
 

                                                                                                
 
     
 
 

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

Soteuttamo 2.0 valmistaa 

muutokseen ja yhdistää osaajat – 

tervetuloa mukaan! 

 
A I K A :  25.10.2018 

P A I K K A :  Kaarlelan seurakuntakoti (Kruunupyyntie 3) 

 
 

 

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 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. 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! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.soteuttamo.fi/


 

                                                                                                
 
     
 
 

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

OHJELMA 

 

15.00  Tervetuloa 

- Marja-Riitta Vest, Ylijohtaja, Pohjanmaan ELY-keskus 

 

15.05  Työ- ja elinkeinoministeriön ja Sitran terveiset Keski-Pohjanmaan sote-toimijuuden 

kehittämiseen 

- Terhi Tevameri, Toimialapäällikkö, ELY/TEM ja Johanna Perälä, Asiantuntija, Sitra 

 

15.20 Mitä uusi sote tarjoaa palveluntuottajille maakunnassa?  

- Eija Kellokoski-Kari, Sote-järjestämisen muutosjohtaja, Keski-Pohjanmaan maakuntauudistus 

 

15.40 Inspiraatiopuheenvuoro 

 - Pia Vähäkangas, I&O-muutosagentti, Pohjanmaa 

 

16.10 Kahvitauko, verkostoitumista & pop up –standit 

- Keski-Pohjanmaan liiton, ELY-keskuksen ja Keski-Pohjanmaan Yrittäjien palvelut esillä 

 

16.40 Paneelikeskustelu: Verkostosta elinvoimaa maakuntaan 

Eija Kellokoski-Kari, Sote-järjestämisen muutosjohtaja, Keski-Pohjanmaan maakuntauudistus 

 Leena Veiskola, Toiminnanjohtaja, Keski-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys 

Liisa Ahonen, I&O –muutosagentti, Keski-Pohjanmaa 

 Susanna Kallama, Elinkeinoasioiden päällikkö, Suomen yrittäjät 

Tapio Uusitalo, Puheenjohtaja, Keski-Pohjanmaan sote- ja terveysvaliokunta 

 

17.20 Klinikkatyöpajat (valitse yksi teema) 

• Palvelu-/tuotemuotoilu sote-asiakkaille 

• Kumppanoitumismallit 

• Uudet liiketoimintamallit 

• Digitalisaatio osana liiketoimintaa 

 

18.20 Yhteenveto ja jatkoaskeleet 

- Jussi Rämet, Muutosjohtaja, Keski-Pohjanmaan maakuntauudistus 

 

18.30 Tilaisuus päättyy 

 

 

 

Tilaisuus on maksuton, mutta edellyttää ennakkoilmoittautumista 18.10.2018 mennessä TÄSTÄ  

 

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/8739fc0b-3bfb-4276-94d3-dd38e6094f5f?displayId=Fin1606417

