Soteuttamo 2.0 valmistaa muutokseen ja yhdistää osaajat!
Aika:
Paikka:

31.10.2018 klo 14.30-19.00
Louhela-Sali, Joensuun tiedepuisto

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, Hyvinvointialan liiton, Sosten ja Arvoliiton yhdessä toteutettavan
maakuntakiertueen konseptina.
Oletko miettinyt, miten kumppanuudet voisivat auttaa Sinua menestymään sote-ympäristön kiihtyvässä muutoksessa?
Oletko varma, että sinun tuotteesi ja palvelusi ovat kiinnostavia vielä ylihuomenna. Ethän tee asioita itsellesi vaan
asiakkaallesi. Pursuaako pääsi ainutlaatuisia ideoita, joista haaveilet joskus tekeväsi kukoistavaa liiketoimintaa?
Tavoitteena on verkottaa teitä eri näköisiä ja kokoisia toimijoita – palveluntuottajia, startupeja, kunnan edustajia,
palvelumuotoilijoita tai vaikkapa virkamiehiä. Rohkaisemme myös sote-alan ulkopuolisia hyppäämään hetkeksi
maailmaamme ja tuomaan uusia rouheita ideoita.

Ohjelma
14.30

Tervehdyssanat ELY-keskus Kalevi Pölönen

14.40

Soteuttamo – verkostoista elinvoimaa maakuntaan TEM Marjukka Aarnio ja Sitra Elina Eerola

14.50

Mikä on uudistuksen perustarkoitus, mikä muuttuu vai muuttuuko mikään?
Puheenjohtajana toimii Juuan kunnanjohtaja Markus Hirvonen
Alustajina ja keskustelijoina ovat Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen, yrittäjä Hannu Urjanheimo
(Kuntoutumis- ja päiväkeskus Ilona Oy), sotekoordinaattori Heli Aalto Meijän maakunta

16.00

Henkilökohtainen budjetti - valinnanvapautta asiakkaille ja uusia mahdollisuuksia yrittäjille
Siun valinnavapaus-SiVa-hanke Siun sote Leena Suhonen, Päivi Puhakka ja henkilökohtaisen budjetin kokeilussa
mukana oleva yrittäjä

16.20

Iltapäiväkahvit & verkostoitumista ja Pop-Up neuvontaa

17.00

Työpajat toteuttaa Luotain Oy:n asiantuntijat

1. Palvelu-/tuotemuotoilu sote-asiakkaille
Kuinka nostan asiakkaiden nykyiset ja tulevaisuuden tarpeet keskiöön suunnitellessani sote-palveluja.

2. Kumppanoitumismallit
Mistä samoin askelin tanssiva kumppani sote-työhön? Yhteistyön erilaiset tavat ja mallit mm. yrittäjien, järjestöjen
ja viranomaisten kanssa.

3. Uudet liiketoimintamallit
Kuihtuuko vai kukoistaako liiketoimintani tulevaisuudessa? Millainen on uusien keinojen valikoima ja miten
toimintani on muututtava?

4. Digitalisaatio osana liiketoimintaa
Yritykselle buustia digitalisaatiosta. Millaisia ovat kanavat palvelujen markkinointiin ja ostoon? Miten digitalisaatio
helpottaa työtäni?

18.45

Tilaisuuden yhteenveto ja jatkoaskeleet Josek yritysneuvoja Jarkko Peiponen

19.00

Tilaisuus päättyy

Tule avoimesti keskustelevaan tilaisuuteemme verkostoitumaan ja kohtaamaan vastaavien kysymysten kanssa painivia
toimijoita. Yhdessä löydämme helpommin ratkaisuja.
Tilaisuus on maksuton, mutta edellyttää ennakkoilmoittautumista 26.10.2018 mennessä TÄSTÄ

TERVETULOA MUKAAN!

Soteuttamo on sosiaali- ja terveysalan uudistamisen
ja verkostojen kehittämisen työkalupakki.

