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Socialan perustajaosakkaat

Yhteiskunnallisen yrityksen 
periaattein 



Kolme syytä, miksi AlustapalveluSociala Oy:
Uudistus, trendi ja potentiaali

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus

Sote-alan 
toimintaympäristön muutos.

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.

Jakamistalouden periaatteet 
sekä ekosysteemiajattelu

Järjestöjen potentiaali

Järjestöjen 1029 sote-
palveluyksikköä (joissa 
37500 työntekijää) ja 
mittava kansalaistoiminta 
tarvitsevat yhdessä ja 
erikseen integroivaa 
alustapalvelua.

Palvelutuotannon liikevaihto 
yhteensä 1,7 miljardia
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Nykytilanne:
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Socialan alusta tarjoaa:  



Socialan osaamisresurssit ja alusta järjestöjen 
yhteiseen käyttöön
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Johtamisresurssit

• Strategia

• Päätöksentekokyky

• Johtajuus

Osaamisresurssit

• Sote-markkinatuntemus

• Data-analytiikka

• Digitalisaatio

• Palvelutuotanto

Toimintaresurssit

• Brändi

• Pääomat

• Skaalaedut

Doktriini.fi



Yhteisen hyvän alusta –hanke kehittää 
järjestöjen kanssa yhdessä toimintamallin, jonka 
avulla alueen palveluntuottajat siirtyvät 
keskinäisestä kilpailusta laajempiin 
kumppanuuksiin ja alustatoimijuuden 
mahdollistamiin toimintatapoihin lisäten laatua, 
tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. 
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Järjestöt osana sote- ja kasvupalvelumarkkinoita

• Menestyäkseen uudistuvassa toimintaympäristössä 
järjestötaustaisten palveluntuottajien tulee kasvattaa osaamistaan
• kehittyvistä markkinoista, 

• brändistä ja viestinnästä, 

• digitaalisesta liiketoiminnasta ja alustatalouden mahdollisuuksista,

• palvelujen ja prosessien kehittämisestä,

• laatujärjestelmistä ja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan 
osallistumisesta, 

• datan hyödyntämisestä toiminnan kehittämisessä sekä vaikuttavuuden 
arvioinnista.  
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Maakunnissa ja yhdessä järjestöjen kanssa

• Ajankohta 1.10.2018-31.9.2020

• Vaikuttavuusalueena Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala

• Kohderyhmänä järjestötaustaiset palveluntuottajat (tavoitteena 70)

• Osatoteuttajana Diakonia-ammattikorkeakoulu

• Kumppaneina Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelut, Pohjois-Karjalan 
maakunta- ja soteuudistuksen valmisteluntiimi ja Pohjois-Savon liitto

• Mukana kehittämisessä Socialan kantaosakkaat: SOSTE Suomen sosiaali ja 
terveys ry, Vanhustyön keskusliitto ry, Vanhus- ja lähimmäispalvelujen liitto 
Valli ry, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, Suomen Mielenterveysseura ry, 
Sovatek-säätiö ja Mielen ry. 
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Tavoitteet

1. Tarjota järjestötaustaisille palveluntuottajille kilpailukykyä 
ja innovaatio-osaamista vahvistavaa muutostukea ja 
koulutusta, 

2. kehittää järjestöjen kanssa yhdessä asiakasarvoa lisäävä, 
palvelujen laatua ja tuottavuutta vahvistava alustapalvelu
ja

3. rakentaa kolmannen sektorin toimijoiden kanssa yhdessä 
vertaisoppimista ja yhteistä liiketoimintaa tukeva 
ekosysteemi.  
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Toimenpiteet

• Järjestetään yhteiskehittelypajoja Kuopiossa, Mikkelissä ja 
Joensuussa, joissa
• jaetaan tietoa ja asiantuntijuutta järjestötoimijoiden kesken, 
• kartoitetaan alueiden palveluntuottajat, palvelut ja prosessit, 
• tunnistetaan järjestötaustaisten toimijoiden ja niiden yhteistyön vahvuudet 

sekä 
• kehitetään yhteiset alustat palveluiden tarjoamiseen.

• Annetaan jatkuvaa muutostukea ja valmennusta toimintaympäristön 
uudistumisesta. 
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Yhdessä tekemistä ja TKI -osaamista

• Maarit Hirvonen, toimitusjohtaja, Sociala

• Hanna Hauta-aho, projektipäällikkö, Sociala

• Anne Määttä, erityisasiantuntija, Diak (innovaatio-osaaminen)

• Keijo Piirainen, dosentti, sosiaalialan lehtori, Diak (asiakaspolut ja palvelujärjestelmät)

• Marina Steffansson, TKI -asiantuntija, Diak (vaikuttavuuden arviointi)

29.11.2018 Socialan esittely 12



Parhaat asiantuntijat

• Liiketoimintateknologia

• Strateginen johtaminen ja palvelutuotanto

• Sosiaali- ja terveysalan markkinat

• Alustatalouden toimintaperiaatteet

• Juridiikka ja sopimukset

• Viestintä ja markkinointi 
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Innostunut ja osaava ohjausryhmä

• Hasselström Kajsa, Senior Business Designer, Futurice Oy

• Ikonen Raimo, ylijohtaja STM (eläkkeellä)

• Kortelainen Risto, kuntayhtymän johtaja, Essote

• Elina Ylikoski, kehitysjohtaja, Diak

• Pajula Elina, toiminnanjohtaja, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys 
ry 

• Suojasalmi Jussi, toimitusjohtaja, Sovatek-säätiö

• Kela (neuvottelut kesken)
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Odotetut tulokset

• Vahvistetaan sote- ja kasvupalveluja tuottavien järjestöjen osaamista, 
innovaatio- ja kilpailukykyä sekä muutostilanteiden parempaa hallintaa

• Kehitetään ja tarjotaan järjestötaustaisten palveluntuottajien tuottavuutta
parantavia koulutus– ja asiantuntijapalveluja

• Kootaan ekosysteemi vahvistamaan palveluntuottajien ja kumppanien sekä 
sidosryhmien tavoitteellista yhteistyötä, vertaisoppimista ja 
verkostoitumista 

• Kehitetään ja otetaan käyttöön johtamisen ja organisoinnin 
toimintamalleja, jotka vahvistavat asiakasarvoa sekä edistävät 
organisaatioiden uudistumista ja kilpailukykyä
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Alustapalvelu Sociala Oy

• mahdollistaa järjestöomisteisten palveluntuottajien 
palvelut maakunnille, kokoaa konsortiot ja toimii 
palveluiden integraattorina. 

• Sociala Oy ei tuota itse palveluja vaan rakentaa 
järjestöille alustan, jonka avulla palvelut järjestetään.

• Yhteiskunnallinen yritys

• Kantaosakkaat: SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, 
Vanhustyön keskusliitto ry, Vanhus- ja 
lähimmäispalvelujen liitto Valli ry, Kehitysvammaisten 
Palvelusäätiö, Suomen Mielenterveysseura ry, 
Sovatek-säätiö ja Mielen ry.

Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy

• kouluttaa kirkon ja yhteiskunnan 
palvelukseen osaavia ammattilaisia ja 
asiantuntijoita sekä osallistuu 
koulutusalojensa alueelliseen, 
valtakunnalliseen ja kansainväliseen 
kehittämiseen.

• Yksityinen ammattikorkeakoulu

• Toimipisteet Helsingissä, Pieksämäellä, 
Oulussa, Porissa ja Turussa. 

• Omistajat: Suomalaisia diakonia-alan 
säätiöitä, yhdistyksiä ja Kirkon Keskusrahasto
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Toteuttajat
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Hankkeen tausta-aineistoa
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Hanna Hauta-aho
projektipäällikkö
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
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Tule mukaan rakentamaan 
yhteisen hyvän alustaa

www.sociala.fi
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