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Terveysvaikutus~

20-30 %

”Terveys sisältää sosiaaliset ja 
henkilökohtaiset voimavarat sekä 
fyysisen toimintakyvyn.” 
WHO

70-80 %
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Rajat 

ylittävissä 

verkostoissa 

huomattava 

hyvinvointi-

potentiaali

Asiakaslähtöistä 
ekosysteemi-

ajattelua 
SOTEen



MEGATRENDIT



Globaaleja

megatrendejä

Näin megatrendit

näkyvät Suomen sotessa

Eliniät pitenevät

Kaupungistuminen

Talouden reunaehdot 
tiukkenevat

Digitalisaatio & logistiikan 
kehittyminen

Genomitiedon hyödyntäminen ja 
geenien muokkaaminen

Yksiöllinen terveys ja hyvinvointi 
korostuvat

Hyperkonnektiivinen 
yhteiskunta

Robotisaatio

Suomi vanhenee: väestön ikärakenne 
muuttuu radikaalisti

Yhä isompi osa suomalaisista asuu 
kaupungeissa: tarvitaan kykyä ennakoida 
palvelutarpeen muutoksia eri alueilla

Huoltosuhde heikkenee: vähemmällä 
rahalla pitää vastedes saada enemmän 
tuloksia

Yksilöllinen palveluntarve korostuu 
samalla kun Big Data antaa aivan uusia 
mahdollisuuksia vastata tähän tarpeeseen

Vertaistuen ja -verkostojen merkitys kasvaa

Inhimillisen hoivan arvo nousee 
entisestään



Matchmaking
Julkinen, yksityinen ja 

3.sektori yhdessä

Sparraus

Kansalaistori

Valmennusohjelma 
maakuntien liikelaitosten 

terveyskeskusten 
kilpailukyvyn 

vahvistamiseksi



MIKSI, MITEN JA MITÄ?



AVOIN 

JATKUVAN 

OPPIMISEN 

ALUSTA

KOHTAAMISIA & 

VERKOTTUMISTA

TIETOA

Uutiskirje, oppaita, 
kirjasto jne.

Soteuttamo toimii pop up -verkottamona vuoden 
2018 loppuun saakka

Mm. palvelutuottajan 
tietopaketti 

valinnanvapaus-
kokeiluihin



vuorovaikutusta ja verkottumista yli alue- ja alarajojen

Aika

Sote-järjestäjät & -
palveluntuottajat

(julk.,yks., 3.sek.)

Järjestöt

Teknologiayritykset, 
startupit, tutkijat

Palvelumuotoilijat

Yhdessä kohti uudistuvaa sotea

Muut toimialat

Jne.

Asiakkaat KOHTAAMISIA

”Speed
matchmaking”, 

yhteiskehittämistä, 
vierailuja jne.

AIKA
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vuorovaikutusta ja verkottumista yli alue- ja alarajojen

Lisää 

vuorovaikutusta yli 

rajojen

2 3

Aika

Järjestöt

Teknologiayritykset, 
startupit, tutkijat

Palvelumuotoilijat

1

Muut toimialat

Jne.

Asiakkaat

Sote-järjestäjät & -
palveluntuottajat

(julk.,yks., 3.sek.)

Yhdessä kohti uudistuvaa sotea
AIKA



Yhteistyö & vuorovaikutus

Yhteiset tavoitteet, 
jaetut riskit & hyödyt

Kumppanuus

Omat tavoitteet menevät 
yhteisten tavoitteiden edelle

Luottamus, 
tiivis 

vuorovaikutus 

Verkostot

Löyhät suhteet, 
epämuodollinen 
vuorovaikutus 

Lähde: Kumppanuuskäsikirja - näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen (Heini Maijanen ja Pirkko Haikara, Kaakkois-Suomen 
sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. 8: 2014); Kuva: http://datavis.kducharme.com/201/exercise-design-sprint/

vauhdittaa sote-verkostojen ja -kumppanuuksien kehittymistä
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Soteuttamista tapahtuu eri puolilla Suomea

?

Poimintoja syksyn tilaisuuksista:

- 9.10. Soteuttamo Roadshow käynnistyy Jyväskylästä

- 12.10. Keski-Uudenmaan Soteuttamo –Palvelumuotoilu, Tuusula

- 25.10. Palvelut asiakaslähtöisemmiksi -Soteuttamo, Jyväskylä

- 30.10. Soteuttamo-sparraus – SOSTE, Helsinki

- 1.11. Keski-Uudenmaan Soteuttamo kick-off – Kerava

- 9.11. Soteuttamo – Keinoja ottaa tulevaisuus haltuun, Kuopio

- 22.11. Hämeenlinnan Soteuttamo – Sote- ja startupien 
matchmaking-tilaisuus

- 5.12. Tietosuojajuridiikan Soteuttamo – Jyväskylä

Lisätietoja tapahtumista: www.soteuttamo.fi 

?



sparraus

Sparraus on kahden päivän kumppanuusvalmennus ja yhteistyön tekemisen 
kokeilu sosiaali- ja terveysalan järjestölähtöisille palveluntuottajille.

Sparraukseen hakeudutaan yhdessä kumppanin kanssa, yhtenä tiiminä ja 
tiimit työstävät yhteistä kehittämiskohdetta.

Sparrauksessa keskitytään uudistumiskyvyn vahvistamiseen ja 
kilpailukyvyn lähteiden tunnistamiseen.

Sparrauspäivät järjestetään tammi-helmikuussa Helsingissä.

Haku sparraukseen päättyi 30.11.2017, osallistujavalinnat on tehty.
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Valmennusohjelma terveyskeskusten 

kilpailukyvyn vahvistamiseksi (PILOTOINNISSA)

Miksi?

• Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon haasteena uudistua ja pärjätä kilpailutilanteessa 

• Sitran rooli tulevaisuustalona on haastaa ja sparrata, niin julkista kuin pieniä yksityisiä toimijoita, 
joilla on isoja heikommat lähtökohdat

• Erityisesti julkinen kaipaa sparrausta omien vahvuuksien 

tunnistamisessa ja tuotteistamisessa sekä näistä viestimisessä 

ammattilaisille ja kansalaisille

Mistä kyse?

• Valmennusohjelmakonsepti tulevaisuuden sote-keskuksille, 

jotka haluavat pärjätä kilpailussa ja menestyä laadulla ja asiakaskokemuksella

• Maakunta voi toteuttaa konseptin alueellaan, jonka vetovastuussa on 

operatiiviset kehittäjät/ liikelaitosten valmistelijat

• Käytännössä testataan palveluiden järjestämisen ja tuottamisen erottamista

Maakunta



Mitä se on?

Tapahtuma-alusta ja maakunnan työkalu kansalaisvuoropuhelun, 
kysynnän ja palautteen parempaan ymmärrykseen
- Avoimia vuorovaikutteisia info- ja keskustelutilaisuuksia 

terveyteen ja hyvinvointiin liittyen
- Kansalaisraateja –ja konseptikokeiluja palvelukehityksen tueksi
- Verkkoviestintää ja vuorovaikutteisia välineitä palautteen 

keräämiseksi ja kansalaiskeskustelun kanavointiin
Miksi?

- Lisää ymmärrystä ja yhteistyötä, vuoropuhelua  
 Me teemme sen yhdessä!

- Tehoa innovaatiokykyyn 
 Parhaat konseptit perustuvat aidon asiakastarpeen-
ja kysynnän ymmärtämiseen

-kansalaistori IDEA

Mitä se ei ole?

- Yksittäisiä tavoitteettomia 
tilaisuuksia, jotka eivät 
johda jatkotoimiin

- Yksisuuntaista 
tiedottamista
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