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• Hanke valmistelee perusturvan ja toimeliaisuuden kokonaisuudistusta, 
joka nostaa työllisyysastetta, kannustaa työn tekemiseen ja yrittäjyyteen 
sekä torjuu ja vähentää eriarvoisuutta. 

• Hankkeen valmistelutyö tehdään järjestelmätasoisena

• Tehtävänä on tukea poliittisia toimijoita ja puolueita perusturvaa uudista-
vien näkemysten muodostamisessa ja seuraavissa hallitusneuvotteluissa 
tehtävissä päätöksissä

• Hanke tekee tarvittaessa ehdotuksia useammasta kokonaisuudistuksen    
vaihtoehdosta tai mallista

• Julkisen talouden kestävyys, kustannus-, työllisyys- ja tulonjakovaikutuk-
set huomioidaan

• Erityisesti tarkastellaan asumisen tukemisen vaihtoehtoja.

Perusturvan ja toimeliaisuuden 
kokonaisuudistus – TOIMI   28.9.2017–28.2.2019

22.11.2017



Seurantaryhmä

Projektiryhmä

Hankkeen rakenne ja verkostot
• Ohjausryhmä:

• Paula Lehtomäki, valtiosihteeri, VNK, pj
• Jari Gustafsson, kansliapäällikkö, TEM
• Martti Hetemäki, valtiosihteeri, VM
• Anita Lehikoinen, kansliapäällikkö, OKM
• Päivi Sillanaukee, kansliapäällikkö, STM

• Projektiryhmässä mukana keskeiset ministeriöt ja 
hallinnonalojen tutkimuslaitokset 

• Valtioneuvoston kanslia nimittää myöhemmin 
projektiryhmän jäseniksi kolme selvityshenkilöä

• Seurantaryhmän jäseninä puolueiden,
työmarkkinoiden keskusjärjestöjen sekä yrittäjien ja 
sosiaali- ja terveysalan keskeisten järjestöjen 
edustajat

Ohjausryhmä
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Sosiaaliturvamenot n. 
66 Mrd €, 31,6% 
BKT:sta (2015)

• 40% menoista 
vanhuuteen 
liittyviin 
eläkkeisiin ja 
palveluihin

• 23% sairaus ja 
terveys -
ryhmään
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Panostuksia tehdään mittavasti

Sosiaalimenojen (ilman käyttäjämaksuja) kehitys vuosina 1980–2014 sekä projektio 
vuoteen 2050, % BKT:sta (Lähde: STM, THL)
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• Köyhyys- tai syrjäytymisriskissä on  n. 17%  
kotitalousväestöstä, noin 904 000 henkilöä. 

(Tilastokeskus, EU:n tulonjakotilasto)

• 24 000 nuorta keskeyttää koulutuksen, 
21 000 nuorta käyttää masennuslääkitystä, 
33 000 alle 25 v nuorta on työttömänä  

(Me-säätiö/ TEM työnvälitystilasto, Tilastokeskus, Kela)
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Panostuksista huolimatta…
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Koulun keskeyttäneet kunnittain 2014/2015 
(Lähde: Me-säätiö)
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• Eriarvoistumisen riski on työn ja yhteiskunnan muutoksissa yhä 
vaikeammin hahmotettavissa

• Binäärilogiikka heikkenee: Työn ja yrittämisen, työkyvyn ja -
kyvyttömyyden, työssä olon ja työttömyyden rajat hälvenevät 
entisestään.  

• Työurien muutos jatkuvaa uusiutumista ja oppimista edellyttäviksi 
vauhdittuu, mikä painottaa osaamista toimintakyvyn tekijänä

• Työ-, talous- ja yhteiskuntajärjestelmien muutokset
• Uudet tulonmuodostuksen tavat, palkkatyön siirtymä alustatalouteen ja 

globaaliin silpputyöhön tuottavat uusia verotuksen ja sosiaaliturvan 
kysymyksiä

• Hyvinvoinnin rahoituksen kestävyys on perustunut työhön 
osallistumiseen - jatkossa tarvitsemme laajempia skenaarioita 
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Sosiaaliturvan ja tulevaisuuden työn 
yhteen sovittamisen kysymyksiä
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TOIMI-hanke: Mihin kysymyksiin on 
vastattava, että päätöksiä voidaan tehdä?



Kiitos!

Paula Lehtomäki

@LehtomakiPaula

Liisa Heinämäki

liisa.heinamaki@vnk.fi
+358 50 5676071

#TOIMI


