Soteuttamo 2.0 työ- ja
elinkeinoministeriön näkökulmasta
Työ- ja elinkeinoministeriön tavoitteena on omalta osaltaan mahdollistaa
hyvinvoinnin kasvu ja hyvän elämän eväät Suomessa
– Hyvinvointia tukevat ratkaisut syntyvät verkostoissa ja kumppanuuksien kautta
– PK-toimijoiden rooli on keskeinen uusien innovaatioiden ja palveluiden uudistumisen kannalta
– TEM haluaa kehittää PK-toimijoiden valmiuksia jotta ne voivat ottaa tämän roolin

Talouden kestävä kasvu haastaa uudistumiseen ja innovaatioihin
– Palveluiden tuottavuus ja sen aikaansaaminen kuitenkaan laadusta tinkimättä

Soteuttamo 2.0 työ- ja
elinkeinoministeriön näkökulmasta
Hyvinvoinnin kasvu edellyttää kaikkien sektoreiden (yksityinen, julkinen,
kolmas sektori sekä kansalaiset) tiivistä yhteistyötä ja monipuolista
tuottajakenttää
– Kumppanuudet ja verkostot luovat lähtökohdat palveluiden uudistamiselle
– Palvelujen tuottajat ja asiakkaat ovat keskeisiä innovaatioiden lähteitä

– Maakunnan (tai muun palveluiden järjestäjän) roolina on olla verkostojen sekä osaamisen ja resurssien
orkesteroija
– Uuden toimintaympäristön ”haltuun ottaminen”

– Yhteisesti luotu arvo mahdollistuu kun orkesteroija ottaa vastuun koko verkoston osaamisten
kehittymisestä

Soteuttamo 2.0 työ- ja
elinkeinoministeriön näkökulmasta
Monipuolinen tuottajakenttä on tärkeää niin valinnanvapauden kuin alueen
elinvoimankin vuoksi
– Palvelun tarvitsija: Valinnanvapaus edellyttää että markkinoilla on erilaisia palveluita joista kuluttaja voi valita
tarpeisiinsa sopivimmat
– Palveluntarjoaja: Monipuolinen palveluntarjoajien joukko mahdollistaa osaamisten yhdistämisen ja uusien
palveluiden kehittämisen
– Alue: Monipuolinen ja elävä palveluntarjoajien joukko luo kiinnostavan ympäristön joka houkuttelee
palveluntarjoajia ja luo edellytykset kehittää yhä parempia palveluja

Pk-toimijoiden ja uusien innovaatioiden menestymismahdollisuudet tulee tunnistaa
niin alueellisesti kuin kansallisestikin sekä pyrkiä niitä edistämään
– Maakunnan rooli on aktivoida kaikki alueen resurssit ja osaaminen palveluiden uudistamiseksi
– Edellyttää uusia työkaluja joita ovat muun muassa Soteuttamot ja Kiihdyttämöt

Kasvupalveluilla myös tärkeä yhdyspinta sote- ja hyvinvointialoihin

Monipuolinen palveluntuottajarakenne
on koko palvelujärjestelmän etu
Erilaisiin asiakastarpeisiin
vastaaminen parantaa
vaikuttavuutta

PK-yritykset tuovat elinvoimaa
paikalliseen elinkeinoelämään

• 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

Aito kilpailutilanne pitää hinnat
kurissa ja lisää laatukilpailua

Suurempi määrä
yrityksiä tuottaa
enemmän innovaatioita
Palvelutuotannon
hajautuminen
pienentää riskejä

• 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
• Tuottajien poistuminen markkinoilta tuottaa vähemmän vaikeuksia, kun palveluntuottajat ovat pienempiä
• Palvelutuotannon joustavuus kasvaa, kun palveluntuottajia on alueellisesti useita

Lähde: Accenture

”Jotta pienemmätkin sotetoimijat pysyvät mukana”

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

Suomi vanhenee: väestön ikärakenne
muuttuu radikaalisti

Kaupungistuminen
Talouden reunaehdot
tiukkenevat
Digitalisaatio & logistiikan
kehittyminen
Genomitiedon hyödyntäminen ja
geenien muokkaaminen
Yksiöllinen terveys ja hyvinvointi
korostuvat
Hyperkonnektiivinen
yhteiskunta
Robotisaatio

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

-matchmaking tapahtumat
Tilastoja (tilanne 30.6.2018)
- Soteuttamoita on järjestetty 2017-2018 yhteensä 57 kpl, osallistujia reilu 2500 hlö
- Soteuttamon uutiskirjeentilaajia on 1350 hlöä

KÄVIJÄT %
3. sektori 19 %

Julkinen
sektori 23 %

Yksityinen
sektori 58
%

Mitä hyötyä Soteuttamoista on
ollut palveluntuottajille?
Yhteistyökumppanin
on löytänyt 39 %
palautteeseen
vastanneista.

Yhteistyö on tiivistynyt
yrittäjien, 3. sektorin ja
julkisen sote-puolen
kanssa.

Valinnanvapauskokeilun ja
tulevan pilotin kriteerejä on
tarkennettu palveluntuottajien
kanssa käydyn keskustelun ja
työpajatyöskentelyn perusteella.

Yli puolet
palautteeseen
vastanneista
kertoi saaneensa
uusia ideoita
toimintaansa.

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

Miten?

KONKREETTISTA
TUKEA
• Liiketoiminnan ja
osaamisen
kehittämiseen

KOHTAAMISIA &
VERKOTTUMISTA
• Uusia verkostoja ja
kumppaneita
• Voit tuoda tunnetuksi
tuotteita, ratkaisuja ja
palveluita
• Uusia ideoita toimintaasi ja
innovatiivisia esimerkkejä
Suomesta ja maailmalta

TIETOA
• Mahdollisuuksista
liiketoiminnallesi,
muuttuvasta
toimintaympäristöstä ja
asemoitumisestasi siihen
• Alueellisista ja kansallisista
rahoitusvaihtoehdoista

Soteuttamon avulla palvelutuotanto
monipuolistuu asukkaiden tarpeita vastaavaksi

vauhdittaa sote-verkostojen ja -kumppanuuksien kehittymistä
Luottamus,
tiivis
vuorovaikutus

Kumppanuus
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Soteuttamoissa
tavataan!
Verkostot

Löyhät suhteet,
epämuodollinen
vuorovaikutus

1

2

Yhteistyö & vuorovaikutus

Omat tavoitteet menevät
yhteisten tavoitteiden edelle
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/

Yhteiset tavoitteet,
jaetut riskit & hyödyt

Soteuttamista tapahtuu eri puolilla Suomea

2.10. Keski-Suomi, Jyväskylä
10.10. Satakunta, Pori
22.10. Pirkanmaa, Tampere
23.10. Etelä-Pohjanmaa,
Seinäjoki
• 25.10. Keski-Pohjanmaa,
Kokkola
• 30.10. Pohjois-Savo, Kuopio
• 31.10. Pohjois-Karjala, Joensuu
•
•
•
•

Katso tuorein aikataulu:
www.soteuttamo.fi

•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.0

6.11. Etelä-Karjala, Lappeenranta
7.11. Kymenlaakso, Kotka
7.11. Pohjanmaa, Vaasa
8.11. Keski-Uusimaa, Kerava
12.11. Päijät-Häme, Lahti
13.11. Lappi, Rovaniemi
14.11. Pohjois-Pohjanmaa, Oulu
20.11. Etelä-Savo, Juva
22.11. Kanta-Häme,
Hämeenlinna

Sote-kiihdyttämö - haku auki 18.10. saakka!
- Mukaan voi hakea mistä päin Suomea tahansa
- Toteutuspaikkakunnat:
– Kiihdyttämö 1.: Tampere/Seinäjoki - käynnistyy viikolla 46/2018 ja loppuu viikolla
5/2019
– Kiihdyttämö 2.: Kouvola käynnistyy viikolla 48/2018 ja loppuu viikolla 7/2019.

- Valmennus on maksuton (kuuluu de minimis –tuen piiriin), mutta
osallistujat vastaavat itse mahdollisista matka- ja majoituskuluistaan
- Lisätiedot ja hakuohjeet: www.soteuttamo.fi

Keitä mukana?

Kiitos!

