
Sote-palvelujen 
kehittäminen



• Etäyhteyksin mukana sosiaali- ja terveysministeriön asiantuntijat 

Kari Hakari, Taina Mäntyranta, Tapani Hämäläinen, 

Kirsi Paasovaara ja Eveliina Pöyhönen

sekä THL:n asiantuntija Anu Niemi.

• Hyvinvointialueilla mahdollisuus seurata tilaisuutta 

valtioneuvoston YouTube-kanavalla.

• Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeiden täydentävää hakua 

koskeva materiaali julkaistaan klo 12:30 soteuudistus.fi:ssä. 

Sote-palvelujen kehittäminen



Sote-uudistuksen tavoitteet 

• Kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja

• Turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali-

ja terveyspalvelut kaikille suomalaisille

• Parantaa palvelujen saatavuutta ja 

saavutettavuutta erityisesti 

perusterveydenhuollossa

• Turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti

• Vastata yhteiskunnallisten muutosten 

mukanaan tuomiin haasteisiin

• Hillitä kustannusten kasvua
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Sote-uudistuksen aikataulu 2020–2022

2020 2021 2022 2023

Lakien 

voimaan 

tulo

Väliaikais-

hallinto 

Aluevaalit

alkuvuosi 

2022

Alue-

valtuustojen

toimikausi

alkaa 3/2022

Hyvinvointi-

alueille 

siirtyvät 

tehtävät

1.1.2023

HE-valmistelu
Lausunto-

kierros

Eduskunta-

käsittely
Väliaikaishallinto

Aluevaltuusto

HUS-yhtymä

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman kehittämishankkeet 2020–2023

Rakenneuudistusta koskevat kehittämishankkeet 2020–2021

Muut kehittämishankkeet 2020–2022

Sote-100

RRF-hankkeet 2022 – 2025 



Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus



• Painotetaan erityisesti 

palveluiden saatavuutta 

edistäviä toimia 

perusterveydenhuollossa, 

sosiaalihuollossa, 

mielenterveyspalveluissa ja 

monialaisessa 

kuntoutuksessa. 

• Hoitoon pääsyn parantaminen 

ja psykososiaalisten

menetelmien käyttöönotto 

kaiken ikäisille tulee sisältyä 

kaikkiin hankkeisiin. 

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus 
-ohjelman tavoitteet 



• Uudistusta tuetaan valtionavustuksilla. 

• Hallitusohjelman mukaista Tulevaisuuden sosiaali- ja 

terveyskeskus -ohjelmaa toteuttavat hyvinvointialueiden 

hankekokonaisuudet.

• Täydentävä valtionavustushaku vuosille 2021–2023 

käynnistyy tänään 16.8.2021.

• Elokuun aikana julkaistaan ensimmäinen hankkeiden 

arviointiraportti. 

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus 
-ohjelma



• Täydentävä avustus voidaan myöntää hakijoille, jotka hallinnoivat 

vuonna 2020 myönnettyä Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman 

mukaista valtionavustusta.

• Haettava euromäärä 141 M€ 

• Ei edellytä omarahoitusosuutta

• Haettava summa jakautuu alueille asetuksella säädetyn mukaisesti 

(13/2020) 

• Hakuaika: 16.8.2021–15.10.2021, päätökset vuoden 2021 lopussa.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus 
-ohjelman täydentävä valtionavustushaku 



• Poistetaan jono ovelta ja madalletaan kynnystä

• Tilanne on jo alkanut parantua

Nopeasti hoitoon 



Toteutuneiden kiireettömien käyntien* odotusajat hoidon 

tarpeen arvioinnista lääkärin avosairaanhoidon vastaanotolle 

3/2019―3/2021, %

*Mukana sekä fyysiset vastaanottokäynnit että etäasioinnit



Toteutuneiden kiireettömien käyntien odotusajat hoidon 

tarpeen arvioinnista hammaslääkärille 3/2019―3/2021, %



Psyykkinen oireilu on lisääntynyt COVID-19-

pandemian aikana
Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus, % 8. 
ja 9. luokan oppilaista (Kouluterveyskysely)

Psyykkinen kuormittuneisuus aikuisväestössä 

(FinSote)
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Myös terveyspalvelujen käyttö 

mielenterveysongelmien vuoksi on lisääntynyt

• Avun hakemisen lisääntyminen 

on myönteinen uutinen: osataan 

hakeutua hoidon piiriin

• Työvälineitä tarvitaan

• Näyttöön perustuvat interventiot 

perustasolla on tarkoitettu juuri 

niihin oireisiin, jotka nuorilla ja 

aikuisväestössä ovat lisääntyneet
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Ongelmiin ei päästä puuttumaan ajoissa

Esimerkki
Nuorten 

mielenterveysongelmia 

hoidetaan yhä enemmän 

erikoissairaanhoidossa. 

Määrä on 8-kertaistunut 

90-luvun puolivälistä.

”Perustasolla ei ole 

tiimityöskentelyä yli 

sektorirajojen. Tieto nuorten 

tilanteesta ei avaudu ja kulje 

työntekijöiden välillä.”

Lähde:

Sotkanet/HUS, nuorisopsykiatrian 

linjajohtaja Klaus Ranta



• Perustason ammattilaisten osaaminen nuorten masennuksen ja 

ahdistuksen hoitoon liittyen on lisääntynyt koko maassa.

• On täydennyskoulutettu tähän mennessä jo 700 eri psykososiaalisten 

menetelmien osaajaa ja koulutukset jatkuvat edelleen.

• Nuorten mielenterveyden ongelmien tunnistaminen, puheeksi 

ottaminen ja nuoren sekä hänen perheensä auttaminen 

varhaisemmassa vaiheessa on vahvistunut.

• Mielenterveyspalvelujen saatavuus lähipalveluina kouluilla ja 

nuorten elinympäristössä on parantunut.

• Koronapandemia haastaa tilannetta edelleen.

Nuorten perustason mielenterveyspalvelut 
ovat paremmin saatavilla valtakunnallisesti



• Sosiaali- ja terveyskeskus, ei siiloja eikä turhia väliseiniä

• Asiakas keskiössä, hänen tarpeensa ja tavoitteensa

• Asiakkaat ja järjestöt mukana palveluiden 

suunnittelussa ja kehittämisessä

Rakenne, joka hengittää



• Suomen kestävän kasvun ohjelma: Elpymis- ja 

palautumissuunnitelma (RRF)

• Haku avataan loppuvuodesta 2021

• Synkronoidaan Tulevaisuuden sotekeskus- ohjelma 

ja RRF

RRF valtionavustushaut



Kainuu, tilanne 8/2021

Tuloksia

• Toimintojen uudistamisen 

myötä osa terveysasemista 

on jonottomia, osassa 

jonottomuus häämöttää. 

• Tiedolla johtamisen 

tunnuslukuja toiminnan, 

asiakaspalautteen ja 

henkilöstön 

työhyvinvoinnin osalta 

saatavilla aikaisintaan 

syksyllä 2021.

• Toiminnan muutos on aloitettu vaiheittain isommilta terveysasemilta 
6/2020 lähtien. Ennen kehittämistyötä jonot kiireettömään hoitoon olivat 
jopa yli kuukauden.

• Asiakkaan hoito alkaa heti ensimmäisestä yhteydenotosta.

• Asiakkaan hoidon tukena on moniammatillinen tiimi ja asiakas saa 
oman yhteyshenkilön.

• Asiakasvirrasta tunnistetaan yksilöllisempää ohjausta ja valmennusta 
tarvitsevat asiakkaat.

• Monipuolisemmat palvelumuodot:

• Omasote-viestit ovat ensisijainen palvelumuoto 
(tavoite 1h palvelulupaus)

• Puhelin- ja läsnävastaanottoja on käytössä tarpeen mukaan 

• Tiedolla johtamiseen hyödynnetään digitaalisia ratkaisuja mm. 
sähköisen päivittäisjohtamisen huoneentaulun avulla. 



Miten palvelujen saatavuutta parannetaan 
Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeissa?
Esimerkkejä kehittämisen kohteista, joita hankkeet toteuttavat alueellisten tarpeiden mukaan.

Digitaaliset 

välineet, 

joilla asiakas 

löytää itse 

tukea

Yhteydenoton 

eri muodot ja 

asiakkaiden 

neuvonta

Asiakas- ja 

palvelu-

ohjaus

Ammattilaisten 

yhteistyö ja 

työnjako, esim. 

tiimimallit ja 

konsultaatiot

Paljon 

palvelua 

tarvitsevien 

asiakkaiden 

tunnistaminen

Etä-, 

liikkuvat ja 

sähköiset 

palvelut

Ammattilaisten 

vahva 

osaaminen

Pitkäaikais-

sairauksien 

seuranta

Ennen 

yhteydenottoa

Yhteydenoton 

käsittely

Palvelutarpeen 

arviointi

Palvelu-

kokonaisuuden 

suunnittelu

Palvelujen 

organisointi

Palvelujen 

toteutus

Palvelujen 

seuranta ja 

arviointi

Vaikuttaviksi 

todetut 

työmenetelmät

Työn 

vaikuttavuuden 

arviointi

Ehkäisevä 

työ

Asiakkaan 

polku

Jonojen ja 

kasautuneen 

kysynnän 

purku

Sujuvat 

palveluketjut


