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Hyvinvointitalouden aika
Arvot, hoiva ja kansalaisyhteiskunta

Dags för välfärdsekonomi

Värderingar, omsorg och medborgarsamhälle

TA P A H T U M A I N F O

Hyvinvointitalouden aika –
Dags för välfärdsekonomi
Hyvä osallistuja,

Ärade deltagare,

tervetuloa SOSTEtalk! -tapahtumaan!
Hienoa, että olet mukana.

välkommen till SOSTEtalk! -evenemanget!
Härligt, att du är med här.

Tapahtuman ohjelmassa tarkastellaan
hyvinvointitalouden ilmenemistä
Suomessa, Euroopassa ja maailmalla,
kansalaisyhteiskunnan ja järjestötoiminnan
toimintaedellytyksiä sekä sitä, millaisella
arvopohjalla hyvinvointiyhteiskuntaa
rakennetaan.

Evenemangets program granskar
välmåendeekonomins manifesteringar i
Finland, Europa och världen, medborgar
samhällets och organisationers
verksamhetsförutsättningar samt
med vilken värdegrund man bygger
ett välmåendesamhälle.

Ohjelma sisältää 1300 minuuttia asia
ohjelmaa ja noin 50 puhujaa kahden
päivän aikana. Tapahtuman näyttely
esittelee uusia käytäntöjä, erilaisia vinkkejä
sekä tietopaketteja. Tapahtuma tarjoaa
myös kohtaamispaikan kollegojen ja
uusien tuttavuuksien kesken.

Programmet innehåller 1300 minuter av
expertisprogram och cirka 50 föreläsare
under två dagar. Evenemangets
utställning visar nya praxis, olika vinklar
samt kunskapspaket. Evenemanget är
också en mötesplats kollegor och nya
bekantskaper emellan.

Antoisia päiviä Tampereella!

Givande dagar i Tammerfors!

Jukka Tahvanainen
puheenjohtaja
ordförande
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Vertti Kiukas
pääsihteeri
generalsekreterare

Hyvä tietää

#sostetalk

INFO

SOVELLUS

SOSTEn infopiste ja ilmoittautuminen sijaitsee
Tampere-talon sisääntulokerroksessa. Info
palvelee ma klo 9.00–16.45 ja ti klo 8.30–13.00.

Lataa SOSTEkouluttaa-sovellus puhelimeesi
omasta sovelluskaupasta, näin käsiohjelma
kulkee helposti mukanasi. Sovelluksessa voit
mm. luoda omia ohjelmapolkuja ja antaa
palautetta puheenvuoroista.

Tampere-talon monipalvelupiste palvelee
kaikkia talon kävijöitä klo 9.00–20.00.
VAATESÄILYTYS
Narikka palvelee tapahtuman ajan Tampere-talon
sisääntulokerroksessa. Narikassa voi säilyttää
ulkovaatteita ja pieniä laukkuja maksutta.
Narikka on avoinna tapahtuman aukioloaikoina.
ESTEETTÖMYYS
Tampere-talolla
Kaikkiin Tampere-talon kokous- ja
yleisötiloihin pääsee esteettömästi.

SOSIAALINEN MEDIA
Keskustele ja jaa tunnelmia
tapahtumasta: #sostetalk
Seuraa myös SOSTEa @soste10
LUENTOMATERIAALI
Puhujat ja esiintyjät voivat halutessaan jakaa
esityksen verkossa SlideSharessa, SOSTEtalk-tilillä
(sostetalk). Mikäli aineistot kiinnostavat sinua, kysy
esiintyjältä, löytyvätkö ne SlideSharesta jälkikäteen.

Pienessä salissa on nouseva katsomo, ja sinne on
varattu tilaa pyörätuolia käyttäville sekä heidän
avustajilleen. Muissa tapahtumatiloissa on
tasalattiat. Kaikki seminaarisalit on varustettu
induktiosilmukalla.

LÖYTÖTAVARAT

Talon esteettömät WC-tilat sijaitsevat
ensimmäisessä kerroksessa sekä
pohjakerroksessa, jonne pääsee hissillä.

ENSIAPU

Tapahtuma-alue on pääasiassa toisessa
kerroksessa. Sopraano-salin sisäänkäynnillä on
muutama porras, joten esteetön kulku sinne on
ensimmäisestä kerroksesta Sorsapuistosalin hissillä.

Tapahtuman aikana löytötavarat toimitetaan
Tampere-talon vahtimestareille sisääntulo
kerroksen monipalvelupisteelle.

Tarvitessasi ensiapua ota yhteys
Tampere-talon henkilökuntaan.
PALAUTEKYSELY

Tampereen raatihuoneella
Raatihuone on esteetön; esteetön sisäänkäynti on
Hämeenkadun puolelta.

Saat tapahtuman jälkeen sähköisen palaute
kyselyn. Voit myös antaa luentokohtaisen
pikapalautteen SOSTEkouluttaa-sovelluksen kautta.
Vastaamalla kehität tapahtumaa ja luot uutta.
Kiitos jo etukäteen!

RUOKAILUT JA VIRVOKKEET

TAKSI

Lounas tarjoillaan ravintola Fuugassa
2. kerroksessa ma klo 11.30–12.30 ja ti 12.00–13.00.
Osallistumismaksuun sisältyy lounaat ja ohjelmaan
merkityt kahvitarjoilut. Muulloin kahvia, teetä ja
virvokkeita on ostettavissa ravintola Tuhdosta
1. kerroksesta ravintolan aukioloaikoina.

Taksi Tampereen tilausnumero on
0100 4131. Muut taksiyhtiöt löydät verkosta.

3

ma 7.10.
klo 10.00–11.30
Pieni Sali

Avajaiset
Tilaisuuden juontajana toimii Emmi Nuorgam.

Avaussanat
SOSTEn hallituksen puheenjohtaja
Jukka Tahvanainen ja pääsihteeri Vertti Kiukas

Tampereen kaupungin tervehdys
apulaispormestari Johanna Loukaskorpi

Tampereen yliopiston tervehdys
dekaani Juho Saari

Tervetuloa seuraavalle tasolle.
Teknologialla tulevaan muutokseen
innovaatiojohtaja, sarjayrittäjä Taneli Tikka

Valtiovallan tervehdys
eduskunnan II varapuhemies Juho Eerola
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SOSTEtalk!-näyttelyalue
SOSTEtalk!-näyttelyalue sijaitsee toisessa kerroksessa
Pienen salin lämpiössä ja Puistolämpiössä. Näyttelyssä
eri yhteisöt, järjestöt ja yritykset esittelevät toimintaansa.

NÄYTTELY AVOINNA

ma 7.10.
klo 9.30–16.45
ti 8.10.
klo 8.30–13.00

Tervetuloa tutustumaan!
NÄYTTEILLEASETTAJAT
• Aspa-säätiö
• Eckerö Line
• Julkis- ja yksityisalojen
toimihenkilöliitto Jyty
• Järjestö 2.0: Järjestöt mukana
muutoksessa
• Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
• Kirkkopalvelut ry
• Koti- ja vapaa-ajan tapaturmat
(SPR) & MINUN VALINTANI -hanke
(Muistiliitto ry)
• Metropolia Ammattikorkeakoulu
• Mielenterveysomaiset Pirkanmaa
– FinFami ry
• Miina Sillanpään Säätiö sr
• MUISTAVA-hanke (HOTUS)
• Opetushallitus
• Optiscan Oy

• Paikka auki -hanke
(Nuorten Ystävät)
• RP People, Rud Pedersen
Public Affairs
• Scandic Hotels Oy
• Sosiaalialan korkeakoulutettujen
ammattijärjestö Talentia ry
• Sosiaaliturvayhdistysten
neuvottelukunta SOTUNET
• Suomen NNKY-liitto ry
• Suomen nuorisokeskusyhdistys ry
• Suomen Punainen Risti
• Tampereen kaupunki
• Tampereen yliopisto
• Toimeksi.fi
• Toimintakyky kuntoon -ohjelma
(Silta-Valmennusyhdistys)
• TOIMI-työvalmennussäätiö

Pop up -tilat
OPINTOKESKUS SIVIS:
Työelämän digitaaliset saamismerkit –
tukea osaamisen sanoittamiseen
Pop-up-työpajassa kurkistetaan digitaalisten
osaamismerkkien maailmaan. Tule kuulemaan,
kuinka järjestötoiminnassa syntyvää osaamista
voi sanoittaa ja osoittaa työelämän tarpeisiin.
Työpajassa luodaan katsaus osaamismerkkien
hallinnointiin, vastaanottamiseen ja näyttämiseen.
Yhden työpajan kesto on noin 30 min ja
työpajat alkavat klo 8.30, 9.15 ja klo 10.00.

ti 8.10.
klo 8.30–10.30
Opus 1–2

• UKK-instituutti
• Veikkaus Oy
ESITEPISTEET
• Glaukoomayhdistys ry
• Kehitysvammaisten
Palvelusäätiö sr
• Väestöliitto
TAPAHTUMAKASSISSA
MUKANA
• Autismiliitto
• Harvinaiset-verkosto
• Kirkkopalvelut ry
• Kuntaliitto
• Kuntoutussäätiö
• Lastensuojelun keskusliitto
• Suomen Apteekkariliitto

SOSTEn
oma osasto
Osastolla on jaossa
tuore sosiaalibarometri
sekä aiempia baro
metrejä ja muita
SOSTEn julkaisuja.
Osastolla voit myös
ehdottaa key note
-puhujaa ja tähti
esiintyjää ensi vuoden
M/S SOSTElle!

Työpajat vetää asiantuntija Heidi Ristolainen,
Opintokeskus Sivis
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Tapahtuma-alue
NÄYTTELY

Ravintola

SOPRAANO

OPUS 1–2

PIENI SALI

DUETTO 2

Tampere-talo

Kerros

DUETTO 1
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PÄÄOVI

ILMOITTAUTUMINEN JA INFO

MUUMIMUSEO

Tampere-talo

Kerros
Level
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SORSAPUISTOSALI

Rinnakkaisseminaarit
HYVINVOINTITALOUS SUOMESSA,
EUROOPASSA JA MAAILMALLA

KENELLE TURVAA JA PALVELUA,
JA MILLÄ EHDOILLA JA ARVOILLA?

Hyvinvointitaloudessa tärkeimpänä
päämääränä on ihmisten hyvinvointi ja
edellytykset hyvän elämän elämiselle.
Viime vuosina hyvinvointitaloudellinen
ajattelu on vahvistunut sekä Suomessa,
Euroopassa että maailmalla.

Hyvinvointiyhteiskuntaamme kohdistuu erilaisia
uudistamispaineita, joita pyritään ratkomaan
rakenteellisilla uudistuksilla. Kun rakenteita
uudistetaan ja toisaalta toimitaan ihmisten
arjessa, nousee keskeiseksi kysymykseksi
millaisella arvopohjalla hyvinvointiyhteiskuntaa
rakennetaan ja millaisella eetoksella palveluja
toteutetaan?

Tässä teemaosiossa tarkastellaan ajan
kohtaisia esimerkkejä hyvinvointitaloudesta.
Näkökulmat kulkevat suomalaisen hoivan
kautta Euroopan Unionin politiikkaan ja
globaaliin kansalaisyhteiskuntaan.

Miten heikoimmassa asemassa olevat
huomioidaan? Kuullaanko asiakkaita ja ovatko
ihmiset ja heidän hyvinvointinsa uudistamisen
keskiössä? Mikä on yksilön ja yhteiskunnan
vastuun suhde?

Duetto 1

Pieni sali

MISSÄ MENET KANSALAISYHTEISKUNTA?

KEHITTÄMISAREENA

Kansalaisyhteiskunta tuo ihmisiä lähemmäs
toisiaan, luo kaikille mahdollisuuksia päästä
mukaan ja vahvistaa näin hyvinvointia ja
luottamusta. Järjestöt ovat yksi kansalais
yhteiskunnan keskeinen toimija. Vaikuttava
järjestötoiminta syntyy yhteistyössä
kumppaneiden kanssa ja se edellyttää
resursseja ja vapautta toimia.

Kehittämisareena tarjoilee ajankohtaista ja
tulevaisuuteen tähtäävää tietoa järjestötyön
tueksi, tavoitteiden saavuttamiseksi ja
vaikuttavan työn varmistamiseksi.

Tässä teemaosiossa tarkastellaan
kansalaisyhteiskunnan ja järjestötoiminnan
toimintaedellytyksiä, ajankohtaisia haasteita
sekä yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Duetto 2

Areenan ohjelmassa muun muassa
syvennytään hallitusohjelman keskeisiin
sote-teemoihin, tutustutaan johtamisen ja
kehittämisen uusiin tuuliin ja vahvistetaan
järjestöjen yhteistyötä sektorirajat ylittäen.

Sopraano
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maanantai 7.10. klo 12.30–13.30
HYVINVOINTITALOUS SUOMESSA,
EUROOPASSA JA MAAILMALLA

KENELLE TURVAA JA PALVELUA,
JA MILLÄ EHDOILLA JA ARVOILLA?

Hyvinvointitalous Euroopassa

Mille arvopohjalle rakennamme
tulevaisuuden hyvinvointi
yhteiskuntaa?

Hyvinvointitalous on yksi Suomen
EU-puheenjohtajuuskauden teemoista.
Miten hyvinvointitalous on otettu vastaan ja
onko hyvinvointitaloudesta Euroopan
tulevaisuuden visioksi?

Hyvinvointitalous ja Suomen
EU-puheenjohtajuus

Tässä osiossa puhutaan arvoista. Miten arvot
ohjaavat terveyspoliittista päätöksentekoa,
entä järjestötoimintaa?

Yhtäläinen oikeus hyvään
mielenterveyteen – arvot ohjaavat
Suomen Mielenterveysseuran työtä

Veli-Mikko Niemi, johtaja,
Sosiaali- ja terveysministeriö

Investoiko EU lapsiin?
Hanna Heinonen, toiminnanjohtaja,
Lastensuojelun keskusliitto

Hyvinvointitalous ja järjestöt

Meri Larivaara, johtava asiantuntija,
asiantuntijalääkäri, MIELI Suomen
Mielenterveys ry

Miksi yksilönvastuusta puhuminen
hämärtää terveyskeskustelun?
Johanna Ahola-Launonen,
tutkijatohtori, Aalto-yliopisto

Vertti Kiukas, pääsihteeri, SOSTE

Vastuullinen terveydenhuolto
Sari Koskinen, erityisasiantuntija,
Palveluvalikoimaneuvosto ja Ohjausyksikkö,
Sosiaali- ja terveysministeriö

Duetto 1
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Pieni sali

MISSÄ MENET KANSALAISYHTEISKUNTA?

KEHITTÄMISAREENA

Järjestöpositiivinen kunta on
hyvinvoinnin voittaja!

Palveluiden kehittäminen ja
innovaatiot digitaalisessa
toimintaympäristössä

Kuntien ja järjestöjen yhteistyöllä on pitkät
perinteet. Kunnissa järjestöjen merkitys
tunnistetaan ja järjestöjen työtä arvostetaan.
Uudet kumppanuudet ovat tärkeällä sijalla
myös väestön hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisessä.
Sessiossa tarkastellaan yhdistysten merkitystä
demokratian ja osallisuuden toteutumisessa
sekä kunnan elinvoimatekijänä.

Digitaalisuus ja erilaiset teknologiset ratkaisut
muuttavat väistämättä toimintatapoja ja luovat
organisaatioille muutospaineita. Innovatiivisten
ja vaikuttavien ratkaisujen löytyminen vaatii
johdolta ja koko työyhteisöltä kehittämis
osaamista ja rohkeutta kokeilla uusia
ratkaisuja.

Puheenjohtaja Antti Pelto-Huikko,
Ajatustalo Oy

Tässä ohjelmatunnissa esitellään esimerkkejä
yhteistyöprojekteista, joissa käytetään
palvelumuotoilua, yhteiskehittelyä ja
käyttäjälähtöisiä menetelmiä.

Järjestödemokratiaa Tampereella –
järjestöedustamo

Puheenjohtaja Ulla Vehkaperä,
Metropolia Ammattikorkeakoulu

Taru Kuosmanen, hyvinvointijohtaja,
Tampereen kaupunki

Nuori asiantuntijana kehittämässä

Elinvoimapajat – Case Keski-Suomi

Kaisa Puuronen, projektipäällikkö,
PEILI-hanke, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Anu Hätinen, muutoskoordinaattori,
Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt
Katariina Luoto, erityisasiantuntija,
Keski-Suomen yhteisöjen tuki

Kokemuksia kehittämistyöstä
järjestötoimijana –
esimerkkinä NäytönPaikka

Miltä näyttää kunta-järjestö-yhteistyö
Pirkanmaalla?

Miikkael Ringman, kehittämissuunnittelija,
NäytönPaikka-nettipalvelu,
Suomen Setlementtiliitto ry

Tomi Kuhanen, projektipäällikkö,
Järjestö 2.0 Pirkanmaa

Digitaalisten ratkaisujen kehittäminen
palveluasumisen parantamiseksi
Toini Harra, projektipäällikkö 6Aika:
HIPPA – Hyvinvointia ja parempaa
palveluasumista digitalisaation avulla,
Metropolia Ammattikorkeakoulu

Duetto 2

Sopraano
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maanantai 7.10. klo 14.00–15.00
HYVINVOINTITALOUS SUOMESSA,
EUROOPASSA JA MAAILMALLA

KENELLE TURVAA JA PALVELUA,
JA MILLÄ EHDOILLA JA ARVOILLA?

Hyvinvointitaloutta käytännössä

Sairastamisen hinta ja hoidon
saatavuus – toteutuuko
yhdenvertaisuus tulevaisuudessa?

Hyvinvointitalous on yhteiskunnan alue,
jossa toimitaan hyvinvointilähtökohdista –
päämääränä on kaikkien ihmisten hyvinvoinnin
lisääminen ja turvaaminen sekä hyvän elämän
edellytysten vahvistaminen.
Sessiossa tarkastellaan omaishoidon, hoiva
palveluiden ja järjestölähtöisen auttamistyön
yhteiskunnallista merkitystä sekä sen
taloudellista roolia (osana kansantaloutta ja
suhteessa julkistalouteen). Siis sitä, miten
järjestöt ovat käytännössä rakentamassa
hyvinvointitaloutta Suomessa.

Ohjelmatunnissa pureudutaan sairastavien
ihmisten palveluihin liittyviin yhdenvertaisuuden
kysymyksiin. Mikä estää ja mikä mahdollistaa
yhdenvertaisen hoidon toteutumista?

Sairaanhoidon ja hoivan tasa-arvon
lisäämisen sosiaalipolitiikka
Juhani Lehto, sosiaali- ja terveyspolitiikan
professori emeritus, Tampereen yliopisto

SOSTEn avaussanat

Maakunnan yhdenvertaiset palvelut –
onko se mahdollista ja millä keinoin?

Päivi Rouvinen-Wilenius,
erityisasiantuntija, SOSTE

Jaakko Herrala, sote muutosjohtaja,
Pirkanmaan liitto

Omaishoito ja hyvinvointitalous
Sari Tervonen, toiminnanjohtaja,
Omaishoitajaliitto

Mikä sairastavien näkökulmasta on
haasteena yhdenvertaisuuden
toteutumiselle?

Vanhuspalvelut ja hyvinvointitalous

Maria Ekroth, toimitusjohtaja,
Suomen Reumaliitto ry

Marja Vuorinen, Järjestöpäällikkö,
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry

Ennaltaehkäisevä lastensuojelu,
vaikuttavuus ja hyvinvointitalous
Nina Forsström, projektipäällikkö,
Ensi- ja turvakotien liitto

Duetto 1
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Pieni sali

MISSÄ MENET KANSALAISYHTEISKUNTA?

KEHITTÄMISAREENA

Järjestölähtöinen auttamistyö –
kestävästä kehityksestä katoavaksi
luonnonvaraksi?

Vaikuttava järjestötoiminta ja
kumppanuus

Järjestöillä on aina ollut paljon toimintaa, jolla
on täydennetty ja rikastettu julkisia palveluja.
Toiminta on autonomista, innovatiivista ja
voittoa tavoittelematonta. Vapaaehtoisilla ja
vertaistukijoilla on siinä tärkeä osa, mutta työtä
tehdään suunnitelmallisesti ja ammattimaisesti.
Toimintaa ovat tukeneet kunnat ja STEA.
Joissakin tapauksissa kunta on kuitenkin
ilmaissut pitävänsä toimintaa ostopalveluna ja
lopettavansa tuen. Tällöin myös STEAn tuki
menetetään. Mikä on vallitseva tilanne ja
millaisia ovat järjestölähtöisen auttamistyön
tulevaisuuden näkymät?
Puheenjohtaja Outi Ruishalme, johtaja,
MIELI Suomen mielenterveys ry

Espoon tyttöjen talon tapaus

Järjestöt kohtaavat monenlaisia ihmisiä ja
tarjoavat tärkeää tukea eri elämäntilanteissa.
Tule oppimaan arvostavaa kohtaamista ja
itsemyötätuntotaitoja.
Idéburet offentligt partnerskap är en sam
arbetsmodell mellan den offentliga och den
idéburna sektorn i Sverige, som Forum framtog
2010 för att möjliggöra problemlösning mellan
sektorer för ett hållbart samhälle.

Miten järjestöt voivat edistää
toiminnallaan ja koulutuksellaan
perustaitojen oppimista?
Eeva Jeronen, asiantuntija, Opintokeskus Sivis,
Taikoja II -koordinaatiohanke

Itsemyötätuntotaito sote-ammattilaisen
työvälineenä

Kirsi Mäntyniemi-Sipilä, toiminnanjohtaja,
Loistosetlementti ry

Anna Grant, Ph.D., kouluttaja, Suomen
Moniääniset ry/Rakentava vuorovaikutus
mielenterveyden tukena -hanke

Kauppaa vai kumppanuutta?
Juridisia näkökohtia

Idéburet offentligt partnerskap

Kirsi Väätämöinen, lakimies, SOSTE

Heidi Sandberg, sakkunnig, Socialforum

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoitus
nuorisotyön rajapinnassa
Timo Mulari, erityisasiantuntija, STEA

Duetto 2

Sopraano
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maanantai 7.10. klo 15.30–16.30
HYVINVOINTITALOUS SUOMESSA,
EUROOPASSA JA MAAILMALLA

KENELLE TURVAA JA PALVELUA,
JA MILLÄ EHDOILLA JA ARVOILLA?

Lapset, hoiva ja hyvinvointi

Asiakkaan asiantuntemuksen
hyödyntäminen

Lasten hoiva on noussut viime vuosina yhteis
kunnalliseen keskusteluun muun muassa
lastenhoidon ja perhevapaajärjestelmän
kehittämiseen liittyvien pohdintojen myötä.
Tässä paneelikeskustelussa keskitytään lasten
hoivan ydinkysymyksiin sekä hoivan ja
hyvinvoinnin suhteeseen.
Keskustelussa käydään läpi lasten hoivan
kysymyksiä muun muassa tutkimusnäyttöön,
lastenoikeuksien periaatteisiin, ja hyvinvointi
teoriaan nojautuen. Lisäksi pohditaan sitä,
tarvitaanko tässä ajassa erilaista suhtautumista
lasten hoivaan kuin aikaisemmin ja kuinka on
tulevaisuudessa.
Keskustelussa mukana:
Milla Kalliomaa, pääsihteeri,
Mannerheimin lastensuojeluliitto
Pauliina Lampinen, toiminnanjohtaja, Vamlas
– Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö
Katja Repo, tutkimusjohtaja, professori,
Tampereen yliopisto
Keskustelun juontaa SOSTEn pääekonomisti
Jussi Ahokas

Duetto 1
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Tässä osiossa pohditaan, miksi potilaiden
osallistuminen hoidon ja palveluiden
kehittämistyöhön on tärkeää ja tutustutaan
siihen, miten tätä voidaan toteuttaa.

Kokemusasiantuntija
palvelujen kehittäjänä
Päivi Rissanen, VTT, kokemusasiantuntija,
Mielenterveyden keskusliitto

Potilaiden osallisuus lääketutkimuksissa
Jenni Tamminen, toiminnanjohtaja,
Colores – Suomen Suolistosyöpäyhdistys ry
Aimo Strömberg, sosiaalineuvos,
Suomen Syöpäpotilaat ry

Potilaat hoitosuositusten laatijoina
Raija Sipilä, LT, toimituspäällikkö,
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Pieni sali

MISSÄ MENET KANSALAISYHTEISKUNTA?

KEHITTÄMISAREENA

Vaikuttavuutta rakentamassa –
välittömiä tuloksia ja pitkäkestoisia
vaikutuksia

Hallitusohjelman
ajankohtaiskysymykset

Vaikutusten todentaminen kertoo siitä,
tuottaako toimintamme tavoiteltua yhteis
kunnallista hyvää. Miten vaikuttavuutta olisi
hyvä lähestyä ja miten tavoitteista luodaan
hyvälle mittareita?
Ajatuksia, ideoita ja oppeja jakamassa
Katja Anoschkin, Hyvän Mitta hankepäällikkö,
Yhteiskunnallisten yritysten liitto ry.

Uusi hallitusohjelma sisältää useita tärkeitä
kirjauksia kansalaisjärjestöistä ja -yhteis
kunnasta. Hallitus on luvannut seurata
järjestöjen avustusten riittävyyttä ja toteuttaa
arpajaislain uudistuksen. Mitä nämä kirjaukset
tarkoittavat käytännössä? Sessiossa esitellään
myös SOSTEn tuoreen rahapelipoliittisen
ohjelman suosituksia.
Hallituksen tulevaa nelivuotiskautta siivittävät
isot reformit, kuten sote-uudistus ja sosiaali
turvan kehittäminen. Ohjelmatunnissa
sukelletaan ruotsinkielisiin palveluihin uusissa
rakenteissa. Lopuksi kuullaan, miten omat
tavoitteet saadaan paperilta päätöksentekoon.

Avustusjärjestelmä ja rahapelihaittojen
ehkäisy
Vertti Kiukas, pääsihteeri, SOSTE

Sote på svenska – vad säger
regeringsprogrammet om det svenska i
utvecklingen av social- och hälsovården?
Johanna Lindholm, sakkunnig,
Svenska Finlands folkting

Kirjauksista käytäntöön –
vaikuttamisen tehovartti
Esa Suominen, toimitusjohtaja, Rud Pedersen
Public Affairs

Duetto 2
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tiistai 8.10. klo 9.00–10.15
HYVINVOINTITALOUS SUOMESSA,
EUROOPASSA JA MAAILMALLA

KENELLE TURVAA JA PALVELUA,
JA MILLÄ EHDOILLA JA ARVOILLA?

Hyvinvointitalous maailmalla

Sosiaaliturvaa lähdetään
uudistamaan – komitea, kokeiluja,
käyttäjien osallisuutta?

Hyvinvointitalouden (Wellbeing Economy)
termin ympärille on syntynyt viime vuosina
monenlaista liikehdintää niin Suomessa
kuin maailmallakin. Yksi kiinnostavimmista
aloitteista on Wellbeing Economy Alliance,
joka kokoaa yhteen organisaatioita, asian
tuntijoita sekä yksityishenkilöitä rakentamaan
yhdessä yhteiskuntien kestävää ja hyvinvointia
painottavaa siirtymää.
Tässä sessiossa esitellään hyvinvointitalouden
leviämistä ja tuoreimpia kansainvälisiä
virtauksia Wellbeing Economy Alliancen
toiminnan ja kokemusten kautta.
Keskustelussa pohditaan myös sitä, miten
kansalaisyhteiskunta pystyy tulevaisuudessa
edistämään kestävää kehitystä ja hyvinvointia
sekä osallisuutta vaalivaa yhteiskuntaa
globaalisti. Millaisia uusia aloitteita tarvitaan?
Minkälaisia toimintamalleja tarvitaan?
Tilaisuus on englanninkielinen,
session will be held in English.
Katherine Trebeck, Wellbeing Economy
Alliance, Policy and Knowledge Lead
Chris Evatt (New Zealand),
philosopher and organization expert
Elina Mikola, asiantuntija, Fingo ry

Duetto 1
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Tässä osiossa kuullaan sosiaaliturvan
uudistamisen tämän hetkisestä tilanteesta
sekä esimerkkejä keskeisimmistä uudistus
tarpeista sosiaali- ja terveysjärjestöjen
edustamien ryhmien näkökulmasta.
Samalla pohditaan, miten ison uudistuksen
suunnittelua voitaisiin tehdä käyttäjälähtöisesti.

Miten sosiaaliturvan uudistaminen
etenee?
sosiaali- ja terveysministeriön edustaja

Lapsiperheiden näkökulmasta
keskeisimmät uudistustarpeet
Liisa Partio, johtava asiantuntija,
Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Vammaisten näkökulmasta
keskeisimmät uudistustarpeet
Tanja Salisma, lakimies,
Kehitysvammaisten Tukiliitto

Kokeiluilla kohti käyttäjälähtöistä
suunnittelua
Kalle Nieminen, johtava asiantuntija, Sitra

Pieni sali

MISSÄ MENET KANSALAISYHTEISKUNTA?

KEHITTÄMISAREENA

Suuri rahapelipoliittinen keskustelu

Tietojohtaminen digitaalisessa
sote-Suomessa – Järjestö 2.0

Onko rahapelimonopolin aika ohi? Miten
pelihaittoja voi ehkäistä nykyistä paremmin?
Miten käy rahapelituotoilla tehtävän järjestö
toiminnan tulevaisuudessa?
Suomalaisen rahapelipolitiikan kehittämisestä
keskustelemassa:
Tapio Jaakkola, projektipäällikkö, EHYT ry
Sari Aalto-Matturi, varapuheenjohtaja, SOSTE
ja toiminnanjohtaja, MIELI Suomen
mielenterveys ry
Olli-Poika Parviainen, sisäministerin
valtiosihteeri

Sote-uudistus on rakenteiden uudistamisen
rinnalla myös tietojohtamisen ja digitaalisten
tietojärjestelmien puskemaa organisaatioiden
toiminnan uudistamista.
Sessiossa tietojohtamiseen syvennytään
järjestöjen näkökulmasta, valtakunnallista
kokonaiskuvaa unohtamatta.

Uusi tietojohdettu digitaalinen
sote-Suomi
Janne Haikari, tutkija,
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

Palvelujen järjestäjän kokonaisvaltainen
tietojohtaminen
Elina Välikangas, kehityspäällikkö, SoteDigi Oy

Järjestötoimija kehittämisen kärjessä
Kanta-prosessissa – onko mahdollista?
Jussi Pulli, kehittämispäällikkö,
Ensi- ja turvakotien liitto

Digitaalisuus strategisena
mahdollisuutena
Petri Toikkanen, strategia- ja
muutosvalmentaja, Osana Oy

Duetto 2
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ti 8.10.
klo 10.45–12.00
Pieni Sali

Päätösshow
Tilaisuuden juontajana toimii Emmi Nuorgam.

KUVA: ANTTI HAANPÄÄ

Niin kauas kuin siivet kantaa
Monologi muistista ja minuudesta
Kati Outinen

SOSTE-palkinnon jako
SOSTE myöntää vuosittain jaettavan SOSTE-palkinnon
tunnustuksena hyvinvoinnin edistämisestä

Veikkauksen tervehdys
Hannu Kareinen, edunvalvontajohtaja

M/S SOSTE seilaa jo keväällä –
ilmoittaudu mukaan jo nyt!

21.–22.4.2020
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#mssoste

www.mssoste.fi

SOSTEtalk! on syrjinnästä ja häirinnästä vapaa alue
Haluamme, että tapahtumassa kaikilla on samanlaiset mahdollisuudet osallistua ja
nauttia olostaan taustastaan riippumatta. Vasta, kun tapahtuman ympäristö ja ilmapiiri
on jokaiselle turvallinen, on avoin vuorovaikutus, oppiminen ja aito kohtaaminen
mahdollista.
Tampere-taloon pääsee esteettömästi.
CODE OF CONDUCT
1. Ole avoin.

5. Kannusta.

Kohtaa uudet aiheet ja henkilöt ennakko
luulottomasti. Ota jokainen vastaantuleva
asia ja tilanne mahdollisuutena oppia
uutta ja kehittyä.

Ota vastuuta myös muiden osallistujien
kokemuksesta. Kuuntele ja kannusta,
aktivoi ja auta.

2. Keskustele.
Yhteistyössä on voimaa. Käytä SOSTEtalk!
-tapahtumaa tilaisuutena tutustua toisiin
sote-alan toimijoihin ja löydä uutta
inspiraatiota. Etsi uusia yhteistyöverkostoja
ja suunnittele yhteisiä hankkeita.
3. Kunnioita.
Anna toisille tilaa, kiinnitä huomiota
sanavalintoihisi ja muista tapahtumien
osallistujien moninaisuus. Kunnioita
jokaisen itsemäärittelyoikeutta äläkä tee
oletuksia.
4. Puutu.
Mikäli todistat häirintää, syrjintää tai
muuta epäasiallista kohtelua, älä jää
sivustakatsojaksi.

6. Nauti.
Hyödynnä tapahtumaa oppimisen
lisäksi rentoutumiseen, irtaudu arjesta
ja voimaannu uusista kohtaamisista ja
opeista!
SOSTEtalk! -tapahtumassa toimii
häirintäyhdyshenkilö, jonka
tehtävänä on neuvoa, tukea ja auttaa
tapahtuman osallistujia. Keskustelut
häirintäyhdyshenkilön kanssa ovat
aina luottamuksellisia, eikä häirintä
yhdyshenkilö ryhdy koskaan toimen
piteisiin ilman asianomaisen lupaa.
Häirintäyhdyshenkilöitä voi tavoitella
tekstiviestitse numerosta 050 4638166.
Häirintäyhdyshenkilöt esitellään
SOSTEkouluttaa-sovelluksessa
sekä verkkosivuilla.

Tapahtumassa valokuvataan ja tehdään
videoita SOSTEn käyttöön. Jos et halua olla
mukana tallenteissa, ilmoita siitä selvästi
ja ajoissa kuvaajalle. Aineistoja käytetään
SOSTEn viestinnässä eri kanavissa.
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OHJELMA • maanantai 7.10.
9.30

Ilmoittautuminen, näyttelyalue avoinna

10.00 AVAJAISET
11.30

Lounas, näyttelyyn tutustumista ja verkostoitumista – lounaan tarjoaa Veikkaus

12.30 Ohjelma jakaantuu neljään osaan – rakenna oma polkusi

HYVINVOINTITALOUS
SUOMESSA, EUROOPASSA
JA MAAILMALLA

KENELLE TURVAA JA
PALVELUA, JA MILLÄ
EHDOILLA JA ARVOILLA?

MISSÄ MENET
KANSALAISYHTEISKUNTA?

Hyvinvointitalous
Euroopassa

Mille arvopohjalle rakennamme
tulevaisuuden hyvinvointia?

Järjestöpositiivinen kunta on
hyvinvoinnin voittaja!

• Hyvinvointitalous ja Suomen
EU-puheenjohtajuus
• Investoiko EU lapsiin?
• Hyvinvointitalous ja järjestöt

• Yhtäläinen oikeus hyvään
mielenterveyteen –
arvot ohjaavat Suomen
Mielenterveysseuran työtä
• Vastuullinen terveydenhuolto

• Järjestödemokratiaa Tampereella • Nuori asiantuntijana
– järjestöedustamo
kehittämässä
• Elinvoimapajat –
• Kokemuksia kehittämistyöstä
Case Keski-Suomi
järjestötoimijana –
• Kumppanuutta kunnissa
esimerkkinä NäytönPaikka
• Digitaalisten ratkaisujen
kehittäminen palveluasumisen
parantamiseksi

DUETTO 1

PIENI SALI

DUETTO 2

KEHITTÄMISAREENA
SOPRAANO
Palveluiden kehittäminen ja
innovaatiot digitaalisessa
toimintaympäristössä

13.30 Tauko
14.00 Ohjelma jatkuu neljässä osassa – rakenna oma polkusi
Hyvinvointitaloutta
käytännössä

Sairastamisen hinta ja
hoidon saatavuus –
toteutuuko yhdenvertaisuus
tulevaisuudessa?

Järjestölähtöinen auttamistyö –
kestävästä kehityksestä
katoavaksi luonnonvaraksi?

• Omaishoito ja hyvinvointitalous • Sairaanhoidon ja hoivan
• Espoon tyttöjen talon tapaus
• Vanhuspalvelut ja
tasa-arvon lisäämisen
• Kauppaa vai kumppanuutta?
hyvinvointitalous
sosiaalipolitiikka
Juridisia näkökohtia
• Ennaltaehkäisevä lastensuojelu, • Maakunnan yhdenvertaiset
• Sosiaali- ja terveysjärjestöjen
vaikuttavuus ja hyvinvointitalous
palvelut – onko se mahdollista
rahoitus nuorisotyön raja
ja millä keinoin?
pinnassa
• Mikä sairastavien näkökulmasta
on haasteena yhdenvertaisuuden
toteutumiselle?

Vaikuttava järjestötoiminta ja
kumppanuus

• Miten järjestöt voivat edistää
toiminnallaan ja koulutuksellaan
perustaitojen oppimista?
• Itsemyötätuntotaito soteammattilaisen työvälineenä
• Idéburet offentligt partnerskap

15.00 Tauko
15.30 Ohjelma jatkuu neljässä osassa – rakenna oma polkusi
Lapset, hoiva ja hyvinvointi

Asiakkaan asiantuntemuksen
hyödyntäminen

Vaikuttavuutta rakentamassa –
välittömiä tuloksia ja
pitkäkestoisia vaikutuksia

Hallitusohjelman
ajankohtaiskysymykset

Paneelikeskustelu lasten hoivan
kysymyksistä – tarvitaanko tässä
ajassa erilaista suhtautumista
lasten hoivaan kuin aikaisemmin
ja kuinka on tulevaisuudessa.

• Kokemusasiantuntija palvelujen
kehittäjänä
• Miksi potilaiden osallistuminen
hoidon ja palveluiden
kehittämistyöhön on tärkeää?
• Potilaat hoitosuositusten
laatijoina

• Miten vaikuttavuutta olisi hyvä
lähestyä ja miten tavoitteista
luodaan hyvälle mittareita?

• Avustusjärjestelmä ja
rahapelihaittojen ehkäisy
• Sote på svenska – Vad säger
regeringsprogrammet om det
svenska i utvecklingen av socialoch hälsovården?
• Kirjauksista käytäntöön –
vaikuttamisen tehovartti

19.00 Tampereen kaupungin vastaanotto Raatihuoneella

Näyttelyalue avoinna klo 9.30–16.45

OHJELMA • tiistai 8.10.
8.30
9.00

Näyttely avoinna
Ohjelma jakaantuu neljään osaan – rakenna oma polkusi

HYVINVOINTITALOUS
SUOMESSA, EUROOPASSA
JA MAAILMALLA

KENELLE TURVAA JA
PALVELUA, JA MILLÄ
EHDOILLA JA ARVOILLA?

Hyvinvointitalous maailmalla

Sosiaaliturvaa lähdetään
Suuri rahapelipoliittinen
uudistamaan – komitea,
keskustelu
kokeiluja, käyttäjien osallisuutta?

Tietojohtaminen digitaalisessa
sote-suomessa – järjestö 2.0

• Hyvinvointitalouden tuoreimmat
kansainväliset virtaukset

• Miten sosiaaliturvan
uudistaminen etenee?
• Lapsiperheiden näkökulmasta
keskeisimmät uudistustarpeet
• Vammaisten näkökulmasta
keskeisimmät uudistustarpeet
• Kokeiluilla kohti käyttäjälähtöistä
suunnittelua

• Uusi tietojohdettu digitaalinen
sote-Suomi
• Palvelujen järjestäjän kokonaisvaltainen tietojohtaminen
• Järjestötoimija kehittämisen
kärjessä Kanta-prosessissa –
onko mahdollista?

DUETTO 1

Esityskieli englanti

10.15

MISSÄ MENET
KANSALAISYHTEISKUNTA?

PIENI SALI

DUETTO 2

Paneelikeskustelu suomalaisen
rahapelipolitiikan kehittämisestä.
Keskustelemassa SOSTEn,
pelihaittatyön sekä poliittisen
päätöksenteon edustaja.

KEHITTÄMISAREENA
SOPRAANO

Tauko

10.45 PÄÄTÖSSHOW
12.00 Lounas, näyttelyyn tutustumista ja verkostoitumista
13.00 Tapahtuma päättyy

Näyttelyalue avoinna klo 8.30–13.00

Tampere 7.–8.10.2019

www.sostetalk.fi

#sostetalk

