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Vaikuttajafoorumi III

Digitalisaatio sote-muutoksen vuoristoradan vauhdittajana 
2017-2020

31.5.2017 klo 12.30-15.30, Eteläranta 10, Auditorio, Helsinki



Vaikuttajafoorumi III

Välietappi yksityisen sote-sektorin viisaalla ja rohkealla digitalisaation 
kehityspolulla, jonka tavoitteena on:

 Kirkastaa Sote-muutoksen ja digitalisaatiokehityksen nykytila ja luoda 
suuntamerkit pakolliselle ja mahdolliselle vuosien 2017-2020 
digitalisaatiokehitykselle

 Luoda edellytyksiä Sote-digiratkaisujen (Kanta-palvelut, kansalliset, 
maakunnalliset ja paikalliset sote-digiratkaisut) viisaalle käyttöönotolle ja 
hyödyntämiselle

 Yhteinen foorumi visioinnille ja ideoinnille: uusia toimintamalleja sote-
muutosajureita ja digitalisaatiota hyödyntäen ->  kilpailukyvyn säilyminen 
ja mahdollisuus kilpailuedun saavuttamiseen – jopa uutta liiketoimintaa? 



Ohjelma
Klo 12.30 – 13.00 Kahvi, verkostoituminen ja virittäytyminen seminaariin

Klo 13.00 – 13.10 Seminaarin avaus, Timo Airaksinen/Salivirta & Partners

Klo 13.10 – 13.40 Digitalisaatio sote-muutoksen vuoristoradan vauhdittajana - jarrumies Jari Porrasmaan/STM haastattelu,  haastattelijana 
Kimmo Kääriä/Salivirta & Partners 

Klo 13.40 – 14.00 Soten digijunavuorot 2017-2020, Marko Jalonen/Salivirta & Partners

Klo 14.00 – 14.15 Kuumimmat sotedigi trendit, Kimmo Kääriä/Salivirta & Partners 

Klo 14.15 – 14.45 Aava sote-muutoksen ja digiloikkien vuoristoradassa, Raija Tapio/Aava ja Janne Lepistö/Salivirta & Partners

Klo 14.45 – 15.20 Paneelikeskustelu ”Digi ja yksityinen sote - Mihin digijunavuoroihin hypätä ja milloin – mitkä kannattaa skipata? 

Klo 15.20 – 15.30 Paneelin ja seminaarin yhteenveto, Timo Airaksinen

Panelisteina:

Jari Porrasmaa, Marina Lindgren/Kela, Ismo Partanen/LPY, Ulla-Maija Rajakangas/HALI, Raija Tapio, Erkki Tala/Specsavers, Ilari Laaksonen/Vitec, 
Kimmo Kääriä 

Moderaattorit: Janne Lepistö ja Timo Airaksinen



Osallistujamäärä, hinnoittelu ja ilmoittautuminen

Osallistujamäärä: Paikanpäällä 60 henkilöä. Lisäksi tilaisuuteen on mahdollisuus osallistua videolla. 
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osallistuuko tilaisuuteen paikanpäällä vai videolla. 

Hinta:

• Paikanpäällä: €250 (+ALV 24%) / henkilö, videolla €175 (+ALV 24%) / henkilö. 

• yksKantaan projektin osallistujille tilaisuus on maksuton (maksimi paikanpäällä osallistujamäärä 
/yksKantaan osallistujayritys = yksi henkilö).

• Ilmoittautumiset (suora linkki) 16.5.2017 mennessä www.ykskantaan.net tai ykskantaan@salivirta.fi. 

• Peruutusehdot: Peruutukset tulee tehdä kirjallisesti lähettämällä sähköpostia osoitteeseen 
ykskantaan@salivirta.fi.  17.5.2017 mennessä peruutetut osallistumiset -> ei veloitusta. 18.-28.5.2017 
tehdyt peruutukset - > peruutuskulu 50%:a osallistumismaksusta. Myöhempään kuin 28.5.2017 tehdyt 
peruutukset -> peruutusmaksu 100%:a osallistumismaksusta. 

• Tilaisuuteen voi lähettää ennakkokysymyksiä käsiteltäväksi tilaisuuden aikana osoitteeseen 
ykskantaan@salivirta.fi
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