Kutsu – Sosiaalihuollon tulevaisuus – seminaariin/työpajaan
Sosiaalihuolto osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta
Uuden hallitusohjelman mukaan STM käynnistää tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusten kehittämisen.
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman tarkoituksena on kehittää laaja-alainen sosiaali- ja
terveyskeskus, josta ihminen saa laadukkaat palvelut sujuvasti ja avun yksilöllisiin tarpeisiin. Tarkoituksena on
samalla kehittää sosiaalihuoltoa ja tuoda sosiaalihuollon ja sosiaalipalvelujen näkemykset vahvasti mukaan
valmisteluun.
Tule kuulemaan lisää ja keskustelemaan hallitusohjelman toimeenpanosta ja suunnitelmista erityisesti
sosiaalihuollossa. Mikä on sosiaalihuollon tulevaisuus ja etenevätkö suunnitelmat oikeaan suuntaan?
STM järjestää yhdessä THL:n ja sosiaalialan osaamiskeskusten kanssa viisi pääosin saman sisältöistä
tapahtumaa Kuopiossa, Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Oulussa. Aamupäivän tilaisuudet striimataan.
Lisätietoja alla.
Lämpimästi tervetuloa!

Aika:
tiistai 22.10.2019 klo 9-16
Paikka
Kuopio, Sokos Hotel Puijonsarvi (Minna Canthin katu 16)
Ohjelma ja lisätiedot
https://bit.ly/2n3qiGW
ilmoittautuminen
Ilmoittaudu tästä!

Aika:
maanantai 28.10.2019 klo 9-16
Paikka:
Helsinki, Kuntatalo (Toinen Linja 14)
Ohjelma ja lisätiedot:
http://www.socca.fi/sosiaalityontulevaisuusseminaari
ilmoittautuminen:
Ilmoittaudu tästä!

Aika:
maanantai 4.11.2019 klo 9-16
Paikka:
Oulu, Hotelli Lasaretti (Kasarmintie 13b)
Ohjelma ja lisätiedot:
www.sosiaalikollega.fi
ilmoittautuminen
Ilmoittaudu tästä!

Aika:

torstai 7.11.2019 klo 9-16
Turku, Forum Marinum (Linnankatu 72)
Ohjelma ja lisätiedot:
www.vasso.fi
ilmoittautuminen:

Aika:

perjantai 8.11.2019 klo 9-16
Tampere, Scandic Tampere City (Hämeenkatu 1)
Ohjelma ja lisätiedot:
www.pikassos.fi
Ilmoittautuminen:
Ilmoittaudu tästä!
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Sosiaalihuolto osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta

STM, THL ja sosiaalialan osaamiskeskusverkosto järjestävät valtakunnallisen aluekierroksen, jossa käsitellään
e uuden hallitusohjelman mukaista sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa ja erityisesti sosiaalihuoltoa.
Tilaisuuden aamupäivä koostuu STM:n ja THL:n puheenvuoroista, jotka liittyvät sosiaalihuollon kehittämiseen
osana uuden hallitusohjelman toimeenpanoa. Lisäksi aamupäivällä kuullaan vaihtuvia esityksiä STM:n
keväällä 2019 julkaisemista sosiaalityöhön liittyvistä selvityksistä. Iltapäivällä käydään työpajoissa
keskusteluja hallitusohjelman ehdotetuista toimenpiteistä ja alueellista sosiaalityön ja sosiaalihuollon
kehittämistarpeista.
Kaikkia aamupäivän osuuksia voi seurata striimauksen välityksellä. Linkki striimaukseen päivitetään
myöhemmin ko. tilaisuuden ohjelman kohdalle. Etäyhteys ei edellytä ilmoittautumista.

Kohderyhmä
Alueen sosiaalihuollon kuntatoimijat, esimiehet ja johto, valvontaviranomaiset, muut alueen toimijat
Ilmoittautuminen
Tilaisuuksiin ilmoittaudutaan paikkakunnan sosiaalialan osaamiskeskusten kautta. (Ilmoittautumislinkki löytyy
ohjelman kohdalta). Aamupäivän striimattavaan osuuteen ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon.
Järjestäjät
STM, THL ja Sosiaalialan osaamiskeskukset
Lisätietoja
Lisätietoja ilmoittautumisen ja käytännön järjestelyjen osalta saa alueen sosiaalialan osaamiskeskuksilta.

