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Terveysvaikutus~

20-30 %

”Terveys sisältää sosiaaliset ja 
henkilökohtaiset voimavarat sekä
fyysisen toimintakyvyn.” 
WHO

70-80 %
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Asiakaslähtöistä 
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ajattelua 
SOTEen



MEGATRENDIT



Globaaleja

megatrendejä

Näin megatrendit

näkyvät Suomen sotessa

Eliniät pitenevät

Kaupungistuminen

Talouden reunaehdot 
tiukkenevat

Digitalisaatio & logistiikan 
kehittyminen

Genomitiedon hyödyntäminen ja 
geenien muokkaaminen

Yksiöllinen terveys ja hyvinvointi 
korostuvat

Hyperkonnektiivinen 
yhteiskunta

Robotisaatio

Suomi vanhenee: väestön ikärakenne 
muuttuu radikaalisti

Yhä isompi osa suomalaisista asuu 
kaupungeissa: tarvitaan kykyä ennakoida 
palvelutarpeen muutoksia eri alueilla

Huoltosuhde heikkenee: vähemmällä 
rahalla pitää vastedes saada enemmän 
tuloksia

Yksilöllinen palveluntarve korostuu samalla 
kun Big Data antaa aivan uusia 
mahdollisuuksia vastata tähän tarpeeseen

Vertaistuen ja -verkostojen merkitys kasvaa

Inhimillisen hoivan arvo nousee 
entisestään



MIKSI, MITEN JA MITÄ?



AVOIN 

JATKUVAN 

OPPIMISEN 

ALUSTA

KOHTAAMISIA & 

VERKOTTUMISTA

TIETOA

Uutiskirje, oppaita, 
kirjasto jne.

Soteuttamo toimii pop up -verkottamona vuoden 
2018 loppuun saakka

Mm. palvelutuottajan 
tietopaketti 

valinnanvapaus-
kokeiluihin



vuorovaikutusta ja verkottumista yli alue- ja alarajojen

Aika

Sote-järjestäjät & -
palveluntuottajat

(julk.,yks., 3.sek.)

Järjestöt

Teknologiayritykset, 
startupit, tutkijat

Palvelumuotoilijat

Yhdessä kohti uudistuvaa sotea

Muut toimialat

Jne.

Asiakkaat KOHTAAMISIA

”Speed
matchmaking”, 

yhteiskehittämistä, 
vierailuja jne.

AIKA
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Yhteistyö & vuorovaikutus

Yhteiset tavoitteet, 
jaetut riskit & hyödyt

Kumppanuus

Omat tavoitteet menevät 
yhteisten tavoitteiden edelle

Luottamus, 
tiivis 

vuorovaikutus 

Verkostot

Löyhät suhteet, 
epämuodollinen 
vuorovaikutus 

Lähde: Kumppanuuskäsikirja - näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen (Heini Maijanen ja Pirkko Haikara, Kaakkois-Suomen 
sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. 8: 2014); Kuva: http://datavis.kducharme.com/201/exercise-design-sprint/

vauhdittaa sote-verkostojen ja -kumppanuuksien kehittymistä
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Soteuttamista tapahtuu eri puolilla Suomea

?

Poimintoja kevään tilaisuuksista:

- 9.-11.1. Soteuttamo-klinikka, Kerava

- 12.1. Pohjois-Pohjanmaan Soteuttamo. Asiakasseteli ja 
henkilökohtainen budjetti – Mitä pilotissa pitäisi ottaa 
huomioon? Oulu

- 23.1. Soteuttamo – Mistä lisää myyntiä? Jyväskylä

- 31.1. Soteuttamo – Digitalisaatio ja tulevaisuuden 
hyvinvointipalvelut, Helsinki

- 7.2. Soteuttamo-hackathon – Asiakaslähtöisten tuotteiden ja 
palveluiden kehittäminen, Lahti 

- 20.2. Keski-Suomen maakunnallinen TIKKE-Soteuttamo, Jkl

Lisätietoja tapahtumista: www.soteuttamo.fi 

?
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