
 

  

MIKÄ MEIDÄN ETEEN TULEE? 

Soteuttamo 2.0 valmistaa muutokseen ja 

yhdistää osaajat – tervetuloa mukaan! 

 
A I K A :  30.10.2018 klo. 12-16 

P A I K K A :  Kuopio, Rauhalahti Katiskaniementie 8 

 

 

Kutsu 

 

Askarruttaako mieltäsi, miten tuottamasi sote- palvelut jatkossa järjestetään? Onko sinulla tarpeita 

rahoituksen suhteen? Haluaisitko muotoilla uusia palveluita? Oletko kehittämässä digitaalista 

liiketoimintaa? Mietitkö mitä Sopien -hanke voisi sinulle tarjota? Etsitkö kumppanuuksia? 

 

Sitra, Ely ja Sopien- hanke järjestävät yhteistyössä Soteuttamo 2.0:n, jossa keskustellaan ja kuullaan 

maakunnan valmistelusta tarkemmin. Tule kuuntelemaan, kysymään ja keskustelemaan sinua 

askarruttavista asioista ja osallistumaan klinikkatyöskentelyyn. 

  

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 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 alun perin Sitran ja kuntatoimijoiden kehittämä sosiaali- ja terveysalan uudistumisen ja 

verkostojen kehittymisen työkalupakki. Nyt tätä menestyksekästä konseptia hyödynnetään myös 

yhdessä työ- ja elinkeino ministeriön, Suomen yrittäjien, Hyvinvointi-alan liiton, Sosten ja Arvoliiton 

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). 

 

Tervetuloa mukaan!  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soteuttamo on   sosiaali- ja terveysalan uudistamisen 

 ja verkostojen kehittämisen työkalupakki.   

http://www.soteuttamo.fi/


 

  

 

 

 

 

OHJELMA: 

 

12.00 Tervetuloa, Ely Pohjois-Savo Kari Virranta 

 

12.10 Soteuttamo 2.0 - Elinvoimaa verkostoista, TEM Mikko Martikainen ja Sitra Elina Eerola 

 

12.20 Mitkä ovat yritysten tarpeet? Kokemus-puheenvuoro Sopien- hanke Sari Andersson 

 

12.30 Missä valmistelussa mennään Pohjois-Savon maakunnassa? Mari Antikainen, Kuopion kaupunki 

 

13.00 Kahvi, verkostoitumista ja pop-up neuvontaa: Vastauksia yrittäjien kysymyksiin toiminnasta ja 

rahoituksesta 

 

1. Kehittämisrahoituksen asiantuntijat Sari Marttila ja Pekka Stjerna, Ely 

2. Vastauksia palvelujen järjestämiseen, Mari Antikainen, Kuopion Kaupunki 

3. Tarjoomon palvelut Kekäläinen Heli Savonia AMK, Heidi Laakko ja Tapani Patosalmi 

Kuopion kaupunki 

4. Yrittäjien palvelut, Savon yrittäjät Mia Simpanen 

5. Savonia AMK hankkeet ja koulutuspalvelut Tiina Arpola 

6. Sopien- hankkeen tarjoamat palvelut yrityksille ja järjestöille, Sari Andersson 

 

14.00 Klinikkatyöskentely Luotaimen toteuttamana: 

 

1. Palvelumuotoilu, opi toteuttamaan asiakaslähtöistä palvelutarjontaa  

2. Kumppanuusmallit, miten tulevaisuudessa toteutetaan monituottajamallia 

3. Uudet digitaaliset liiketoimintamallit, miten otan uusia tapoja käyttöön 

 

15.15 Yhteenveto ja kokemukset 

 

15.45 Päätös 

 

Ilmoittautumiset 26.10.2018 mennessä 

https://urly.fi/13pG  
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