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Eriarvoisuutta käsittelevän työryhmän asettaminen

Valtioneuvoston kanslia on tänään päättänyt asettaa eriarvoisuutta käsittelevän työryhmän. Työryhmän tehtävänä on hakea uusia toimintatapoja ja
keinoja pitkään jatkuneen yhteiskunnallisen eriytymisen pysäyttämiseksi
nykyisen menokehyksen puitteissa ja julkisia menoja lisäämättä. Työryhmän tavoitteena on luoda edellytykset kaikkien Suomessa asuvien henkilöiden pärjäämiselle suomalaisessa yhteiskunnassa sekä omalta osaltaan
luoda yhdenvertaista ja tasa-arvoista Suomea.
Keskeistä on, että kaikki Suomessa asuvat henkilöt kokevat sekä yhteiskunnan että julkisen vallan vastuulla olevan tulonsiirto- ja palvelujärjestelmän turvalliseksi ja luotettavaksi sekä heillä on mahdollisuus osallistua yhteiskunnan toimintaan sen täysivaltaisina jäseninä elämäntilanteesta ja
asuinpaikasta riippumatta.
Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää julkisen vallan käytössä olevien resurssien uudelleenkohdentamista ja sääntelyn uudelleenarviointia sekä hallinnolliset rajat ylittävien politiikkatavoitteiden täsmentämistä eriarvoisuuden hillitsemisen näkökulmasta. Tarvitsemme uusia toimintatapoja ja uusia
keinoja eriarvoisuuden hillitsemiseksi.
Erityinen huomio kohdennetaan varhaiskasvatukseen, työ- ja perheelämän yhteensovittamiseen, koulutukseen, työn, työttömyyden ja työvoiman ulkopuolella olemisen rajapintoihin, asumiseen, ylivelkaantumiseen ja
maahanmuuttoon.
Keskeisiä eriarvoisuuden hillinnän kannalta läpileikkaavia teemoja ovat
aluerakenteen muutos, elämän murrosvaiheet, kotitalouksien moninaisuus,
sukupolvien väliset siirtymät ja sukupolvittunut huono-osaisuus, yksinäisyys ja osallisuus, sekä sosiaaliturvan, työllisyyttä edistävien toimenpiteiden ja koulutuksen vaikuttavuus, kannustavuus ja vastikkeellisuus.
Työryhmä voi tarkastella eriarvoisuuden ja vaikuttavuuden näkökulmista
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palvelujen ja tulonsiirtojen organisointitapoja, digitalisaation tuomia
mahdollisuuksia palvelujen tuotannossa sekä poliittisen osallistumisen
edellytyksiä,
kansallisin varoin rahoitetun hanketoiminnan vaikuttavuutta palvelujen
ja tulonsiirtojen uudistamisessa,
sosiaalityön rakenteita ja toimintatapoja pitäen erityisesti mielessä tuotettujen palvelujen vaikuttavuus sekä henkilöstön kuormitus,
tutkimus- ja kehittämistoiminnan rakenteita ja toimintamalleja.

Lisäksi työryhmä voi analysoida eriarvoistumisen yhteiskunnallisia kustannuksia, uusien rahoitus-, investointi- ja tuottamistapojen käyttöönottoa sekä pohtia eriarvoisuuden näkökulmasta suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan uudistamista pidemmällä aikavälillä.
Valmistelussa tulee ottaa huomioon hallituksen kärkihankkeet, sosiaali- ja
terveyspalveluiden rakenteiden ja rahoituksen uudistus, kuntoutuskomitea
sekä muut valmistelussa olevat työryhmät ja hankkeet.

Työryhmän kokoonpano
Puheenjohtaja:
Sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saari
Jäsenet:
Pääjohtaja Elli Aaltonen
(Varajäsen yhteiskuntasuhteiden johtaja Olli Kangas)
Pääjohtaja Juhani Eskola
(Varajäsen johtaja Tuire Santamäki-Vuori)
Pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen
(Varajäsen professori Kirsti Lonka)
Pormestari Anna-Kaisa Ikonen
(Varajäsen palvelualuejohtaja Markku Tervahauta)
Johtaja Karina Jutila
(Varajäsen toiminnanjohtaja Juha A. Pantzar)
Toimitusjohtaja Juha Kaakinen
(Varajäsen ylijohtaja Päivi Hentunen)
Toimitusjohtaja Ulla Nord
(Varajäsen johtava ylilääkäri Kaarlo Simojoki)
Varsinaisilla jäsenillä ja varajäsenillä on samanaikainen läsnäolo-oikeus
työryhmän kokouksissa. Äänestysoikeus on varsinaisella jäsenellä ja hänen
poissa ollessaan varajäsenellä.
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Määräaika

Työryhmän tulee tehdä esitykset tarvittavien uudistusten suuntaviivoista
niin, että niitä voidaan tarkastella valtioneuvoston jatkovalmistelussa loppukeväällä 2018. Työryhmän toimikausi päättyy 31.3.2018.

Sihteerit ja muut määräykset
Työryhmän sihteereiksi kutsutaan
neuvotteleva virkamies Liisa Heinämäki ja
johtava erityisasiantuntija Ulla Rosenström.
Työryhmän työstä aiheutuvat välttämättömät matka-, majoitus- ja kokouskustannukset maksetaan valtion talousarvion momentilta 23.01.01. Työryhmän jäsenille ja sihteereille ei makseta kokouspalkkioita. Puheenjohtajalle työryhmätyön johtamisesta ja kirjoitustyöstä maksettavasta palkkiosta
sovitaan erillisellä toimeksiantosopimuksella. Työryhmän tarvitsemista selvityksistä sovitaan erikseen valtioneuvoston kanslian kanssa.

Pääministeri

Juha Sipilä

Alivaltiosihteeri

Timo Lankinen

