Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät 2016
Sosiaalityö mukana muutoksessa ja vaikuttamassa

Aika: 27.–28.1.2016
Paikka:
Vaasan kaupunginteatteri
Romeo‐sali
Pitkäkatu 53, 65100 Vaasa

KESKIVIIKKO 27.1.2016
10.00‐

lImoittautuminen alkaa ja tulokahvit

11.00–11.15 SONet BOTNIAn tervehdys
Arto Rautajoki, kehitysjohtaja, SONet BOTNIA
11.15–11.25 Tervetuloa Vaasaan!
Tomas Häyry, kaupunginjohtaja Vaasa
11.25–12.10 Sosiaalityön uudistuva paradigma – miksi, mitä ja miten?
Mikko Mäntysaari, professori, sosiaalityö, Jyväskylän Yliopisto
12.15–13.15 LOUNAS
13.15–14.15 Sosiaalityö ja etuudet muuttuvat – vaikuttaako sosiaalityö?
Minna Kivipelto, tutkimuspäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Kommenttipuheenvuoro
Jussi Björninen, johtava sosiaalityöntekijä, Vaasa
Pientä taukoliikuntaa
14.15–15.00 The economic consequences of social investments
Jacob Nielsen Arendt, professor, KORA, Danish Institute for Local and Regional Government
Research
15.00–15.10 Keskustelu esityksen pohjalta
Työpajoihin siirtyminen ja kahvi
15.45–17.30 TYÖPAJAT, Opistotalo ja Sosiaalikeskus
19.00–21.00 Illanvietto ja Vaasan kaupungin vastaanotto, Maaherran talo, Koulukatu 2, 65100 Vaasa
Illan isäntänä Jukka Kentala, sosiaali‐ ja terveystoimen johtaja Vaasa

TORSTAI 28.1.2016
8.30–9.10

Muutoksessa selviäminen – eettisiä ja strategisia valintoja
Tommi Lehtonen professori, Filosofinen tiedekunta, Vaasan yliopisto

9.10‐9.50

Muuttuvat toimintamahdollisuudet ja moraalinen ahdinko sosiaalityössä
Maija Mänttäri‐ van der Kuip, yliopistonopettaja, Jyväskylän yliopisto
Keskustelu

10.00–10.30 Kahvi (Talentia)
10.30–11.00

Rakenteellinen sosiaalityö – tiedon tuottamista yhdessä asiakkaiden kanssa
Riitta Suojanen, aikuissosiaalityön johtaja, Seinäjoki

11.00–12.00 LOUNAS
12.00–12.45 Sosiaalinen kuntoutus tulee!
₋ mitä tiedämme sosiaalisesta kuntoutuksesta kunnissa
₋ sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallisen kehittämishankkeen (SOSKU) lähtökohtia, ta‐
voitteita, ja toimintamalleja
₋ asiakkaat ja ammattilaiset palvelujen yhteiskehittäjinä
Outi Hietala, erikoistutkija ja Matti Tuusa, vanhempi asiantuntija Kuntoutussäätiö
Pientä taukoliikuntaa
12.45–13.30 Kohti uudenlaista sosiaalityötä
Elina Palola, neuvotteleva virkamies, Sosiaali‐ ja terveysministeriö
13.30–14.15 Kestämätön kasvu vai toisenlainen hyvinvointi tulevaisuuden aikuissosiaalityön paradig‐
mana
Aila‐Leena Matthies, professori, Kokkolan Yliopistokeskus Chydenius
14.15–14.30

Keskustelu, yhteenveto ja kapulan vaihto

Aikuissosiaalityön päivien sisältö täydentyy osallistujien omilla ideoilla ja näkemyksillä sosiaalityön muutok
sesta ja vaikuttamisesta: Mihin? Mitä? Näkemykset kerätään tauoilla aulatilassa. Aikuissosiaalityön päivien
päätteeksi kuulemme niistä koosteen ja ne julkaistaan jälkikäteen verkkosivuillamme.

Työpajat klo 15.45–17.30
Paikka: Opistotalo, sisäänkäynti Sepänkyläntie 2:n puolelta sekä Sosiaalikeskus, Vöyrinkatu 46
Kävelymatka n. 500m Kaupunginteatterilta.
Katso linkistä Työpajojen kuvaukset
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Kokemusasiantuntemus ja osallisuus
Ryhmätoiminta sosiaalityön välineenä
Työelämäosallisuus ja aktivointi
Talous, toimeentulo ja taloudellinen sosiaalityö
Johtajana sosiaalityössä – osaaminen ja voimavarat työyhteisön johtamisessa
Tieto sosiaalityössä, sosiaalityön tieto
Aikuissosiaalityön organisoinnin uusia toimintamalleja
Sosiaalityö somessa
Monikulttuurisen ja kotouttavan työn näkökulmia
Järjestöjen palvelutuotanto julkisen sektorin tukena yhteiskunnan muutoksessa
Asiakassuunnitelman ja toimintakyvyn yhteys vammaispalveluissa
Vaikuttaako asiakkaan osallisuus kehittämisessä – uudistuvatko palvelut?
Missä määrin toimeentulotuen asiakkaiden ongelmana on pelkkä toimeentulo? Sosiaalityö ja vai‐
kuttavat työmenetelmät puntarissa
14. Kriisi‐ ja välivaltatyö
15. Asiakaspalautejärjestelmä aikuisten hyvinvointipalveluihin – millainen ja miksi?

Abstrakti prof. Jacob Nielsen Arendtin puheenvuorosta”The economic consequences of social
investments”
The public costs to social interventions are under pressure, for various reasons ranging from aging, unem‐
ployment, increased number of diagnoses and arenas where public service is demanded. At the same time,
the need for a long‐sighted investment focus has been stressed. This places public governments on a burn‐
ing platform, facing a pressure to cut budgets and invest at the same time. A key to this pressure can be
economic evaluation of social interventions. This presentation describes recent attempts of ex‐ante evalua‐
tions, including so‐called socio‐economic models and contrasts it to recent ex‐post evaluation. It highlights
that the lack of realistic effect evaluations may often provide too optimistic results on the investment po‐
tential. Nevertheless, it demonstrates how evaluations of actual social interventions have produced posi‐
tive net‐benefits, even for the most vulnerable groups. Several examples of actual interventions of the
most vulnerable are examined. We also discuss several common dilemmas of economic evaluations, e.g.
when the benefit for participants can not be measured or when benefits and costs fall in different stake‐
holders.
Illanvietto klo 19–21 , Maaherran talo, Koulukatu 2.
Vapaamuotoinen ja ohjelmallinen illanvietto, jossa on tarjolla iltapala. Ilmoittautuminen illanviettoon ta‐
pahtuu Aikuissosiaalityön päivien ilmoittautumisen yhteydessä.
Ilmoittautuminen Aikuissosiaalityön päiville tapahtuu oheisen linkin kautta pe 15.1.2016 mennessä
Ilmoittautuminen tästä

Osallistumismaksu päiville on 100e + alv 24 %. Opiskelijoilta 50e +alv 24 %. Maksu on sama, osallistuitpa
yhteen tai kahteen päivään. 2.1.2016 jälkeen tehdystä peruutuksesta veloitamme 50e.
Kartta Vaasan kartta
Ruokailu ja kahvitukset
Vaasan kaupunginteatterin yhteydessä toimii Ravintola Kulma, johon sopii 160 ruokailijaa. Toiseksi lounas‐
paikaksi on varattu Wazaca, joka järjestää erikoissuuren buffetin ruokailijoitamme varten. Wazaca, sijaitsee
300 m päässä Royal Vaasa hotellin yhteydessä os. Hovioikeudenpuistikko 18. Ruokailuihin myydään aulatiloissa ruokalippuja etukäteen. Hinnat: Ravintola Kulma 9.30e ja Wazaca 9.80e.

Matkustaminen
VR:n aikataulut muuttuvat vuoden 2016 alusta, mikä on hyvä huomioida tuloajoissa. Järjestämme bussiyh‐
teyden Seinäjoelta Vaasaan ke 27.1. klo 9.40 Seinäjoen Matkakeskuksesta. Useimmat junat saapuvat Seinä‐
joelle klo 9.30 mennessä. Rautatieasema ja Matkahuolto sijaitsevat yhteisessä matkakeskuksessa ja paikalla
on opastus busseille. Ilmoittaudu bussimatkalle Aikuissosiaalityön päivien ilmoittautumisen yhteydessä.
Majoittuminen
Osallistujia varten on varattu majoittumiseen huonekiintiöt tarjoushintaan seuraavista hotelleista. Tarjouk‐
set ovat voimassa rajoitetun ajan ja ensimmäiset niistä päättyvät joulukuussa. Mainitse majoitusta varates‐
sasi varaustunnus Aikuissosiaalityö.

ROYAL VAASA

HOTEL ASTOR

Hovioikeudenpuistikko 18, 65100 Vaasa
puh. 06 212 7267
sales.royalvaasa@sokoshotels.fi
www.sokoshotels.fi

Asemakatu 4,65100 Vaasa
puh. 06 326 9111
astor@astorvaasa.fi

Tulo 26.1. tai 27.1.2016
Huonetyyppi Standard Room (perushuone)
Määrä
26.–27.1.2016 25 kpl Standard‐ huonetta
27.–28.1.2016 80 kpl Standard‐ huonetta
Hinta 94€ / yhden hengen huone / vrk
109€ / kahden hengen huone / vrk
20€ / lisävuode / vrk
Hinnat sisältävät runsaan buffetaamiaisen sekä
sauna‐ ja allasosaston käytön.
Varaukset Majoittujat varaavat huoneet kiintiöstä
Puhelimitse tai sähköpostitse:
Hotellin myyntipalvelusta käyttäen varauskoodia
AIKUISSOSIAALITYÖ soittaen p. 06 212 7267 tai
sähköpostilla sales.royalvaasa@sokoshotels.fi
Nettivarukset:
Varaukset voi tehdä osoitteesta www.sokosho‐
tels.fi käyttäen varauskoodia BSONET2016

Kiintiö on auki 8.1.2016 asti

Ajankohta 26–28.1.2016
Määrä: 15 yhden hengen huonetta ja 5 kahden
hengen huonetta 4.1.2016 saakka, ja niin kauan
kuin huoneita riittää.
Hinta Hotel Astorissa
Yhden hengen studio huone 98 €/vrk/huone
Kahden hengen huone 118€/vrk/huone
Hinta sisältää aamiaisen ja arvonlisäveron.
Varauskoodi Valtakunnalliset Aikuissosiaalityön
päivät

Original Sokos Hotel Vaakuna
Rewell Center 101
65100 VAASA
06‐ 1234 671
sales.vaasa@sokoshotels.fi

Hotel KantarelliS´
Rosteninkatu 6
65100 Vaasa
06 ‐ 3578 100
www.kantarellis.fi

Päivämäärä 26.–28.1.2016
Huonehinnat
30 yhden hengen standardhuonetta á 111 €/vrk
20 kahden hengen standardhuonetta á 126 €/vrk
Huonehintaan sisältyy runsas buffet‐aamiainen,
hotelliasukkaiden saunavuoro, kuntosalin käyttö,
langaton internet sekä alv.
Kiintiö varattu merkillä “Valtakunnalliset aikuis‐
sosiaalityön päivät”.
Huoneet tulee varata 16.12.15 mennessä. Tämän
jälkeen tehtyihin varauksiin tarjotaan päivän pa‐
rasta hintaa.
Hotel Rantasipi Tropiclandia
Lemmenpolku 3, FI‐65170 Vaasa, Finland
Puh. / Tel. +358 6 283 8000 | Fax +358 6 283 888 |
tropiclandia.rantasipi@restel.fi
www.rantasipi.fi | www.restel.fi

Ajankohta: 26 – 28.1.2016.
Huone kahdelle hintaan 144.00 € / vuorokausi
Huone yhdelle hintaan 123.00 € / vuorokausi
Hintaan sisältyy aamiainen ja alv.

3 km Kaupunginteatterilta, jossa Aikuissosiaalityön
päivät pidetään.

Ajankohta: 26.–28.1.2016.:
Huonehinnat
98 eur/ 2hh /vrk (= 49 Eur/henkilö/vrk)
88 eur/ 1hh/vrk
Hintoihin sisältyy runsas buffet‐aamiainen ja hotel‐
lin asiakassaunat.
Hotellin edustalla iso maksuton paikoitusalue.
*Kylpyläliput voi halutessaan ostaa lisäksi erikseen
suoraan kylpylän vastaanotosta.
Lisätietoja ja hinnasto osoitteessa: www.tropiclan‐
dia.fi
Varaukset:
Jokainen varaa majoituksen itse suoraan hotellista
tietyllä erikseen sovittavalla tunnuksella, puh. +358
6 2838 000 tai +358 6 2838 555 tai tropiclan‐
dia.rantasipi@restel.fi
Varaukset 30.12.2015 mennessä. Erikoishintaisia
huoneita rajoitettu määrä.

Varaukset: hotel@kantarellis.fi
myyntipalvelu@kantarellis.fi
Varausta tehdessä tulee mainita sopimushinta : Ai‐
kuissosiaalityö.
Tarjoushinta on voimassa 15.1.2016 saakka.

