
RYHMÄ 1: MUISTIO 
 

— Mikä jäi mietityttämään? 

 

 Johtamisen näkökulma – kunnassa on aina se poliittinen johto ”liian lähellä”  politiikot päättää, 

yksityisellä tehdään järjellä ja julkisella tunteella.  

 Myös arjen johtamisen näkökulma. 

 Koulutusvelvollisuus  on tulossa myös yksityiselle puolelle 

 Mihin järjestöt sijoittuvat – pitäisikö niitä käsitellä yksityisten pienempien yhteydessä 

(allianssimallit) 

 Miten toiminta laitetaan samalle viivalle – kilpailukykytekijöeroja voidaan häivyttää? 

 Miten maakunnat kohtelevat omia sote-keskuksia omalla rahoituksellaan  kilpailukykytekijöiden 

tasoittamismahdollisuudet. 

 SOTE-keskuksissa poliittinen johto tulee olemaan etäämmällä  tasottaa eroja 

 SOTE-keskus: julkinen ja yksityinen tulevat olemaan liikkeelle samoilla sopimuksella – ainoastaan 

silloin ei, jos markkinat ovat puutteelliset 

 SOTE-keskuspalvelu – talouden läpinäkyvyys 

 Mitkä kilpailutekijät ovat hyväksyttäviä? Voidaan käyttää aktiivisia keinoja! 

 Maakunta vastaa kaikesta – myös tasapuolisuuden valvonnasta. 

 Markkinoinnin vaikutus kilpailuun  mielikuvien, brändin ja markkinoinnin merkitys 

 

Miten pienet yritykset pärjäävät? 

 

 Jos menee markkinointiin, niin pienet eivät pärjää, jos valinta tehdään markkinoinnin luomien 

mielikuvien perusteella. 

 Varsinaisen-Suomen palveluverkkoselvitys julkaistiin pari viikkoa sitten  osoitti, että isot toimijat 

tulevat saamaan markkinoita. 

 Sopimustekniset asiat ratkaisevat myös  kohtelee samalla lailla kaikkia osapuolia 

 Pienten toimijoiden investointikustannukset ongelma  ei saada muodostettua myöskään lähellä 

olevaa alihankintaverkostoa. 

 Tulee olemaan skaalaetuja  pienemmät toimijat pärjäävät haja-asutus ja reuna-alueilla. 

 Brändi  miten brändätään 

 Pieni kunnanlääkäri  sijaiskäytäntö ongelma 

 Ei kokemusta hallinnollisesta taakasta kokeilualueilla  ongelmat korostuneet enemmänkin siinä, 

että ei ole löydetty oikeanlaisia toimijoita. 

 
 

 

 



RYHMÄ 2: MUISTIO 
 

— Mikä jäi mietityttämään? 

 

 Rahoitusasia särähti silmään  rahaa ei mistään kammeta lisää, Keski-Suomelle tulossa 1 miljardi ja 

kunnat jo nyt tekevät lisätalousarvioita. 

 Onko kuitenkin yhtiöitettävä  yhtiö on kuitenkin niin paljon ketterämpi ja voi pärjätä paremmin 

kilpailussa yksityisiä vastaan. 

 Ollaan paljon mietitty Keski-Uudellamaalla tätä asiakaskokemusta  ei pärjätä oikein tässä 

yksityistä sektoria vastaan  ollaan todella heikkoja asiakaskokemuksen luomisessa. 

 Julkinen: Asiakas on mielettömän tyytyväinen silloin, kun pääsee asiakkaaksi.  muuten ovat 

tyytyväisiä palvelujen laadusta 

 Nuolikuviot tulevat lähestymään toisiaan  yksityisen sektorin maine tulee heikkenemään. 

 Pitäisi käydä keskustelua tulevan valinnanvapauden markkinoinnista? 

 Markkointi: tule meille, niin saat erikoislääkäripalkkioita -40% 

 Kanta-asiakaspalvelut vs. muut  sykemittarit saattavat houkutella vain paljon palvelua käyttäviä 

 Yksityinen sektori  kokonaisasiakkuus houkuttelee yrityksiä  asiakasseteli, henkilökohtainen 

budjetti. 

 

Tulisiko yhtiöittää vai mennäänkö liikelaitosmallilla 

 

 Kyllä se yhtiömuoto olisi kuitenkin niin paljon ketterämpi. 

 P-Karjala: henkilökohtaisella tasolla olisin myös yhtiön kannalla 

 Miten kokonaiskustannusten muodostuminen tapahtuu kansallisella tasolla? 

 

 


