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Sava-leikkaus kasvattaa jonoja

Valinnanvapaus parantaa saatavuutta

Hanna Tainio: Kuntia on kuultava

Kohti sote-visiota 2025

Pauliina Posti: Kaikki palvelut samalle viivalle

Hyödynnetään palvelumuotoilua

 valmisteltu sote-palvelura-
kenneuudistus eteni merkittävästi marraskuussa 
saavutetun hallituksen niin sanotun sote-sovun 
myötä. Koko uudistuksen tavoitteiden kannalta 
otettiin nyt kaksi merkittävää edistysaskelta: pää-
tettiin hallintorakenteesta ja valinnanvapauslain-
säädännön valmistelemisesta. 

Sote-palveluiden järjestäjien hartiat ovat tulevai-
suudessa leveämmät, kun järjestäjätahojen määrä 
vähenee muutamasta sadasta viiteentoista. Osana 
sote-uudistusta toteutettava valinnanvapauslain-
säädäntö mahdollistaa sen, että jatkossa kansa-
lainen voi nykyistä vapaammin valita julkisen, 
yksityisen ja kolmannen sektorin palveluntuotta-
jien joukosta itselleen parhaiten sopivan. Palve-
luiden saatavuuden parantaminen ja asiakkaiden 
tasavertaisuuden toteuttaminen ovat mahdollisia 
lisääntyvän valinnanvapauden myötä. Tulevaisuu-
dessa asiakkaat kirittävät tuottajia parantamaan 
palveluiden saatavuutta, laatua, tuottavuutta ja 
vaikuttavuutta.  

 voidaan lisätä paran-
tamalla heidän kohdennettua ostovoimaansa esi-
merkiksi myöntämällä palveluseteleitä tarpeellisten 
sote-palveluiden hankkimiseen. Jo ennen uuden 
palvelujärjestelmän aloittamista kannattaa ottaa 
käyttöön erilaisia palvelusetelijärjestelmiä vähin-
tään maakunnan kokoisilla pilottialueilla. 

Palvelusetelijärjestelmien avulla on mahdollista 
edistää palvelurakenteen monipuolistamista ja  

Valinnanvapautta hyödyntämään
luoda edellytyksiä lähipalveluiden, jopa kotiin vie-
tävien, kehittämiseen.

Yksityinen sektori, yritykset ja yhdistykset, ovat eli-
mellinen osa suomalaista sote-palvelujärjestelmää. 
Yrityksillä ja yhdistyksillä on pitkä kokemus kansa-
laisten tarpeiden huomioonottamisesta ja toimimi-
sesta kilpailuolosuhteissa. Yksityisen sek-
torin resursseja kannattaa hyödyntää 
jo sote-uudistuksen valmistelussa. 
Lääkäripalveluyritykset ry on 
valmis sote-talkoisiin!  

 LPY:n 
jäsenyritysten edustajia ja 
sidosryhmiä kuluneen vuoden 
hyvästä yhteistyöstä. 

Toivotan LPY-lehden lukijoille 
rauhallista joulunaikaa ja 
menestystä vuodelle 2016!
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Sensori

LPY
Julkaisija:

Toimitus ja ulkoasu:
Tässä numerossa:  

Kuvapankit: Paino:
ISSNLPY

”
.”

Sava-korvausten leikkaus  
lisää eriarvoisuutta
Hallituksen esittämä 78 miljoonan euron leikkaus 

sairaanhoitovakuutuskorvauksiin uhkaa ajaa naisia 

julkisen sektorin piteneviin jonoihin.

– Naiset, jotka pitävät muu

 

Anna-Mari Heikkinen Terveys

kausesitystä.

erikoisosaamista.

pääsyä esimerkiksi tavallisim

teet voivat paljastua. Näitä 

valtaosassa terveyskeskuksista 
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Valinnanvapauden ja 
tuotannon monipuolistuminen

Siirtyminen yksikanavaiseen 
rahoitukseen

Julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden 
integraatio ja rakenneuudistus

SOTE-RATKAISUN PORTAAT

Terveyttä lisäävät palvelut 
kasvattavat suosiotaan
Valinnanvapauden merkitys kasvaa sote-palveluissa jatkuvasti. 

Silti sen tavoite on vielä määrittelemätön. Mikä on ihannetila, 

johon valinnanvapautta kasvattamalla tahdotaan päästä?

Tulevaisuudessa terveyden uhat 

-
-

-

-
-

-

-

-

-

-

Sensori

”

palveluiden 
”

Moni asia edistää  

•     Globalisoituvat markkinat  

•    

•   

•    

•    

•   
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Sensori
 Seinäjoen Lääkäritaloa

Terveystalo on tehnyt  
ostotarjouksen Seinäjoen 
Lääkäritalosta. Yrityskaupan 

-

Yrityskaupan myötä Seinäjoen 
Lääkäritalo tulisi siirtymään 

Yrjö Närhisen -
en yhdistäminen antaa erin-
omaiset lähtökohdat toimin-

Lääkäritalon toimintamallista 

Seinäjoen Lääkäritalon halli-
tuksen puheenjohtaja Heikki 
Mustonen näkee laajenemisen  

– Seinäjoen Lääkäritalon 

-

-
-

työskentely- ja kehitysmahdol-
lisuuksia työntekijöillemme 

-

-
talo antaa erinomaiset edelly-

ostotarjoukseen 21.12.2015 

Pihlajalinna 
Yrityskauppa vahvistaa 

Kaupan myötä Pihlajalinna 
-

– Tämä on urallani hieno 
-
-

-
sa. Koskiklinikalla on lähes 50 

-

Pihlajalinnan toimitusjohtaja 
Mikko Wirén.

-
lajalinnan lääkärikeskukset ja 

Kaupan on tarkoitus tulla 
-

puun mennessä. Koskiklinikan 
nykyinen henkilöstö jatkaa 

-

luksessa. Koskiklinikan toi-
mipisteistä tulee osa Dextra-
ketjua.

– Pihlajalinna-konsernissa 
-

Koskiklinikan korkeaan laatuun 

-
nustehokkuutena ja hoidon 

Tampereen Lääkärikeskus Oy:n 
hallituksen puheenjohtaja 

.

Edellytyksiä 
valinnanvapauden 

•  

•  

•  Asiakkaalla on todellista 

•   

•   

hoitoyksikköön.

•  

tasa
•  

tasapuoliset toimintaolosuhteet. 

valinnanvapaudesta?

-

  
Pihlajalinnan omistukseen

 ostaa 

osakkeista. 
Kauppaan kuuluu kaksi 

lääkärikeskusta Joensuussa 

-
meksessa ja Outokummussa. 

-

tulee osa Dextra-ketjua. miljoonaa euroa.

-

-
luissa tulee aina olemaan rajatum-
paa. 

-
luissa. 
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”
sanoista tekoihin.”

Hanna Tainio
• -

johtaja

• 

• -
na 2011–2015

• -

• -

Harrastukset
•  

•  

Harrastukset
•  

Pomo pähkinänkuoressa
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TEKSTI Nina Leppäniemi  KUVA

Sote-uudistus tulee 
– kuinka käy kuntien?

Syyskuun alussa Kuntaliiton varatoimitusjohtajana aloittanut 
Hanna Tainio on kotiutunut uuteen tehtäväänsä hyvin.

– Toimin viime kaudella Kuntaliiton valtuuston varapuheen-
johtajana, eli talo oli minulle luottamustehtävän kautta entuudes-
taan tuttu.

Meneillään oleva sote-uudistus mullistaa kuntien tehtäväkent-
tää merkittävästi. Tämä on iso haaste niin Tainiolle kuin koko 
kuntakentällekin.

– Vastuualueeni on hyvin laaja ja vaatii paljon omaksumista. 
Sote-uudistus on kuitenkin päällimmäisenä pöydällä, sillä se 
asettaa suuria haasteita Kuntaliitolle. Millainen on tulevaisuuden 
kunta? Sitä työstämme parhaillaan, Tainio kertoo.

Hallitus linjaa, ja Kuntaliitto toimii sen mukaisesti. 
– Huolehdimme kuntien edunvalvonnasta. Tuomme asiantun-

tijuuttamme uudistuksen valmisteluun ja olemme linjojen uusi-
misessa mukana parhaamme mukaan.

Sote-uudistus muuttaa radikaalisti kuntien asemaa. Merkittä-
vä osa kuntien tehtävistä ja rahoituksesta poistuu. Kuinka kunnat 
selviävät jatkossa muista tehtävistään, kun rahoitus vähenee? 
Kuinka yhteistyö kuntien ja itsehallintoalueiden rajapinnoilla 
toteutetaan? Kuinka edunvalvonta onnistuu näin suuren muutok-
sen keskellä?

– Paljon on vielä kysymyksiä ja epäselvyyttä. Kuntakenttä on 
nykyisin hyvin heterogeeninen. Se vaikuttaa väistämättä loppu-
tulokseen: joillekin kunnille uudistus on mahdollisuus ja toisille 
uhka, Tainio toteaa.

Uudistuksen lähtökohtana on, etteivät kunnat enää itse järjes-
tä lainkaan sote-palveluita. Silti terveyden edistämisen tehtävä 
säilyy. Haasteena Tainion mukaan onkin pohtia, kuinka yhteyttä 
ja yhteistyötä sote-alueiden ja kuntien välillä pidetään yllä.

– Toki kunnilla on myös mahdollisuus osallistua sote-palve-
luiden tuottamiseen yhtiöittämisen kautta. Kunta voi perustaa 
sote-palveluita tarjoavan osakeyhtiön ja osallistua siten kilpai-
luun yksityisen sektorin rinnalla.

Niin tai näin, vastuu sote-palveluista ei ole enää kunnilla. Siksi 

kuntien kassaan tilitettävä verorahoituskin pienenee. Asiaa valmis-
tellaan parhaillaan, mutta karkean arvion mukaan kuntien verotu-
lot tulevat laskemaan roimasti, noin puolella.

– Hallitus on linjannut, ettei kokonaisverotusta saa kiristää. 
Valtionverotus on kuitenkin progressiivista, eli tämä ei ole ihan niin 
yksinkertainen asia ratkaistavaksi. Kunnille on joka tapauksessa 
jäätävä riittävästi rahoitusta muiden palveluiden turvaamiseksi, 
huomauttaa Tainio.

Päätettyyn sote-alueiden määrään Tainio ei Kuntaliiton varatoi-
mitusjohtajana ota kantaa. Yksityishenkilönä hän tyytyy toteamaan, 
että päätös on jossain määrin sekava.

– Aluejaottelu olisi voinut olla selkeämpi. Alueet eivät ole keske-
nään tasavertaisia. 

Sote-uudistukseen on kirjattu myös päätös valinnanvapauden lisää-
misestä. Se, mitä tämä tarkoittaa käytännössä, on vielä epäselvää.

– Toivon, että Suomeen löytyy hyvä, omanlainen malli valinnan-
vapauden lisäämiseksi. Ruotsin-malli, jossa raha seuraa potilasta, 
aiheuttaa eriarvoisuutta ja lisäkustannuksia eikä siksi mielestäni 
sovi meille. Nyt nimenomaan on tarkoitus saada aikaan säästöjä, 
Tainio pohtii.

Entä, kuinka edunvalvoja näkee kunnan tulevaisuuden? Tainion 
mukaan ihanteellisessa tapauksessa tulevaisuuden kunta on löy-
tänyt itselleen uuden roolin, elinvoiman lähteen ja kasvun. Raja-
pinnoissa tapahtuu paljon hyvää yhteistyötä itsehallintoalueiden 
kanssa.

– Tämä mahdollisuus on ehkä totta usealle kunnalle. Kuntien 
rooli terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä tulee parhaimmillaan 
vahvistumaan. Totta on myös se, että monen kunnan huoltosuhde 
väistämättä heikentyy eivätkä kaikki selviä muutoksesta yhtä hyvin.

Ensimmäisen päätöksen nuijiminen tuotti hallituksen liitoksissa 
voimakasta natinaa. Kivuista huolimatta varsinaiset ponnistukset 
ovat vielä edessäpäin, sillä nyt on siirryttävä sanoista tekoihin.

– Olemme tekemässä Suomen historian suurinta julkisen sekto-
rin hallinnollista muutosta. Kiireellisestä aikataulusta huolimatta 
kuntien mielipiteitä on kuultava. 
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Visio 2025:
monimuotoinen
sote-ekosysteemi

Pitkään valmisteltu sote-uudistus ei ole lähelläkään valmista. 
Uudistustyö on vasta alussa. Nyt on mahdollisuus rakentaa 

maailman paras palvelujärjestelmäkokonaisuus, jonka myötä 
sote-uudistukselle asetetut tavoitteet ovat saavutettavissa.

Hallituksen sote-sovun merkittävin uudistus oli päätös valin-
nanvapauslainsäädännön valmistelemisesta. Tulevaisuudessa 
kansalainen voi nykyistä vapaammin valita julkisen, yksityisen 

tai kolmannen sektorin palveluntuottajista itselleen parhaan 
mahdollisen. 

Tällöin myös yksityisen sektorin resurssit voidaan ottaa 
nykyistä laajemmin hyötykäyttöön. 

Sote-uudistuksen jatkovalmistelussa pitää kuulla myös 
yksityistä sektoria siitä, kuinka uudistus kannattaa käytännössä 
toteuttaa.

– Asiakkaiden näkökulmasta valinnanvapaus on helppoa. 
Nyt tarvitaan esimerkkejä siitä, kuinka valinnanvapauden 
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voisi toteuttaa sellaisella tavalla, että sekä maksaja/järjestäjä 
että tuottaja innostuvat siitä, sanoo LPY:n puheenjohtaja Kari 
Varkila. 

Valinnanvapauden myötä lisääntyvä tuottajien välinen reilu 
kilpailu luo edellytyksiä palvelutuotannon tehostamiseen sekä 
tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamiseen. Tällöin asiakas 
kirittää tuottajia myös parantamaan palveluiden laatua. 

– Mielestäni sote-alueiden tulee noudattaa perusterveyden-
huollon palveluntuottajien hyväksymismenettelyä tai puite-

sopimusjärjestelyä, jossa kaikilla sote-toimiluvan omaavilla 
palveluntuottajilla on mahdollisuus tarjota palveluita, Varkila 
sanoo.

Edessä suuria muutoksia
Aidon valinnanvapauden toteuttaminen edellyttää suuria 
muutoksia sote-palvelujärjestelmää ohjaavaan lainsäädäntöön 
ja rahoitusjärjestelmän kokonaisuudistusta sekä palvelu- 
lupauksen määrittelemistä. Myös vertailukelpoisen kustannus-

-
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laskennan toteuttaminen on välttämätöntä. 
Rahoitusjärjestelmää pitää yksinkertaistaa ja selkiyttää.
– Ehdoton edellytys oikeudenmukaiselle rahoitukselle on 

järjestäjän ja tuottajan täydellinen riippumattomuus toisis-
taan. Millekään taholle ei saa osoittaa veroetuja tai muita 
tukia, joilla aiheutetaan kilpailuvääristymiä. Kaikkien tuotta-
jien on saatava julkista rahoitusta samoilla ehdoilla, Varkila 
sanoo.

Kokemuksia palveluseteleistä
Palvelusetelit ovat hyväksi todettu tapa järjestää sote-
palveluita kuntalaisille. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon 
palveluseteleistä on ollut voimassa vuodesta 2009 lähtien.  
Palvelusetelilain mukaan jokainen kunta tai kuntayhtymä voi 
ottaa palvelusetelijärjestelmiä käyttöön omalla tavallaan. 

Useiden käytännön kokemusten sekä tutkimusten ja 
selvitysten mukaan palveluseteleitä hyödyntämällä on voitu 
parantaa hoidon saatavuutta sekä lisätä kansalaisten  
valinnanmahdollisuuksia ja tyytyväisyyttä. Samalla on  
usein saavutettu merkittäviä kustannussäästöjä.

– Kunnat ovat tehneet omia versioitaan eri toimintojen 
palveluseteleistä. Suomen Kuntaliitto voisi jatkossa ottaa 
nykyistä merkittävämmän roolin palvelusetelijärjestelmien 
kehittämisessä ja erityisesti hyvistä kokemuksista tiedotta-
misessa. Ei ole tarkoituksenmukaista, että jokainen kunta 
yrittää keksiä pyörän uudelleen, toteaa LPY:n toiminnanjoh-
taja Ismo Partanen.

Valinnanvapaus käytännössä
Kaija Kansalainen valitsee itselleen ensisijaisen peruster-
veydenhuollon palveluntuottajan ja niin halutessaan myös 

Lääkäripalveluyritykset ry
www.lpy.fi

JOHTAJASYMPOSIUMISSA
VIERUMÄELLÄ 28.–29.4.2016
Tervetuloa LPY:n perinteiseen Johtaja-
symposiumiin vaikuttamaan, vaihtamaan 
ajatuksia ja verkostoitumaan. 

Ohjelma julkaistaan ja ilmoittautuminen avataan
verkkosivuillamme www.lpy.fi helmikuun aikana. 
Varaathan ajankohdan kalenteriisi! 

TERVETULOA!

AJANKOHTAISTA SOTE-KESKUSTELUA

Lisätietoja: 
Tarja Vehmas-Issi
järjestösihteeri
puh. 040 656 2601
tarja.vehmas-issi@lpy.fi

-
-

alueista. 

-

-
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Sote-sovusta syntyi väliportaan hallinto

Hallituksen sote-sovussa on kysymys 
paljon muustakin kuin sosiaali- ja 
terveyspalveluiden järjestämisestä, 

-
lituksen päätösten ja linjausten mukai-

-
sa leveämmät, kun järjestäjätahojen  

 
määrä vähenee muutamasta sadasta 

tulevasta roolista ei ole vielä hallitus-
puolueidenkaan kesken yhtenevää 

kysymys muustakin kuin vain sote-
uudistuksesta, sanoo LPY:n toiminnan-

Uuden väliportaan hallinnon luomi-
-

muutoksia esimerkiksi kuntalakiin,  

 
aluehallintoa säänteleviin lakeihin 

-

sote-uudistuksen valmisteluun on liit-

”
mahdollisuudet 

muutoksessa.”

tuottajan palveluksessa olevan lääkärin. Kaija Kansalaisen 
palvelutarpeen määrittää hänen valitsemansa palveluntuot-
tajan lääkäri, joka myös koordinoi hoitoja. Palveluntuottajan 
vastuulla ovat yleislääkärin ja terveydenhoitajan palvelut. 
Lisäksi se voi tuottaa erikoislääkäripalveluita ja laboratorio- tai 
kuvantamispalveluita joko itse tai yhdessä yhteistyökumppa-
ninsa kanssa. 

Yksityinen terveyspalveluala odottaa, että sote-uudistuksessa 

toteutetaan palveluiden järjestäjän ja tuottajan eriyttäminen 
sekä palveluntuottajien välinen kilpailuneutraliteetti ja että 
kansalaisten valinnanmahdollisuuksia lisätään.

Uuteen järjestelmään on sisällytettävä oikeat kannusteet, 
jotka poistavat osaoptimointimahdollisuudet. Myös uutta 
teknologiaa, digitalisaatiota ja sosiaalisia innovaatioita on 
hyödynnettävä uudistuksessa.  

– Toivon, että yksityisen sektorin toimijoiden asiantunte-
musta ja kokemusta hyödynnetään sote-uudistuksen jatkoval-
mistelussa, esittää Partanen. 



K
olum

ni

Käyttäjälähtöistä ja innovatiivista terveydenhuollon tilasuunnittelua 10 vuoden kokemuksella. 
Tarjoamme arkkitehtisuunnittelun lisäksi kaiken mitä uusien toimitilojen suunnitteluun tarvitsette. 
Olemme alallamme Suomen kokeneimpia ja meillä on asiakkaina useita alan johtavia toimijoita. 

Katso referenssimme osoitteesta WWW.ARKKITEHTI.FI tai WWW.HIMLA.FI 
Voit ottaa yhteyttä suoraan toimialasta vastaavaan Arkkitehtiin.

Topi laaksonen M.Sc. Architect SAFA 1365
+358 40 58 23 111 | topi.laaksonen@arkkitehti.fi

HIMLA arkkitehdit Oy, Näsilinnankatu 21, 33210 Tampere | WWW.HIMLA.FI

Sote-uudistuksessa on paljon hyvää. Aika näyttää, toteutuvat-
ko sille asetetut tavoitteet: nykyistä parempi palveluiden saata-
vuus, laatu ja oikeudenmukaisuus sekä tehokkuus, tuottavuus 
ja vaikuttavuus. Kaiken kaikkiaan sote-uudistuksen tavoitteena 
on saada vähemmällä rahamäärällä enemmän palveluita kansa-
laisille ja pienentää julkisen talouden kestävyysvajetta. Palvelu-
järjestelmämme tulevaisuuden haasteena on nopeasti ikäänty-
vä väestö, joka tarvitsee paljon erilaisia sote-palveluita.

Sote-uudistus mahdollistaa vapauden valita perustervey-
denhuollon palveluntuottaja julkiselta tai yksityiseltä sektoril-
ta. Perusterveydenhuoltoon olennaisesti kuuluvien laborato-
rio- ja kuvantamispalveluiden järjestäminen on jäänyt sivuun 
sote-valmistelussa. Keskustelussa on ollut esillä erilaisia 
malleja. On jopa esitetty, että laboratorio- ja kuvantamispalve-
lut jäisivät uudessa sote-palvelurakenteessa julkisen sektorin 
vastuulle. Tämä olisi vastoin sote-uudistuksen tavoitteita. 
Niihin on kirjattu tuottamis- ja järjestämisvastuun eriyttämi-
nen toisistaan sekä monituottajamallin hyödyntäminen. Myös 
laboratorio- ja kuvantamispalveluissa on mahdollista paran-
taa kustannustehokkuutta aidon kilpailun myötä. Tällöin jää 

enemmän aikaa ja resursseja poti-
lastyöhön.

Perusterveydenhuollon tapaan 
pitää laboratorio- ja kuvantamispal-
veluidenkin olla avoinna kilpailulle. Palveluntarjoajien välinen 
kilpailuneutraliteetti edellyttää sitä, että kaikki palveluiden 
tuottamiseen liittyvät kustannukset sisältyvät niiden hintoihin. 
Tämä kilpailuneutraliteetti ei toteudu, jos jotkin palveluntarjo-
ajat saavat subventiota tuotantokustannuksiinsa. Pelkkä liike-
laitoksen yhtiöittäminen ei takaa kilpailuneutraliteetin toteu-
tumista, ellei samalla huolehdita siitä, että yhtiö ei saa kilpailua 
vääristäviä subventioita. 

Laboratorio- ja kuvantamispalvelut ovat olennainen osa 
terveyspalvelukokonaisuutta. Siksi on tärkeää, että myös niitä 
kehitetään sote-palvelurakenneuudistuksessa.

Laboratorio- ja kuvantamis- 
palvelut otettava huomioon sotessa

Pauliina Posti
toimitusjohtaja 

Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy



Puheenvuoro
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”Yksilön vastuu omasta terveydestä 
kasvaa tulevaisuudessa.”

Sote-uudistuksesta median keskiössä 
ovat toistaiseksi olleet lähinnä hallin-
nolliset järjestelyt itsehallinto- ja sote-

kun olemme asiakkaan roolissa?

Sähköiset palvelut tulevat laajaan käyt-
-

Omakanta-järjestelmästä voi jo nyt seu-

hoitohenkilökunnan nähtäväksi. Monella 

-

mahdollistavat reaaliaikaisen elintoimin-

 palvelun- 
ohjausmenetelmät ovat yleistymässä. 
Yhteys sosiaali- ja terveysalan ammat-

-

-

hotelleja sähköisissä varausjärjestelmissä.

Asiakkaille valinnanvapaus 
Toinen iso muutos koskee asiakkaan 

-

-

-

hänen oma vastuunsa.

Tulevaisuudessa asiakas voi yhä 
useammin valita esimerkiksi palveluse-
telin tai vastaavan järjestelmän avulla 
tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspal-

sekä kolmannen sektorin toimijat. Valin-

-

tarjoamiseksi lisääntyvät.

 omasta terveydestä 
kasvaa tulevaisuudessa. On syytä muis-

kykene tai halua olla kantamassa vastuuta 
-
-

edelleen henkilökohtaista apua.

 terveyspalvelui-
tamme muokkaavia muutoksia. Palvelu-

-
taminen ovat avainasemassa haastavien 
uudistusten myllerryksessä.

Parempia terveyspalveluita?

Y
kas
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 julkisten 
varojen käytöstä ja kustannuksista

-
uksen välineinä sote-palvelujär-

-

Suurimmat menot ja siten myös 

-

psykososiaalisissa palveluissa. Eri 
alueiden kustannuksia vertailemalla 

avulla syntyisi 1,1 miljardin euron 
säästöt koko maan sote-palveluissa.

-

-

-

-
taja

Palvelupaketeissa sosiaali- ja 
terveyspalvelut jaetaan tarkoi-
tuksenmukaisiin kokonaisuuksiin. 

-

Samalla eri puolilla maata asuvien 
sekä työelämässä ja työelämän 

-
-

laisen ja oikea-aikaisen palvelun 

järjestelmän sijaan, Vaissi toteaa.

Nykyisin asiakas saa palveluita 

mainitsee lasten ja nuorten avo-

luodaan nyt malli, jonka avulla 
muun muassa mielenterveystyös-
sä lasten sekä nuorten palvelut 

on yksi kokonaisuus. Eri toimijoi-

Palveluiden järjestämiseen te-

joustava.
-

nollisille muutoksille nyt ja tulevai-

suudessa. Sen avulla voidaan 

kolmannen sektorin tuotantoa. 
Kolme vuosikymmentä sote-

-

tarpeet nykyisessä järjestelmäs-
sämme tunnistetaan.

kokonaisuutena? kysyy Vaissi.

•  Palveluiden kokonaisuus, jos-
sa erilaisia sosiaali- ja terveys-

asiakkaan kannalta järkeviksi 
kokonaisuuksiksi.

• 

raportoidaan.

”  
”

€Koko maan sote-
palveluiden 

ALUEELLINEN OHJAUS
tuottaa palvelut näin:

ALUEELLINEN OHJAUS
tuottaa palvelut näin:

Julkinen sektori

Yksityinen sektori

Kolmas sektori

asiakas

SOTE-ALUE

Kehikko, jonka avulla kustannukset ja suoritteet raportoidaan.

PALVELUPAKETTI
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Askeleet maailmanmarkkinoille
1. Tunne asiakkaasi ja kohdemarkkinasi.
2. Fokusoi ydinosaamiseen ja vahvista vahvuuksiasi.
3. Ole kärsivällinen, kerää kokemuksia ja opi niistä. 

Leena Pesu, Fintra Oy

Palvelumuotoilu auttaa mallintamaan 
liiketoimintaa
Terveyspalveluiden vienniksi on 

-
-

-

-

-

-
-

-
-

Docrates Syöpäsairaala  
 

Suomen suurin terveydenhoitopalveluiden vientiyritys haluaa 

olla tunnettu syöpäsairaala koko Euroopan alueella.

Docrates
-

-

-

-

-

Siv Schalin
-

-

Hyvä hoito ratkaisee
-

-
-

-

-

-

-

-




