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TERVEYS- JA SOSIAALIALAN YRITTÄJÄT – TESO ry 
 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 
 
 

Yleistä 
 
Vuosi 2017 tulee olemaan erittäin tärkeä edunvalvonnan näkökulmasta. Vuosi sitten tähän aikaan 
saimme kuulla, kuinka hallitus pääsi sopuun sote-alueiden määrästä, ja ajattelimme, että viimein 
tämä historiallinen muutos on edessä ja että olemme hyvin pian hyvin paljon viisaampia. No, sitä 
emme ole ainakaan vielä tätä kirjoitettaessa. Toimintaympäristö tulee muuttumaan joka tapauksessa, 
vaikka emme vielä tiedä millaiseksi tämä kaikki muuttuu ja millainen meidän kaikkien 
toimintaympäristö tulee olemaan. Nyt jos koskaan on järjestäytymisen merkitys hyvin suuri.  
 
 

Edunvalvonnan painopisteet vuonna 2017 
 
Tulemme keskittymään vuonna 2017 tähän tulevaan soteen ja sen vaikutuksiin jäsenistöömme. 
Vaikutamme niin paljon kuin on mahdollista ja niin pian kuin on mahdollista siten, että voimme 
reagoida nopeasti muuttuviin säädöksiin ja haasteisiin niin, että jäsenemme olisivat eturivissä kun 
uusia malleja ja tapoja otetaan käyttöön ja käytäntöihin. Luomme yhteyksiä eri toimijoiden välille, 
annamme lausuntoja ja olemme kuultavina koskien valinnanvapautta.  
 

Yhtenä konkreettisena esimerkkinä tästä on se, että tulemme järjestämään toukokuussa 2017 
Joensuussa koulutustapahtuman, jossa on mukana mm. Siun soten hallituksen jäsen. Siun sote 
aloittaa toimintansa 1.1.2017 ja me kaikki jäsenet saamme Siun soten edustajilta arvokasta tietoa 
siitä, kuinka he ovat saaneet toimintansa alkuun ja mitä haasteita heillä on ollut toiminnan 
aloittamisessa. Järjestämme siis kansallisen tilaisuuden toukokuussa 2017 yhdessä Siun soten 
hallituksen kanssa, ja yhteistyössä tulee olemaan myös paikallista elinkeinoelämää. Tästä lähetämme 
loppuvuodesta jokaiselle jäsenelle erillisen kutsun yksityiskohtineen. 
 

Suomalaisten PK-yritysten liiketoiminnan edellytysten ja toimintaympäristön kehittäminen ovat Teso 
ry:ssä tärkeämpänä asiana kuin koskaan yhdistyksen historiassa. Viranomaisten ja päättäjien 
tietoisuutta ja näkemystä PK-yrittäjyyden ja erityisesti paikallisen yrittäjyyden merkityksestä kunnan 
elinkeinoelämään ja talouteen tulee lisätä. On hyvin tärkeää säilyttää yrityskentän moninaisuus 
jatkossa palveluiden monipuolisuuden turvaamiseksi. Kotimaisen arvopohjaisen yrittäjyyden 
voimaannuttaminen on Teso ry:n ydinstrategiaa. 
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Teso ry tulee antamaan lausuntoja alaan liittyvissä asioissa muun muassa eduskuntaan, ja siellä eri 
valiokuntiin vaikuttaminen tukee jo aloitettua normien purkua, jossa Teso ry on ollut mukana omalla 
panoksellaan.  
 

Tästä yhtenä esimerkkinä on yhteistyö Suomen Yrittäjien kanssa ja HYPA-valiokunta, jossa Tesolla on 
edustus. Olemme käyneet tapaamassa eduskunnan sote-työryhmää ja tulemme jatkamaan 
yhteistyötä heidän kanssaan. 
 
Vaikutamme muun muassa aluehallintovirastossa (AVI) ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja 
valvontavirastossa (Valvira) antamalla lausuntoja ja osallistumalla heidän järjestämiinsä 
kuulemistilaisuuksiin. Olemmekin saavuttaneet hyvän tunnettuuden ja näkyvyyden molempien 
virastojen taholla. Valvira on mm. kutsunut meidät kuulemistilaisuuteen, jossa on tarkoitus 
valmistella valtakunnallista sosiaali- ja terveyshuollon valvontaohjelmaa vuosille 2016-2019. Se, että 
juuri Teso kutsutaan mukaan, on suoraa seurausta hyvästä ja laadukkaasta edunvalvontatyöstä, jota 
olemme tehneet vuosien ajan. 
 
 

Jäsenet ja kumppanuudet 
 
Vuonna 2017 yhdistys panostaa jäsenhankintaan ja tavoitteenamme on saavuttaa yhä suurempi 
joukko alan PK-yrittäjiä. Etsimme myös uusia toimintamalleja, jotka palvelisivat uusia ja vanhoja 
jäsenyrityksiä entistä paremmin. Tulemme jalkautumaan vuonna 2017 niin, että pidämme osan 
hallituksen kokouksista eri paikkakunnilla, ja tulemme ottamaan yhteyttä paikallisiin Teso ry:n 
jäsenyrityksiin sekä kutsumaan heitä mukaan tapaamisiin hallitusten kokousten yhteydessä. 
Tästä esimerkkinä Teson hallituksen kokouspaikoista on vuodelle 2017 Jämsä/Nilsiä, Rauma, Joensuu, 
Oulu ja Vaasa. 
 
Teso ry:n yhteistyökumppanit tarjoavat oman erityisosaamisensa jäsentemme käyttöön. Keskinäinen 
työeläkevakuutusyhtiö Varma on mukana mm. yrittäjien työhyvinvoinnin lisäämisessä. 
Asianajotoimisto Krogerus Oy ja asianajotoimisto Heikkilä&co ovat tärkeät kumppanit lainsäädäntöön 
liittyvissä asioissa. Handico Finland Oy tarjoaa laajan apuvälineosaamisensa jäsentemme käyttöön ja 
IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy on suunnitellut yhteistyössä Teso ry:n kanssa hoiva-alan 
vakuutussuosituksen jäsenillemme. FastROI Oy on yhteistyökumppanimme tietojärjestelmiin 
liittyvissä asioissa.  
 
 

Jäsenpalvelut ja niiden kehittäminen 
 
Jäsenpalveluja tulemme kehittämään täysin uudelta pohjalta vuonna 2017. Aloitamme työskentelyn 
yhdistyksessä heti vuoden alussa kun uusi hallitus on valittu. Olemme aloittaneet yhteistyön vuoden 
2016 aikana Assistentti- ja viestintätoimisto Avitaksen kanssa, joka hoitaa meidän 
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sihteeripalvelujamme. Avitas on pieni perheyritys Pirkkalasta ja heillä meille töitä tekee Virpi 
Pitkänen. Teemme myös yhteistyötä kumppaneidemme kanssa tarkoituksenamme parantaa 
jäsenpalveluja entisestään. Teemme tiivistä yhteistyötä Suomen Yrittäjien ja Sosiaalialan 
Työnantajien kanssa ja hyödynnämme tätä omissa jäsenpalveluissamme. Sosiaalialan Työnantajien 
kanssa hallituspohjainen yhteistyö tulee päättymään vuoden 2016 loppuun mennessä. Tesolle ei 
tullut enää hallituspaikkaa uudessa HAL:issa (Hyvinvointialojen liitto) johtuen järjestömme koosta.  
 

 
 

Koulutus- ja tiedotustoiminta 
 

KEVÄT 2017 
 
Tammikuussa järjestämme perinteisen tammitapahtuman joko Himoksella tai Tahkolla. Tiedotamme 
tästä myöhemmin lisää. Sisältönä mm. tuleva sote. 
Hallitus kokoontuu maaliskuussa Raumalla ja kutsuu paikallisia yrittäjiä mukaan. 
Kevään koulutusmatka tulee suuntautumaan keväiseen Prahaan huhtikuussa 
Toukokuussa järjestetään Joensuussa Siun soten kanssa yhteistyössä koulutuspäivät. 
Hallitus kokoontuu koulutuspäivien yhteydessä Joensuussa ja tapaa paikallisia yrittäjiä. 
 
 
SYKSY 2017 
 
Hallitus kokoontuu Oulussa syyskuussa ja tapaa samalla paikallisia yrittäjiä. 
Syksyllä järjestetään 2-3 täydennyskoulutuspäivää, joiden paikka ja aihe määräytyvät jäsenkyselyn 
perusteella. Edellisen kyselyn perusteella päädyimme 2-3 eri päivään. 
Hallitus kokoontuu marraskuussa Vaasassa ja tapaa samalla paikallisia yrittäjiä. 
Perinteinen pikkujoulumatka suuntautuu Wieniin viikolla 47. 
 
 
 
 
Teso ry:n hallituksen puolesta, 
Pekka Riihimäki 
 


