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Mitä tapahtuu, jos eduskunta 

hyväksyy sote-uudistuksen?



Valinnanvapaus luo neljä erilaista sote-markkinaa
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Julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut

Muut 
valinnanvapauden

piiriin kuuluvat
sosiaali- ja 

terveyspalvelut

EI 
valinnanvapauden

piiriin kuuluvat
sosiaali- ja 

terveyspalvelut

Liikelaitoksen 
asiakasseteli

2 mrd. €

Henkilökohtainen 
budjetti
1,4 mrd. €

Sote-keskus
2 mrd. €

Suunhoidon
yksikkö
0,4 mrd. €

Erikoistaso, osin perustasoa

Oma tuotanto 13 mrd. €

Perustaso, 

soveltuvin osin erikoistaso

Yksityiset 

sote-

markkinat

Asiakkaan 

valinta ja 

oma raha

Suoran 
valinnanvapauden

piiriin kuuluvat
sosiaali- ja 

terveyspalvelut

Peruspalvelut

Ostopalvelut
Avoin vertailu 
> tehokkuus



Mitä tapahtuu, jos eduskunta 

EI hyväksy sote-uudistusta?



Toimintaympäristö muuttuu joka tapauksessa

• Maakunta- ja sote-valmistelu on muuttanut asennetta ja tekemistä.

• Ihmisten halu vaikuttaa lisääntyy, lisää vaikuttavuutta ja edistää innovaatioita.

1. Maakuntiin syntyy vapaaehtoisesti sote-kuntayhtymiä

• Palvelusetelit

• Ostopalvelut kilpailutusten kautta

2. Kunnat tekevät uusia sote-palvelujen kokonaisulkoistuksia

3. Terveysvakuutukset lisääntyvät

4. Sote-palveluja ostetaan yhä enemmän omalla rahalla

Yrittäjälle tulevaisuus on mahdollisuus.



Mitä kannattaisi tehdä nyt?



Sote-alan yritysten määrän kehitys 2015-2017
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Sote-alan yritysten liikevaihdon kehitys 2015-2017
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Mitä sote-järjestäjän kannattaa tehdä nyt?

Huolehtia, että markkina toimii.

1. Panokset palvelusetelin lisäämiseen

• Enemmän palveluja

• Aktiivisesti asiakkaille

• Arvo rehellisesti realistiseksi

2. Hyviä hankintoja ostopalveluihin

• Markkinavuoropuhelu

• Osatarjoukset

• Hankintaneuvojat

3. Selvittää oman tuotannon kustannukset

• Laske oikein ja vertailukelpoisesti

• Kerro avoimesti



1. Oma yritys ja palvelukuntoon

• palvelumuotoilu, asiakaskokemus, laatu

• kustannuslaskenta, hinnoittelu, vertailu

• viestintä, markkinointi

2. Valmistaudu digiin ja Kanta-palveluihin

• aloita Kanta-valmistelu

• mieti, mitä digi voisi olla sinulle

• kokeile ja toimi

3. Verkostoidu

• omien ja vieraiden kanssa

• www.soteuttamo.fi

• maakuntien valmistelijat
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Miten yrittäjän kannattaa valmistautua?

http://www.soteuttamo.fi/



