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Hankkeiden tarve, taustaa:
▪ 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 

avainalueena päättyivät 30.6.2019

▪ PK-toimijoiden huomioiminen jää TEMmin, ELY-keskusten ja 

TE-toimistojen vastuulle, näin myös STM ja VM olettaa

▪ Hankkeiden avulla saadaan lisäresurssia kehittämistyöhön 

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, kaikki15 ELY/TET –aluetta on 

kartoitettu ja kiinnostus erittäin suurta



SOTEHY –DigiSilta –hanke 08/2019

▪Minihankkeen tavoitteena on auttaa pk-

toimijoita  digitaalisten ratkaisujen 

käyttöönottamiseksi SOTEHY –toimialoilla. 

▪Toteutetaan ajanjaksolla 1.9.2019 - 31.12.2019. 



SOTEHY –DigiSilta –hanke 08/2019

▪ 1) Digi-Soteuttamo, joka on avoin tilaisuus kaikille SOTEHY 

–toimijoille 

▪ 2) Syventävät Digi-illat, joihin valitaan enintään 10-15 

organisaatiota ilmoittautumisen perusteella per alue. 

▪ 3) Digitrainer / Digiohjaaja –palvelu, digiratkaisun tehneille 

organisaatioille

l



Soteuttamista eri puolilla Suomea

25.9.  Valmistaa muutokseen ja yhdistää osaajat! Turku

26.9.  Vaikuttavuutta laadulla, keskiössä myös kumppanuus, Mikkeli

4.10.   Sote-toimijan tuki digitalisaatioon, Kuopio

9.10.  Jokapäiväinen digimme – keskustelua käytännön digiratkaisuista, 

Lappeenranta

15.10. Kohti parempaa elämää – tulevaisuuden hyvinvointipalvelut ja 

niiden tuottaminen, Pori

7.11.    SoTeHy –liiketoiminnan näkyvyyteen ja markkinointiin UUSIA 

MENETELMIÄ – digitaalisia keinoja! Kotka



Tavoitteena 01/2020 SOTEHY -hanke:

▪ 100% ESR –rahoitus, ei kuluja alueellisesti

▪ Ydin hankkeessa lisäresurssi pk-toimijoiden ohjaamiseen, järjestäjien ja 

toimijoiden kohtaannuttamiseen sekä paikalliseen palvelutarve-

koordinointiin 

▪ Työkaluina mm. SOTEHY –alan ekosysteemin näkyväksi tekeminen 

teknisen alustan avulla, jossa kaikki oleellinen tieto yhdessä paikassa, 

pk-toimijat verkostoituvat keskenään ja jossa eri toimijat voivat syventää 

yhteistyötään luontevasti

▪ Hankkeen avulla myös Sitran koordinoimien Soteuttamojen ja SOTE-

kiihdyttämöjen jatkaminen, paikallista nykyistä toimintaa tukien 

▪ Lisäresurssi 0,5 htv per mukaan lähtevä alue (yksi htv kahta ELY/TET –

aluetta palvellen)

▪ Aikataulutavoite: aloitus 01/2020, kesto vähintään 06/2021
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