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Mikä Uusi Sote?
• Ilman uutta lainsäädäntöäkin Uusi Sote on jo täällä:
• Julkisen sektorin järjestämisen ja tuottamisen eriytyminen
• Palvelutuotannossa avoin kilpailu
– asiakkaista, osaajista, pääomista, liikepaikoista

•
•
•
•
•
•

Keskittyminen ja hajautuminen (sairaalat, etäpalvelut kotiin)
Konsolidoituminen ja erikoistuminen (esim. Attendo)
Vaatimus vaikuttavuudesta ja tehokkuudesta (niukat eurot)
Elinkeinopoliittinen kilpailu, aluetaloudessa voittajia ja häviäjiä
->sotesta on tulossa normaalia bisnestä (asiakas-käsite)
->julkinen sektori vastuussa väestölle saatavuudesta ja
veronmaksajille kustannuksista
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Maakunta?
• Järjestää julkiset palvelut (nyt kuntayhtymä)
– Kuntayhtymän (järjestäjän) strategia: vahva järjestäjä + monituottajamalli
• ->Markkinoilla pitää olla kilpailua, jotta malli toimii

• Kannustaa alueellaan toimivia yrityksiä kasvamaan (aluetalous)
• Houkuttelee osaajia myönteisellä ilmapiirillä ja hyvillä palveluilla
– Imago?
– Tunnettu siitä, että sote-palveluiden saatavuudessa ollut puutteita…

• Markkinoitava investointikohde (toimiva infra ja asenne)

• Tuottajien markkina-alue on Suomi!
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Yhteistyö
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sekä julkista että liikesalaisuuden piiriin kuuluvaa yhteistyötä
Vaikuttaminen strategioihin
Toimintaympäristön ja vetovoiman kehittymiseen vaikuttaminen
Yhteismarkkinointi Päijät-Hämeen tunnettavuuden lisäämiseksi
Koulutuskumppanuudet (esim. LAMK ja yritys x)
TKI-verkosto
Toimitilahankkeet
Alihankinta
Yritysten yhteismarkkinointi
Tarjouskonsortiot
Yritysten fuusiot
PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ

Yhteistyön edellytyksiä
•
•
•
•
•
•
•
•

Yhteinen kirjaus tavoitteista maakunnan strategiassa
Ekosysteemi-ajattelu
Yksi yhteinen foorumi, jolla kokoonnumme säännöllisesti
Keskustelussa vain kiinnostavia asioita, jotka edistävät
liiketoimintaa
Yhteistyön tuloksia seurataan ja raportoidaan
Avoimuus, mukaan saa tulla myös uusia toimijoita
Aktiivinen viestintä paikallisesti ja valtakunnallisesti
Rehti kilpailu ->ei tarpeetonta valituskulttuuria
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1. Tavoite yhteistyölle: ’’10+10’’
• Tavoitteena aina kymppi (10)…
• Maakunnan sote-palveluiden tällä hetkellä alijäämäinen
kauppatase paranee 10 M €
– ’’Vientituotteiden’’ lisämyynnin täytyy olla suurempi, koska joissakin
tuotteissa saatamme menettää markkinaosuuksia

• Tuotantokustannuksia leikattava reaalisesti 10 M €
• PH Julkisen sote-tuottajan suunnitelma:
– Tuotteet hintakilpailukykyisiä (julkinen ja yksityinen yhtä lailla)
– Julkinen tuotanto kannattavaa markkinahinnoilla

• ->10 +10 -tavoitteiden saavuttamiseksi palveluiden oltava
laadultaan maan kärkitasoa, keskimääräistä edullisemmin
hinnoiteltuja ja houkuttelevasti tarjoiltuja
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