Soteuttamo 2.0 valmistaa muutokseen ja yhdistää osaajat!
A I K A : 28.1.2019 klo 12–16
P A I K K A : Medisiina D, Sakari Alhopuro -sali, Kiinamyllynkatu 10,
Turku
Soteuttamo on avoin, verkostoitumiseen ja kohtaamisiin keskittyvä matalan kynnyksen tilaisuus, joka
on suunnattu sosiaali- ja terveysalan sekä hyvinvointipalveluja nyt tai tulevaisuudessa tuottaville
tahoille. Toivomme Soteuttamoon toimijoita niin yksityiseltä, julkiselta kuin kolmanneltakin
sektorilta.
Tavoitteena on verkottaa toimijoita – palveluntuottajia, startupeja, kunnan edustajia,
palvelumuotoilijoita tai vaikkapa virkamiehiä – yli toimialarajojen. Rohkaisemme alan ulkopuolisia
tuomaan uusia ajatuksia ja hyppäämään sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan palveluiden kehittämiseen
maailmaan. Mukana on myös korkeakoulujen edustajia keskustelemassa koulutuksen, tutkimuksen ja
innovaatiotoiminnan roolista muutokseen valmistautumisessa.
Soteuttamo on alkujaan Sitran ja kuntatoimijoiden kehittämä sosiaali- ja terveysalan uudistumisen ja
verkostojen kehittymisen työkalupakki. Nyt menestyksekästä konseptia hyödynnetään 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 sekä erilaisten selvitysten, oppaiden ja katsausten muodossa (www.soteuttamo.fi).
Tervetuloa mukaan!
Tapahtuma on maksuton, mutta edellyttää ennakkoilmoittautumista 21.1.2019 mennessä.
lmoittaudu TÄSTÄ
Lisätietoja:
Miia Tuominen, miia.tuominen@utu.fi
Terhi Tevameri, terhi.tevameri@ely-keskus.fi

Ohjelma:
12.00 Tervetuloa
Juhani Soini, vararehtori Turun ammattikorkeakoulu
12.05 Verkostoista elinvoimaa maakuntaan
Terhi Tevameri, toimialapäällikkö, ELY/TEM ja Johanna Perälä, asiantuntija, Sitra
12.20 Mitä uusi sote tarjoaa palveluntuottajille maakunnassa?
Antti Parpo, muutosjohtaja, Varsinais-Suomen sote- ja maakuntauudistus
12.50 Soten toimintaympäristö muutoksessa; minkälaista osaamista se edellyttää toimijoilta?
Mervi Vähätalo, projektitutkija, Turun kauppakorkeakoulu
13.10 Miten koulutuksella valmistaudutaan yrittäjyyteen?
Anne Isotalo, koulutusjohtaja, Turun ammattikorkeakoulu
13.30 Yrityscaset; Relaxion Oy - Samu ja Petra Kaukoranta, Kunnanlääkärit Oy - Sami Salminen,
Benete Oy - Kari Backman
14.15 Kahvitauko, verkostoitumista & pop up –standit
14.50 Klinikkatyöpajat (yksi työpaja/osallistuja)
1) Palvelumuotoilu
o

Käyttäjälähtöisyyden huomioonottaminen palvelujen ja tuotteiden suunnittelussa. Oma suunnitelmani?

2) Kumppanoitumismallit
o

Erilaiset toimijoiden väliseen yhteistyöhön ja -toimintaan perustuvat mallit. Ideoi oma
verkostoitumissuunnitelmasi, uutta toimintaa ja tulosta!

3) Toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus kilpailuetuna
o

Miten sinä voisit kuvata toimintasi vaikuttavuutta? Tehdään yhdessä vaikuttavuuden tarina – malliksi
kotiin vietäväksi.

4) Uudet liiketoimintamallit
o

Kuihtuuko vai kukoistaako liiketoimintani tulevaisuudessa? Millainen on uusien keinojen valikoima ja
miten toimintani on muututtava?

5) Liikunta- ja toimintakykylaboratorio
o

Tutustuminen liikunta- ja toimintakykylaboratorioon oppimisympäristönä ja työpaikkana

15.50 Yhteenveto ja jatkoaskeleet
Juhani Soini, vararehtori, Turun ammattikorkeakoulu
16.00 Tilaisuus päättyy

