Asettamispäätös

28.9.2017

Perusturvan ja toimeliaisuuden kokonaisuudistus

Asettaminen

Kehysriihessä 2017 linjatun mukaisesti valtioneuvoston yleisistunto on
28.9.2017 asettanut Perusturvan ja toimeliaisuuden kokonaisuudistus hankkeen.

Toimikausi

Hankkeen toimikausi päättyy 28.2.2019.

Hankkeen tehtävä ja rajaukset
Perusturvan ja toimeliaisuuden kokonaisuudistus – hankkeen tehtävänä
on valmistella työllisyyttä ja toimeliaisuutta parantavaa ja eriarvoisuutta
vähentävää perusturvan kokonaisuudistusta, jonka tavoitteena on:
-

nostaa työllisyysastetta, kannustaa työn tekemiseen ja yrittäjyyteen,
torjua ja vähentää eriarvoisuutta,
vastata työn murrokseen sekä muuttuvaan perhe- ja kotitalousrakenteeseen, sekä
olla järjestelmänä nykyistä selkeämpi ja yksinkertaisempi ja jonka
toteutuksessa hyödynnetään erityisesti digitalisaatiota.

Hankkeen tehtävänä on tukea poliittisia toimijoita ja eduskuntavaaleihin
2019 valmistautuvia puolueita perusturvaa uudistavien näkemysten
muodostamisessa sekä tehdä tarvittaessa ehdotuksia useammasta vaihtoehdosta tai mallista, joiden pohjalta perusturvan kokonaisuutta voidaan uudistaa ja tehdä asiaa koskevia päätöksiä seuraavien hallitusneuvottelujen myötä.
Valmistelussa otetaan huomioon julkisen talouden asettamat reunaehdot ja kestävyysvajeen umpeen kurominen sekä ikääntymisen aiheuttamat haasteet.
Valmistelussa otetaan huomioon muun muassa perustulokokeilun, osallistumistuloselvityksen ja muiden käynnistettävien tutkimusten, laajan
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kuulemiskierroksen ja selvitysten tulokset sekä kansallisen tulorekisterin
tuomat mahdollisuudet.
Lisäksi selvitetään kustannus-, työllisyys- ja tulonjako- sekä muut vaikutukset, jos asumisen tukeminen irrotetaan toimeentulotuesta ja toteutetaan yksinomaan asumisen tukien kautta. Eri vaihtoehtoja käsittelevä
valmistelutyö koordinoidaan Juho Saaren johtaman eriarvoisuustyöryhmän kanssa.
Työssä huomioidaan myös Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran ja
Suomen Pankin uudistushankkeet sekä Strategisen tutkimuksen neuvoston tutkimukset.

Organisointi

Kokonaisuudistushankkeelle asetetaan ohjausryhmä, projektiryhmä ja
parlamentaarinen seurantaryhmä.
Työn vetovastuu on valtioneuvoston kanslialla yhteistyössä sosiaali- ja
terveysministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön ja valtiovarainministeriön
kanssa. Työn tukena toimivat opetus- ja kulttuuriministeriö, ympäristöministeriö ja Kansaneläkelaitos.

Ohjausryhmän tehtävä ja kokoonpano
Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata ja suunnata hanketta, seurata ja
arvioida asetettujen tavoitteiden saavuttamista, hankkeen pysymistä aikataulussa ja työsuunnitelmaan kirjattujen tehtävien toteutumista. Ohjausryhmä hyväksyy tarvittavat muutokset hankkeeseen. Ohjausryhmä
raportoi hankkeen edistymisestä seurantaryhmälle ja hallituksen strategiaistunnolle.
Ohjausryhmän kokoonpano
Paula Lehtomäki, valtiosihteeri, puheenjohtaja, valtioneuvoston kanslia
Jari Gustafsson, kansliapäällikkö, työ- ja elinkeinoministeriö
Martti Hetemäki, valtiosihteeri, valtiovarainministeriö
Anita Lehikoinen, kansliapäällikkö, opetus- ja kulttuuriministeriö
Päivi Sillanaukee, kansliapäällikkö, sosiaali- ja terveysministeriö.
Hankkeen projektipäällikkö toimii ohjausryhmän sihteerinä.
Ohjausryhmän kokoonpanossa toteutuu naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) edellytys molempien sukupuolten
tasapuolisesta edustuksesta.
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Projektiryhmän tehtävä ja kokoonpano
Projektiryhmän tehtävänä on valmistella perusturvan ja toimeliaisuuden
kokonaisuudistukseen tarvittavat mallit ja vaihtoehdot. Projektiryhmä
raportoi valmistelusta, aikataulusta sekä työsuunnitelmaan kirjattujen
tehtävien toteutumista ja hankkeelle asetettujen tavoitteiden saavuttamisasteesta ohjausryhmälle.
Projektiryhmän kokoonpano
Liisa Heinämäki, projektipäällikkö
Virpi Hiltunen, neuvotteleva virkamies, opetus- ja kulttuuriministeriö
Ulla Hämäläinen, finanssineuvos, valtiovarainministeriö
Olli Kangas, yhteiskuntasuhteiden johtaja, Kansaneläkelaitos
Antti Koivula, pääjohtaja, Työterveyslaitos
Tiina Korhonen, hallitusneuvos, työ- ja elinkeinoministeriö
Kaisa Oksanen, erityisasiantuntija, valtioneuvoston kanslia
Anna Saarinen, hallitussihteeri, ympäristöministeriö
Valtioneuvoston kanslia nimittää myöhemmin projektiryhmän jäseniksi
kolme selvityshenkilöä.

Parlamentaarisen seurantaryhmän asettaminen
Seurantaryhmän tehtävänä on hankkeen tukeminen. Seurantaryhmä
antaa asiantuntemustaan hankkeen käyttöön sekä toimii linkkinä sidosryhmiin.
Seurantaryhmä asetetaan marraskuussa 2017. Seurantaryhmän jäseniksi kutsutaan puolueiden edustajat, työmarkkinoiden keskusjärjestöjen
edustajat sekä yrittäjien ja sosiaali- ja terveysalan keskeisten järjestöjen
edustajat.

Raportointi

Ohjausryhmän tulee laatia loppuraportti vaihtoehtoisine ehdotuksineen
sekä luovuttaa se hallitukselle viimeistään helmikuussa 2019.
Kokonaisuudistuksen valmistelua seurataan säännöllisesti hallituksen
strategiaistunnoissa ja tarvittaessa talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa.
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Kustannukset ja yleiset määräykset
Valtioneuvoston kanslia nimittää projektiryhmään projektipäällikön ja
selvityshenkilöt.
Valtioneuvoston kanslia voi myöhemmin tehdä muutoksia ohjausryhmän
ja projektiryhmän kokoonpanoon ja vaihtaa ryhmien jäseniä
Hankkeen menoista vastaa valtioneuvoston kanslia.
Sosiaali- ja terveysministeriö siirtää valtioneuvoston kanslialle määrärahan kahden henkilötyövuoden palkkausmenoihin.

Pääministeri

Juha Sipilä

Alivaltiosihteeri

Timo Lankinen

