
Tervetuloa kesäkuun alun seminaareihin!
Lääke-euro talouden puristuksessa
Aika: tiistai 3.6.2015 klo 9–12
Paikka: Kelan päätalon auditorio, Nordenskiöldinkatu 12, Helsinki

Lääkekustannusten kasvun hillitsemiseksi tehdyt toimenpiteet ovat olleet moninaisia niin Suomessa kuin muuallakin kehittyneissä maissa.
Seminaarissa kuulemme Uuden-Seelannin ratkaisuista hillitä lääkekustannuksia ja mahdollistaa lääkkeiden saatavuus kaikille väestöryhmille.
Esittelemme myös tuoreimpia tuloksia Kelassa tehdystä lääkkeistä koskevasta tutkimuksesta. Seminaarivieraana on professori Pauline Norris
(University of Otago, Uusi-Seelanti).

Ohjelma

9.00 Tilaisuuden avaus, johtaja Mikael Forss
9.15 Insight in the New Zealand health care system, with a focus on medicines – current status and developments. Professori Pauline Norris,
University of Otago, Uusi-Seelanti
10.40 Tuoreinta lääketutkimuksesta
- Kustannuskehitys ja politiikkatoimet meillä ja muualla. Lääketutkimuspäällikkö Jaana Martikainen
- Avo- ja laitoshoidon lääkekustannukset sotessa: mitä tapahtui Eksotessa. Johtava tutkija Timo Maljanen
- Viitehintajärjestelmä ja kilpailu. Tutkija Hanna Koskinen
- Kuka maksaa lääkkeiden alkuomavastuun? Tutkija Katri Aaltonen
12.00 Tilaisuus päättyy

Tapahtumasivu: www.kela.fi/laake-euro-talouden-puristuksessa

Lisätietoja: lääketutkimuspäällikkö Jaana Martikainen, puh. 040 192 3827, etunimi.sukunimi@kela.fi

Kestävä kehitys – EVVK?
”Kestävästä kehityksestä” kestävään ihmisyyteen, kestävään hyvinvointiin ja kestävään työhön

Aika: perjantai 5.6.2015 klo 9.00–12.00
Paikka: Kelan päätalon auditorio, Nordenskiöldinkatu 12, Helsinki tai video

Sekä kestävän kehityksen käsite että tähänastiset toimenpiteet kestävän kehityksen edistämiseksi ovat saaneet osakseen runsaasti kritiikkiä.
Euroopan kestävän kehityksen teemaviikon hengessä seminaarissa 5.6. kysytään, miten kestävyydestä saataisiin innostava visio. Millaiseen
ihmis- ja hyvinvointikäsitykseen ja luontosuhteeseen vision tulisi perustua? Millaista olisi kestävä ihmisyys, kestävä hyvinvointi ja kestävä työ?

Huom. Seminaaria voi seurata suorana verkkolähetyksenä osoitteessa: http://videonet.fi/kela/20150605/

Ohjelma

8.45 alkaen aamukahvia ja pientä purtavaa
9.15 Ennen elokuvaa: Tuula Helne (VTT, johtava tutkija, Kelan tutkimusosasto)
9.20 Dokumenttielokuva: Enough is enough (20 min.)
9.40 Tuula Helne: Kun kestävä kehitys ei inspiroi: Mikki Hiiri -mallista Hannu Hanhen neliapilaan
10.05 Antti Kasvio (dosentti): Norsu ja neulansilmä – kestävän työn mahdollisuuksista pienenevällä planeetalla
10.30 Tauko
10.40 Tuuli Hirvilammi (YTM, väit., Helsingin yliopisto): Ihminen luonnon sylissä
11.05 Marjatta Bardy (dosentti): Sukupolvitietoisuus ja ajantaju – Kronoksen valloitus?
11.30 Keskustelua kestävyydestä
12.00 Tilaisuus päättyy

Tapahtumasivu: www.kela.fi/kestava-kehitys-evvk

Lisätietoja: johtava tutkija Tuula Helne, puh. 050 551 7157, etunimi.sukunimi@kela.fi


