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Sote -markkinat uudistuvat



Asiakassetelit ja henkilökohtainen budjetti
asettavat uudenlaisen kilpailuasetelman

• Heinäkuusta 2020 lähtien asiakassetelit ja henkilökohtaisen budjetin käyttö
tarkoittavat sitä, että asiakas valitsee itse käyttämänsä sosiaali- ja
terveyspalvelun tuottajan.

• Julkinen sektori (maakunnan liikelaitos) sitoutuu maksamaan sovittuun
rajaan asti, jos asiakas ostaa palvelun toiselta palveluntuottajalta (esim.
kotihoitoa tai asumispalveluita).

(HE 8.3.2018)
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Todellisuus

(Lähde: Jorma Niemelä 15.3.2018)



Asiakassetelijärjestelmä
& hb ja järjestöt

Uhat Edut

Järjestöjen
erityisyys

Hinta
tiedetään

Asiakas
valitsee

Markkina-
valtaukset

Standby-
pääomat?

Asiakas
valitsee
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Kolme syytä, miksi Sociala Oy:
Uudistus, trendi ja potentiaali

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus

Sote-uudistuksen
tavoitteiden
toteutumisen ja
kustannusten hillinnän
kannalta avainkysymys
on moniasiakkaiden
sujuvat palvelut.

Siirtyminen alusta- ja jakamistalouteen

Kaikilla aloilla lisääntyy
alustapalvelu, jonka
kautta resurssin omistava
palveluntarjoaja ja
palvelua etsivä
loppukäyttäjä löytävät
toisensa.

Järjestöjen potentiaali

Järjestöjen yli 900 sote-
palveluyksikköä (joissa
37500 työntekijää) ja
mittava
kansalaistoiminta
tarvitsevat yhdessä ja
erikseen integroivaa
alustapalvelua.
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Sociala näkee mahdollisuuksia ja uskoo rohkeisiin
kokeiluihin

• Sociala mahdollistaa kokeilujen ja yhteiskehittelyn avulla uudenlaista osaamista
järjestöjen palvelutuotannon kehittämiseksi.

• Palvelutuotannon vaikuttavuutta lisätään luomalla yhteisiä palveluketjuja, prosesseja ja
toimintatapoja.

• Järjestelmäalusta ja palveluntuottajien ekosysteemi kehitetään Socialaan liittyneiden
järjestöjen kanssa yhteistyönä.

• Järjestelmäalustan avulla
• Asiakasseteliä tai henkilökohtaista budjettia käyttävä asiakas löytää itselleen sopivimman,

kokonaisvaltaisen ja organisaatioiden rajat ylittävän palveluketjun.
• Palveluntuottaja kehittää yhdessä muiden palveluntuottajien kanssa eheää, vaikuttavaa,

järjestöjen arvoihin perustuvaa ja asiakaskeskeistä  palvelutarjoomaa.
• Maakunta tavoittaa Socialan kautta suuren osan alueen järjestötaustaisista palveluntuottajista.

• Ansaintalogiikka: Palveluntuottaja maksaa 1% Socialan kautta tapahtuneesta
liikevaihdosta, jolla ylläpidetään ja kehitetään yhteisiä palveluita.



Socialasta innostuneet, innostukaa tekin!



Vastaako ratkaisumme tarpeitanne?

Maarit Hirvonen
050 562 3403
maarit.hirvonen@sociala.fi

Hanna Hauta-aho
040 5018751
hanna.hauta-aho@sociala.fi
@hannahauta_aho Alustapalvelu Sociala Oy

Y-tunnus 2880867-7
Åkerlundinkatu 2 A 4. krs
33100 Tampere
050 562 3403
www.sociala.fi

Markku Virkamäki
hallituksen pj.
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