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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



THL tukee hankkeita ohjelmakauden ajan

Tuen tavoitteena
• Vahvistaa alueellisten hankkeiden polkua kohti ohjelman kansallisia tavoitteita

• Varmistaa, että toiminnan kehittäminen ja tiedonhallinta tukevat toisiaan.

Käytännön toiminta ja toteutus
• Yhteistyön ja toimijoiden vuoropuhelun tukeminen maakunnittain, 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 kotipesä on verkkoympäristö 
Innokylä.

Kehittämis-
ympäristönä 

Innokylä



Sote-uudistuksessa keskitytään
palvelujen kehittämiseen

Tavoitteet

• Palvelut ovat yhdenvertaisesti 
saatavia, oikea-aikaisia ja 
jatkuvia

• Toiminnan painopiste on 
ehkäisevässä ja 
ennakoivassa työssä

• Palvelut ovat laadukkaita ja 
vaikuttavia 

• Palvelut ovat monialaisia ja 
yhteentoimivia

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus

Sujuvin
sote

kaikille

Ihmisen tukena
kaikissa

elämänvaiheissa

Helppo ja 
vaivaton

yhteydenotto Sujuvat
hoito- ja 

palveluketjut

Voimavarana
asiantunteva ja 

sitoutunut
henkilöstö

Vahva
verkostomainen
ote ja yhteistyö
sidosryhmien

kanssa

Tavoitteiden
toteutuessa myös

kustannusten
kasvu taittuu

€



Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman keskeisiä 
sisältöjä ja liittymäpintoja

Tulevaisuuden 
sosiaali- ja 

terveyskeskus 
-ohjelman 

keskeisiä 
sisältöjä ja 

liittymäpintoja

Mielenterveysstrategia
- Psykososiaalisten menetelmien saatavuuden parantaminen*

Hoitotakuun tiukentaminen*

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma
- Perhekeskukset ja varhainen tuki arjessa
- Matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdetyö
- Lastensuojelu

Päihdepalveluihin pääsyn parantaminen

Sosiaalihuollon kehittämisohjelma

Maksuton ehkäisy

Toimiva kuntoutus sosiaali- ja terveydenhuollossa

Koronapandemian aiheuttama tuen tarve

Ikääntyneiden palveluiden kehittäminen
- Ikäohjelma
- Koti- ja omaishoidon resurssien ja laadun vahvistaminen
- Omaishoidon kehittäminen

Suomen kestävän kasvun ohjelma ja EU:n 
elpymis- ja palautumistukiväline (RRF)

Psykososiaalisten menetelmien 
alueellinen koordinointi

Sote-rakenneuudistuksen alueelliset 
valtionavustushankkeet

Työkykyohjelma

Asunnottomuutta vähentävien 
sote-palvelujen kehittäminen

Kivunhoito, palliatiivinen hoito, 
saattohoito

Kotihoidon resurssien riittävyys

* kaikille 
hankkeille 
pakollinen



Sosiaalihuoltoa kehitetään osana 
Tulevaisuuden sote-keskuksen keskeisiä sisältöjä

Marketing is the study and management of exchange relationships. Marketing is the business process of creating relationships with and satisfying customers.

Lasten ja 
perhepalvelut

• Perhekeskus-
toimintamalli

• Sosiaalihuolto-
lain mukaisten 
palveluiden 
saatavuuden 
parantaminen

• Lastensuojelun 
kehittäminen

• Si-so-te 
-yhteistyö

Mielenterveys-
palvelut

• Psykososiaaliset 
menetelmät 
myös 
sosiaalihuollossa

• Sosiaalihuollon 
mielenterveys 
osaamisen 
vahvistaminen

Customers

Moniammatilliset 
palveluprosessit

• Sosiaalihuollon 
ohjaus ja 
neuvonta 
terveydenhuollon 
palveluiden 
yhteydessä

• Moniammatillisen 
tiimin työtavat

Päihdepalvelut

• Liikkuva ja 
etsivä työ

• Nuorten päihde-
palveluiden 
kehittäminen 
si-so-te 
-yhteistyössä

Kuntoutus

• Sosiaalisen 
kuntoutuksen 
saatavuus ja 
menetelmät

• Työ- ja 
toimintakyvyn 
tuen tarpeen 
tunnistaminen 
ja kuntoutus-
tutkimukset

• Kuntoutuksen 
ohjausmallit

Ikääntyneiden 
palvelut

• Kotona 
asumisen tuki
ja kotihoito

• Omaishoidon 
kehittäminen

Sosiaalihuollon 
kehittämis-
ohjelma

• Osallistavan 
sosiaalityön 
menetelmät

• Rakenteellinen 
sosiaalityö

• Sosiaalityö ja 
-ohjaus osana 
monialaista 
yhteistyötä

• Työiäisten 
asiakas-
suunnitelman 
pilotti

Esimerkkejä sosiaalihuollon kehittämisestä

Asiakas- ja palveluohjaus, digitalisaatio, tietorakenteet ja viestintä rakentavat palveluohjaavaa järjestelmää

Lähde: Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus 2020–2023 : Ohjelma ja hankeopas



Sosiaalihuollon kehittämisohjelman kolme teemaa ja 
neljä toimeenpanon tuen kokonaisuutta

• Sosiaalihuollon kehittämisohjelman mukaisia kehittämistoimenpiteitä toteutetaan osana 
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa

I. Monialainen ja vaikuttava sosiaalihuolto 

1) Työikäisten asiakassuunnitelman pilotti (2020-2022)

2) Työpajasarja Sote-uudistus ja sosiaalityö: Miten monialaisuutta edistetään käytännössä? 
(2021-2022)

II. Sosiaalihuollon menetelmällinen kehittäminen

3) Osallistavien sosiaalityön menetelmien pilotti (2021) ja vaikuttavien menetelmien 
jatkokehittäminen (2022-2023)

III. Rakenteellinen sosiaalityö

4) Rakenteellisen sosiaalityön selvitykset (2021) ja kehittämistyöpajat (2021-2023)



Monialaisen yhteistyön kehittämisen 
esimerkkejä
• Asiakas- ja palveluohjauksen mallit

• Monialaisten asiakkuuksien tunnistamisen käytännöt

• Asiakkuuksien segmentointi sekä palveluketjujen ja –
kokonaisuuksien mallintaminen

• Monialaiset tiimien käynnistäminen, esim. lääkäri, sairaanhoitajan, 
sosiaaliohjaajia sekä mielenterveys-, päihde- ja sosiaalityön osaajia

• Konsultaatiomallien kehittäminen (esim. sosiaalityö)

• Sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen roolien selkiyttäminen sote-
keskuksessa, sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen saatavuuden 
parantaminen perusterveydenhuollossa 

• Omatyöntekijän roolin selkiyttäminen

• Monialainen kirjaaminen



Miten monialaisuutta 
edistetään käytännössä?

Tutustu sosiaalihuollon kehittämisohjelman 
työpajasarjan ydinviesteihin Innokylässä
(linkki).

https://innokyla.fi/sites/default/files/2021-11/2021_10_29_Ty%C3%B6pajasarja_1_ydinviestit_selitetty.pdf
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Aluekoordinaattorit

Miia Ståhle
HYKSin alue

Erja Mustonen 
KYSin alue 

Juha Fränti
OYSin alue

Leena-Kaisa 
Nikkarinen
TAYSin alue

Piia Astila
TYKSin alue

Asiantuntijat

Yhteydenotot 
ensisijaisesti 
vastuuhenkilöille: 
etunimi.sukunimi(at)thl.fi 

Yleiset palautteet ja 
tiedustelut: 
tulevaisuudensote(at)thl.fi

ICT-kehittämispäälliköt

Nelli Valli Aija Lähdesmäki

Tuula Heinänen
ylilääkäri
hoidon saatavuus

Heli Mattila
ylilääkäri
palveluintegraatio

Salla Sainio
kehittämispäällikkö
asiakasohjaus

Hanne Kalmari 
johtava asian-
tuntija, lapsi- ja 
perhepalvelut

Heidi Muurinen 
kehittämispäällikkö, 
sosiaalihuollon 
kehittäminen

Anu Vähäniemi
Kehittämispäällikkö
Mielenterveys ja 
päihdepalvelut

Heli Valkeinen
Erityisasiantuntija
kuntoutus
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Kirsi Klaile
viestinnän 
asiantuntija

ViestintäHanketoimistoHankejohto

Laura Parviainen              Jenni Krogell
projektisuunnittelija          projektisuunnittelija

Projektipäällikön haku käynnissä

Satu-Mari Tolonen 
viestinnän 
kehittämispäällikkö

Anu Niemi 
ylilääkäri

Anu Muuri 
kehittämisjohtaja

Yhteydenotot 
ensisijaisesti suoraan 
vastuuhenkilöille: 
etunimi.sukunimi(at)thl.fi

Yleiset palautteet ja 
tiedustelut: 
tulevaisuudensote(at)thl.fi



Kiitos!
soteuudistus.fi

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

Seuraa somessa
#sote #tulevaisuudensote


