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POHJANMAAN SOTEUTTAMO   
- valmistaa muutokseen ja yhdistää osaajat  
keskiviikko 7.11.2018 | Vaasa - Silveria 
klo 14.30 – 18.00  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haluatko saada tietoa ja valmennusta sosiaali-, terveys- tai hyvinvointipalveluidesi 
kehittämiseen? Etsitkö verkostoja ja kumppaneita aiempaa parempien palveluiden 
rakentamiseen tai toteuttamiseen? Onko sinulla kenties uusia ideoita, ajatuksia tai 
suunnitelmia sosiaali-, terveys- tai hyvinvointipalveluiden kehittämisen maailmaan? Tule 
jakamaan ne meidän kanssa! 
Tervetuloa avoimeen verkostoitumiseen ja kohtaamisiin keskittyvään tilaisuuteen, joka on 
suunnattu sosiaali- ja terveys- sekä hyvinvointia edistäviä palveluita tuottaville toimijoille 
nyt ja tulevaisuudessa.  
 
Tilaisuuden juontaa Suomen Yrittäjistä Hippi Hovi. 
Lisätietoa Sitran Soteuttamosta: www.soteuttamo.fi 
 

OHJELMA 7.11.2018 klo 14.30 – 18.00 
 
Avaus ja tervetuloa 
 

Soteuttamo – Verkostoista elinvoimaa maakuntaan 
Jaana Lappi – hankepäällikkö, Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) 

 Elina Eerola – asiantuntija, Sitra 

 

Mitä uusi sote tarjoaa palveluntuottajille maakunnassa 
Jukka Kentala – muutosjohtaja, Pohjanmaan sote-uudistus 

 

Inspiraatiopuheenvuorot 
InMedi Oy – palveluntuottajan näkökulma 
Hennamari Hietala – yrittäjä  

Vaasan Setlementtiyhdistys – palveluntuottajayhdistyksen näkökulma  
Kirsi Ikäheimonen – toiminnanjohtaja 

Sociala Oy – Yhteisen hyvän alusta järjestöjen palvelutuotannon tukena 
Hanna Hauta-aho – asiantuntija, Sociala Oy  

 

Klinikkatyöpajat - valitaan yksi työpaja kolmesta 

 

Jatkoaskeleet Pohjanmaalla 

 

Ohjelmaan saattaa tulla vielä muutoksia 

 

 

http://www.soteuttamo.fi/


 
 
 2.0 
 
______________________________________________________________________________________________ 

 

AIKA JA PAIKKA 
Aika keskiviikkona 7.11.2018 klo 14.30 – 18.00 
Paikka Silveria - auditorio, Ruutikellarintie 4, Vaasa 
 
Ohjelma on kaksikielinen (suomi – ruotsi) ja tilaisuudessa on kahvitarjoilu.  
 

KLINIKKATYÖPAJAT 
Voit valita tilaisuuteen itsellesi sopivan työpajan kiinnostuksesi mukaan. Työpajaan mahtuu korkeintaan 25 
osallistujaa/paja. Valittavana olevat työpajat: 

1. Toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus kilpailuetuna | vetäjänä Saila Tykkyläinen – Vaikuttava Yritys 
2. Palvelu- ja tuotemuotoilu sote-asiakkaille | vetäjänä LUOTAIN Consulting Oy 
3. Uudet liiketoimintamallit liiketoimintaympäristössä | vetäjänä LUOTAIN Consulting Oy 

 

POP-UP STANDIT JA VERKOSTOITUMINEN 
Standeilla tapaat esimerkiksi Pohjanmaan ELY-keskuksen, Suomen Yrittäjät – Pohjanmaalta, Yrkeshögskolan NOVIAn, 
STM:n henkilökohtaisen budjetin kokeilun Pohjanmaalta ja Vaasan Seudun Yhdistykset ja Järjestö 2.0 Pohjanmaa 
hankkeen toimijoita. Piipahda kahvitauolla verkostoitumassa Speedmatch-toiminnon avulla tai tutustumassa Pop up 
standeille.  
 

TILAISUUDEN STRIIMAUS JA ETÄOSALLISTUMINEN 
Tilaisuus on nähtävillä verkkoyhteyden kautta. Ilmoittaudu mukaan, niin saat osallistumisohjeet linkillä sähköpostiisi 
ennen tilaisuuden alkua. 
 

LISÄTIETOJA 
Elina Eerola, asiantuntija, Sitra - SOTEUTTAMO, elina.eerola@sitra.fi, puh. 0294 618 258 
Pirjo Wadén, projektipäällikkö, Henkilökohtaisen budjetin kokeilu Pohjanmaalla - STM, pirjo.waden@vaasa.fi,  
puh. 040 481 3243 
Vesa Kojola, kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattori - Pohjanmaan ELY-keskus, vesa.kojola@ely-keskus.fi 
(ilmoittautumista koskevat kysymykset/tiedustelut) 

 

KOHDERYHMÄ 
Julkisen sektorin toimijat, kolmannen sektorin sosiaali-, terveys- ja hyvinvointia edistävien palveluiden toimijat 
(järjestöt, yhdistykset ja palveluntuottajajärjestöt), yksityisen sektorin sosiaali-, terveys- ja hyvinvointia edistävät 
palveluntuottajat, ammattilaiset ja asiantuntijat, jotka ovat kiinnostuneet sosiaali-, terveys ja hyvinvointia edistävistä 
palveluista 

 

HINTA JA ILMOITTAUTUMINEN 
Tilaisuus on maksuton ja sisältää kahvitarjoilun. Ilmoittautuminen sähköisen linkin kautta: Ilmoittaudu tästä  tai 
https://link.webropolsurveys.com/S/55B3B96143AD5BD6  
Ilmoittautuminen viimeistään maanantaina 5.11.2018 mennessä. 
 

YHTEISTYÖSSÄ MUKANA 
Arvoliitto | Hyvinvointialojen liitto | InMedi | Pohjanmaan ELY-keskus | Sitra – Soteuttamo |  Sociala Oy | SOSTE ry | 
STM - Henkilökohtaisen budjetin kokeilu Pohjanmaalla | Suomen Yrittäjät | Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) | Vaasan 
kaupunki | Vaasan Setlementtiyhdistys | Vaasan Seudun Yhdistykset – Järjestö 2.0 Pohjanmaa-hanke |  
Yrkeshögskolan NOVIA 
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