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Projektikuvaus

Projektihaasteen tilaajalle yksilöity suunnitelma, 
jossa tuodaan esille soteuudistuksen tuomia 
muutoksia ja kehittämisehdotuksia. 

⚫Sote-muutoskalenteri

⚫Soteuudistus – mitä se tarkoittaa?

⚫Markkinointisuunnitelma

⚫Toimenpiteet houkuttelevuuden lisäämiseksi



Soteuudistus 
yleisesti

➢ Palvelujen järjestämisestä vastaa 1.1.2020 lähtien 
maakunta, kun nykyisin vastuu on kunnilla ja 
kuntayhtymillä

➢ Maakunta kertoo palvelustrategiassaan, mitä 
palveluja asukkaille tarjotaan ja miten sovitetaan 
yhteen valinnanvapauden piirissä olevat palvelut ja 
muut sosiaali- ja terveyspalvelut.

➢ Valinnanvapaus edellyttää,̈ että̈ kaikki sosiaali- ja 
terveyspalveluiden tuottajat omistuspohjasta 
riippumatta ovat samalla viivalla tarjoamassa 
palvelujaan.

➢ OmaKanta-palvelu pakollinen kaikille joilla on 
sähköinen potilastietojärjestelmä. Vaikka sähköistä 
järjestelmää ei ole, huomioi mahdolliset 
lakimuutokset. Voi olla myös valtti mahdollisessa 
kilpailutuksessa.

➢ Asiakas voi valita asiakassetelillä annettavan 
palvelun tuottajaksi sellaisen tuottajan, jonka 
maakunta on hyväksynyt. Tuottajalla pitää olla 
päivitetty omavalvontasuunnitelma!
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Soteuudistus 
yleisesti

➢ Sosiaali- ja terveyskeskuksesta eli sote-
keskuksesta asiakas saa perustason 
terveyspalveluja ja sosiaalineuvontaa. Näihin 
keskitetään suurin osa palveluista niin, että kaikki 
perustason palvelut löytyisivät saman katon alta.

➢ Sotekeskusten palveluvalikoima on laaja, pienet 
yritykset voivat toimia myös sotekeskuksen 
tuottajana yhteistyösopimusten tai yhteisen 
yrityksen kautta.

➢ Digitalisaatiolla on erittäin suuri rooli 
uudistuksessa. Tuottavuustutkimusten mukaan 
noin puolet toiminnan tehokkuus- ja 
tuottavuushyödyistä tulee ICT:n ja digitalisaation 
hyödyntämisestä. Huomioi yrityksenä 
digitalisaation merkitys.

➢ Asiakas valitsee haluamansa sotekeskuksen sekä 
asiakassetelipalvelun ja henkilökohtaisen budjetin 
tuottajat. Maakunta ei kilpailuta näitä 
palveluntuottajia, vaan tuottajiksi hyväksytään 
kaikki toimijat, jotka ovat 
palveluntuottajarekisterissä ja täyttävät 
maakunnan asettamat ehdot.
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Aika Tapahtuma Yrityksen toimintaehdotukset

Tammikuu
Helmikuu

Valinnanvapauslain luonnos, viimeistely ja 
laintarkastus

Maaliskuu Valinnanvapauslakiesitys eduskunnan käsittelyyn Omavalvontasuunnitelma kuntoon (laki omavalvontasuunnitelmasta)

SOTE-palveluntuottajien rekisteriin liittymiseen valmistautuminen 
(kriteerit)

Seuraa SOTE- ja maakuntauudistusta (uutiskirje)

Digitalisaatiolla suuri rooli sote-uudistuksessa (Yrittäjän digikoulu)

Toukokuu Sote- ja maakuntauudistuksen ja valinnanvapauden 
lait hyväksytään

Tutustu, mihin muotoon voimaan tulevat lait lopulta tulivat!

Kesäkuu Lait vahvistetaan ja osa tulee voimaan, maakunnat 
perustetaan voimaanpanolailla, väliaikaishallinto 
aloittaa

Lokakuu
Marraskuu

Maakuntavaalit 28.10, lainvoimainen 30.11.2018 Tutustu vaaliehdokkaisiin
Tunne hankintapäätösten tekijät
Hyödynnä hankintaneuvojaa

Hankintalaki (1.1.2017)

– kilpailutukset SOTEssakin hankintalain 

hengen mukaan

– Mitä yritysten tulee tietää hankintalaista 

Ns. palveluntuottajalaki (HE. 2017)

– laki sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta

– varmistetaan asiakkaan ja potilaan turvallisuus ja 

palvelujen laatu

– halutaan edistää yrittäjyyttä vähentämällä yrittäjien 

hallinnollista taakkaa

SOTE-muutoskalenteri 2018

http://www.valvira.fi/documents/14444/3646734/Yksityisen_terveydenhuollon_omavalvontasuunnitelma.pdf/b934e756-4fa4-2c65-7c07-9955c66ceedb
http://www.valvira.fi/documents/14444/37132/Maarays_2_2012_yksityisen_terveydenhuollon_omavalvontasuunnitelma.pdf
http://alueuudistus.fi/documents/1477425/2271254/Palveluntuottajan+vaatimukset+sote-lains%C3%A4%C3%A4d%C3%A4nn%C3%B6ss%C3%A4+esittelydiat+9.5.2017.pdf/7bc56280-c30b-4cf8-ab30-373133d9b1e1
http://alueuudistus.fi/uutiskirjeet
https://www.yrittajat.fi/digikoulu
https://www.yrittajat.fi/yrittajan-abc/yritystoiminnan-abc/julkiset-hankinnat/suomen-yrittajien-hankintaneuvonta-553148
https://ek.fi/mita-teemme/yrityslainsaadanto/hankintalaki/hankintalain-ohjeistus-yrityksille/#3
http://stm.fi/documents/1271139/1979378/Palvelutuottajalaki+31.8.2016.pdf/ff6ad15d-6d40-4426-ace7-91ff5bab2b6f


SOTE-muutoskalenteri 2019
Aika Tapahtuma Yrityksen toimintaehdotukset

Tammikuu Maakuntavaltuusto ja maakunnat järjestäytyvät

Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu

Maakuntien päätökset sote-järjestelmästä ja 
valinnanvapauden toteuttamisesta

Nyt tarkkana! Seuraa päätöksentekoa, mitä käytännössä tapahtuu?

Elokuu
Syyskuu

Maakuntastrategiat ja vuoden 2020 talousarvio ja 
sopimussiirrot

1.1.2019 Maakuntalaki

- Maakunta määrittelee palvelujen tarpeen, 

määrän, laadun ja tuottamistavan

- Maakunta rahoittaa riippumatta tuottajasta

- Nykyisistä palveluntuottajan lupa- ja 

ilmoituskäytännöistä luovutaan, siirrytään 

yhtäläiseen rekisteröintiin ja omavalvontaan



SOTE-muutoskalenteri 2020-2022
Aika Tapahtuma Yrityksen toimintaehdotukset

Tammikuu
2020

Järjestämisvastuu siirtyy maakunnille, uusi 
lainsäädäntö voimassa

1.1.2020 Sotejärjestelmälaki ja valinnanvapauslaki 
voimaan, henkilökohtainen budjetti käyttöön

Valinnanvapaus laajenee erillisen vaiheistuksen 
mukaan

Pitäisi olla valmis toimimaan SOTE-kentällä!

Tammikuu
2021

Sote-keskukset aloittavat toimintansa

Tammikuu
2022

Suunhoidon yksiköt aloittavat toimintansa

Tietyissä erikoissairaanhoidon palveluissa 
asiakassetelit viimeistään käyttöön

1.1.2020 SOTE-järjestämislaki

- SOTE-palvelut maakunnille

- Rahoituksen yksinkertaistaminen

- Valinnanvapaus

- Digipalvelujen lisääminen ja tiedonkulun 

parantaminen

1.1.2020 Valinnanvapauslaki

- PK-yritys voi osallistua

- SOTE-keskuksina (yhteistyö)

- Asiakassetelipalveluntuottajana (ei 

kilpailuteta)

- Henkilökohtaisen budjetin 

palveluntuottajana (ei kilpailuteta)

- SOTE-keskus ja maakunnan 

liikelaitos voivat täydentää 

palvelujaan ostamalla niitä pieniltä 

yrityksiltä



Markkinointi-
suunnitelma

Tarkoitus auttaa toteuttamaan tehokasta 
markkinointia, joka palvelee yrityksen liiketoimintaa 
ja vie sitä eteenpäin

Sisältö:
⚫Johdanto: visio, missio, tavoite

⚫Markkinointistrategia: nettisivut, sos. media, 
tapahtumat, muu markkinointi 

⚫Markkinointitoimenpiteet

⚫Tuotteet ja verkkokauppa: mikä myy, mikä ei

⚫Tavoitteet: selkeät tavoitteet 

⚫Aikataulu

⚫Budjetti: markkinointi hyvä sijoituskohde, 
ilmaisellakin voi saada tuloksia

⚫Riskien arviointi: sidoksissa budjetointiin

⚫Tulosten seuraaminen: markkinoinnin 
kehittäminen jatkuvasti
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Toimenpiteet 
houkuttelevuuden 
lisäämiseksi

Brändäys 
⚫Logo

⚫Yhtenäinen kuvamaailma
⚫Yhtenäinen värimaailma ja fontit

⚫Asiakaslupaus

⚫Oman tarinan kertominen

Digitaalinen näkyvyys 
⚫Verkkosivujen jatkuva kehittäminen

⚫Sivurakenne, tyyli

⚫Hakutuloksissa kärjessä oleminen

⚫Laadukas näkyvyys Facebookissa
⚫Tykkääjät

⚫Aktiivinen julkaiseminen, kuvat/videot

⚫Arvonnat

⚫Markkinointi

Kehittäminen vuorovaikutuksessa
⚫Asiakaslähtöinen/-keskeinen kehittäminen

⚫Verkostoyhteistyö oppilaitosten tai muiden 
yritysten kanssa
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