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TOIMI – PERUSTURVAN JA TOIMELIAISUUDEN UUDISTUSHANKKEEN AVOIN KESKUSTELUTILAISUUS
Aika

Keskiviikko 23.5.2018 klo 9–12

Paikka

Tourujoki-Sali, Kansalaistoiminnankeskus Matara, Matarankatu 6, Jyväskylä

Tavoite

Valtioneuvosto käynnisti syksyllä 2017 hankkeen valmistelemaan sosiaaliturvan
kokonaisuudistusta. Toimi-hankkeen keskeinen tavoite ja tehtävä on tukea tietoon perustuvaa työskentelyä kevään 2019 eduskuntavaalien vaiheessa. Hanke
edesauttaa poliittisia toimijoita päätöksenteossa tarjoamalla tietoa ja sosiaaliturvan vaihtoehtoja.
Keskustelutilaisuuden tavoitteena on kartoittaa eri toimijatahojen näkemyksiä
sekä keskustella vaihtoehdoista, joita valmistellaan parhaillaan seurantaryhmän
linjausten mukaisesti.
Hankkeen materiaalia on saatavilla verkkosivulta:
http://vnk.fi/toimi/materiaalipankki

Ilmoittautuminen

Kahvitarjoilua varten 16.5. mennessä osoitteessa:
https://www.webropolsurveys.com/S/061542D126DE7F4D.par
Maksuton tilaisuus on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille.
Ilmoittautumisiin liittyvät tiedustelut tai peruutukset: sivi.talvensola(a)koske.fi

Järjestäjät

TOIMI-hanke ja Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Koske

OHJELMA
8.30

Aamukahvia tarjolla

9.00

Tervetuloa
johtaja Marja Heikkilä, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

9.15

Mistä perusturvan ja toimeliaisuuden uudistushankkeessa on kyse?
projektipäällikkö Liisa Heinämäki, TOIMI-hanke, Valtioneuvoston kanslia
Kommenttipuheenvuorot
professori Petri Böckerman, Kauppakorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto
dosentti Raija Julkunen, Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta,
Jyväskylän yliopisto
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Keskustelua
12.00

Tilaisuus päättyy
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Perusturvan ja toimeliaisuuden uudistushanke TOIMI pähkinänkuoressa
Valtioneuvosto käynnisti syksyllä 2017 hankkeen valmistelemaan sosiaaliturvan kokonaisuudistusta.
Toimi-hankkeen keskeinen tavoite ja tehtävä on tukea tietoon perustuvaa työskentelyä kevään 2019
eduskuntavaalien vaiheessa. Hanke edesauttaa poliittisia toimijoita päätöksenteossa tarjoamalla tietoa ja
sosiaaliturvan vaihtoehtoja. Hanke työskentelee järjestelmätasolla ja tulevaisuuden näkökulmasta.
Valmisteltavan uudistuksen tavoitteena on nostaa työllisyysastetta, kannustaa työn tekemiseen ja yrittäjyyteen, torjua ja vähentää eriarvoisuutta, vastata työn murrokseen sekä muuttuvaan perhe- ja kotitalousrakenteeseen, sekä muuttaa järjestelmää nykyistä selkeämmäksi ja yksinkertaisemmaksi. Hankkeen
toteutuksessa ja tulevaisuuden järjestelmässä hyödynnetään erityisesti digitalisaatiota.
Hankkeesta laajemmin: Sosiaalivakuutus -lehti 3/2018
Hanke tekee ehdotuksia useammasta vaihtoehdosta, joiden pohjalta kokonaisuutta voidaan uudistaa ja
tehdä asiaa koskevia päätöksiä seuraavien hallitusneuvottelujen myötä. Hankkeella on neljästä kansliapäälliköstä (STM, OKM, TEM, VM) muodostuva ohjausryhmä, jota johtaa valtiosihteeri Paula Lehtomäki. Projektiryhmässä on alan asiantuntijoita ja tutkijoita. Parlamentaarisessa seurantaryhmässä on
eduskuntaryhmien lisäksi työmarkkinajärjestöjen, yrittäjäjärjestöjen sekä sosiaali- ja terveysjärjestöjen
edustus. Hankkeella on myös erilaisia kansalaisten kuulemisen tapoja; esimerkiksi tulevaisuustutkija
Leena Ilmola, yksi hankkeen selvityshenkilöistä, laatii ihmislähtöisen systeemikuvauksen työn tueksi.
Hanke työskentelee laaja-alaisesti ja ilmiölähtöisesti. Osana tehtäväalueen kartoitusta hanke muodosti
ns. ilmiökartan (linkki ilmiökarttaan ja siitä kertovaan videoon). Sen pohjalta on kevään mittaan edetty.
Seurantaryhmän linjausten mukaisesti valmistellaan toukokuun lopulle vaihtoehtokartta erilaisista vaihtoehdoista, joista jatkovalmistelua kesän ja syksyn aikana tehdään.
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Hanke toimii avoimesti. Suuri osa materiaaleista (ml. seurantaryhmän kokousten esitysmateriaaleja) on
saatavilla verkkosivulta: vnk.fi/toimi.
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