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Olemme osa hallitusohjelmaa 2019–2023  

Kestävän talouden Suomi

Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi

Suomi kokoaan suurempi maailmalla

Turvallinen oikeusvaltio Suomi

Elinvoimainen Suomi

Luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi

Oikeudenmukainen, yhdenvertainen ja mukaan ottava Suomi

Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi

Suomi 2030 on sosiaalisesti, 
ekologisesti 
ja taloudellisesti kestävän 
kehityksen yhteiskunta.

Sosiaali- ja 
terveydenhuollon 
uudistus (sote-uudistus)

• Tulevaisuuden sosiaali- ja 
terveyskeskus -ohjelma

• Sote-rakenneuudistus

16.10.2020 2Sujuvin sote kaikille



Tulevaisuuden sote-keskus –hankkeet  
• Viisi yliopistollisten sairaaloiden erityisvastuualuetta 

(OYS, KYS,TAYS,TYKS ja HYKS)

• 23 maakunnallista hanketta (22 sote-maakuntaa ja Helsingin 

kaupunki) 

• HYKS Erva-alueella kahdeksan hanketta 

• Uudenmaan 4 sote-maakuntaa ja Helsingin kaupunki 

• Tulevaisuuden sote-keskus –hankkeissa (31.12.2022 asti) 

kehitetään sote-palveluihin toimivia toimintamalleja, jotka 

vastaavat koko ohjelmalle asetettuihin hyötytavoitteisiin 

Oulu

Kuopio

Tampere

Turku

Helsinki

Yhden-

vertaiset ja 

oikea-

aikaiset 

palvelut

Palve-

luiden 

parempi 

laatu ja 

vaikutta-

vuus

Painopiste 

raskaista 

ennaltaeh-

käiseviin ja 

ennakoiviin 

palveluihin 

Monialaiset 

ja yhteen 

toimivat 

palvelut 

Tavoitteiden toteutuessa myös kustannusten kasvu taittuu. 



Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus

- Tulevaisuuden sote-keskus 

ohjelman tavoitteena on 

vahvistaa perustason sosiaali-

ja terveyspalveluja

- Tulevaisuuden sote-keskus ei 

ole välttämättä fyysinen 

rakennus vaan asiakkaan ja 

potilaan palveluketjujen sujuva 

kokonaisuus 

- Keskeistä on monialainen 

yhteistyö ja monialainen 

kehittäminen 



• Monialainen yhteistyö tiivistyy ja uudenlaiset tiimityön mallit tulevat käyttöön.

• Asiakasohjaus sekä ennakoivat ja ehkäisevät palvelut parantavat palvelujen 
saatavuutta.

• Varhainen tuki ja matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut vahvistuvat.

• Perhekeskusten kehittäminen jatkuu.

• Paljon palveluja tarvitsevien henkilöiden kokonaisvaltainen tuki paranee.

• Digiloikka etenee reippaasti – etäpalvelut ja muut digitaaliset ratkaisut laajentavat 
palveluvalikoimaa. 

Päälinjoja Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeista



• Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskukset ovat palvelukeskuksia, joissa 

avun saa sujuvasti ja oikea-aikaisesti yksilöllisten tarpeiden mukaan.

• Palveluja kehitetään yhtenäisiksi palveluketjuiksi ja kokonaisuuksiksi. 

Kehittäminen perustuu laaja-alaiseen osaamiseen ja sote-ammattilaisten 

yhteistyöhön. Sosiaalihuollon roolia painotetaan.

• Asiakaslähtöisyyttä parannetaan: digi- ja mobiilipalvelut, viikonloppu- ja 

iltavastaanotot, matalan kynnyksen palvelupisteet.

• Asiakaslähtöisyyttä ja työntekijöiden kehittymistä sekä hyvinvointia tuetaan 

näyttöön perustuvilla menetelmillä. 

• Digitalisointi ja erityistason konsultaatiot tukevat perustason työtä.

• Tutkimus- ja kehittämistoiminta tuodaan osaksi perustyötä.

Yhdellä yhteydenotolla oikeaan palveluun



Sidosryhmien verkkotyöpajan (kevät 2020) tuloksia 1/5 

Verkkotyöpajan yhteenveto ja materiaalit: 

https://soteuudistus.fi/-/sidosryhmien-
verkkotyopajassa-rakennettiin-parasta-
mahdollista-tulevaisuuden-sote-keskusta

” Paras mahdollinen 

tulevaisuuden sote-

keskus on yhteistyötä 

tekevä ja verkottuva, 

kokonaisvaltaisesti 

palveleva sekä 

monipuolista osaamista 

ja asiantuntemusta 

edustava. Siellä ihminen 

tulee autetuksi yhden 

yhteydenoton kautta. ”

https://soteuudistus.fi/-/sidosryhmien-verkkotyopajassa-rakennettiin-parasta-mahdollista-tulevaisuuden-sote-keskusta


Verkkotyöpajan yhteenveto ja materiaalit: 

https://soteuudistus.fi/-/sidosryhmien-verkkotyopajassa-rakennettiin-parasta-mahdollista-
tulevaisuuden-sote-keskusta

Sidosryhmien verkkotyöpajan (kevät 2020)  tuloksia 2/5 

https://soteuudistus.fi/-/sidosryhmien-verkkotyopajassa-rakennettiin-parasta-mahdollista-tulevaisuuden-sote-keskusta


Paras mahdollinen sote-keskus / sidosryhmien 

verkkotyöpajan (kevät 2020)  tuloksia 3/5

- Ominaisuuksien 

kärkiviisikko on 

sama 

sidosryhmästä 

riippumatta.

Verkkotyöpajan yhteenveto ja materiaalit: 

https://soteuudistus.fi/-/sidosryhmien-
verkkotyopajassa-rakennettiin-parasta-mahdollista-
tulevaisuuden-sote-keskusta

https://soteuudistus.fi/-/sidosryhmien-verkkotyopajassa-rakennettiin-parasta-mahdollista-tulevaisuuden-sote-keskusta


Sidosryhmien verkkotyöpajan (kevät 2020) tuloksia 4/5 

Verkkotyöpajan yhteenveto ja materiaalit: 

https://soteuudistus.fi/-/sidosryhmien-verkkotyopajassa-rakennettiin-
parasta-mahdollista-tulevaisuuden-sote-keskusta

- Järjestöjen edustajat osallistuisivat 

tulevaisuuden sote-keskuksen 

tavoitteiden saavuttamiseen 

erityisesti matalan kynnyksen 

palvelujen kehittämisellä ja 

toteuttamisella. 

- Järjestöt näkivät roolinsa 

asiakkaiden äänen esiin 

tuomisessa ja 

kokemusasiantuntijuudessa, joita 

voitaisiin hyödyntää sekä palvelujen 

kehittämisessä että yksittäisten 

asiakkaiden tukena.

- Järjestöt toivat vahvasti esille 

sähköisten palveluiden 

edistämistä ja näkivät roolinsa 

esimerkiksi niiden käytön 

tukemisessa.

https://soteuudistus.fi/-/sidosryhmien-verkkotyopajassa-rakennettiin-parasta-mahdollista-tulevaisuuden-sote-keskusta


Sidosryhmien verkkotyöpajan (kevät 2020) tuloksia 5/5

Verkkotyöpajan yhteenveto ja materiaalit: 

https://soteuudistus.fi/-/sidosryhmien-verkkotyopajassa-rakennettiin-
parasta-mahdollista-tulevaisuuden-sote-keskusta

https://soteuudistus.fi/-/sidosryhmien-verkkotyopajassa-rakennettiin-parasta-mahdollista-tulevaisuuden-sote-keskusta


Ihminen edellä

Sosiaali- ja 

terveyspalveluja 

kehitetään ja 

sovitetaan 

yhteentoimiviksi

palveluketjuiksi. 

Työkaluna 

uudistuksessa on 

Tulevaisuuden 

sosiaali- ja 

terveyskeskus 

-ohjelma. 

Mahdollistetaan asukkaiden 

ja sidosryhmien

osallistuminen. 

Sote-palvelut ja 

pelastustoimi 

siirretään kunnilta 

isommille 

itsehallintoalueille. 



• Hankkeet ovat järjestäytyneet ja varsinainen kehittämistyö on käynnistymässä. 

• Ohjausryhmissä oltava valtionavustuspäätöksen mukaisesti kolmannen sektorin 
edustus. Ohjausryhmien työskentely on käynnistymässä kaikilla alueilla. 

• Hankehenkilöstön työskentelyn käynnistyttyä syksyn aikana alkaa tarkempien 
toimintasuunnitelmien tekeminen. 

• Osallisuus kaikessa laajuudessaan on merkittävä osa hankkeiden kokonaisuutta ja 
sen toteutumiseen kiinnitetään huomiota. 

• Järjestöyhteistyön mahdollisuuksia mm. : 
• Matalan kynnyksen palvelut

• Ennaltaehkäisevät palvelut

• Avoimet kohtaamispaikat 

• Kokemusasiantuntijuus ja asiakasraadit

• Palvelupolkujen ja –ketjujen kehittäminen 

Uudenmaan viiden Tulevaisuuden sote-keskus –

hankkeen yleistilanne 



Kuva STM:n

materiaalista



Kiitos! 

Lue lisää: 
https://soteuudistus.fi/etusivu

Miia Ståhle

Aluekoordinaattori (HYKS), THL

miia.stahle@thl.fi

https://soteuudistus.fi/etusivu
mailto:miia.stahle@thl.fi

