MITEN TOIMINTAMME
MUUTTUU, KUN OTAMME
DIGITAALISET TYÖKALUT
KÄYTTÖÖN?
Soteuttamo valmistaa
muutokseen ja yhdistää osaajat –
tervetuloa mukaan!
A I K A : 25.1.2019 klo. 12-16
P A I K K A : Keitele, Nilakan koulun Liikuntahalli, Koulutie 3-4

Kutsu
Askarruttaako mieltäsi, miten tuottamasi sote-palvelut jatkossa järjestetään? Oletko kehittämässä
digitaalista liiketoimintaa? Oletko ottamassa digitaalisia välineitä käyttöön? Etsitkö kumppanuuksia?
SavoGrow Oy ja Sopien- hanke järjestävät yhteistyössä Soteuttamon, jossa kuullaan digitaalisen
palveluprosessin käyttöönoton vaatimista muutoksista sekä asiakkaan osallisuudesta. Maakunnan
valmistelusta kuullaan myös tarkemmin. Tule kuulemaan, kysymään, keskustelemaan ja osallistumaan
sinua askarruttavien asioiden käsittelyyn.
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 sotealan palveluiden kehittämiseen maailmaan?
Soteuttamo on alunperin Sitran ja kuntatoimijoiden kehittämä sosiaali- ja terveysalan uudistumisen ja
verkostojen kehittymisen työkalupakki. 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!

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

OHJELMA:
12.00 Tervetuloa, Hanna Helaste, Keiteleen kunnanjohtaja ja Kysteri- Liikelaitoksen
Johtokunnan puheenjohtaja
12.10 Elinvoimaa verkostosta, Keiteleen uusi Elinkeinoasiamies
12.20 Mitä kotihoidon palveluprosessissa pitää muuttaa? Suvi Venäläinen sh, digitaalisen
hoitotyön asiantuntija
13.00 Asiakkaan osallisuus muutoksessa? Marjut Jokela, SQC, Koiramäen Perhekotiyrittäjä
Työpajatyyppinen osallistava luento
13.45 Kommenttipuheenvuoro: Asiakkaan näkökulma, Auvo Kinnunen, yh Nilakan ta.
14.00 Kahvi ja verkostoituminen
1.
2.
3.
4.

Vastauksia palvelujen järjestämiseen, Mari Antikainen, Kuopio Kaupunki
Yrittäjien palvelut, Suomen yrittäjät Mia Simpanen
Sopien- hankkeen tarjoamat palvelut yrityksille ja järjestöille, Matti Ylönen
Yrittäjien esittelyjä

14.45 Ajankohtaista Pohjois-Savon maakunnan valmistelutilanteesta, Mari Antikainen,
Kuopion kaupungin perusturvajohtaja
15.15 Yhteenveto ja kokemukset
15.45 Päätös

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

