Verkottamisen välineenä ja
kilpailukyvyn vahvistajana

Miksi pk-palveluntuottajakenttää kannattaa
kehittää juuri nyt?
- Sote-alan toimintaympäristö muuttuu
kiihtyvällä vauhdilla, vaikka tulevista
uusista sotea uudistavista ratkaisuista ei
vielä ole tarkkaa tietoa

- Sote-palvelujen markkinat ovat nytkin
olemassa. Kasvavaan ja yksilöllistyvään
palvelutarpeeseen voidaan vastata
paremmin, jos palveluntuottajakenttä
säilyy monipuolisena.

- Uudistusten pitkä odotusaika on
aiheuttanut epävarmuutta alan pienissä
yrityksissä ja järjestelmän uudistaminen
jatkuu. Tuottaja päättää joka päivä:
1) jatkaako nykyisellä mallilla
2) uudistaako toimintaa, investoidako
3) myydäkö liiketoiminta
4) lopettaako toiminta

- Vaihtoehtoja tarvitaan, oli kyse sitten
palveluseteleistä, kilpailutuksesta tai
ulkoistuksista.
- Pk-toimijoilla on merkittävä rooli myös
alueen elinvoiman näkökulmasta.

Mikä se on?
• Soteuttamo on sosiaali- ja terveysalan uudistamisen ja verkostojen kehittämisen työkalupakki
• Soteuttamot ovat avoimia ja maksuttomia matalankynnyksen tapahtumia, joissa luodaan
kumppanuuksia ja rakennetaan alueen elinvoimaa yli toimiala- ja sektorirajojen
• Toimii kokeilukulttuurihengessä ja jatkuvan oppimisen alustana
• Soteuttamon koti löytyy osoitteesta www.soteuttamo.fi
Kenelle?
• Yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin palveluntuottajat, alueen sote-palvelujen järjestäjä, ELYkeskus, koulutusorganisaatiot ja järjestö- ja yritystoiminnan kehittäjät yhdessä yli toimialarajojen
Tavoitteena
• Alueen elinkeinoelämän ja monipuolisen palvelutuotannon vahvistaminen väestön tarpeita vastaaviksi
• Markkinoihin tutustuminen ja potentiaalisten palveluntuottajien kartoittaminen
• Alueen tarpeiden ja tavoitteiden viestintä
• Sote-palvelujen järjestäjän ja tuottajien avoin vuoropuhelu ja palvelutuotannon yhteiskehittäminen
• Yhteistyön edistäminen elinkeino- ja sote-toimijoiden kesken

Mitä sieltä saan?
Alueen sote-palvelujen järjestäjä
- Saat työkalun vuoropuheluun alueen tuottajien ja muiden
toimijoiden kanssa ja eväitä palveluekosysteemin
vahvistamiseen
- Saat ymmärrystä alueen elinvoimaan vaikuttavista
tekijöistä ja rakennusaineita monipuolisen
palvelutarjonnan luomiseen
- Saat näkökulmia kuinka vastata asukkaiden
palvelutarpeeseen ennakoivasti ja kustannustehokkaasti
- Saat ideoita kuinka innostaa palveluntuottajia kehittämään
innovatiivisia ja kysyntään vastaavia palveluita

Mitä sieltä saan?
Palveluntuottaja
- Konkreettista tukea liiketoiminnan kehittämiseen
• palvelumuotoilu, markkinointi, vaikuttavuus ym.

- Tuoretta tietoa alueen palvelutarpeesta ja sen tarjoamista
mahdollisuuksista liiketoiminnallesi, muuttuvasta
toimintaympäristöstä ja asemoitumisestasi siihen
- Uusia verkostoja ja kumppaneita
- Tunnettuutta tuotteillesi ja palveluillesi
- Koottua tietoa alueellisista ja kansallisista
rahoitusvaihtoehdoista ja kehittämispalveluista
- Tukea ammatillisen osaamisesi kehittämiseen
- Uusia ideoita toimintaasi ja innovatiivisia esimerkkejä
Suomesta ja maailmalta

Miksi?
Megatrendejä ja
tulevaisuuden ilmiöitä

Näin megatrendit ja ilmiöt
näkyvät Suomen sotessa

Eliniät pitenevät

Suomi vanhenee: väestön ikärakenne
muuttuu radikaalisti

Kaupungistuminen
Talouden reunaehdot
tiukkenevat
Digitalisaatio & logistiikan
kehittyminen
Genomitiedon hyödyntäminen ja
geenien muokkaaminen
Yksiöllinen terveys ja hyvinvointi
korostuvat
Hyperkonnektiivinen
yhteiskunta
Robotisaatio

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

Mitä hyötyä Soteuttamoista on ollut
palveluntuottajille?
Uuden toimijan
kanssa verkottui 63%
palautteeseen
vastanneista
osallistujista.

Yhteistyö on tiivistynyt
yrittäjien, 3. sektorin ja
julkisen sote-puolen
kanssa.

96% toivoo
lisää
vastaavia
tilaisuuksia.

Yli puolet
palautteeseen
vastanneista kertoi
saaneensa uusia
ideoita
toimintaansa.

On päässyt
esittämään
kysymyksiä suoraan
asiantuntijoille ja on
syntynyt monialaista
keskustelua.
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