
 Kohti tavoitteellista yhteistyötä, verkostoja ja kumppanuutta
pe 25.10.2019 klo 8.30–12.00

Kesäkuussa (5.6.2019) Kajaanissa järjestetystä Soteuttamosta saatiin hyvää palautetta. Toive: ”Jos oikeasti jatkettaisi asian 
työstämistä – ettei jäisi tähän” oli monen osallistujan viesti. On aika jatkaa yhteistä matkaa palveluseteli- ja kumppanuuspöytä 
-teemojen äärellä.

Kutsumme koolle jo mukana olleita ja teitä, jotka ette päässeet edellisellä kerralla mukaan. Tapaamisessa kuulemme 
Kainuun soten palvelusetelipalvelujen tilanteesta ja siitä, mihin perustuu Jyväskylän onnistuminen palvelusetelipalveluiden 
kehittämisessä. Edellisen tapaamisen palautteiden perusteella haluamme jatkaa työskentelyä eri toimijoiden aidon 
kumppanuuden kehittämiseksi. Yhteisessä työskentelyssä etsimme tienviittoja jatkoaskelille ja konkreettiselle yhdessä 
tekemiselle.

Soteuttamot  Avoimia, verkostoitumiseen ja kohtaamisiin keskittyviä matalan kynnyksen tilaisuuksia ja ne on 
suunnattu sote-palveluja nyt tai tulevaisuudessa tuottaville tahoille. Toivomme tilaisuuksiin toimijoita 
niin yksityiseltä, julkiselta kuin kolmanneltakin sektorilta. Ehkä rohkaisemme alan ulkopuolisiakin 
tuomaan uusia ajatuksia ja hyppäämään sote-alan palveluiden kehittämisen maailmaan? 

Aika ja paikka  Perjantai 25.10.2019 klo 8.30–12.00 (aamupala klo 8 alkaen)
  Ravintola Wanha Kerho (yläkerta), Kauppakatu 40 87100 Kajaani

Ilmoittautuminen Tästä linkistä pe 18.10.2019 mennessä (https://bit.ly/2lQXSiI)

Lisätietoja  Pirjo Kyyrönen, HB-kokeilun projektipäällikkö, puh. 044 797 4050, pirjo.kyyronen@kainuu.fi

Ohjelma

Puheenjohtajana Merja Hynynen, johdon työnohjaaja ja coach, Työnohjauspalvelu Helmi.

klo 8.00 Aamupala, Ravintola Wanha Kerho (maksuton)
klo 8.30 Tervehdyssanat ja esittäytyminen | Pirjo Kyyrönen/Kainuun sote
klo 8.50* Palvelusetelipalveluiden tilannekuva Kainuun sotessa | Marita Pikkarainen, kehittämisjohtaja/Kainuun sote
 Palvelusetelipalveluiden käyttö vanhuspalveluissa | Jaana Mäklin, vanhuspalveluiden vastuualuepäällikkö/

Kainuun sote
klo 9.25* Palvelusetelipalveluiden tilannekuva, suunnittelu ja kehittäminen Jyväskylässä – miten me se tehtiin? | 

Mia Lindberg, erityisasiantuntija/Jyväskylän kaupunki
klo 10.00* Kumppanuuspöytä toimintamallina | Seija Korhonen, projektipäällikkö/Kirkonkylät palvelukeskuksina -hanke, 

Mansikka ry
klo 10.35 Tauko – verkottuminen
klo 10.55 Työpajatyöskentelyä jatkoaskeleiden löytämiseksi | Työskentelyä ohjaavat Merja Hynynen/ Työnohjauspalvelu 

Helmi ja Veli-Matti Karppinen, toiminnanjohtaja/Kainuun Nuotta
klo 11.45 Yhteenveto ja jatkoaskeleet | Marita Pikkarainen/Kainuun sote, Anu Tervonen, toimitusjohtaja/Kainuun Yrittäjät 

ry ja Veli-Matti Karppinen/Kainuun Nuotta
klo 11.55 Digi-Soteuttamo | Mari Möttönen, Team Finland kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattori/Kainuun ELY-keskus
klo 12.00 Tilaisuus päättyy

* 30 min + 5 min keskustelu

Tule vaikuttamaan ja etsimään yhdessä uusia 
polkuja yhteistyölle ja kumppanuudelle! 
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