
#soteuttamo 2.0 
-valmistaa muutokseen ja 
yhdistää osaajat !

Aika: 2.10. 2018 klo 12-16 
Paikka: Jyväskylän Paviljonki 
Soteuttamo 2.0 yhdistää yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin osaajat Työ- ja elinkeinoministeriön, 
Suomen yrittäjien, Hyvinvointialan liiton sekä maa-kunnallisten toimijoiden yhteisellä kiertueella. 
Tavoitteena on tuoda ajankohtaista tietoa valinnanvapauden eri näkökulmista ja maakunta- valmistelusta, 
saada aikaan kehittämisideoita työpajoissa ja luoda tiivis vuorovaikutus eri toimijoiden välille.


OHJELMA: 
12.00		 Tervetuloa!


12.10   	 Valinnanvapaus asiakkaan oikeutena, Mats Brommels, professori, Tukholman Karoliininen 	
	 	 insituutti


13:10  	 Soteuttamo – Verkostoista elinvoimaa maakuntaan

	 	 Hankepäällikkö Jaana Lappi, TEM, Asiantuntija Elina Eerola, Sitra


13.25  	 Mitä uusi sote tarjoaa palveluntuottajille maakunnassa? Miten tuottajaksi? Mikä muuttuu 	
	 	 verrattuna entiseen? Mikael Palola, vastuuvalmistelija, Keski-Suomi 2020   

                                                                  

13.50             Kahvitauko & verkostoitumista sekä Pop – up neuvontaa 
	 	 Järjestäjä vastaamassa kysymyksiin sotesta lisäksi mukana mm. Keski-Suomen Ely-keskus, 
	 	 Keski-Suomen yrittäjät, Keski-Suomen TE-toimisto, sekä Keski-Suomen yhteisöjen tuki ry 	
	 	 vastaamassa kysymyksiin sotesta, rahoituksesta, tapahtumista sekä työntekijöiden 	 	
	 	 saatavuudesta.

 

14.45   	 Työpajat: 

	 	 1. Palvelu-/tuotemuotoilu sote-asiakkaille - Käyttäjälähtöisyyden huomioon ottaminen 	
	 	 palvelujen ja tuotteiden suunnittelussa.

	 	 

	 	 2. Kumppanoitumismallit -  Erilaiset toimijoiden väliseen yhteistyöhön ja -toimintaan 	 	
	 	 perustuvat mallit




	 	 3. Uudet liiketoimintamallit - Uudenlaiset ja keskeiset liiketoiminnan menestystekijä


	 	 4. Digitalisaatio osana liiketoimintaa - Digitalisaatio muuttaa työtä ja ansaintamalleja sekä 	
	 	 monipuolistaa palvelukanavia              


15:45	 	 Yhteenveto ja jatkoaskeleet 

  
16:00             Tilaisuus päättyy            

  

MIKÄ SOTEUTTAMO 2.0? 
Avoimet, verkostoitumiseen ja kohtaamisiin keskittyvät matalan kynnyksen tilaisuudet on suunnattu sote-
palveluja nyt tai tulevaisuudessa tuottaville tahoille. Toivomme tilaisuuksiin toimijoita niin yksityiseltä, 
julkiselta kuin kolmanneltakin sektorilta. Tavoitteena on verkottaa eri toimijoita; palveluntuottajia, 
startupeja, kunnan edustajia, palvelumuotoilijoita tai vaikkapa virkamiehiä yli toimialarajojen. Ehkä 
rohkaisemme alan ulkopuolisiakin tuomaan uusia ajatuksia ja hyppäämään sote-alan palveluiden 
kehittämiseen maailmaan?


#Soteuttamo on alunperin Sitran ja kuntatoimijoiden kehittämä sosiaali- ja terveysalan uudistumisen ja 
verkostojen kehittymisen työkalupakki. Nyt tätä menestyksekästä konseptia hyödynnetään myös yhdessä 
Työ- ja elinkeinoministeriön, Suomen yrittäjien ja Hyvinvointialan liiton yhdessä toteutettavan 
maakuntakiertueen konseptina. Tavoitteena on luoda tiivis vuorovaikutus eri toimijoiden välille.

 

Maakunnissa järjestettävien tilaisuuksien lisäksi Soteuttamo-konsepti tarjoaa tietoa tuottajien tueksi 
uutiskirjeen ja erilaisten selvitysten, oppaiden tai katsausten muodossa (www.soteuttamo.fi).


Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Työ- ja elinkeinoministeriön, Suomen yrittäjien ja Hyvinvointialan liiton 
kanssa.  Tilaisuus on maksuton, mutta edellyttää ennakkoilmoittautumista 17.9.2018 mennessä TÄSTÄ 

TERVETULOA!

http://www.soteuttamo.fi
https://www.webropolsurveys.com/S/B0E999C90D5C78BD.par
http://www.soteuttamo.fi
https://www.webropolsurveys.com/S/B0E999C90D5C78BD.par

