
#Soteuttamo -Muutos on MAHDOLLISUUS 
Aika: 20.11.2018 klo 12-16 
Paikka: Jyväskylän Paviljonki 

On helpompi suhtautua muutokseen positiivisesti, kun muutos sekä sen eri tekijät ovat 
omissa käsissä. Aina näin ei ole. Joskus tuntuu, että muutos tulee annettuna eikä siitä 
tahdo löytyä kohtia, joihin tarttua. Nyt meneillään oleva sote-muutos on varmasti monelle 
juuri tällainen. Se on kysynyt kaikilta toimijoilta kärsivällisyyttä sekä voimakasta uskoa 
tulevaisuuteen. Tulevaisuuteen, johon ei välttämättä voi itse vaikuttaa. Muutos näyttäytyy 
toisille innostavana ja täynnä mahdollisuuksia. Toisille se näyttäytyy pelottavana ja 
ahdistavana, koska emme etukäteen tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Muutoksen 
edessä olisi myös osattava luopua vanhasta, jotta uutta voi saada tilalle.


Olemme hyvinvoinnista elinvoimaa hankkeen aikana rohkeasti luoneet erilaisia 
kohtaamisia, kokeillen eri teemoja. Kohtaamisissa on pidetty yllä vuoropuhelua eri 
toimijoiden välillä. On kurkistettu ajoittain maakuntauudistuksen sekä valinnanvapauden 
nykytilaan. Soteuttamojen kävijämäärät kertovat että näitä kohtaamisia on tarvittu. 
Uskomme, että muutos vie kohti monia uusia mahdollisuuksia! Kysymys kuuluukin, kuinka 
tartumme niihin?
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OHJELMA: 

12:00 Tervetuloa 

12:10 Mitä saatiin aikaiseksi - vai saatiinko mitään? Piija Äijänen, 	 	 	 	
	 	 projektipäällikkö, Hyvinvoinnista elinvoimaa -hanke


12:30 Hyvinvoinnista elinvoimaa hankkeen pilotit:  

  Evogenom - Geenitieto osana henkilön hoitosuunnitelmaa 

   Fluente Kumppanit - Eturauhastutka - Miesten sähköinen eturauhasvaivojen 
  arviointi 

   EKG – Training - Liikunnallinen EKG seurattu kuntoutus sydänpotilaiden/ 
  sepelvaltimotautipotilaiden hoidossa 

   Medics24 - Ketterä Lähipiste-konsepti perusterveydenhuollossa 

  Pohjoisen Korpilahden yhteistyöyhdistys ry -Lähipalvelut Jyväskylän   
  sivukylillä – vaihtoehtoja maakunnan ja kunnan palvelutarjontaan 

13:45  Kahvitauko 

14:15  Valinnanvapauskokeilu osana muutosta, Kati Kallimo, Sote- ja    
  maakuntauudistus, Keski-Suomi 2021, toimialajohtaja, Jyväskylän kaupunki 

14:30  Mielen suorituskyky työelämässä, Harri Gustafberg, mielen suorituskykyä  
  tutkiva, kehittävä ja valmentava filosofian tohtori 

15:30  Loppusanat ja yhteenveto  

15:45  Tilaisuus päättyy 

Tilaisuus maksuton, mutta edellyttää ennakkoilmoittautumista TÄÄLTÄ 

Mikä on Soteuttamo? 

Soteuttamo on sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen työkalupakki. Se tuo 
tulevaisuuden tekĳät niin sote-alalta kuin muiltakin aloilta yhteen edistämään 
ekosysteemiajattelua ja luomaan uudenlaisia kumppanuuksia. Soteuttamot ovat 
matalankynnyksen tilaisuuksia, jotka on tarkoitettu julkisen, yksityisen ja kolmannen 
sektorin toimĳoille. Lue täältä tarkemmin. 

TERVETULOA! 
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