


Mikä?
• Soteuttamo on sosiaali- ja terveysalan uudistamisen ja verkostojen 

kehittämisen työkalupakki.

• Soteuttamot ovat avoimia tapahtumia, joissa yksityisen, julkisen ja kolmannen 
sektorin palveluntuottajat voivat luoda kumppanuuksia ja rakentaa alueellista 
elinvoimaa yli toimiala- ja sektorirajojen. Osallistumisen kynnys pidetään 
matalana kaikille.

• Kohderyhmä: Yksityinen, julkinen ja kolmas sektori, maakunnan järjestäjä ja 
ELY-keskus yhdessä yli toimialarajojen.



Miksi?
Megatrendejä ja 

tulevaisuuden ilmiöitä

Näin megatrendit ja ilmiöt

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?
Koska PK-yritysten haasteita 
ovat esimerkiksi:

• Alkuvaiheen rahoitus
• Liiketoimintaosaaminen
• Rajalliset investointimahdollisuudet 

esim. digitalisaation hyödyntämiseen
• Yms.

Selvitys löytyy tästä linkistä

https://www.sitra.fi/uutiset/selvitys-pienten-ja-keskisuurten-sote-yritysten-menestys-pitkalti-tulevien-maakuntien-kasissa/


Monipuolinen palveluntuottajarakenne
on koko palvelujärjestelmän etu

PK-yritykset tuovat elinvoimaa 

paikalliseen elinkeinoelämään

Suurempi määrä 

yrityksiä tuottaa 

enemmän innovaatioita

Erilaisiin asiakastarpeisiin 

vastaaminen parantaa 

vaikuttavuutta

Aito kilpailutilanne pitää 

hinnat kurissa ja lisää 

laatukilpailua

• Pienten ja erikoistuneiden toimijoiden palvelut vastaavat laajemmin ja yksilöllisemmin 
erilaisiin sekä muuttuviin asiakastarpeisiin

• Asiakkaan tarvetta mahdollisimman hyvin tukevat erikoistuneet palvelut lisäävät koko 
palvelujärjestelmän vaikuttavuutta

• Alueellisesti toimivat yritykset tuovat elinvoimaa pakalliseen elinkeinoelämään yli toimialarajojen, 
kun myös hallinto, tukipalvelut ja hankinnat työllistävät alueellisesti

• PK-yritykset tekevät usein paikallista yhteistyötä enemmän kuin suuret yritykset

• Suurempi määrä kilpailijoita takaa aidon kilpailutilanteen, jonka ansiosta järjestäjä voi pitää palveluiden 
korvaustasot kohtuullisina

• Aito kilpailu pakottaa palveluntuottajat kehittämään laatua ja vaikuttavuutta, mikäli järjestäjä mittaa niitä ja 
viestii niistä kuntalaisille

• Yritysten suurempi diversiteetti tukee uusien palveluinnovaatioiden syntymistä, jotka 
hyödyttävät suoraan asiakkaita

Palvelutuotannon 

hajautuminen 

pienentää riskejä

• Tuottajien poistuminen markkinoilta tuottaa vähemmän vaikeuksia, kun palveluntuottajat ovat 
pienempiä

• Palvelutuotannon joustavuus kasvaa, kun palveluntuottajia on alueellisesti useita

Lähde: Accenture



”Jotta pienemmätkin sote-
toimijat pysyvät mukana”



Palaute

• Osallistujia ollut yhteensä 1300 (N=17 tilaisuutta, 
keskiarvo 76 hlöä/Soteuttamo)

• Työpajat

1. Toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus

2. Palvelu-/tuotemuotoilu sote-asiakkaille

3. Kumppanoitumismallit

4. Uudet liiketoimintamallit

5. Digitalisaatio osana liiketoimintaa

→ käsitellyt teemat on koettu tärkeiksi 
ja käytännönläheistä toiminnan 
kehittämisapua toivotaan laajasti

Yritykset

45 %

Julkinen

sektori 23,5% 

Järjestöt 23,5%

Muut 8%

KÄVIJÄT

N=13



Mitä hyötyä Soteuttamoista on ollut 

palveluntuottajille? 

Yhteistyö on tiivistynyt 
yrittäjien, 3. sektorin ja 

julkisen sote-puolen 
kanssa.

On päässyt 
esittämään 
kysymyksiä suoraan 
asiantuntijoille ja on 
syntynyt monialaista 
keskustelua. 

Uuden toimijan 
kanssa verkottui 63% 

palautteeseen 
vastanneista 
osallistujista.

Yli puolet 
palautteeseen 

vastanneista kertoi 
saaneensa uusia 

ideoita 
toimintaansa.

96% toivoo 
lisää vastaavia 
tilaisuuksia.



Miten?
• Liiketoiminnan ja 

osaamisen kehittämiseen 

• Uusia verkostoja ja kumppaneita 

• Voit tuoda tunnetuksi tuotteita, 
ratkaisuja ja palveluita

• Uusia ideoita toimintaasi ja 
innovatiivisia esimerkkejä 
Suomesta ja maailmalta

KOHTAAMISIA & 

VERKOTTUMISTA

• Mahdollisuuksista  
liiketoiminnallesi, muuttuvasta 
toimintaympäristöstä ja 
asemoitumisestasi siihen

• Alueellisista ja kansallisista 
rahoitusvaihtoehdoista

Soteuttamon avulla palvelutuotanto 

monipuolistuu asukkaiden tarpeita vastaavaksi

KONKREETTISTA 

TUKEA

TIETOA



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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Kuka järjestäisi 
Soteuttamoita

jatkossa?



Verkostoidutaan!



Soteuttamista eri puolilla Suomea

• 25.1. Soteuttamo – Miten toimintamme muuttuu, kun otamme digitaaliset 
työkalut käyttöön? Keitele

• 28.1. Soteuttamo 2.0 Varsinais-Suomi, Turku

• 21.2. Soteuttamo Kanta-Häme, Forssa

• 7.3. Soteuttamo Etelä-Savo, Sulkava

• 27.3. Soteuttamo -Sie ja mie, Lappeenranta

• 24.4. Digi-Soteuttamo Pohjanmaan Osallisuusareenassa, Vaasa



Keitä mukana?



Kiitos!


