
Sote-uudistus vaikuttaa monella tapaa terveydenhuollon logis-
tiikkaan ja hankintatoimeen. Valmistaudu ajoissa uudistukseen, 
niin käännät muutoksen kilpailueduksesi.

LOGYn Terveydenhuoltopäivän 18.4.2018 aamupäivän teema on sote. Semi-
naarissa kuulet runsaasti caseja, joiden avulla kehität oman organisaatiosi 
hankintatoimea ja logistiikkaa. Lisäksi luvassa on uusia näkökulmia ja vinkke-
jä muun muassa terveydenhuollon logistiikan automaatioon ja teknologiaan. 
Iltapäivän teemoissa käsitellään kuinka hyödynnät viimeisimpiä järjestelmiä 
ja teknologioita prosessien tukena terveydenhuollon sektorilla.

Varmista ajoissa paikkasi terveydenhuollon logistiikan ja hankinnan kärkita-
pahtumassa ja ilmoittaudu osoitteessa www.logy.fi.

>>  18.4.2018  >>  Cumulus Airport Congress Center  >>  www.logy.fi

LOGYn Terveydenhuoltopäivä 
sisältää kahdeksan ajankoh-
taista puheenvuoroa, aamu- ja 
iltapäiväkahvin sekä lounaan. 
Koko päivän kesto on 9:00–16:15
 
Hinnat

LIPUT

Ilmoittautuminen, kahvitarjoilut  
& kumppaneihin tutustumista

Tapahtuman avauspuheenvuoro
Jyrki Ristinen, seminaarin puheen-
johtaja ja LOGYn SCM-foorumin 
varapuheenjohtaja

Sote-uudistuksella tehokkuuden 
tiikeriloikkaan? 
Timo T. Seppälä, tutkimuspäällikkö, 
Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos

Kahdeksan haastavaa vuotta takana 
– palvelurakenne nyt
Pentti Itkonen, toimitusjohtaja, 
Eksote
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SoteDigi - Näköalapaikka julkishal-
linnon suurimmassa muutoksessa
Hannu Leskinen, sairaalaneuvos, 
SoteDigi Oy:n hallituksen 
puheenjohtaja

Hankintatoimi tulevaisuuden sotessa 
- Moottoritie vai liikenneympyrä? 
Hannu-Pekka Polttila, hankinta-
päällikkö, Helsingin kaupunki

Lounas, verkostoitumista &  
kumppaneihin tutustumista

Value Based Purchasing and Supply 
Management in Health Care
Erik van Raaij, Professor of 
Purchasing & Supply Management 
in Healthcare

Merkintävaatimukset mahdollis-
tavat terveydenhuollon arvoketjun 
digitalisoinnin
Jenni Krohn, Healthcare Sector 
Manager, GS1 Finland Oy

Kahvitauko & verkostoitumista

Uusinta täyttöpalveluista, 
reaaliaikaisuuden hyödyt
Mika Leivo, logistiikkapäällikkö, 
VSSHP

Uusi Lastensairaala – hoitologistiset 
innovaatiot 
Outi Simonen, ylihoitaja, Helsingin 
ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

Yhteenveto ja Key takeaways

OHJELMA

Julkinen sektori 
Yksityinen sektori

Hinnat LOGYn jäsenille  

Julkinen sektori
Yksityinen sektori

Hintoihin lisätään alv. 24 %

300 €
375 €

260 €
335 €

Ilmoittaudu www.logy.fi



Erik van Raaij, Professor of Purchasing & Supply 
Management in Healthcare, Erasmus School of Health 
Policy & Management

Erik van Raaij’s current research interests include 
Healthcare Contracting, Heathcare Supply Management, 
Buyer-Supplier Relationships, and Empirical Research 
Methods. His works has been published in several 
international academic journals.

Jenni Krohn, Healthcare Sector Manager 
GS1 Finland Oy

Jenni Krohn vastaa globaalissa GS1-standardiorganisaa-
tiossa Suomen terveydenhuollon toimialan ratkaisuista. 
GS1 työskentelee yhdessä terveydenhuollon palvelun-
tarjoajien ja tavarantoimittajien kanssa potilasturvalli-
suuden edistämiseksi sekä toimitusketjun ja kliinisten 
prosessien tehostamiseksi.

Mika Leivo, logistiikkapäällikkö, 
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Mika Leivo on työskennellyt vuodesta 2008 Varsinais- 
Suomen sairaanhoitopiirissä logistiikkapäällikkönä. 
Tehtävän vastuualueelle kuuluu varastointi, sisäinen 
ja ulkoinen jakelulogistiikka sairaanhoitopiirin omille 
yksiköille sekä muille Varsinais-Suomen julkisen sektorin 
sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille.

Outi Simonen, ylihoitaja,  
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

Outi Simonen on ollut aktiivisesti mukana viimeiset viisi 
vuotta Uuden Lastensairaalan toiminnallisessa suunnit-
telussa, jossa yhtenä isona vastuualueena on ollut Uuden 
Lastensairaalan hoitologististen prosessien uudelleen 
rakentaminen ja kehittäminen yhdessä  
HUS:n tukipalveluiden kanssa.

Päivän juontaa Jyrki Ristinen, LOGYn SCM-foorumin varapuheenjohtaja.

Timo T. Seppälä, tutkimuspäällikkö  
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL

Timo T. Seppälä toimii Suomen merkittävimmän terveys- 
ja sosiaalitalouden osaamisen keskittymän päällikkönä 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa ja on terveys- ja 
sosiaalitalouden asiantuntijana useissa sote-valmistelun 
työryhmissä. Seppälä valittiin vuoden 2016 terveysalan 
100 vaikuttajan joukkoon kategoriassa Herättäjät.

Pentti Itkonen, toimitusjohtaja  
Eksote

Pentti Itkonen on ollut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveys-
piirin toimitusjohtaja vuodesta 2008. Sitä ennen hän 
työskenteli vuodet 2004–2008 sosiaali- ja terveysmi-
nisteriössä kehittämispäällikkönä. Vuosina 1992–2004 
hän toimi Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin johtajana. 
Koulutukseltaan Itkonen on filosofian tohtori.

Hannu Leskinen, sairaanhoitopiirin johtaja 
Pohjois-Pohjanmaa, sairaalaneuvos, TtT,  
SoteDigi Oy:n hallituksen puheenjohtaja

Hannu Leskinen on osallistunut vuodesta 2007 alkaen 
kansalliseen sote-valmisteluun, niin asiantuntijajäsenenä 
kuin varsinaisena jäsenenä. Hän on pitänyt esityksiä 
kymmenissä eri tilaisuuksissa. SoteDigin hallituksen 
puheenjohtajaksi hänet nimitettiin lokakuussa 2017.

Hannu-Pekka Polttila, hankintapäällikkö, 
Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan 
hankinta
 
Hannu-Pekka Polttila luotsaa maamme suurinta 
sote-kentän hankintaorganisaatiota kohti alan kiirastulta. 
Polttilan tausta on yritysmaailmassa, mutta viime vuodet 
hän on toiminut julkisen sektorin johtotehtävissä.
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