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

Näyttely avoinna

9.00

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

