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Yritykset, järjestöt ja monituottajuus Alueellisen toimeenpanon tiekartassa 
 

 
Sosiaali- ja terveysministeriö on laatinut Alueellisen valmistelun tiekartan hyvinvointialueiden sote-lakien toimeenpanon tueksi. Tiekartan löydät täältä: https://soteuudistus.fi/alueellisen-valmistelun-tiekartta. Tästä 
muistiosta löydät tiekartalla suunnistamisen tukea rakentaessasi alueesi yritys- ja järjestöyhteistyötä sekä ottaessasi käyttöön monituottajuuden hyötyjä. Kaikesta ei tarvitse selvitä itse – yritykset ja järjestöt ovat 
Sinunkin alueellasi valmiita kantamaan kortensa kekoon, jotta parhaat mahdolliset sosiaali- ja terveyspalvelut toteutuvat.  
 
 
 
 
 
   

 
 
 

Hyvinvointiala HALI ry:n huomioita 
yritysten ja järjestöjen 
hyödyntämiseen  

Nämä asiat kannattaa ottaa huomioon 
jo hyvinvointialueiden valmistelutyössä. 

https://soteuudistus.fi/alueellisen-valmistelun-tiekartta
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Dia 11/44 

Hyvinvointialueille 
siirtyy lukuisia saman 
tuottajan sopimuksia. 
Kukin sopimus on oma 
erillinen 
kokonaisuutensa ja 
sopimusehdot tulee 
ymmärtää osana tätä 
kokonaisuutta.  

Sopimuksista ei tule 
valita edullisimpia 
ehtoja ”rusinat 
pullasta” –
mentaliteetilla.   

Tarkista myös kunnilta siirtyvät 
hyte-toimijoiden sopimukset 

Huomioithan, että VATEn ei ole asianmukaista tehdä 
siirtyviin sopimuksiin heikennyksiä (irtisanomisia lukuun 
ottamatta), sillä VATElla ei ole poliittista toimivaltaa. 

VATE on kuitenkin oikea taho päättämään rutiininomaisista 
vuotuisista hinnankorotuksista 

Sopimukset, jotka eivät sisällä ristiriitoja uuteen 
lakiin nähden, jatkuvat kuten tähänkin saakka. 

 

Sopimukset, joissa on ulkoistettu sellaisia 
palveluita, joita uuden lain nojalla ei voi hankkia 
yksityisiltä palveluntuottajilta, tulee ensisijaisesti 
neuvotella ja sopia sellaisiksi, että ne täyttävät 
uuden lain vaatimukset.   

Palkkaharmonisaatio tulee nostamaan 
kustannuksia. Tuottajien vertailu, kustannusten 
läpinäkyvyys ja tuottavuuden tavoittelu on 
välttämätöntä, jotta kustannuskehitykseen 
voidaan vastata 
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Dia 13/44 

Muistathan, että monille sote-
järjestöille on annettu käyttöön 
kuntien tiloja, jotka ovat niiden 
toiminnan jatkuvuuden elinehto. 

Turvaathan tämän jatkossakin ja 
otathan sen huomioon tässä kohdassa.   
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Tunnetko oman palvelutuotannon 
kaikki kustannukset?  

Ovatko ne läpinäkyviä ja vertailtavissa 
yksityisten palveluntuottajien hintoihin?  

Jos eivät, työ kannattaa aloittaa. 

Organisoithan kaikkea 
palvelutuotantoa alusta 
asti kokonaisuutena?  

Se kannattaa - oma ja 
hankittu palvelutuotanto  
kun palvelevat samoja 
tavoitteita. 

Oletko harkinnut 
järjestämisen ja 
tuottamisen 
erottamista?  

Se tarkoittaa 
järjestäjän asettumista  
objektiiviseen 
asemaan tuottajien 
suhteen, palveluja 
tarvitsevan ihmisen 
puolelle.  

Sillä, kuka 
palveluntuottajan 
omistaa, ei ole väliä. 
Tärkeintä on, että 
palvelut sujuvat. 

Dia 19/44 
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Tunnetko oman palvelutuotannon kaikki kustannukset?  

Tieto kertoo toiminnan tuottavuudesta, tehokkuudesta ja 
kehittämistarpeista.  

Ilman sitä ei voi tietää, tuottaisiko joku toinen taho tämän 
palvelun paremmin tai tehokkaammin. 

Dia 20/44 
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Ovathan yritykset ja 
järjestöt mukana? 

Miten olisi palveluntuottajaneuvottelukunta?  

Tai muu vastaava pysyvän vuoropuhelun elin hyvinvointialueen ja palveluja 
tuottavien yritysten ja järjestöjen välille.  

Pysyvä rakenteellinen keskusteluyhteys lisäisi alueen ja tuottajien välille 
luottamusta, toistensa tuntemusta, nopeaa reagointia, ongelmien 
varhaista tunnistamista ja hyvää yhteistyötä esimerkiksi kriisitilanteissa. 

Hyte-toimijoiden kanssa tällainen yhteistyö onkin jo lakisääteinen. 

Yksityisten palveluntuottajien 
ja hyvinvointialueen välinen 
pysyvä keskusteluyhteys 
(esimerkiksi neuvottelukunta) 
tukisi tätäkin 

Ovathan yritykset ja 
järjestöt mukana jo nyt? 

Dia 22/44 
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Palvelustrategiaa ja hyvinvointialuestrategiaa laatiessasi 
muista nämä:  

• Yritysten ja järjestöjen osallisuus strategioita laadittaessa 

ja toteutettaessa 

• Kirjaukset:  

o Paikallisen elinvoiman tukemisesta 

o Monituottajuuden hyödyntämisestä 

o Innovaatiotyön tukemisesta 

o Kustannustehokkuudesta 

 

Dia 26/44 
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Dia 27/44 

Pyydä tähän 
tarvittaessa apua 

1. Selvitä realistinen palvelutarpeiden 

tulevaisuus 

2. Selvitä oman palvelutuotannon 
kustannukset 

3. Asetu objektiiviseen rooliin ja 
vertaile palveluntuottajia (omaa ja 
yksityisiä) 

4. Valitse paras palveluntuotantotapa 

Älä alihinnoittele 
palvelusetelin 
arvoa.  

Se kannattaa myös 
tarkistaa joka vuosi 

Muista yksityisten 

palveluntuottajien 

merkittävä 

potentiaali 

esimerkiksi 

etäpalvelujen 

kehittämisessä 

Perusta palveluntuottaja- 

neuvottelukunta tai 

vastaava pysyvä 

keskusteluyhteys 

yksityisten 

palveluntuottajien kanssa 

Älä unohda matkan 
varrellakaan, että 
hyvinvointialueen omat 
päätökset muovaavat 
markkinaa: onko palvelusetelin 
arvo kohdallaan, ovatko 
palveluntuottajat 
elinvoimaisia, onko kilpailua? 
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Dia 28/44 

1. Selvitä realistinen palvelutarpeiden 

tulevaisuus 

2. Selvitä oman palvelutuotannon kustannukset 

3. Asetu objektiiviseen rooliin ja vertaile 

palveluntuottajia (omaa ja yksityisiä) 

4. Valitse paras palveluntuotantotapa 
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Dia 29/44 

Muista vuoropuhelu myös 
yksityisten 
palveluntuottajien kanssa. 
Palveluntuottaja-
neuvottelukunnan luominen 
auttaisi tässäkin 

Luo ohjaus, kriteerit ja 

säännöstöt 

samanlaiseksi kaikille 

palveluntuottajille – 

omalle ja yksityisille  

Luo ohjaus, kriteerit ja 

säännöstöt 

samanlaiseksi kaikille 

palveluntuottajille – 

omalle ja yksityisille  
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Dia 30/44 

Muista järjestölähtöinen 

toiminta palvelutuotannon 

tukena. Luo järjestöjen tuen 

piiriin ohjaamisen malli 

palvelujen antamisen 

yhteydessä (esim. sote-

keskuksissa).  Malleja on jo 

Luo palveluntuottaja-
neuvottelukunta tai muu 
pysyvä vuoropuhelurakenne 
yksityisten palveluntuottajien 
kanssa 
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Dia 36/44 

Muista oman tuotannon 

kaikkien kustannusten 

tuntemus, esimerkiksi 

palvelujen yksikköhinnat  


