
 

 
 

     
 
 

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

MITEN PAIKALLISUUTTA 

EDISTETÄÄN 

HOIVAHANKINNOISSA? 

Soteuttamo 2.0 valmistaa 

muutokseen ja yhdistää osaajat – 

tervetuloa mukaan! 
 

A I K A :  7.3.2019 klo 16.00 – 20.00, kahvitarjoilu klo 15.30 alkaen 

P A I K K A :  Sulkavan kunnanviraston valtuustosali,  

Kauppatie 1, 58700 Sulkava 

 

Kutsu 
Maakunta- ja sote-uudistukset tuovat tullessaan muutoksia paikallisiin toimintaympäristöihin. Tule 

hakemaan tietoa ja osallistumaan Etelä-Savon kuntien sote-palveluita koskevaan keskusteluun!  

 

Maakunnan kunnissa on jo valittu peruspalvelujen tuottajiksi suuria terveys- ja sosiaalialan yrityksiä. 

Kuinka pieni paikallinen yrittäjä pärjää tulevaisuudessa ja mitä hänen yritykseltään edellytetään 

alihankinnassa? Millä keinoilla yrittäjä voi palveluillaan kilpailla? 

 

Avoimet, verkostoitumiseen ja kohtaamisiin keskittyvät matalan kynnyksen tilaisuudet ovat 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, virkamiehiä – yli toimialarajojen. 

Ehkä rohkaisemme alan ulkopuolisiakin tuomaan uusia ajatuksia ja hyppäämään sote-alan palveluiden 

kehittämisen maailmaan? 

 

Soteuttamo on alunperin Sitran ja kuntatoimijoiden kehittämä sosiaali- ja terveysalan uudistumisen ja 

verkostojen kehittymisen työkalupakki. Nyt konseptia hyödynnetään myös yhdessä Työ- ja 

elinkeinoministeriön, Suomen yrittäjien, Hyvinvointialan liiton, Sosten ja Arvoliiton yhdessä 

toteutettavilla maakuntakiertueilla. Tavoitteena on luoda tiivis vuorovaikutus eri toimijoiden välille. 

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.  

Miten paikallisuutta edistetään hoivahankinnoissa? 
 

15.30  Kahvitarjoilu 

 

16.00 Avaus ja kuinka sosiaali- ja terveyspalvelut on järjestetty Sulkavan kunnassa?  

Juho Järvenpää kunnanjohtaja Sulkavan kunta 

 

16.20  Mitä suuri palvelutuottaja edellyttää pieniltä yrittäjiltä alihankintaketjussa?  

Mira Ilmoniemi, johtaja, erikoissairaanhoidon ulkoistukset ja kumppanuudet, Suomen 

Terveystalo 

 

16.40 Maakuntauudistuksen tilanne sote-yrittäjien näkökulmasta 

Laura Sinisalo, hyvinvointivaliokunnan pj., Suomen Yrittäjät 

17.00 Miten paikallisuutta edistetään hoivahankinnoissa  

Ilkka Liljander, hankinta-asiamies Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy  

 

17.20 Pienten yrittäjien osuuskunta palvelujen tarjoajana 

Lotta Salminen, Osuuskunta Jeesi Pieksämäki  

17.35 Vanhusneuvostojen/eläkeläisjärjestöjen edustajien puheenvuoro asiakasnäkökulmaksi 

Tellervo Virtanen vpj. Eläkeliiton Sulkavan yhdistys, omaishoitaja 

18.00 Tauko 

18.10 Työpajat: Näistä järjestetään kaksi, valitse sinua kiinnostava aihe, mainitse ilmoittautumisen 

yhteydessä valitsemasi työpaja kohdassa ”lisätiedot” 

1. Palvelun laatu ja vaikuttavuus asiakkaan valinnan avuksi.  

2. Yritysten yhteistyön edellytykset ja sen tuomat mahdollisuudet. 

3. Onko sote-yrittäjyyttä tulevaisuudessa ilman digitaalisuutta? Mitä yrittäjältä edellytetään 

tulevana sote-palvelujen tuottajana?  

19.10 Työpajojen purku ja loppukeskustelu  

20.00 Hyvää kotimatkaa 

Ilmoittaudu tästä 26.2.2019 mennessä. Merkitse lisätietoriville työpajatoiveesi. 

 

Lisätietoja: Suvi Korhonen suvi.korhonen@navitas.fi p. 045 7506260 ja Heli Peltola 

heli.peltola@xamk.fi p. 040 594 0151  
 

Tapahtuman järjestelyistä vastaavat Navitas Yrityspalveluiden Sopien-hanke ja Kaakkois-Suomen 

ammattikorkeakoulun Tukea ja tuottavuutta kasvuun -hanke. Molemmat 

hankkeet ovat saaneet tukea Euroopan sosiaalirahastolta ja Etelä-Savon 

ELY-keskukselta. 

 

http://yritystapahtumat.navitas.fi/default.asp?q=VTJGb1RHVlsYMS85MUwIczVwSx8LbzJISjZVWTVWOUFmSE8YaVc4_0FQZ2kCMkQqdW0jYzc2_iAySU8NdUMzTxsTMjoBRjE8501F
mailto:suvi.korhonen@navitas.fi
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