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Kotiin saatavien palvelujen tarve kasvaa nopeasti palvelurakenteen muutosten ja väestön ikääntymisen myötä. Kaikkiin kotihoidon tehtäviin ei edellytetä sosiaali- ja terveysalan koulutusta. Myös kylien asukkailla ja yhdistyksillä voi olla oma roolinsa palvelujen
tuottamisessa. Yhdistys voi olla itse tuottamassa jotakin osaa palvelusta ja kerätä näin
myös varoja. Tai yhdistys voi olla paikallistuntemuksellaan tärkeänä linkkinä löytämään
sopivat tekijät ja edistää näin oman kylän palvelujen saatavuutta ja kehittämistä.
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Ilta on tarkoitettu alan yrittäjille, yrittäjyyttä suunnitteleville sekä yhdistyksille, joilla voisi olla vanhusten huoltoon ja siihen liittyvän prosessin kehittämiseen jotain ihan
uutta tarjottavaa.
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Ohjelmassa:

Ohjelmassa:

Palvelusetelituottajuus – mitä sen on, mitkä ovat kriteerit? Miten tullaan hyväksytyksi, yksityiseksi sosiaalipalvelun tuottajaksi? Kauko Pursiainen, valvontatarkastaja, Kuopion kaupunki
Luotettava kumppani –järjestelmä ja HankintaSampo – yrittäjän apuna julkisissa ja pienhankinnoissa Jouni Ortju, Laatukoulutus Jouni Ortju
Kotihoitoalan yrittäjille suunnatut Yritys oppii ja menestyy hankkeen järjestämät koulutukset,
yritysyhteyshenkilö Matti Ylönen
Hankintaneuvoja Minna Sutisen tuki kilpailutuksiin osallistumisessa
Tuetun kotona asumisen seteli, käyttöönotto alkaa 1.9. Hanna Jokinen, palveluohjauspäällikkö, Kuopion kaupunki
Miten kotona asumista voi tukea – yhteistyön mahdollisuudet palvelujen järjestämiseksi. Kaija
Kokkonen, palvelupäällikkö, Kuopion kaupunki
Case Lavia -kolmannen sektorin osallistuminen turvapuhelinpäivystyksen hoitamiseen. Tuula
Palojärvi, kyläkoordinaattori, Pohjois-Savon Kylät ry
Soteuudistus –tilanteen päivitys. Mikko Korhonen, kuntoutusjohtaja
Digitaalisuus sotepalvelujen tuottamisen apuvälineenä: LivingLab ja Tarjoomo. Pauliina
Kämäräinen, projektisuunnittelija, Kuopion kaupunki
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Tilaisuuden avaa ja keskusteluun johdattelee Kuopion Yrittäjien puheenjohtaja Jouni Ortju.
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