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Puheenjohtajalta
Kesälomakausi lähestyy
säästä huolimatta. Näillä
säillä päiväys olisi varmaan parasta ennen huhtikuuta.
Hieman kesän ja alkusyksyn tapahtumista.
puheenjohtajan
Kesää
kauppakadulla tapahtumasarja on
päässytkuva
alkuun. Ensi tiistaina 1.7 on Pyhälahden aukiolla yrittäjien järjestämät karaoketanssit, johon kaikki halukkaat voivat osallistua. Luvassa on karaokea laulaen taikka tanssien.
Nämä tapahtumat jatkuvat heinäkuun loppuun,
jolloin viimeisenä tiistai tapahtumana on avaus
Vanhan Paukun Festivaaleille. Seuraa Lapuan
sanomista ilmoittelua.

Vanhan Paukun Festivaali onkin sitten jo 12.8.2014. Tänne on yrittäjien mahdollisuus tilata lippuja jäsenetu hintaan 25 € / päivä. (myös
yrityksen työntekijöille) Tilaukset suoraan sähköpostiin mika.pihlainen@netikka.fi.

kostoituminen tuo hankintakilpailutuksissa?
Miten sujuvoitetaan kaupankäyntiä ja hankintayhteistyötä yritysten ja julkisen sektorin välillä? Miten hankintayksikkö voi tehostaa ostotoimintaansa ja saavuttaa säästöjä hankintaprosessissa?
Aamupäivän aikana kuullaan ajankohtaista
asiaa julkisista hankinnoista käytännönläheisestä näkökulmasta. Tilaisuus on avoin yrittäjille, päättäjille, virkamiehille ja kaikille, jotka ovat
kiinnostuneita julkisista hankinnoista. Aloitetaan aamupalalla. Alla alustava ohjelma, jota
tarkennetaan lähempänä.
klo 8.00
lassa
klo 8.30
klo 8.35
opisto
klo 8.45
klo 10.35
teenveto
klo 11.00

aamukahvit Ison Prässin kahvitervetuloa, Lapuan Yrittäjät
avaussanat, Suomen YrittäjäPTC Services Oy
kysymyksiä ja keskustelua, yhtilaisuus päättyy

Perjantaina Yrittäjän päivänä 5.9.2014 klo 8 –
11 (Alajoki -sali, Kustaa Tiitun tie 1, Lapua) järjestetään tilaisuus kaupungin hankinnoista vastaaville ja palveluja tarjoaville yrityksille hankinnoista.

Budapestin matkalle on lähdössä 34 yrittäjää
2-5.10.2014. Matkaohjelman varanneille toimitamme lähempänä.

Lapuan kaupunki ostaa tavaroita, palveluita ja
rakennusurakoita yrityksiltä vuosittain lähes 40
miljoonalla eurolla! Valtakunnallisesti kuntien
tekemät ostot ovat jopa 12 miljardia euroa. Julkisista hankinnoista löytyy liiketoimintamahdollisuuksia kaiken kokoisille yrityksille.
Mitä hankintakilpailussa menestyminen edellyttää? Millaisia mahdollisuuksia pk-yritysten ver-

Hyvää kesää kaikille tasapuolisesti.
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Lisää syksyn tapahtumista sitten myöhemmin.

Lapuan Yrittäjät Ry
Puheenjohtaja
Juha Lemponen
050 4460030
www.lapuanyrittajat.fi
lapuan@yrittajat.fi
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Tutkimus

KUNTIEN
PALVELUTUOTAN
TO
YRITTÄJIEN JA
KUNNANJOHTAJIE
N NÄKEMYKSIÄ
Monituottajamalli on yhteinen etu
Suomessa on käyty pitkään keskustelua palvelutuotannon uudistamistarpeista. Julkisen sektorin itsensä tuottamien hyvinvointipalveluiden volyymi lähti kasvuun viimeistään vuonna
1972 voimaan tulleesta kansanterveyslaista,
jonka konkreettisin ilmentymä oli jokaiseen
kuntaan tullut terveyskeskus.
Tuosta lähtien on kuitenkin pohdittu myös
tuottamistapoja — järjestämisen ja tuottamisen
erottamista toisistaan. Keskustelu on kiihtynyt
tasaisesti viimeisen 20 vuoden aikana, mutta
se ei ole johtanut konkreettisiin linjavalintoihin.
Tutkimusten mukaan suomalaisille ei ole merkitystä sillä, kuka hyvinvointipalvelut tuottaa.
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Tärkeämpiä kriteerejä ovat palvelun laatu, saatavuus ja palveluntuottajan kokemus. Jopa 90
prosenttia väestöstä haluaisi valita palveluntuottajansa itse.

Nyt on aika erottaa järjestäminen ja tuottaminen toisistaan
Keväällä 2014 ratkaistun sote-uudistuksen tavoitteena on edistää suomalaisten hyvinvointia
ja terveyttä, taata yhdenvertaiset sosiaali- ja
terveyspalvelut kaikille, varmistaa toimivat
hoito- ja palveluketjut sekä turvata palvelujen
rahoitus. Uusi perusratkaisu tarjoaa mahdollisuuden rakentaa yhteistyöhön pohjautuva monituottajamalli, jossa sekä julkinen että yksityinen sektori tuottavat palveluita. Kaikkien
tuottajien pitää toimia samoilla säännöillä.
Säästöjä syntyy, kun tuotantotapoja uudistetaan ja tietojärjestelmiä yhtenäistetään ja sovelletaan palvelutuotantoon.
Valmisteilla olevassa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaissa ratkaistaan kansalaisten palvelut, kuntien elinvoima ja samalla monien palveluntuottajien toimintaedellytykset.
Järjestämislain uudistuksessa tärkeintä on erottaa palveluiden järjestäminen ja tuottaminen
toisistaan. Sote-alueen tulee olla vahva julkinen järjestäjä, joka tilaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita erilaisilta tuottajilta: julkiselta sektorilta, kunnilta, järjestöiltä ja erikokoisilta yrityksiltä.
Sosiaali- ja terveyspalvelualalla toimii jo
nyt paljon pk-yrityksiä. Yrityksillä on suuri
vaikutus kuntien elinvoimaisuuteen. Menestyvä yritys tuo verotuloja ja työpaikkoja.

Palvelutuotantoa tarpeen mukaan
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Tutkimusten mukaan 10 prosenttia väestöstä
kerryttää 80 prosenttia sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksista. Sosiaalipalveluissa 10
prosenttia käyttää lähes 100 prosenttia palveluista. Suurin osa väestöstä käyttää sosiaali- ja
terveyspalveluita vain satunnaisesti, 1–2 kertaa
vuodessa. Yksinkertaisin tapa kehittää palveluiden laatua ja kustannustehokkuutta on järjestää palvelutuotanto tarpeen mukaan.
Kuntien käyttömenoista sosiaali- ja terveyspalvelut muodostivat vuonna 2012 peräti 23
miljardia euroa, joka on 52 prosenttia kaikista
menoista. Kasvua edelliseen vuoteen oli peräti
5 % eli 1,4 miljardia euroa.Kuntien sotehankinnat yksityisiltä palveluntuottajilta ja järjestöiltä olivat yhteenlaskettuina vain 2,43 miljardia euroa (10 %) vuonna 2012. Kasvua
edelliseen vuoteen oli 0,1 miljardia euroa. Samaan aikaan soten kokonaismenot kasvoivat
1,4 miljardia euroa (5 %).
Tutkimusten mukaan 10 % väestöstä kerryttää
80 % sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksista. Sosiaalipalveluissa 10 % käyttää lähes
100 % palveluista. Suurin osa väestöstä käyttää sosiaali- ja terveyspalveluita vain satunnaisesti, 1–2 kertaa vuodessa. Yksinkertaisin tapa
kehittää palveluiden laatua ja kustannustehokkuutta on järjestää palvelutuotanto tarpeen
mukaan.
Suomen Yrittäjien mielestä Suomessa pitää
siirtyä hoitamaan massojen sijasta yksilöitä ja
tuottaa palvelut tarpeen mukaan.

Lapuan Yrittäjät Ry
Tiedotus.
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