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Mitä THL:n kansallinen sote-kehittämisen tuki on?
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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 kotipesäksi verkkoympäristö 
Innokylä
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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
• 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



Koordinaatio

Sosiaali- ja terveydenhuollon 
toiminnan kehittäminen

Hanketuen rakenne ja teemat
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Kehittämistyön ja 
muutosjohtamisen 

edellytysten 
vahvistaminen

Digitaaliset 
palvelut ja 

tiedonhallinnan 
kansallinen ohjaus

Sisältöjen 
tarkentaminen ja 

toteutus 
yhteistyössä THL:n

eri yksiköiden 
kanssa

Hanke-
toimisto

Innokylä

Substanssi-
yksiköt

Asiakas- ja 
palveluohjaus

Viestintä

Sosiaalihuollon 
kehittämisohjelma

Moniammatillinen
tiimimalli

Lapsi- ja perhepalveluiden 
kehittäminen

Digitaaliset palvelut 
sote-keskuksissa

Muutosjohtamisen valmennus Toimintamallien kehittäminen 
Innokylän työkaluin

Kehittämistyön fasilitointi
ja sparraus

Hyötytavoitteiden 
arviointi

Hankehallinnon tuki

Ikääntyneiden 
palvelut

Hyvinvoinnin ja terveyden 
edistäminen

Työkyvyn tuki Mielenterveyden 
edistäminen

Osallisuus

Ehkäisevä päihdetyö

Erillishankkeet

Hyödynnetään 
olemassa olevia 

verkostoja

Kansalliset tiedon-
hallinnan toimintamallit



Toimintamalli

• Sote-keskusten kehittäjäverkosto

• Kokoontuu säännöllisesti yhteisiin verkostopäiviin (4 krt/vuosi)

• Sote-keskus- ja rakenneuudistushankkeiden osa-alue 3 toimijat

• Teemakohtaiset verkostot ja valmisteluryhmät

• Säännölliset verkostotapaamiset ja muu yhteinen työskentely

• Kunkin teeman kehittämiseen osallistuvat hanketoimijat

• Tuen toteutuksessa hyödynnetään laajasti koko THL:n asiantuntemusta ja olemassa olevia 
verkostoja

• Yhdyspinnat myös muihin hallitusohjelman toteutusta tukeviin erillishankkeisiin ja 
kokonaisuuksiin

• Aluekoordinaattorit ja ICT-kehittämispäälliköt alueiden ensisijaisia yhteyshenkilöitä sote-keskus –
ohjelman osalta

• THL:n muu asiantuntijatyö vahvistaa ja täydentää toimeenpanon eteenpäin viemistä
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Tehdäänkö tulevaisuuden sote-keskus –
ohjelmassa tutkimusta?
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Perustason sote – tutkimusverkosto -
verkoston tausta

• THL on käynnistänyt tutkimusverkoston Tulevaisuuden sosiaali- ja 
terveyskeskus -ohjelman tueksi. Ensimmäinen tapaaminen oli 1/2020. 
Ensimmäisenä toimintavuotena verkoston tapaamisia on ollut kolme, 
joissa osallistujia on ollut noin 60 / kokous. 

• Tutkimusverkostossa on mukana eri tieteenaloilta sosiaali- ja 
terveydenhuollon tutkijoita, tutkimustyötä aloittelevia sekä 
tutkimusorientoituneita perustason sote-palveluiden kehittäjiä.



Keistä tutkimusverkosto koostuu?

• Tutkimusverkoston jäseniä yhdistää kiinnostus ilmiöihin, jotka 
liittyvät tulevaisuuden sote-keskuksiin, sekä innostus mm. 
perustason sote-palvelujärjestelmän, vaikuttavuuden, 
asiakaslähtöisyyden ja tietojohtamisen tutkimukseen monialaisesta 
näkökulmasta.

• Verkostossa mukana jo yli 130 tutkimusorientoitunutta jäsentä.



Miksi tutkimusverkosto on perustettu?

Tutkimusverkoston tarkoitus:

• Välittömästi:

• Verkostoida eri tieteenalojen edustajia, 
toimijoita ja tutkijoita sekä edistää 
perustason sote-palveluiden tutkimusta.

• Välillisesti: 

• Tarkastella kriittisesti sote-
peruspalveluiden toimintaa ja käytäntöjä

• Tuoda näkyväksi hiljaista tietoa ja 
vahvistaa sitä 

• Edistää arjen toiminnan kehittäminen 
perustuu entistä vahvemmin 
tutkimukselliseen näyttöön.

•

Tutkimusverkoston tavoitteet:

• 1) Luoda avoin keskustelu- ja 
vertaisoppimisareena perustason sosiaali- ja 
terveyspalveluiden tutkijoille ja 
tutkimuksesta kiinnostuneille

• 2) Koota yhteen tutkimustietoa, jota voidaan 
hyödyntää tulevaisuuden sosiaali- ja 
terveyskeskusten kehittämisessä

• 3) Tunnistaa olemassa olevia 
tutkimusaukkoja

• 4) Mahdollistaa tutkimuksellinen yhteistyö eri 
toimijoiden ja tieteenalojen välille.



Tutkimusverkosto = verkoston jäsenet

• Tutkimusverkosto perustuu 
vapaaehtoiseen osallistumiseen.

• Tutkimusverkoston toiminta perustuu 
yhteisiin tavoitteisiin, luottamukseen, 
sitoutumiseen ja vastavuoroisuuteen. 

• Pääset verkostoitumisen alkuun 
määrittelemällä ensin itsellesi oman oman
motiivin olla mukana tutkimusverkostossa, 
tämän hetkisen tutkimusympäristösi sekä 
omat tavoitteesi verkostoitumisessa.



Seuraava tutkimustapaamisen teemana on 
digitaalinen sote

• Seuraava verkostotapaaminen on ti 
19.1.2021 klo. 16.15-19.00

• Mitä tarkoittaa sote organisaatioiden 
sisäinen digitalisoituminen?

• Millaisia applikaatioita kehitetään 
asiakkaille, onko niitä tutkittu? 
• Millaisia käytännön esimerkkejä ja kokemuksia 

on olemassa? 

• Mitä tiedetään digin
kustannusvaikuttavuudesta?
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Puheenvuoroehdotukset ja hissipuheet 
tilaisuuteen tervetulleita!



Lisätietoa löydät Innokylässä

https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/perustason-sote-
palveluiden-tutkimusverkosto

Innokylästä löytyy: 
➢ Tutkimusverkoston sivusto ja yhteystiedot
➢ Ilmoittautumislinkki tutkimusverkoston jäseneksi
➢ Tutkimusverkoston materiaalit, mm. hissipuheet

https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/perustason-sote-palveluiden-tutkimusverkosto


Kiitos!
soteuudistus.fi

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

Seuraa aihetta somessa
#sote #tulevaisuudensote
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