
                                                          
   

Kutsumme kaikki perustason kehittäjät, kehittämistyöstä vastaavat asiantuntijat 
sekä muut kehittämisorientoituneet ammattilaiset  

 
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon ke-
hittäminen -aamupäivään  
 
Kylpylähotelli Kunnonpaikkaan Siilinjärvelle Vuorelaan perjantaina 27.3.2015. 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon perustason kehittäminen on ollut monen toimijan käsissä. 
Arvokasta työtä on tehty hankkeissa, verkostoissa ja osana jokapäiväistä työtä. Kehit-
tämisen tueksi tarvitaan tulevaisuudessakin toimivat verkostot ja yhteistyön muodot, 
unohtamatta erinomaisia innovatiivisia käytäntöjä, joita moniammatillisella yhteistyöllä 
on rakennettu.  
 
Itä- ja Keski-Suomen Kaste kokoaa alueen sairaanhoitopiirien perusterveydenhuollon 
yksiköiden, sosiaalialan osaamiskeskusten, THL:n ja STM:n kanssa perustason kehit-
täjät sosiaali- ja terveydenhuollosta saman pöydän ääreen kuulemaan ja keskustele-
maan hyvistä käytännöistä, verkostoista, yhteistyöstä ja perustason kehittämisen tule-
vaisuudesta. Tilaisuudessa pohditaan kehittämisen kannalta tärkeitä painopisteitä ja 
teemoja. Samalla ryhdytään rakentamaan yhteistyötä sote-integraatiota varten.  
Tapaaminen on osa koko maan kattavaa alueellisten kehittäjätapaamisten sarjaa.  
 
Tilaisuuden tavoitteena on  
 
1. Sote-perustason kehittäjäverkostojen kokoaminen ja kehittämisvoimavarojen yhdis-

täminen. 
2. Hyvien perustason käytäntöjen esittely ja levittäminen Itä- ja Keski-Suomen alueel-

la. 
3. Itä- ja Keski-Suomen kehittämisverkostojen yhteistyön ja yhteisten periaatteiden 

työstäminen niin, että niiden käsittelyä voidaan tarvittaessa jatkaa kehittäjäverkos-
tojen tulevissa tilaisuuksissa. 

 
Sitovat ilmoittautumiset 16.3.2015 mennessä tänne tai sähköpostilla:  
mirkka.tulokas@kuh.fi .   
 
Valitsemme lopulliset osallistujat ilmoittautumisten perusteella niin, että kaikki alueet 
saavat edustajansa tilaisuuteen. Paikkoja on rajoitetusti, toimi siis nopeasti! 
 
Huomio! Tilaisuuteen järjestetään yhteiskuljetus jolla pääset varmasti perille. Saat jo 
matkan aikana alkupaloja kehittämisestä.  
 
Lisätietoja yhteiskuljetuksesta: Mari Havula, Pohjois-Karjala mari.havula@pkssk.fi, 
Raili Haaki, Keski-Suomi, raili.haaki@koske.fi ja Taru Juntunen, Etelä-Savo  
taru.juntunen@esshp.fi 
 
 
Tervetuloa! 
 
Jouko Miettinen   Kimmo Parhiala 
Ohjelmapäällikkö   Suunnittelija 
Itä- ja Keski-Suomen Kaste  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
jouko.miettinen@kuopio.fi 
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Päivän ohjelma 
 
 
 
 
8:00 – 9:15  Aamiainen noutopöydästä  
 
 
9:15 Tervetulosanat ja tilaisuuden tavoitteet 

Jouko Miettinen, ohjelmapäällikkö, Itä- ja Keski-Suomen Kaste  
 
9:20 Perustason kehittäminen 

Taina Mäntyranta/Miia Palo Sosiaali- ja terveysministeriö  
 
 
9:40 Kehittämisen edellytykset – Toimintakäytännöt ja rakenteet  

Jarmo Lappalainen, ylilääkäri, ESSHP / Simo Kokko, ylilääkäri, PSSHP / 
Raili Haaki, johtaja, KOSKE 

 
10:00 Ryhmätyön tehtävänanto, työskentely pienryhmissä ja ryhmätöiden 

purku 
Teema:” Paikallista, alueellista ja kansallista kehittämistä edistävät ja es-
tävät tekijät” 
Vetäjinä PKSSK:n ja ESSHP perusterveydenhuollon yksiköt 

 
 
11:30 Sote- kehittäminen kainuulaisella mallilla 
 Marita Pikkarainen, kehittämisjohtaja ja Marja-Liisa Ruokolainen, sosiaa-

lialan erikoissuunnittelija, Kainuun sote 
 
 
11:50 Kehittämisen tulevaisuus – kenen vastuu? 

Kimmo Parhiala, suunnittelija, THL 
 
 
12:05 Kiitossanat ja kutsu tutustumaan hyviin käytäntöihin 

Jouko Miettinen 
 
 
12:10 Lounastamaan, verkostoitumaan ja bongaamaan hyviä käytäntöjä! 
 
  
 


