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KUTSU

Ilmoittautuminen
Tilaisuuteen pyydetään ilmoittautumaan 5.4.2012 mennessä 

sähköisellä ilmoittautumislomakkeella osoitteessa:

www.mamk.fi /innomarkkinat

Verkkosivulta löytyy myös tarkempia ohjeita ja lisätietoa tapahtumasta.

Tilaisuuden järjestää Hyvinvoitialan Kumppanuuspöytä-hanke yhdessä toimijaverkostonsa kanssa.

Tilaisuuden suunnitteluun ovat osallistuneet myös Etelä-Savon maakuntaliitto ja Etelä-Savon ELY-keskus. 

Kumppanuuspöytä
ETELÄ-SAVO

Hyvinvointialan

http://www.mamk.fi/innomarkkinat


Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestä-
minen on suurien haasteiden edessä. 
Hyvinvointiala tarvitsee paitsi uutta 
työvoimaa, myös uudenlaisia palvelu-
malleja ja työmenetelmiä asiakastyön 
tueksi. Tarvitaan myös ennakoivaa ja 
ehkäisevää työtä kuntalaisten tervey-
den ja hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Onko kehittämisvoimaa?
Kehittämishankkeilta odotetaan tukea 

palvelujärjestelmän uudistamiselle. 

Mitä tuloksia ja vaikutuksia hyvinvoin-

tialan kehittämishankkeilla on kyetty 

saamaan aikaan? Onko syntynyt inno-

vaatioita ja onko niitä kyetty hyödyn-

tämään? Miten hanketoimintaa tulisi 

jatkossa kohdentaa ja kehittää? Onko 

yhteistyö toimijoiden välillä riittävää? 

Mitä lisäarvoa kumppanuus tuo kehittä-

miseen?

Innomarkkinat on 
•	 maakunnallinen	tapahtuma,	
 jossa esitellään ja arvioidaan 
 hyvinvointialan kehittämis-
 toimintaa 
•	 seminaari	jossa	nostetaan	esille	
 erityisesti innovaatiotoiminnan 
 merkitystä hyvinvointialan  
 kehittämisessä
•	 foorumi,	jossa	hyvinvointialan	
	 kehittäjät,	toimijat	ja	päättäjät	
	 kohtaavat,	verkostoituvat	ja	
 suuntaavat katsetta kohti 
 tulevaisuutta

Tilaisuuteen kutsutaan laajasti 
Etelä-Savon alueelta hyvinvoin-
tialan	toimijat	kunnista,	yrityk-
sistä	järjestöistä,	oppilaitoksista,	
korkeakouluyksiköistä ja muista 
kehittämisorganisaatioista. Kutsu 
koskee niin kehittäjiä ja hanketoi-
mijoita,	kuin	myös	virkamiehiä	ja	
kuntapäättäjiä.

Tervetuloa!

INNO
 MARKKINAT

Hyvinvointialan
toimijaverkoston

18.4.2012 klo 9-16
Konsertti- ja kongressitalo Mikaelissa

O
hj

el
m

a  9.00 Kahvi (omakustanteinen) 
 9.15 Hanke-esittelyt ja verkostoituminen 
 10.00 Seminaarin avaus 
 10.15 Mitä lisäarvoa kumppanuus tuo  
  hyvinvointialan kehittämiseen?
    Projektipäällikkö Kari Kangaspunta,	
	 	 	 Kumppanuuspöytä-hanke,	 
   Mikkelin ammattikorkeakoulu
 10.45 Sosiaali- ja terveystoimen ajankohtaiset  
  kehittämishaasteet kunnissa  
  – mikä rooli kehittämistoiminnalla ja hankkeilla?
    Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Maria Närhinen 
 11.15 Kuka ohjaa ja rahoittaa hyvinvointialan kehittämistä? 
  Kaste-ohjelma palvelujen uudistajana 
    Ohjelmapäällikkö Jouko Miettinen,  
   Itä- ja Keski-Suomen Kaste-ohjelma 
  Hyvinvointialan kehittäminen työ- ja elinkeino-
  politiikan näkökulmasta
    Neuvotteleva virkamies Auli Korhonen,	 
   Työ- ja elinkeinoministeriö, TEM 
 12.00 Lounas (omakustanteinen)  
 13.00 Innovaatiot yhteiskunnan ja hyvinvointialan  
  palvelujärjestelmän uudistajana 
    Professori Vesa Harmaakorpi,	 
   Lappeenrannan tekninen yliopisto 
 14.00 Kahvi
 14.15  Työpajatyöskentely
 15.15 Ryhmätöiden purku ja keskustelu
 16.00 Yhteenveto ja päätössanat
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Seminaarin valmistelu on tapahtunut yhteistyössä Etelä-Savon maakuntaliiton ja  
Ely-keskuksen kanssa. Työpajatyöskentelyn tuloksia tullaan hyödyntämään maakunta-

ohjelman päivityksessä sekä uuden EU-ohjelmakauden valmistelussa.
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