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Twitter: @villekoiste 
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Lähde: ”Kuvaajat valinnanvapauslain lausunnoista” 
http://alueuudistus.fi/documents/1477425/3195906/Kuvaajat+valinnanvapauslausunnoista+3.4.2017.pdf/cb0adb5c-bd2a-41d0-b259-ad3cda54d38a  



”Transformation through a new type of 

collaboration” 

Lähde: http://catalyst.nejm.org/health-care-design-final-frontier/ 
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Esim. 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 



”Transformation through a new type of 

collaboration” 

Lähde: http://catalyst.nejm.org/health-care-design-final-frontier/ 

Alustat voivat 

integroida 

pistemäisen 

arvontuotannon? 
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Customer /  
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”SOTE-ALUSTA” 

ERIKOISTUMINEN 

SAATAVUUS 

INTEGRAATIO 

ASIAKASKOKEMUS 

Integroidaanko 
seinillä vai 

datalla? 



MITÄ JA MITEN? 



KOHTAAMISIA 

VERKOSTOITUMIS-

ALUSTA 

24/7 

TIETOA 

infotilaisuuksia, 
oppaita jne. 

Soteuttamo toimii pop up -verkottamona vuoden 
2018 loppuun saakka 

#soteuttamo 

Mm. palvelutuottajan 
tietopaketti 

valinnanvapaus-
kokeiluihin 



vuorovaikutusta ja verkottumista yli alue- ja alarajojen 

Aika 

Sote-järjestäjät & -
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(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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Sote-järjestäjät & -
palveluntuottajat 

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

LUOTTAMUS 

Yhdessä kohti uudistuvaa sotea 
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Soteuttamista tapahtuu eri puolilla Suomea 

? 

Poimintoja kevään tilaisuuksista: 

- 3.4. Tuotteistamissparraus sote-tuottajille, Tampere 

- 25.4. Keski-Uudenmaan Soteuttamo & ”Speed networking” 

- 2.5. Soteuttamo Jyväskylässä – järjestöjen rooli tulevassa sotessa  

- 10.5. Hämeenlinnan Soteuttamo ja kaupungin elinkeinoaamu 

- 11.5. Ylä-Savon Soteuttamo  

- 30.5. Soteuttamo sukeltaa startup-maailmaan – yhteistyössä 
Vertical-kiihdyttämö & Maria 0-1 

-  7.6. Sote- ja digiyritysten matchmaking-tilaisuus, Tampere 
 

Lisätietoja tapahtumista: www.soteuttamo.fi  



#soteuttamo-tunnelmia 

Työpaja järjestöjen ja terveysasemien 
yhteistyön vauhdittamiseksi 

Jyväskylä 2.5. 

”Speed networking” 
Keski-Uusimaa 25.4. 

Info-valinnanvapauskokeilusta palveluntuottajille 
Keski-Uusimaan SOTE 



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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sitra.fi 
@sitrafund 

YHTEYSTIEDOT 

Ville Koiste, Sitra 
ville.koiste@sitra.fi 
p. +358400974422 
@villekoiste 
 

https://www.instagram.com/sitrafund/
https://www.linkedin.com/company/sitra
https://www.youtube.com/user/sitrafund
http://www.slideshare.net/SitraFund

