
Sote-uudistuksen alueellisten 

hankkeiden skype-info 

Tiistaina 13.10. klo 12.30 – 13.30 



12.30 – 12.45 Ajankohtaista sote-uudistuksesta 

• THL 

• STM 

 

12.45 – 13.15 Sosiaalihuollon kehittämisohjelma (Heidi Muurinen THL) 

 

 

 

Ohjelma (pj. Anu Niemi THL) 



Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma on nimenä 

pitkä, joten se houkuttelee keksimään erilaisia lyhenteitä.   

• virallinen lyhenneasu on Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelma. 

• Suositus on, että nimi kirjoitetaan aina täydellisessä, pitkässä 

muodossa.  

• Poikkeukset 

• Otsikossa tilan säästämiseksi, mikäli nimi on kirjoitettu täydellisenä heti 

tekstin alussa 

• Kun nimi toistuu samassa tekstissä useamman kerran, ensimmäisellä 

kerralla kirjoitetaan kokonaan, sen jälkeen voi käyttää lyhennettä. 

Yleisön pyynnöstä 



Kansalliset tulevat tapahtumat 
 

20.10.  Innokylä-koulutus rakenneuudistuksen hankkeille 

 

21.10.  Innokylän kokonaisuudet käyttöön -verkkoklinikka Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -
 ohjelman hanketoimijoille 

 

28.10.  Mikä muuttuu kun sote-toimintoja johdetaan tiedolla? (Toivo-ohjelma) 

28.10. Sosiaalihuollon kehittämisohjelman pilotti 1 aloitustilaisuus (pilottimaakunnat) 

 

18.11.  Sähköistä perhekeskusta kehittävien alueellisten hankkeiden yhteinen aloitustilaisuus  

 

1.12.  Perustukset kuntoon - tiedonhallinnan ja kehittämisen lähtökohdat aluehankkeille (hankkeiden 
 digitaalisesta kehittämisestä vastaavat) 

 

8.12.  Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman verkostopäivä 

 

Näiden lisäksi lukuisia alueellisia tapahtumia, joista lisätietoja aluekoordinaattoreilta 

 

Kaikki tapahtumat soteuudistus.fi/tapahtumat 
 



Sosiaalihuollon kehittämisohjelma 

 
THL:n ja STM:n verkkolähetys alueille 13.10.2020 

 

 

 

 

Heidi Muurinen, kehittämispäällikkö, THL 



• Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksessa tarvitaan  

vahvaa sote-integraatiota – sosiaalihuollon huomioiminen 

tärkeä alusta saakka konseptin kehittämisessä 

• Sosiaalihuollon kehittämisohjelma toteutetaan Tulevaisuuden 

sote-keskus -ohjelman osana ja rahoituksella 

• Sosiaalihuollon kehittämisohjelman kolmen pääteeman 

mukaiseen kehittämiseen tarjolla asiantuntijatukea THL:stä 

 

Sosiaalihuollon kehittäminen 



I. Monialainen sosiaalityö ja vaikuttava sosiaalihuolto 

• Parannetaan oikea-aikaista sosiaalialan ammattilaisten ja monialaisten 

verkostojen tarjoamaa tukea. Tuetaan kansallisesti yhtenäisten vaikuttavuuden 

arvioinnin mittareiden käyttöönottoa.  

II. Sosiaalihuollon menetelmällinen kehittäminen 

• Otetaan käyttöön kansallisesti yhtenäisiä ja vaikuttavia menetelmiä sekä 

yhteisösosiaalityön ja etsivän sosiaalityön toimintamalleja nykyistä laajemmin.  

III. Rakenteellinen sosiaalityö 

• Sosiaalisten ongelmien vähentäminen, palvelujen kehittäminen, sosiaalityön 

osaaminen sekä tietoon perustuva johtaminen sosiaalihuollossa ovat keskeisiä 

kehitettäviä tehtäväalueita sosiaalihuollossa. 

Sosiaalihuollon kehittämisohjelman teemat 



Sosiaalihuollon kehittämisohjelman 

kansallinen tuki 



I Monialainen sosiaalityö ja vaikuttava sosiaalihuolto 

VUOSI 2021 VUOSI 2022 

 

1 )Työikäisten asiakassuunnitelman ja 

kansallisesti yhtenäisen vaikuttavuuden 

arvioinnin testaus ja käyttöönotto 

pilottimaakunnissa 

 

 
 

Käyttöönotosta kertyneen tiedon 

jakaminen muille hankealueille 

 
 

Tutkimus: Millaiset aikuissosiaalityön palvelut vähentävät toimeentulotuen 

käyttöä? 

 
 

2) Asiakas- ja palveluohjauksen sekä omatyöntekijän roolin 

selkiyttäminen 

 



• Tarjotaan 9 pilottimaakunnalle tukikokonaisuus, jossa hankealueet 
• ottavat käyttöönsä THL:n uuteen asiakasasiakirjarakenteeseen pohjautuvan työikäisten 

asiakassuunnitelman ja 

• osallistuvat samalla kansallisesti yhtenäisen vaikuttavuuden arvioinnin (AVAIN-tietosisältöjen) 
testaukseen ja käyttöönottoon   

• Tukena alkuvuonna 2021 valmistuva monialaisen kirjaamisen ohje 
• THL toteuttaa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman hankkeiden tueksi ohjeistuksen 

monialaisen yhteistyön kirjaamiseen, tietojen käyttöön sekä luovuttamiseen yli rekisterinpitäjärajojen.  

• Ohjeistuksen painopiste on nykylainsäädännön mahdollistamissa toimintatavoissa ja niiden 
ohjeistamisessa.  

• Tuki- ja ohjauskokonaisuus ajoittuu vuosille 2020-2021 ja se sisältää THL:n 
pilottimaakunnille tarjoamia työpajoja ja seminaareja 
• Osallistuminen edellyttää testiversion käyttöönottoa omassa asiakastietojärjestelmässä 

• THL tukee pilottimaakuntia jakamaan käyttöönotosta kertynyttä tietoa 
Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman hanketoimiston kautta muille maakunnille 

Pilotti 1: Työikäisten asiakassuunnitelman sekä kansallisesti 

yhtenäisen vaikuttavuuden arvioinnin testaus ja käyttöönotto 
(ilm. päättynyt 7.10.2020) 



II Sosiaalihuollon menetelmällinen kehittäminen 

VUOSI 2021 VUOSI 2022 

 

1) Osallistavien ja toimintakykyä edistäviä sosiaalityön 

menetelmien ja toimintamallien käyttöönotto 

 
 

 
2) Kehitetään monialaista yhteistyötä ja 

työkäytäntöjä, joiden avulla tunnistetaan monialaista 

palvelua ja erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden 

sosiaalihuollon tarpeita 

 



Pilotti 2: Osallistavien ja toimintakykyä edistäviä sosiaalityön 

menetelmien ja toimintamallien käyttöönotto (ilm. 10.11.2020 asti) 

• THL tukee pilottimaakuntia ottamaan käyttöön tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -
konseptiin sopivia osallistavan ja toimintakykyä edistäviä sosiaalityön toimintamalleja, joita on 
kehitetty Osallistavan sosiaaliturvan kuntakokeilussa (2018–2019).  

• Tuki menetelmien ja toimintamallien käyttöönoton painottuu työikäisten palveluihin. 

 

• Mukaan voivat hakea ne hankealueet, jotka ovat kehittämässä:  
• osallistavan sosiaalityön yksilötyön tai 

• asumissosiaalisen työn menetelmiä,  

• yhteisösosiaalityön menetelmiä,  

• etsivää sosiaalityötä tai 

• matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja.  

 

• THL:n tukikokonaisuus muodostuu: 
• Osallistava ja toimintakykyä edistävä sosiaalityö –oppaasta 

• Seminaareista/webinaareista (3-4 tilaisuutta) ja 

• Seminaarien/webinaarien välillä tarjottavasta tuesta ja palautteesta toimintamallien käyttöönoton 
suunnittelussa, käyttöönotossa ja arvioinnissa 

 



III Rakenteellinen sosiaalityö 

VUOSI 2021 VUOSI 2022 

 

1) Selvitystyö: 

Rakenteellisen sosiaalityön määrittely sekä 

kartoitus toimintamalleista ja tiedolla 

johtamisen nykytilasta 
 

 

2) Työpajat: 

Rakenteellisen sosiaalityön 

mallin/mallien rakentaminen yhdessä 

hankealueiden kanssa 

 



Kiitos! 
 

Lisätietoja: 

https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/sosiaalihuollon-

kehittamisohjelma 
 

Heidi Muurinen, kehittämispäällikkö 

etunimi.sukunimi@thl.fi 
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Seuraava skype-info ti 10.11.  


