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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 

Sosiaali- ja 
terveydenhuollon 

uudistus  eli 
sote-uudistus 

Suomi 2030 on sosiaalisesti, 
ekologisesti ja 

taloudellisesti kestävän 
kehityksen yhteiskunta. 



Tavoitteena on uudistaa palvelut ja rakenteet 

TULEVAISUUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS -OHJELMA 
• Peruspalvelujen parempi saatavuus, nopeampi hoitoonpääsy 
• Palvelut sovitetaan yhteen, apu yhdellä yhteydenotolla 
• Sote-ammattilaisten sujuva työnjako, moniammatilliset tiimit 
• Erikoistason palvelut täydentävät peruspalveluita 
• Digitalisaatio tukee toiminnan uudistamista 
• Tutkimus- ja kehittämistoiminta vahvistaa sosiaali- ja terveyskeskuksia 

SOTE-RAKENNEUUDISTUS  

Sote-palvelut  
ja 

pelastustoimi
uusissa 

maakunnissa 

MAAKUNTIEN MONIALAISUUS / Parlamentaarinen valmistelu 

MAAKUNTIEN VEROTUSOIKEUS / Parlamentaarinen valmistelu 

Maakunnat: sote-palvelut, pelastustoimi 
5 yhteistoiminta-aluetta 



Ihminen edellä 

Sosiaali- ja 
terveyspalveluja 
kehitetään ja sovitetaan 
yhteen toimiviksi 
palveluketjuiksi.  

Työkaluna 
uudistuksessa on 
Tulevaisuuden sosiaali- 
ja terveyskeskus  

-ohjelma.  

Mahdollistetaan asukkaiden ja 
sidosryhmien  osallistuminen.  

Sote-palvelut ja 
pelastustoimi 
siirretään kunnilta 
isommille 
itsehallintoalueille.  
 



• Parantaa palvelujen yhdenvertaista saatavuutta, oikea-aikaisuutta ja 

jatkuvuutta. 

• Siirtää toiminnan painopiste raskaista palveluista ehkäisevään ja 

ennakoivaan työhön. 

• Parantaa palvelujen laatua ja vaikuttavuutta.  

• Varmistaa palvelujen monialaisuus ja yhteentoimivuus. 

• Hillitä kustannusten nousua. 

- Saavutetaan muiden tavoitteiden toteutuessa. 

 

 

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus  

-ohjelman tavoitteet 



Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus 
Ei fyysinen rakennus vaan asiakkaan ja potilaan palveluketjujen  

sujuva kokonaisuus. 



• 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 



• Ohjelman ensimmäisessä valtionavustushaussa jaetaan alueille 
palvelujen kehittämistyöhön 70 miljoonaa euroa.  

• Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa ohjelman strategisesta 
ohjauksesta ja valtionavustusprosessista. 

• Terveyden ja hyvinvoinnin laitos vastaa ohjelman operatiivisesta 
toimeenpanosta, johon kuuluvat esimerkiksi 

• alueellisen kehittämisen ja hankkeiden toimeenpanon tuki  

• hankkeiden hyötytavoitteiden arviointi 

• alueellisen hankeviestinnän koordinointi ja kansalaisviestintä  

• seuranta ja raportointi ministeriöön hankkeiden etenemisestä. 

 

 

 

 

 

 

 

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus  

-ohjelman toteuttaminen 2020 – 2022 



• Viisi aluekoordinaattoria (Helsinki, Turku, Tampere, Oulu, Kuopio) 

• Ensisijaisia yhteyshenkilöitä ohjelman valmisteluun ja toimeenpanoon liittyvissä asioissa 

Aluekoordinaattoreiden tehtäviä 

• Tukea alueellisen kehittämistyön valmistelua ja toteuttamista. 

• Antaa työkaluja toimintamallien kuvaamiseen ja juurruttamiseen. 

• Edistää vuoropuhelua ja yhteistyötä eri toimijoiden välillä. 

• Välittää viestiä puolin ja toisin. 

• Kertoa alueille ohjelman tavoitteista, kansallisista linjauksista ja hyvistä toimintamalleista.  

• Kertoa valtakunnallisille toimijoille alueiden näkemyksiä ja toiveita. 

 

  

THL tukee alueita kehittämistyössä 



• Kevään 2020 aikana alueilla tehtiin valtionavustushakemuksia ja 

valmistauduttiin käynnistämään alueellisesti keskeisiä hankkeita. 

• Aluekoordinaattorit toimivat sparraajina ja opastajina hakemusten 

teossa. 

• Avustuspäätökset julkaistaan kesäkuun lopussa. 

• Alueilla päästään tositoimiin heti lomien jälkeen. 

 

 

Tilannekatsaus kesäkuussa 2020  



• Alueilla on jo tehty paljon kehittämistyötä  

• Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelma tuo lisää virtaa eli mahdollistaa hyvien käytänteiden 

ja toimintamallien jatkojalostamisen. 

• Päälinjoja hakemuksista 

• 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.  

 

Yleiskuva valtionavustushakemuksista 



Ohjelman hankeorganisaatio THL:ssä 
Hankejohtajat  

Anu Niemi, ylilääkäri, yksikön päällikkö 
Anu Muuri, osaston johtaja 

 
Aluekoordinaattorit 

HYKSin alue Miia Ståhle 
KYSin alue Erja Mustonen  
(3.8.2020 alkaen) 
OYSin alue Juha Fränti 
TAYSin alue Leena-Kaisa Nikkarinen 
TYKSin alue Pia Suvivuo 

 
Viestintä 

Satu-Mari Tolonen,  
viestinnän kehittämispäällikkö 

Asiantuntijat  
Hanne Kalmari, johtava asiantuntija,  
lapsi- ja perhepalvelut 
Aija Lähdesmäki, ict-kehittämispäällikkö  
(3.8.2020 alkaen) 
Heidi Muurinen, kehittämispäällikkö,  
sosiaalihuollon kehittäminen  
Teppo Taskinen, ict-kehittämispäällikkö 

 
Hankehallinto 

Päivi Achté, projektipäällikkö 
Laura Parviainen, projektisuunnittelija 
Niina Peränen, kehittämispäällikkö    

Yhteystiedot etunimi.sukunimi@thl.fi  
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Seuraa aihetta somessa 
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