä vähentää
innovatiivisuutta. Ihmiset ovat yhteiskunnan tärkein voimavara. Suomella ei ole
varaa jättää ihmisiä pysyvästi koulutuksen ja työmarkkinoiden ulkopuolelle, ei
taloudellisesti eikä inhimillisesti.

Yksinäisyys on uhka kaikkien hyvinvoinnille

Yksinäisyys on uusi eriarvoisuutta synnyttävä tekijä. Yksinäisyydellä on vakavat
haitalliset vaikutukset terveyteen ja hyvinvointiin. Yksinäisyyttä voidaan
yhteiskunnallisilla ratkaisuilla vähentää, esimerkiksi vahvistamalla
kansalaisyhteiskunnan toimintoja ja purkamalla lainsäädännössä olevia
vapaaehtoistoiminnan esteitä.

Ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa sähköisten kommunikaatiokanavien
kuten internetin rooli vahvistuu. Se luo uusia mahdollisuuksia hyvinvoinnin ja
terveyden edistämiseen. Samalla on näköpiirissä uusi digitaalinen jakautuminen.
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Siksi on välttämätöntä panostaa heikoimmassa asemassa olevien ryhmien
mahdollisuuteen osallistua digitalisoituvaan yhteiskuntaan.

Julkisen vallan tahto ei aina muutu ihmisten hyvinvoinniksi ja terveydeksi.
Informaatio-ohjaus ei ole riittävää kaikille, mikä heijastuu terveys- ja
hyvinvointierojen kasvuna. Kaikki ihmiset eivät samassa määrin hyödynnä
asiantuntijoiden näkemyksiä omaa hyvinvointia ja terveyttä edistävästi. Sama
ongelma on poliittisessa ohjauksessa. Hyvinvointia ja terveyttä tulisi edistää
kaikissa politiikoissa, mutta näin ei tapahdu käytännössä. Sektorikohtaiset
intressit painavat enemmän kuin hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Puheet
ja teot eivät kohtaa. Ongelmaan tulee puuttua tehokkaammin ohjauskeinoin.

Monisukupolviseen yhteiskuntaan varautuminen

Väestö- ja ikärakenteen muutoksen johdosta tulemme elämään yhteiskunnassa,
jossa yhtäältä viisi sukupolvea on yhtä aikaa elossa, ja jossa toisaalta on
enemmän yksin eläviä kuin aiemmin. Samalla kun yksissä perheissä keskinäiset
voimavarat vahvistuvat, toisaalla ne heikkenevät tai ovat olemattomia. Kun
perherakenteet moninaistuvat, tarvitaan monipuolisia yhdyskunta-, asumis- ja
palveluratkaisuja. Yksineläjien määrän lisäyksen myötä tarvitaan myös
uudenlaisia yhteisöllisen asumisen, keskinäisen auttamisen ja palvelujen
kombinaatioita. Tähän on varauduttava perhe-, perintövero- ja asunto- ja
vanhuspalvelupolitiikkaa uudistamalla, mutta myös edistämällä teknologian
hyväksikäyttöä ja kannustamalla sosiaalisiin innovaatioihin. Mahdollisuus
turvalliseen asumiseen ja arkielämään on turvattava myös vähävaraisille,
yksineläville, vanhoille ja sairaille ihmisille.

Inhimilliset tekijät huomioiva palvelujärjestelmä

Palvelujärjestelmän on toimittava niin, että se parhaalla mahdollisella tavalla
tukee kansalaisten omaa toimijuutta ja osallisuutta palvelujen kehittämisessä.
Kansalaisten itsensä tulee voida osallistua ja ottaa vastuuta terveytensä ja
hyvinvointinsa aktiivisesta edistämisestä. Siksi pitää kiinnittää erityistä huomiota
tätä tukeviin palvelupolkuihin.

Erityispalveluista on mahdollisuuksien mukaan siirryttävä universaaleihin
sosiaali- ja terveyspalveluihin ja viimesijaisista tulonsiirroista
sosiaalivakuutuksen piiriin. On investoitava kohdennetusti ennaltaehkäiseviin
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palveluihin ja edistettävä työllisyyttä. Nämä tekijät ovat ratkaisevassa asemassa
korjaavien palvelujen ja tulonsiirtojen käytön vähentämisessä.

Työllistymistä estävät ja ihmisten oikeudentajua loukkaavat kannustin- ja
byrokratialoukut tulee kartoittaa ja purkaa. On välttämätöntä, että yksikään
ihminen ei putoa hallinnollisten jäykkyyksien takia viimesijaisen sosiaaliturvan
lävitse erityispalvelujen tai maksuhäiriöiden ja ulosoton piiriin.

Luottamus mahdollistaa uudistumisen

Uudistusten toimeenpano edellyttää korkeaa luottamusta. Suomalaisten
luottamus julkiseen valtaan on ollut ratkaisevaa julkisen talouden rahoittamisen
ja murroksiin sopeutumisen kannalta.

Luottamusta on vahvistettava erityisesti vaikeimpaan asemaan joutuneitten
keskuudessa, joilla ei ole ollut mahdollisuutta osallistua yhteisen hyvinvoinnin
kokoamiseen ja sen oikeudenmukaiseen jakamiseen.

Mitä suurempi on sosiaalinen eriytyminen sekä kokemusmaailmojen
erkaantuminen, sitä vaikeampaa on vahvistaa poliittista päätöksentekoa ja
palvelujen kehittämistyötä kohtaan tunnettua luottamusta. Yhteiskunnan
eriarvoistuminen vähentää selvästi luottamusta julkiseen valtaan ja toisiin
ihmisiin sekä siten heikentää yhteiskunnan uudistumiskykyä.
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YKSITYISKOHTAISET	LINJAUKSET	

Lasten ja nuorten tulevaisuus turvattava

1.  Sosiaalihuoltolain linjaamalla tavalla lapsiperheiden kotipalvelut
palautetaan mahdollisuuksien mukaan saataville ilman
lastensuojeluilmoitusta. Vanhemmuuden tukemiseen kiinnitetään
palveluissa systemaattista huomiota. Uudistusta toimeenpantaessa
hyödynnetään parhaita käytäntöjä.

2. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelmaa ja työtapoja
uudistetaan tavalla, joka parantaa heikosti menestyneiden lasten
opintomenestystä ja sosiaalisia taitoja. Koulun tulee rakentaa yhteistyötä
vapaaehtoisten, vanhempien ja kansalaisjärjestöjen kanssa.
Kouluviihtyvyyden lisääminen ja kiusaamisen vähentäminen vaatii uusia
ja tehokkaita toimenpiteitä erityisesti yläkoulussa ja toisella asteella.

3. Nuorten tukipalveluissa resursseja siirretään integroituihin palveluihin,
joissa nuorten rinnalla kulkien rakennetaan yhdessä elämänhallinnan
perusteet. Yksikään nuori ei saa jäädä koulutuksen ja työelämän
ulkopuolelle. Nuorten kohtaamien ongelmien hoitoon kiinnitetään
erityistä huomiota kohdentamalla resursseja matalan kynnyksen
palveluihin. Nuorten oman toimijuuden vahvistamisessa hyödynnetään
menossa olevien kokeilujen tulokset. Jokaiselle nuorelle turvataan
ryhmämuotoinen harrastus perheen tulotasosta riippumatta
kohdentamalla uudelleen Veikkauksen jakamatonta osuutta.

4. Koulupudokkaiden (18–29-vuotiaat nuoret ilman peruskoulun jälkeistä
koulutusta) määrää vähennetään kohdennetuilla ohjelmilla.
Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen välisen nivelvaiheen
ohjauspalveluiden vaikuttavuutta parannetaan. Koulutus- ja
työllisyyspoliittisia resursseja kohdennetaan uudestaan kuntien sisällä eri
alueiden kesken ja välillä kuntaryhmittäin siten että palvelujen kysyntä ja
tarjonta kohtaavat.

Työllistymismahdollisuuksia parannettava
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5. Maahanmuuttopolitiikkaa uudistetaan osallisuutta voimakkaammin
edistäväksi. Maahanmuuttajanuorten integroimista työelämään ja
koulutukseen parannetaan etsivää työtä uudistamalla. Koulutusta ja
työkokemusta vailla olevien maahanmuuttajataustaisten nuorten osuus
väestöstä tulee alentua asuinkunnan vastaavan ryhmän keskiarvon
tasolle. Radikalisoitumista aiheuttavaa osattomuutta vähennetään
yhteistyössä maahanmuuttajajärjestöjen ja -yhteisöjen kanssa.

6. Kehitetään palkan ja eläkkeen yhteensovittamista tai vammaistukea
vaihtoehtoina vammaisuuden perusteella myönnetyn
työkyvyttömyyseläkkeen lepäämään jättämiselle. Vammaisten
henkilöiden osallisuutta edistetään kehittämällä asumispalveluja ja
mahdollistamalla nykyistä vahvempi osallistuminen työelämään.

7. Työurien pidentämiseksi sekä osallisuuden edistämiseksi vahvistetaan
eri-ikäisten työ- ja toimintakykyä, parannetaan ammattitaitojen
kehittämistä ja työllistämisen edellytyksiä. Alkoholista ja muista
päihteistä aiheutuvaan työurien lyhentymiseen puututaan tukemalla
näyttöön perustuvien mallien käyttöönottoa.

8. Työmarkkinoiden toimintaperiaatteita uudistetaan alentuneen työ- ja
toimintakyvyn omaavien henkilöiden työssäkäynnin mahdollistavasti.
Työn vastaanottamista rajoittavat byrokratialoukut poistetaan
sovittamalla yhteen etuuksien maksatusaikoja sekä integroimalla
soveltuvin osin Kelan ja kuntien etuusjärjestelmien tietojärjestelmiä.

Asumisen edellytyksiä parannettava

9. Asunnottomuuden vähentämiseksi jatketaan
pitkäaikaisasunnottomuuden ohjelmaa uudistetusti suurissa
kaupungeissa Paavo I ja Paavo II -ohjelmissa kehittyneiden käytäntöjen
pohjalta. Riittävä rahoitus kohdennetaan aikaisemmissa ohjelmissa
käytetyistä lähteistä. Sosiaalista isännöintiä laajennetaan ja häätöjen
vähentämiseen tähtääviä malleja otetaan käyttöön suurimmissa
kaupungeissa.

10. Edullisten vuokra-asuntojen kaavoittamista ja rakentamista edistetään.
Tuetaan nuorten innovatiivisten asumisratkaisujen kehittämistä ja
käyttöönottoa. Se mahdollistetaan kaavoitusta uudistamalla. Seniori- ja
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vanhusasumisen malleja uudistetaan pitäen mielessä heikossa asemassa
olevat ryhmät. Uudistus rahoitetaan kohdentamalla omistusasumisen
tukia uudelleen.

11. Lähiöiden uudistamista jatketaan tavalla, joka lisää asuinalueiden välistä
ja sisäistä luonnollista liikkuvuutta. Tämä toteutetaan hyödyntämällä
kokemuksia, joita on jo saatu kauppakeskusten kaavoituksesta sekä
koulutus-, kirjasto-, nuoriso- ja liikuntapalvelujen keskittämisestä.
Erityistä huomiota kiinnitetään asuinalueiden monikulttuurisuuden
ylläpitämiseen ja tasapainoiseen aluekehitykseen.

12. Yksinasumisen kustannuksia kohtuullistetaan. Erityistä huomiota
kiinnitetään pienten vuokra-asuntojen tarjonnan lisäämiseen.
Kotitalousvähennystä uudistetaan siten, että yksinasuvien ja
pienituloisten kotitalouksien tilanne otetaan huomioon.

Palveluilla lisää vaikuttavuutta

13. Sosiaalihuoltolain uudistuksessa luodaan toimeentulotuen Kela-
koordinaatiolle pelisäännöt, joissa huomiota kiinnitetään
tehtävärakenteiden muuttamiseen, hallinnollisen työn määrän
vähentämiseen ja tehostamiseen. Keskeistä on kuntien ja Kelan
koordinaatio sekä asumistuen, työmarkkinatuen ja toimeentulotuen
yhteensovittamisen sääntöjen parantaminen.

14. Sote-tuotantovastuualueiden rakentamisen yhteydessä luodaan
yhteistoimintamallit Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
palvelutoiminnan kanssa ja järjestölähtöistä auttamistyötä integroidaan
osaksi heikossa asemassa olevien henkilöiden palvelupolkuja. Samalla
toimeenpannaan Sote-tuotantovastuualueiden sekä kuntien vastuulla
olevien työllisyys- ja asumispalvelujen integraatio erityisesti
heikoimmissa asemissa olevien ryhmien osalta.

15. Huono-osaisimmissa asemassa oleville kohdennettujen mielenterveys-,
päihde- ja asumispalvelujen koordinaatiossa siirrytään integroituihin
toimintamalleihin. Palvelujärjestelmiä ja -polkuja uudistetaan tavalla,
joka parantaa asiakkaiden siirtymistä raskaammista kevyempiin
palveluihin.
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16. Hankintalainsäädäntöä uudistetaan niin, että se tukee pitkäjänteistä
haavoittuville ryhmille kohdennettua sosiaali- ja terveyspalvelutuotantoa
ja palvelupolkuja. Julkisilla hankinnoilla tulee myös edistää vaikeassa
työmarkkina-asemassa olevien ihmisten työllisyydenhoitoa.

Kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä kohennettava

17.  Raha-automaattivarat kohdennetaan järjestölähtöiseen auttamistyöhön.
Otetaan käyttöön teemarahoitus, joka integroi asumiseen,
ylivelkaantumiseen, työllistämiseen ja päihteisiin liittyviä järjestölähtöisiä
toimintamalleja.

18. Perintätoimen kustannuksia velalliselle kohtuullistetaan velkakierteiden
ehkäisemiseksi ja asumisturvan parantamiseksi. Hyvän perintätavan
kriteerejä tarkistetaan vastaavasti.

19. Parannetaan ikääntyvien toimintakykyä tukemalla systemaattisesti
ikääntyvien oma-aloitteista terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämistä sekä
osallistumista yhteisölliseen liikuntaan ja kulttuuriin. Erityistä huomiota
kiinnitetään osallistumisen laajapohjaisuuteen. Otetaan käyttöön
näyttöön perustuvia ikääntyneiden yksinäisyyttä vähentäviä malleja.

20. Uuden teknologian luomat mahdollisuudet hyvinvoinnin ja terveyden
edistämiseksi otetaan täysimääräisesti käyttöön kaikissa väestöryhmissä.
Erityistä huomiota kiinnitetään internetin saatavuutta ja käyttöä
rajoittaviin tai estäviin tekijöihin, kuten sähköisten palvelujärjestelmien
käytettävyyteen ja tavoitettavuuteen sekä asiakastietojen liikkuvuuteen
eri tietokantojen välillä.
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Tuula Haatainen
varatoimitusjohtaja
Kuntaliitto

Olli Holmström
Johtaja
Helsingin Diakonissalaitos
HDL

Ilkka Oksala
johtaja
Elinkeinoelämän
keskusliitto EK

Jussi Järventaus
Toimitusjohtaja
Suomen Yrittäjät

Vertti Kiukas
pääsihteeri
Suomen sosiaali ja terveys
ry SOSTE

Tuomas Kurttila
Lapsiasiavaltuutettu

Lauri Lyly
puheenjohtaja
Suomen ammattiliittojen
keskusjärjestö SAK

Antti Palola
puheenjohtaja
Toimihenkilökeskusjärjest
ö STTK

Juha A. Pantzar
Toiminnanjohtaja
Takuu-Säätiö

Olavi Sydänmaanlakka
Toiminnanjohtaja
Mielenterveyden
keskusliitto MTKL

Harri Vainio
Pääjohtaja
Työterveyslaitos TTL
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kehitysjohtaja, asiantuntijaverkoston
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HDL

Juho Saari
professori, valmisteleva sihteeri
Itä-Suomen yliopisto

Antti Aarnio
elinkeinoasioiden päällikkö
STTK

Jukka Haapakoski
toiminnanjohtaja
TVY

Päivi Husman
teemajohtaja
TTL

Paula Ilveskivi
lakimies
Akava

Merja Karinen
lakimies
MTKL

Markus Keränen
tutkiva toimitusjohtaja, futuristi
15/30 Research

Jarmo Kökkö

diakoniajohtaja
HDL

Tommi Laitio
nuorisotoimenjohtaja
Helsingin kaupunki

Janne Makkula
lainsäädäntöasioiden päällikkö
Suomen Yrittäjät

Frank Martela
tutkija, kouluttaja
Filosofian Akatemia

Sinikka Näätsaari
sosiaaliasian päällikkö
SAK

Aki Siltaniemi
kehittämispäällikkö
SOSTE

Marja Vaarama
johtaja
THL
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Köyhyysryhmän	koordinaatio-	ja	viestintäryhmä		

Liisa Björklund
kehitysjohtaja
HDL

Harri Järvinen
yhteyspäällikkö
SAK

Kalle Kuusimäki
johtaja
Diakonia ja sielunhoito, Kirkkohallitus

Risto Leppänen
arkkipiispan teologinen erityisavustaja
Arkkipiispan kanslia

Mika Mäkinen
viestintäjohtaja
HDL

Milla Rautiainen
tiedotuspäällikkö
Kirkon tiedotuskeskus, Kirkkohallitus
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