
    

   

   

    

 

 

 
 

 

 

Palvelut asiakaslähtöisiksi - kärkihanke tapaa 

sidosryhmiään 17.2.2017 

Hallituksen kärkihanke Palvelut asiakaslähtöisiksi kokoaa hankkeen sidosryhmät 17.2.2017 Helsin-

gissä Säätytalolla pidettävään tilaisuuteen, jota voi seurata myös verkkolähetyksenä. 

Kärkihankkeessa kokeillaan erilaisia tapoja toteuttaa sote-palvelut niin, että jokainen voi saada tarvitsemansa 

palvelut ajasta ja paikasta riippumatta. Tavallisten ihmisten kokemukset ja osallistuminen ovat lähtökohtia 

sosiaali- ja terveydenhuollon toimintatapojen kehittämisessä. Lopulliset palvelut ja toimintamallit syntyvät 

maakunnissa kokeilujen kautta, asiakaskokemusten ja -palautteen perusteella. 

Tilaisuuden tavoitteena on levittää konkreettista tietoa eri osahankkeista, niiden tilanteesta ja ete-

nemisestä. Lisäksi tarkoitus on saada esiin sidosryhmien näkemyksiä kärkihankkeen tavoitteista ja 

toimenpiteistä, joilla ne on suunniteltu saavutettavan.  

”Eri toimijoiden näkökulmat hankkeiden käytännön toteutuksista ovat arvokkaita erityisesti menos-

sa olevassa käynnistysvaiheessa”, kertoo hankepäällikkö Minna Saario.   

Päivän ohjelma alkaa kello 10.00 johtaja Annakaisa Iivarin puheenvuorolla. Sen jälkeen kuullaan kärki-

hankkeen osahankkeiden (julkinen palvelulupaus, kokemusasiantuntijuuden ja asiakkaiden osallistumisen 

toimintamalli, omahoidon sähköiset palvelut, palvelusetelikokeilu sekä suun terveydenhuollon palveluseteli) 

esittäytymiset. Iltapäivällä sidosryhmien edustajista koostuva paneeli keskustelee kärkihankkeiden tavoitteis-

ta ja toimenpiteistä, mm. asiakkaiden ja digitalisaation näkökulmista.  

 

Ohjelmaa voit seurata suorana lähetyksenä tai myöhemmin tallenteena osoitteessa 

http://videonet.fi/stm/20170217/. 
 

Ilmoittaudu tilaisuuteen  
 

Viimeinen ilmoittautumispäivä Säätytalon tilaisuuteen on 13.2. Videolähetystä voi vapaasti seurata eikä 

siihen tarvitse erikseen ilmoittautua. 

 

Lisätietoja 
Hankepäällikkö Minna Saario  

P. 0295 163 146 

etunimi.sukunimi@stm.fi 

 

http://videonet.fi/stm/20170217/
https://www.webropolsurveys.com/S/65105834BFC9E430.par
mailto:etunimi.sukunimi@stm.fi


PÄIVÄN OHJELMA   

Muutokset ovat mahdollisia 

 
 

 

 

 

 

 

PALVELUT ASIAKASLÄHTÖISIKSI -KÄRKIHANKKEEN SIDOSRYHMÄTILAISUUS 

 
 

Aika Perjantai 17.2.2017 klo 10.00 - 14.30 

Paikka Säätytalo, sali 15, Snellmaninkatu 9-11, Helsinki 

 

Tilaisuuden tavoitteena on esitellä hanketta sidosryhmille sekä saada sidosryh-

miltä näkemyksiä hankkeen tavoitteista ja toimenpiteistä.  

 

 

 

 9.30 Kahvitarjoilu 

  Kahvit tarjolla salissa 20 

   

 10.00  Tilaisuuden avaus 

  johtaja Annakaisa Iivari, STM 

 

 10.15  Mitä Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihankkeessa oikein tehdään? 

  Osahankkeiden edustajien tilannekatsaus 

  

10.15  1.1 Palvelulupaus 

hankepäällikkö Minna Saario, STM 

 

10.20 1.2 Asiakkaiden osallistumisen toimintamalli  

 Yhteinen osuus, erityisasiantuntija Pia Mäkeläinen, STM 

 Etelä-Pohjanmaa, johtaja Kari Nuuttila 

 Lappi, kehittäjäasiakas Hannu Lyly  

 EKSOTE, kehitysjohtaja Merja Tepponen  

 Keski-Suomi, projektityöntekijä Susanna Mutanen  

 Kanta-Häme, projektikoordinaattori Marjo Lindgren  

  

10.40 1.3 Sähköiset palvelut 

 Yhteinen osuus, erityisasiantuntija Teemupekka Virtanen, STM  

 Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut (ODA), hankepäällikkö Hanna  

Nordlund, Espoon kaupunki  

 Virtuaalisairaala, hankepäällikkö Sirpa Arvonen, Helsingin ja Uudenmaan 

sairaanhoitopiiri 

 

 11.05 Kysymykset ja kommentit 

  

 11. 30  Lounas 

  Lounas tarjolla salissa 20 

 

 12.15  Ohjelma jatkuu  

  Osahankkeiden edustajien tilannekatsaus  
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Muutokset ovat mahdollisia 

 
 

 

 

 

 

 

 12.15 1.4a Palvelusetelikokeilu  

 Yleinen osuus, hankepäällikkö Minna Saario, STM 

 Ylä-Savon sote-kuntayhtymä, projektipäällikkö Laura Vuorensola  

 Hämeenlinnan kaupunki, projektipäällikkö Niina Haake 

 Tampereen kaupunki, projektisuunnittelija Antti Markkola 

 Keski-Uusimaan kunnat, projektipäällikkö Frank Ryhänen 

 Jyväskylän kaupunki, erityisasiantuntija Mia Lindberg  

  

   

 12.45 1.4b Suun terveydenhuollon palveluseteli 

 Yleinen osuus, lääkintöneuvos Anne Nordblad, STM 

 Turun kaupunki, ylihammaslääkäri Marina Merne-Grafström 

 

12.55 Kysymykset ja kommentit 

 

 13.15 Paneelikeskustelu - saavutetaanko näillä hankkeilla halutut tavoitteet, 

  tehdäänkö näissä oikeaa asiaa? 

  Paneelikeskustelun teemoina ovat mm. asiakkaat ja digitalisaatio. Paneelikes-

  kustelun vetäjänä toimii Jouko Marttila, viestintätoimisto Kaiku Helsingistä. 

 

  Panelistit: 

 sote-muutosjohtaja Timo Aronkytö, Uudenmaan liitto  

 erityisasiantuntija Annukka Berg, Kokeileva Suomi -hanke 

 johtaja Anne Knaapi, SOSTE 

 asiantuntijalääkäri Tuula Kock, Kuntaliitto  

 kokemusasiantuntija Yrjö Kumpula, KoKoA Ry 

 johtava asiantuntija Aino Närkki, Hyvinvointialan liitto   

   

 

 14.15  Yhteenveto ja päätössanat 

  hankepäällikkö Minna Saario, STM 

 

 14.30 Tilaisuus päättyy 


