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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



Tavoitteena vahvistaa perustason 
sosiaali- ja terveyspalveluja

Yhdenvertaiset 

ja oikea-

aikaiset 

palvelut

Monialaiset ja 

yhteen-

toimivat

palvelut

Palvelujen 

parempi laatu 

ja 

vaikuttavuus 

Painopiste 

raskaista 

palveluista 

ehkäisevään 

ja 

ennakoivaan 

työhön

Tavoitteiden toteutuessa myös kustannusten kasvu taittuu. 



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

sujuva kokonaisuus.



• Ohjelman ensimmäisessä valtionavustushaussa jaettiin alueille 
(30.6.2020) 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



• Toteutusta tuetaan valtionavustuksilla  
1. Tulevaisuuden sote-keskus – ohjelma 

• Toiminnan sisällöllinen kehittäminen

2. Rakenneuudistus 
• Esim.toiminnan muutosta  tukevat digitaaliset ratkaisut, tiedolla johtaminen

3. Erillishaut 
• Esim. mielenterveysstrategian ( 2020-2030) toimeenpano, työkykyohjelma, 

lastensuojelu 

• Valtionavustuksen saajina ( 1 ja 2  kohdat ) ovat 
lausuntokierroksella olleen lakipaketin mukaiset sote-
järjestämisvastuulliset maantieteelliset alueet 
(kuntakonsortioita tai integroituneita kuntayhtymiä) 

Hallitusohjelman sote-kehittämistyö v. 2020 -

2022



Valtionavustuspäätökset 

30.6.2020 ( 2020 – 2022) 

alueittain

Alue
Tulevaisuuden sote-

keskus (€)

Sote-rakenneuudistus

(€)

Etelä-Karjala 2 199 998 1 726 000

Etelä-Pohjanmaa 2 831 000 3 298 511

Etelä-Savo 2 254 367 3 140 500

Etelä-Savo 1 500 000 2 500 500

Itä-Savo 754 367 640 000

Kainuu 1 671 131 1 377 080

Kanta-Häme 2 611 000 4 470 122

Keski-Pohjanmaa 1 626 897 2 680 000

Keski-Suomi 3 584 000 5 440 000

Kymenlaakso 2 566 154 4 417 500

Lappi 2 679 982 4 064 826

Pirkanmaa 5 921 081 9 329 760

Pohjanmaa 2 657 702 6 514 100

Pohjois-Karjala 2 553 165 7 516 380

Pohjois-Pohjanmaa 4 914 000 8 720 000

Pohjois-Savo 3 367 000 6 051 200

Päijät-Häme 2 950 000 5 152 000

Satakunta 3 063 601 4 895 000

Uusimaa 16 957 405 31 533 465

Helsinki 6 579 198 12 018 500

Itä-Uusimaa 999 500 1 850 000

Keski-Uusimaa 1 998 707 4 206 165

Länsi-Uusimaa 4 700 000 7 782 000

Vantaa-Kerava 2 680 000 3 676 800

HUS 2 000 000

Varsinais-Suomi 5 550 386 9 673 556

Yhteensä 69 958 869 120 000 000



Valtionavustushankkeiden kansallinen koordinointi

Sisältöuudistus (2020-2022)
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus 

Rakenneuudistus (2020-2021)

THL

Alueellinen toimeenpano ja 
hanketuki

• Viisi aluekoordinaattoria 
erityisvastuualueittain (erva)

• Kaksi ICT-kehittämispäällikköä

Ohjelman kansallinen viestintä 
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• STM ohjaa rakenneuudistushankkeiden kokonaiskuvaa ja valvoo 

hankkeita

• Alueellisen valmistelun jaosto koordinoi rakenneuudistuksen 

etenemistä ja valmistelua            

Lounais-Suomen AVI hoitaa maksatukset

Osa-alue 1 

Osa-alue 2
Johtamisen ja 

ohjauksen 

kehittäminen 

Osa-alue 3
Toimintatapojen

ja prosessien 

uudistaminen ja

Yhtenäistäminen

digitaalisten 

välinein

STM
- yhteistyömallien rakentaminen (mm. HYTE)
- tutkimus, kehittäminen, innovaatiot, oppiminen (TKIO)
DigiFinland Oy
- alueellisen tietojohtamisen kehittäminen (Toivo-

ohjelman Virta-hanke)

THL
- digitaalisten palveluiden kehittämishankkeet osana 

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa
DigiFinland Oy
- Omaolo.fi,116 117, Sähköinen perhekeskus              

Digi- ja väestötietovirasto

- Suomi.fi-palvelut

STM
- vapaaehtoinen alueellinen valmistelu ja 

hankekoordinaatio

• STM vastaa ohjelman strategisesta 

johtamisesta ja valvoo hankkeita

• Sote-uudistuksen johtoryhmä toimii 

ohjausryhmänä ja sen alaisuudessa toimii 

koordinaatioryhmä



THL tukee hankkeita koko ohjelmakauden 

ajan

Tuen tavoitteena

• Vahvistaa alueellisten hankkeiden polkua kohti ohjelman kansallisia 

tavoitteita

• Varmistaa, että sote-keskusten toiminnan kehittäminen ja tiedonhallinta 

tukevat toisiaan

Käytännön toiminta ja toteutus

• Yhteistyötä ja vuoropuhelua maakunnittain, erva-alueittain ja kansallisesti

• Koordinointi ja tuki toimijoiden keskinäiselle verkostoitumiselle

• Säännöllinen arviointi ohjelman tavoitteiden etenemisestä

• Vuorovaikuttamista ja viestintää sisäisesti ja ulkoisesti kasvokkain, 

virtuaalisesti ja eri viestintäkanavilla

Kehittämistyön tulosten ja hyvien toimintamallien kotipesänä toimii Innokylän

(innokyla.fi) verkkoympäristö
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• Viisi aluekoordinaattoria ja 2 ICT-kehittämispäällikköä 
työskentelee alueilla 

• Tuki kohdistuu erityisesti kehittämistyön sisällöllisiin ja tiedonhallinnan 
kysymyksiin

• Alueellisen tuen muodot suunnitellaan vastaamaan alueellisiin tarpeisiin 

• THL:n hanketoimisto kehittää ja koordinoi tuen kokonaisuutta ja 
järjestää kansallisia tilaisuuksia ja työpajoja –> vertaiskehittämisen 
tuki

• Sisällöllisiä teemoja mm. moniammatillinen yhteistyö ja tiimimalli sote-
keskuksissa, monialainen sosiaalityö ja vaikuttava sosiaalihuolto, 
asiakas- ja palveluohjaus sekä lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen, 
etäpalvelut

• Alueellisille hankkeille tarjolla myös erillinen muutosjohtamisen 
koulutuskokonaisuus

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusten 

kehittämisen hanketuki



• Kansansairauksien riskitekijöiden systemaattinen kartoitus ja 
tietojen kirjaaminen potilastietojärjestelmiin

• -> tiedolla johtamisen edellytys ja mahdollistaa vaikuttavuuden 
arvioinnin

• Kansansairauksien hoitoprosessien yhtenäistäminen

• työnjako – oikea ammattilainen oikeaan aikaan, ml. esh
konsultaatiotukirakenteet ja asiakas – ja palveluohjaus

• Elintapaohjaus aiempaa vahvemmin osaksi hoitoprosessia

• Positiivinen potilas/asiakassegmentointi

• Mm. tarjotaan systemaattisesti omahoitoa tukevia digitaalisia 
ratkaisuja niistä hyötyville

Poimintoja hankesuunnitelmista kansansairauksien hoidosta ja 

ehkäisystä



• ”etulinjan” geneerisen asiakas- ja palveluohjauksen 

kehittäminen (kaikissa suunnitelmissa)

• Vastaanottopalveluissa saatavuuden parantaminen ( 

kaikissa suunnitelmissa) 

• Keinoina erilaiset  tiimityömallit, työprosessien ja - jaon 

uudistaminen 

Esimerkkejä suunnitelluista kehittämistoimenpiteistä 
(nostoja alueiden hankesuunnitelmista )



Esimerkkejä suunnitelluista kehittämistoimenpiteistä
( nostoja alueiden hankesuunnitelmista )

• Diabeteksen ja mielenterveyspäihdepotilaiden hoitoprosessin 

yhtenäistäminen 

• Diabeteksen riskiryhmien tunnistamista ja seulonnan automatiikkaa

• Digitaaliset vastaanottopalvelut

• kansanterveydellisten riskitekijöiden mittaus ja strukturoitu kirjaaminen 

( tupakointi, BMI, RR, LDL, HbA1c, AUDIT, BDI) 

• Sähköisten omaOlo terveystarkastusten käyttöönotto

• Hoidon jatkuvuuteen panostaminen ( ”omahoitaja/omalääkäri/oma 

tiimi”)



• https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/kansallinen-tulevaisuuden-

sosiaali-ja-terveyskeskus-ohjelma

Hankekohtaiset esittelyt ja yht tiedot löytyvät 

uudistuneesta Innokylästä

https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/kansallinen-tulevaisuuden-sosiaali-ja-terveyskeskus-ohjelma


Kiitos!

soteuudistus.fi

thl.fi/sote-uudistus > Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus  

Seuraa aihetta somessa

#sote #tulevaisuudensote


