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Hankkeiden tarve, taustaa:
SOTE –ala suuren muutoksen keskellä, uuden hallituksen
myötä jälleen uudet näkymät, ratkaisuja odotettu pitkään
Yli 10 vuoden ajan Sitra osallistunut alan tukemiseen ja mm.
pk-toimijoiden huomioimiseen, viimeisimpinä palveluina
Soteuttamot ja SOTE-kiihdyttämöt
Sitran tuki ja palvelut soten pk-toimijoiden tukemisessa
päättyvät 30.6.2019
PK-toimijoiden huomioiminen jää TEMmin, ELY-keskusten ja
TE-toimistojen vastuulle, näin myös STM ja VM olettaa
Hankkeiden avulla saadaan lisäresurssia käytännön työhön
sekä lisäaikaa nykyisten ja tulevien palveluiden
muotoilemiseen SOTEHY –toimijat huomioiden
Sovimme pajapäivässä 22.5.2019 (Sitra, TEM sekä 11
ELY/TET –aluetta edustettuina), että Kaakkois-Suomen ELY
kartoittaa kentän kuulumiset, ohessa huomiot 13 ELY/TET –
alueelta (diat 6 ja 7)








Yhteenvetoa ELY/TET –alueiden
Skype-kierroksesta:

15 ELY/TET –alueesta 13 kanssa keskusteltu
l
-> näistä kahden alueen
kanssa vielä jatkokeskustelut kesäkuussa
laajennetulla kokoonpanolla (8 alueella oli mukana keskusteluissa
ELYistä yksikön päällikkö, 2 alueella muu päällikkö)
12 aluetta kiinnostunut vähintään laajemmasta 01/2020
tavoitealoituksen SOTEHY -hankkeesta
8 aluetta erittäin kiinnostunut myös syksyn 2019 DigiSilta –
hankkeesta, mikäli 51.04 –momentin käyttöoikeus varmistuu, mutta
myöskään loput 4 SOTEHY –hankkeesta kiinnostunutta eivät ole
poissulkeneet DigiSilta –hanketta alueellaan
Keskeisiä soittokierroksen näkökulmia kentältä ovat hankkeiden
lisäresurssin tärkeys (erityisesti SOTEHY, mutta myös DigiSillan
osalta apu hankkeelta koettiin tärkeänä)
Hankkeiden avulla omalla alueella tehtävä kartoitus alueen
yrityksen tarpeista tärkeää








Yhteenvetoa ELY/TET –alueiden
Skype-kierroksesta:

SOTEHY –hankkeen osalta toivottiin myös koulutus /
konsultointi –palveluita
tarjoavien tahojen kartoitus, jotta olisi
l
päivitetty kuva siitä, keitä omalla alueella käytettävissä
Usea alue otti keskustelussa esille osaavan työvoiman tarpeen
ja –haasteen sote-alalla, ja pohdintaa siihen vaadittavista
toimenpiteistä
Osa alueista toivoi, että nykyisiä yrityspalvelutuotteita myös
palvelumuotoiltaisiin SOTE –alan tarpeet huomioiden, samalla
käyttölinjaus vähintään kehpa ja yhteishankintakoulutukset
Muutama alue nosti esille SOTE –kiihdyttämön kaltaisen
palvelutarpeen pidemmällä aikavälillä
Konkretiaa hankkeiden avulla toivottiin, samoin matalan
kynnyksen mukaantulomahdollisuuden säilyttämistä
Useampi mainitsi, että hankkeiden avulla valtakunnallista
verkostoitumista ja yhteistä ideointia pidettiin tervetulleena

