
Ekosysteemeistä hyvinvointia 

ja kestävää kasvua

Ville Koiste, Sitra
@villekoiste
Hämeenlinna 13.2.2017



Sote- ja 

maakuntauudistus 

2019 

Kuvien lähteet: http://yle.fi/uutiset/3-7151686

http://yle.fi/uutiset/3-7151686


Näemmekö kuitenkaan 

”metsää puilta”?



Kuvan lähde 
http://www.mckinsey.com/busin
ess-functions/strategy-and-
corporate-finance/our-
insights/strategic-principles-for-
competing-in-the-digital-age



digitointi=sähköistäminen

digitalisaatio

=kulttuurin, toiminnan ja 
palveluiden kehittäminen 

teknologian avulla

Ville Tolvanen 8.2.
http://digitalistnetwork.com/digitalisaatio-2017/#.WJt98w5WGeM.twitter
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http://www.kauppalehti.fi/uutiset/psykoterapia-vetaa-nyt-digitaalisina-
palveluina/tzLkZx52?ref=twitter:67b5

Case-esimerkki

Psykoterapiakeskus Vastaamo Oy
Henkilöstö: 195
Liikevaihto: 5,6 milj. € (2016)
Perustettu: 2011

http://www.kauppalehti.fi/uutiset/psykoterapia-vetaa-nyt-digitaalisina-palveluina/tzLkZx52?ref=twitter:67b5


“Customers do not think of organisational functions, 

budgets, end-to-end processes, innovation labs, or channels…They 

just want an organisation to understand 
what matters to them and deliver it.”

https://www.linkedin.com/pulse/secret-behind-operationalizing-customer-centricity-david-joyce
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Lähde: http://www.fastcoexist.com/1679711/what-impact-investing-could-do-for-health-care

http://www.fastcoexist.com/1679711/what-impact-investing-could-do-for-health-care
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Lähde: http://www.fastcoexist.com/1679711/what-impact-investing-could-do-for-health-care

http://www.fastcoexist.com/1679711/what-impact-investing-could-do-for-health-care
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Sote- ja maakuntauudistus 

2019 



KEHITTÄMISEN EKOSYSTEEMIT 

JA PARVIÄLY

Taustakuva: http://more-sky.com/WDF-190648.html Sitra  •  Ville Koiste •  02/2017  • 11
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Yhteistyö, verkostot ja kumppanuus - mitä eroa niillä on?

Yhteistyö

Toiminnalla 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)



Avoimuus

Ketterä kehittäminen & 
kokeiluja tukeva kulttuuri

Työkalut, mm. 
sosiaalinen media, datan 

hyödyntäminen

Yhteistyö, 
verkostot, 
kumppanitYhteiskehittäminen: 

asiakas kumppanina, 
ei ”passiivisena 

potilaana” Jne.

Jatkuva 

oppiminen ja 

asiakaskokemus 

nousevat keskiöön
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https://ek.fi/wp-content/uploads/Uudistajat_2016.pdf

Esimerkkejä startup- & pk- yritysten yhteistyömuodoista
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”Nopean verkostoitumisen avain on 

jatkuvasti valmiina oleva parven 

yhteisöllinen ydin. 

Näin jokin verkoston osa voi pyrähtää 
lentoon lyhyelläkin varoitusajalla. Tämä 

edellyttää toimijoilta uskallusta heittäytyä 
parven kehittämiseen ja keskinäistä 

LUOTTAMUSTA, joka mahdollistaa 

nopean reagoinnin avautuviin 
liiketoimintamahdollisuuksiin.”

Lähde: https://www.tekes.fi/nyt/uutiset-2015/yritykset-verkostoituvat-ekosysteemien-tapaan/



#soteuttamo
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vuorovaikutusta ja kohtaamisia vauhdittava alusta

Toimijoita eri sektoreilta, alueilta tai 
toimialoilta

Kymmeniä 
tapahtumia eri 

puolilla Suomea 
vuosien 2017-2018 

aikana

Lisää vuorovaikutusta ja 
uusia verkostoja!

1

2

3

Aika 17



Sitra  •  Ville Koiste •  02/2017  • 18

KOHTAAMISIA
Verkostoitumista ja 
yhteiskehittämistä

KUMPPANI-
PORTAALI

Auki 24/7/365

TIETOA JA 
TUKEA: 

infotilaisuuksia, 
oppaita jne.

Esim. palveluntuottajan 
tietopaketti 

valinnanvapauskokeiluihin 
02/2017

Työkalupakki sote-toimijoiden verkottamiseksi, 
tiedon jakamiseksi ja uusien palvelumallien 

vauhdittamiseksi

Soteuttamo toimii ”popup” –hengessä vuoden 2018 loppuun saakka.
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vauhdittaa sote-verkostojen ja -kumppanuuksien 

kehittymistä

Yhteistyö

Toiminnalla 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)



#soteuttamo

WWW.     .FI



Rakennamme huomisen menestyvää 

Suomea

• sitra.fi

• Facebook.com/SitraFund

• @SitraFund

Ville Koiste, Sitra
ville.koiste@sitra.fi
puh. 0400974422

Twitter @villekoiste

mailto:ville.koiste@sitra.fi

