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TOIMI-hanke 
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• Valtioneuvosto on käynnistänyt hankkeen valmistelemaan 

perusturvan ja toimeliaisuuden kokonaisuudistusta ajalle 

28.9.2017–28.2.2019. 

• Tehtävänä on tukea poliittisia toimijoita ja puolueita perusturvaa 

uudistavien näkemysten muodostamisessa ja seuraavissa 

hallitusneuvotteluissa tehtävissä päätöksissä 

• Hanke tekee tarvittaessa ehdotuksia useammasta 

kokonaisuudistuksen vaihtoehdosta tai mallista 

• Hankkeen valmistelutyö tehdään järjestelmätasoisena 

Perusturvan ja toimeliaisuuden 

kokonaisuudistus – TOIMI 

22.11.2017 
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• Kokonaisuudistuksen tavoitteena on nostaa 

työllisyysastetta, kannustaa työn tekemiseen 

ja yrittäjyyteen sekä torjua ja vähentää 

eriarvoisuutta. 

• Uudistus vastaa työn murrokseen sekä  

muuttuvaan perhe- ja kotitalousrakenteeseen 

 

Perusturvan ja toimeliaisuuden 

kokonaisuudistus – TOIMI 

22.11.2017 
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• Kokonaisuudistuksen tavoitteena on nykyistä 

selkeämpi ja yksinkertaisempi järjestelmä 

• Digitalisaation hyödyntäminen on  merkittävä väline 

• Julkisen talouden kestävyys, kustannus-,  

työllisyys- ja tulonjakovaikutukset huomioidaan 

• Erityisesti tarkastellaan asumisen tukemisen vaihtoehtoja  

• Valmistelutyö koordinoidaan Juho Saaren  

johtaman eriarvoisuustyöryhmän kanssa  

ja huomioidaan muut uudistushankkeet  

ja tutkimukset  

 

Tavoitteena selkeys ja kestävyys 
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Uudistuksen ohjausryhmä  

• Jari Gustafsson, kansliapäällikkö, TEM 

• Martti Hetemäki, valtiosihteeri, VM 

• Anita Lehikoinen, kansliapäällikkö, OKM 

• Päivi Sillanaukee, kansliapäällikkö, STM 
 

Hankkeen projektipäällikkö toimii ohjausryhmän sihteerinä   

PUHEENJOHTAJA 
 

Paula Lehtomäki 

valtiosihteeri, VNK 

 

Ohjausryhmän tulee 

laatia loppuraportti  

vaihtoehtoisine  

ehdotuksineen ja  

luovuttaa se hallitukselle 

helmikuussa 2019. 

 

 

 

Kokonaisuudistuksen 

valmistelua seurataan 

säännöllisesti hallituksen 

strategiaistunnoissa ja 

tarvittaessa talous- 

poliittisessa ministeri- 

valiokunnassa. 
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Liisa Heinämäki, PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ 

• Virpi Hiltunen, neuvotteleva virkamies, OKM 

• Ulla Hämäläinen, finanssineuvos, VM 

• Olli Kangas, yhteiskuntasuhteiden johtaja, KELA 

• Antti Koivula, pääjohtaja, TTL 

• Tiina Korhonen, hallitusneuvos, TEM 

• Kaisa Oksanen, erityisasiantuntija, VNK 

• Anna Saarinen, hallitussihteeri, YM 
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Projektiryhmä 

22.11.2017 

Pysyvät asiantuntijat: 

• Liisa Siika-aho, johtaja, STM 

• Pasi Moisio, tutkimusprofessori, THL 

• Ilkka Turunen, neuvotteleva virkamies, OKM 

• nimettävä henkilö, VATT 

 

 

• Valtioneuvoston kanslia nimittää 

myöhemmin projektiryhmän jäseniksi kolme 

selvityshenkilöä  
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• Seurantaryhmä on asetettu 

16.11.2017 [tiedote] 

• Jäseninä eduskuntaryhmien, 

työmarkkinoiden keskus- 

järjestöjen sekä yrittäjien  

ja sosiaali- ja terveysalan  

keskeisten järjestöjen  

edustajat 
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Seurantaryhmä 

22.11.2017 

http://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/perusturvan-ja-toimeliaisuuden-kokonaisuudistukselle-parlamentaarinen-seurantaryhma
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