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Kaupin yliopistollinen sote-keskus
• Itäisen keskusta-alueen sote-keskus 40 000 asukkaalle

o terveysasema, sosiaalipalvelut, fysioterapia, suun terveydenhoito, äitiys- ja lastenneuvola

o kehittäminen & koordinointi;  moniammatillisuus, perhekeskus, toimintakyvyn arviointi, 
etähoito, yhteisöllisyys, terveysliikunta, hoitoketjut esh/pth, jne. Osa Tulevaisuuden sote-
keskus –ohjelmaa Pirkanmaalla

o 180 henkeä

o TKIO; korkeakouluyhteisölle 10 % tiloista, muut yhteistyökumppanit 

(Pikassos ym.); 30 henkeä

• Sote-palvelujen osuus 21,9 M€, SYK Oy:n investointi, 25-30 vuoden vuokrasopimus, 

Yhteys ja synergia TAU:n Arvo-rakennuksen kanssa

• Organisointitapana allianssi- tai muu kumppanuusmalli



Hankkeen erityispiirteet
• Tampereen kaupungin ja korkeakouluyhteisön yhteishanke ( 90 % / 10 %)

• Tavoitteena luoda yliopistosairaalan (erikoissairaanhoito), lääketieteellisen 
tiedekunnan ja ammattikorkeakoulun kampusalueelle perustason terveydenhoidon ja 
sosiaalipalvelujen palveluyksikkö 

• Yksiköstä luodaan kansallinen edelläkävijä perustason sote-palvelujen tutkimus-, 
kehitys-, innovaatio- ja opetustoimintaan (yliopistosairaalan roolia vastaava tehtävä 
perustason palveluissa)

• Korkeakoulujen (ja SYK OY:n) intressinä luoda pysyvä toimitila perustason sote-
palvelujen käyttöön osaksi Kaupin kampusaluetta

• Keskeinen sijainti hyvinvointialueen asutuksen keskiössä takaa tilojen tarpeen 
jatkossakin (15 km:n säteellä asuu enemmän väestöä kuin mitä on suurimmassa osassa 
hyvinvointialueita kaikkiaan.)

• Pirkanmaan sote-keskussuunnitelmissa yksiköllä on keskeinen rooli 

hyvinvointialueen TKIO-toiminnoissa
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Kaupin yliopistollinen sote-keskus
TKIO-rajaukset:
1) Peruspalvelut
2) Asiakasrajapinta
3) Monitieteellisyys

Kolmen vuoden kehitystyön tulos v. 2023:
fyysinen rakennus 

uudella tavalla tuotetut sote-palvelut
soten tutkimus-, kehitys-, innovaatio ja opetustyön ekosysteemi 



Hankkeen sisällölliset tavoitteet
TKIO-näkökulma

Aito, monialainen, kansanvälisestikin kiinnostava TKIO - Sote-ympäristö

o Elämäntilannekeskeinen kehittäminen asiakkaiden kanssa

o Tutkimusalusta tukemaan ja koordinoimaan vaikuttavaa 
monitieteistä peruspalveluiden uudistumista 

o Kehitys ja innovaatiotoiminta, joka tapahtuu osana arjen toimintaa

o Tulevaisuuden monialaisen osaamisen ja yhteistyön vahvistaminen

o Pirkanmaan TKIO & digikehitys koko Pirkanmaan ja kumppaneiden 
voimavaroin

Yksikkö toimii tulevaisuuden sote-keskusohjelman näyteikkunana Pirkanmaalla ja 
peruspalvelujen kehitystyön ytimenä. Se tukee kehitystyön toteutusta alueen 
kunnissa tukemalla sote-ammattilaisten tekemää työnsä kehittämistä.
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• Peruspalvelujen parempi saatavuus, 7 vuorokauden hoitotakuu ja sosiaalipalvelujen 
painottaminen

• Palvelut sovitetaan yhteen, apu yhdestä paikasta, asiakaslähtöisyys

• Sote-ammattilaisten sujuva työnjako, moniammatilliset tiimit

• Erikoistason palvelut täydentävät peruspalveluita

• Digitalisaatio tukee toiminnan uudistamista

• Tutkimus ja kehittämistoiminta vahvistavat sosiaali- ja terveyskeskuksia

• Muutos johdetaan yhteisiksi katkeamattomien palvelujen käytännöiksi 

21.1.202
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Hankkeen sisällölliset tavoitteet
- tulevaisuuden sote-keskus -ohjelma



Tampereen strategiset tavoitteet 2021
/SOTE



PirSOTE –hankkeen kehityskohteet/Tre

sivu 8



Kohti maakunnallista Sotea KOMAS, TKIO
• PirSOTEn rinnakkaishanke v. 2021 loppuun

• Valmistellaan yliopistollisen sote-keskuksen toimintamallia ja rakenteita

• Kolme valmistelijaa; Lasse Rautniemi, Minna Koskimäki ja Jarkko Lumio

• Ohjausryhmä:

o Anniina Tirronen, pj. & Eeva Torppa-Saarinen, Tampere

o Juha Teperi, vpj. & Liisa Häikiö, Tuomas Koskela ja Liina-Kaisa Tynkkynen, TAU

o Kirsi Viskari, TAMK

o Paula Paavilainen, Pirkkala

o Jaakko Herrala, Pirkanmaan liitto

o Tuuma Tuominen, Pikassos Oy
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