
Skype alueille 10.11. klo 
12.30-13.30



1. Ajankohtaiset - Antti Kuopila ja Kirsi 
Paasovaara
a. Lainsäädännön tilanne
b. Hyvinvointialueneuvottelut
c. Verkostot
d. Valtionavustushankkeiden tilannekatsaus
e. Työkykyohjelman valtionavustus-päätökset
f. Täydennyshaut

2. Tutkimusverkosto - Hanna Tiirinki
3. Toimeenpanon tuki - Niina Peränen

Ohjelma



• Hallituksen esitysluonnos ja lausuntoyhteenvedon luonnos on 
annettu lainsäädännön arviointineuvostolle 14. lokakuuta.

• Lausuntoyhteenveto on julkaistu 21. lokakuuta.
• Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto 9. marraskuuta

• Hallitus viimeistelee lakiesityksen lopulliseen muotoonsa saadun 
palautteen jälkeen.

• Hallituksen esitys sote-uudistukseksi annetaan eduskunnalle 
joulukuussa 2020.

• Sote-uudistus aiheuttaa teknisiä muutostarpeita laajasti 
lainsäädäntöön, muutosten valmistelu on käynnistetty.

Lainsäädännön tilanne - Hallituksen esityksen 
valmistelu



1. Avaus
2. Alueen nykytila ja strategisen tason kehittäminen

• Soten ja pelastustoimen tilanne sekä alueellinen valmistelu
• Kustannukset ja investoinnit
• Koronan vaikutukset ja kokemukset

3. Alueen keskeiset palveluhaasteet ja valtakunnalliset painopisteet 
• Tarvittavista jatkokeskusteluista ja –toimenpiteistä sopiminen

4. Sote-uudistuksen valmistelua tukevat valtionavustushankkeet
• Keskustelua toimenpiteistä, joita voisi mahdollisesti toteuttaa 

hankkeiden puitteissa neuvotteluissa tunnistettujen haasteiden 
ratkaisemiseksi 

• Mahdollisesti erityishuomiot ja huolet esim. hankkeiden etenemiseen 
liittyen

5. Muut mahdolliset esille nousevat asiat

Hyvinvointialueneuvottelut

Osa 1
~1,5 tuntia

Osa 3
~30 min

Osa 2
~1 tunti



Toivo-ohjelma

Alueellisen valmistelun jaoston alarakenne ja verkostot 
Hallitus

Sote-ministerityöryhmä

Sote-uudistuksen 
johtoryhmä 

pj. STM

Sote-uudistuksen 
seurantaryhmä 

pj. STM

Rahoitusjaosto
pj. VM

Järjestämisjaosto
pj. STM

Henkilöstöjaosto
pj. VM

Tulevaisuuden sote-
keskus -ohjelma

LUONNOS

Sote-tulevaisuuspäivä 
pj. Kuntaliitto

Talouteen, hallintoon ja 
tukipalveluihin liittyvä 
alueellinen valmistelu

Johtamiseen ja
osaamiseen liittyvä 

alueellinen valmistelu

Palvelujen järjestämiseen
liittyvä alueellinen 

valmistelu

Rakenneuudistuksen 
valmistelua tukevat 

hankkeet

Valtionavustushankkeiden 
hankejohtajien verkosto 

pj. STM

Yhdyspintoihin liittyvä 
alueellinen valmistelu

Seuranta-
velvoite

Alueellisen 
valmistelun 

vastuuhenkilö-
verkosto pj. 

STM

Seuranta-
velvoite

Alueellisen valmistelun 
jaosto pj. STM

Nimetään talvella/keväällä 
2021

Nimetään talvella/keväällä 
2021

Nimetään talvella/keväällä 
2021

Nimetään syksyllä 2020

Muut verkostot ja valmisteluryhmät 
esim. teemakohtaiset pj. THL/STM

Pelastustoimen 
alueellisen
valmistelun 

vastuuhenkilö-
verkosto pj. SM

Hankejohtajien verkoston ensimmäinen 
tapaaminen on 24.11 klo 13-15. 



Tulevaisuuden sote-keskus ohjelma

Valtionavustushankkeiden 
lokakuun 2020 raportti 
Hankesalkussa
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Tulevaisuuden sote-
keskus

Hanke etenee
suunnitellusti

Seurattava

Edellyttää nopeita 
toimenpiteitä.



Sote-rakenneuudistus

Valtionavustushankkeiden 
lokakuun 2020 raportti 
Hankesalkussa

E
te

lä
-K

ar
ja

la

E
te

lä
-P

o
h

ja
n

m
aa

E
te

lä
-S

av
o

It
ä-

S
av

o

K
ai

n
u

u

K
an

ta
-H

äm
e

K
es

ki
-P

o
h

ja
n

m
aa

K
es

ki
-S

u
o

m
i

K
ym

en
la

ak
so

La
p

p
i

P
ir

ka
n

m
aa

P
o

h
ja

n
m

aa

P
o

h
jo

is
-K

ar
ja

la

P
o

h
jo

is
-P

o
h

ja
n

m
aa

P
o

h
jo

is
-S

av
o

P
äi

jä
t-

H
äm

e

S
at

ak
u

n
ta

H
el

si
n

ki

H
U

S

It
ä-

U
u

si
m

aa

K
es

ki
-U

u
si

m
aa

Lä
n

si
-U

u
si

m
aa

V
an

ta
a-

K
er

av
a

V
ar

si
n

ai
s-

S
u

o
m

i

Rakenneuudistus

Hanke etenee
suunnitellusti

Seurattava

Edellyttää nopeita 
toimenpiteitä



Työkykyohjelman hankkeet Erva-alueittain

11.11.20208 |

HYKS
Espoon kaupunki
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Eksote
Helsingin kaupunki
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä Keusote
Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsote
Sosiaalialan osaamiskeskus Verso
Vantaan kaupunki 

KYS
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote
Iisalmi, Iisakki
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote
Vaalijalan kuntayhtymä 

OYS 
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelu-kuntayhtymä Soite
Oulun kaupunki 
Rovaniemen kaupunki (+Kemijärvi)

TAYS
Etelä-Pohjanmaan maakunta
Tampereen kaupunki 

TYKS
Pietarsaaren kaupunki
Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Turun kaupunki
Vaasan kaupunki 



• Hakuaika
• Haun painopisteet
• Hakijat
• Haettava euromäärä

Tulevaisuuden sote-keskus –ohjelman 
täydentävä valtionavustushaku 2021



Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Perustason sote - tutkimusverkosto
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus kehittämisohjelma

Erityisasiantuntija, TtT Hanna Tiirinki
10.11.2020



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.

12.5.2020



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.

12.5.2020



Tutkimusverkosto = verkoston jäsenistä 
muodostuva yhteisö
• Tutkimusverkosto perustuu 

vapaaehtoiseen osallistumiseen.
• Tutkimusverkoston toiminta perustuu 

yhteisiin tavoitteisiin, luottamukseen, 
sitoutumiseen ja vastavuoroisuuteen. 

• Verkostoituminen syntyy verkoston 
jäsenten oman toiminnan tuloksena 
riippuen heidän aktiivisuudesta, tutkimus 
kiinnostutkista sekä tavoitteista 
verkostoitumisessa.

12.5.2020



Keistä tutkimusverkosto koostuu?

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

• Verkostossa mukana jo yli 130 tutkimusorientoitunutta 
jäsentä.

12.5.2020



Osallistujien tutkimustaustat 
(kysely 5/2020 verkoston jäsenille)

33%

45%

27%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Suunnitelmissani on väitöstutkimus

Teen väitöskirjaa parhaillaan

Olen väitellyt

En ole suunnitellut tutkimusta, mutta muuten…



Verkoston jäsenten odotukset tutkimusverkostossa
(Kysely tutkimusverkoston jäsenille 5/2020)

61%

52%

82%

12%

82%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Verkostoituminen

Tutkimusideat ja tutkimusyhteistyö

Ajankohtaisen tiedon saaminen ja jakaminen

Apua ja neuvoja tutkimuksen edistämiseen

Kiinnostus tulevaisuuden sote-keskukseen…

Muu, mikä



Seuraava verkostotapaamisen 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?

11.11.2020Tutkimusverkosto 22.9.2020

Puheenvuoroehdotukset ja hissipuheet 
tilaisuuteen tervetulleita!



Lisätietoa Innokylässä

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

12.5.2020

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

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


Research is to see 
what everybody 

else has seen, and 
to think what 

nobody else has
thought. ”

Albert Szent-Gyorgyi)

12.5.2020

KIITOS
Hanna Tiirinki

hanna.tiirinki@thl.fi

mailto:hanna.tiirinki@thl.fi


Tulevaisuuden 
sosiaali- ja 
terveyskeskus -
ohjelma

Kansallisen hanketuen 
kokonaisuus

Etunimi Sukunimi
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos



Valtionavustushankkeiden kansallinen koordinointi
Sisältöuudistus (2020-2022)

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus 

• STM vastaa ohjelman strategisesta 
johtamisesta ja valvoo hankkeita

• Sote-uudistuksen johtoryhmä toimii 
ohjausryhmänä ja sen alaisuudessa toimii 
koordinaatioryhmä

THL

Alueellinen toimeenpano ja 
hanketuki

• Viisi aluekoordinaattoria 
erityisvastuualueittain (erva)

• Kaksi ICT-kehittämispäällikköä

Ohjelman kansallinen viestintä 

THL hanketuki

Rakenneuudistus (2020-2021)

• STM ohjaa rakenneuudistushankkeiden kokonaiskuvaa ja valvoo 
hankkeita

• Alueellisen valmistelun jaosto koordinoi rakenneuudistuksen 
etenemistä ja valmistelua            

Osa-alue 1 STM
- vapaaehtoinen alueellinen valmistelu ja 

hankekoordinaatio

Osa-alue 2
Johtamisen ja 
ohjauksen 
kehittäminen 

STM
- yhteistyömallien rakentaminen (mm. HYTE)
- tutkimus, kehittäminen, innovaatiot, oppiminen (TKIO)
DigiFinland Oy
- alueellisen tietojohtamisen kehittäminen (Toivo-ohjelman 

Virta-hanke)

Osa-alue 3
Toimintatapojen
ja prosessien 

uudistaminen ja
Yhtenäistäminen
digitaalisten 
välinein

THL
- digitaalisten palveluiden kehittämishankkeet osana 

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa
DigiFinland Oy
- Omaolo.fi,116 117, Sähköinen perhekeskus              
Digi- ja väestötietovirasto
- Suomi.fi-palvelut
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Lounais-Suomen AVI hoitaa maksatukset



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

• Yhteistyön ja toimijoiden vuoropuhelun tukeminen 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

11.11.2020 22



• 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
• Monipuolisesti erilaisia sisällöllisiä teemoja, jotka suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä 

THL:n eri asiantuntijoiden ja alueiden toimijoiden kanssa

• Alueellisille hankkeille tarjotaan lisäksi erillinen muutosjohtamisen 
koulutuskokonaisuus

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusten 
kehittämisen hanketuki



Aluekoordinaattori kulkee hankkeiden rinnalla

Aluekoordinaattori on 
alueensa kehittämiskumppani 

• Työskentelee alueilla hanketoimijoiden kanssa 

• Edistää hankkeiden tavoitteiden saavuttamista

• Vastaa hankkeiden sisällöllisiin kysymyksiin

• Verkostoi, verkostoituu ja 
sparraa hankkeita maakunnittain, 
erva-alueittain ja kansallisesti 

• Miia Ståhle, Leena-Kaisa Nikkarinen, Erja 
Mustonen, Pia Suvivuo, Juha Fränti

Oulu

Kuopio

Tampere

HelsinkiTurku

11.11.2020 24

Aluekoordinaattoria
Toimintakenttinä 

yliopistosairaaloiden 
erityisvastuualueet

5



Asiantuntija auttaa erityisosaamisen alueilla

ICT-kehittämispäällikkö
• Tukee sote-keskusten toiminnan ja digitaalisten 

palveluiden sekä  tiedonhallinnan kehittämistä
• Välittää tietoa digikehittämisen ja tiedonhallinnan 

kansallisesta tilannekuvasta
• Tekee tiivistä yhteistyötä rakenneuudistushankkeiden 

verkostoissa 
• Aija Lähdesmäki ja Teppo Taskinen

Erityisasiantuntija
• Tarjoaa tukea lasten ja perheiden 

palvelujen kehittämiselle (Hanne 
Kalmari)

• Tarjoaa tukea sosiaalihuollon 
kehittämiselle (Heidi Muurinen)

2

2
erityis-

asiantuntijaa

ICT-kehittämis-
päällikköä



Hanketuen toimintamalli
• Yhteistyöfoorumina sote-keskusten kehittäjäverkosto

• Sote-keskus- ja rakenneuudistushankkeiden osa-alue 3 toimijat
• Kokoontuu säännöllisesti yhteisiin verkostopäiviin (4 krt/vuosi)

• Lisänä teemakohtaiset verkostot ja valmisteluryhmät
• Säännölliset verkostotapaamiset ja muu yhteinen työskentely
• Kunkin teeman kehittämiseen osallistuvat hanketoimijat, esim. lasten, nuorten ja perheiden 

palveluiden kehittäminen, tiedonhallinta ym.

• Tuen toteutuksessa hyödynnetään laajasti koko THL:n asiantuntemusta ja olemassa 
olevia verkostoja
• Yhteistyö myös muihin hallitusohjelman toteutusta tukeviin erillishankkeisiin ja kokonaisuuksiin 

ja THL:n asiantuntijatyöhön

• Aluekoordinaattorit ja ICT-kehittämispäälliköt aluehankkeiden ensisijaisia THL:n 
yhteyshenkilöitä sote-keskus -ohjelman osalta

11.11.2020 26



Hanketuen sisältökokonaisuudet

Sosiaali- ja terveydenhuollon 
toiminnan kehittäminen

Kehittämistyön ja 
muutosjohtamisen 

edellytysten 
vahvistaminen

Digitaaliset 
palvelut ja 

tiedonhallinnan 
kansallinen ohjaus

THL
Koordinaatio

Hanke-
toimisto

Asiakas- ja 
palveluohjaus

Moniammatillinen
tiimimalli

Hankehallinnon tuki Viestintä
Digitaaliset palvelut 
sote-keskuksissa

Lasten, nuorten ja perheiden 
palveluiden kehittäminen

Sosiaalihuollon 
kehittämisohjelma

Hyötytavoitteiden 
arviointi

Kansalliset tiedon-
hallinnan toimintamallit

Innokylä Muutosjohtamisen valmennus Toimintamallien kehittäminen 
Innokylän työkaluin

Kehittämistyön fasilitointi
ja sparraus

Substanssi-
yksiköt

Ikääntyneiden palvelut

Hyvinvoinnin ja terveyden 
edistäminen

Työkyvyn tuki Mielenterveyden 
edistäminen

Osallisuus

Ehkäisevä päihdetyö

Suun terveydenhuolto Erillishankkeet

• Sisältöjen 
tarkentaminen 
ja toteutus 
yhteistyössä 
THL:n eri 
yksiköiden 
kanssa

• Hyödynnetään 
olemassa olevia 
verkostoja

11.11.2020 27

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Sisältöjen tarkentaminen ja toteutus yhteistyössä THL:n eri yksiköiden kanssa 26Hyödynnetään olemassa olevia verkostoja



Nostoja toteutuksesta ja etenemisestä 1/2

Tukikokonaisuus Yhteyshenkilö 
hanketoimistossa

Teemoja ja näkökulmia (esim.) Työmuodot (esim.)

Sosiaalihuollon kehittämisohjelma Heidi Muurinen • Monialainen ja vaikuttava sosiaalityö ja 
vaikuttava sosiaalihuolto

• Sosiaalihuollon menetelmällinen 
kehittäminen

• Rakenteellinen sosiaalityö

• Ohjeistus monialaisen yhteistyön kirjaamisesta
• Työikäisten asiakassuunnitelman ja kansallisesti 

yhtenäisen vaikuttavuuden arvioinnin 
pilottikokonaisuus

• Osallistavien ja toimintakykyä edistävien 
sosiaalityön menetelmien ja toimintamallien 
käyttöönotto –pilottikokonaisuus

• Selvitystyö rakenteellisesta sosiaalityöstä

Asiakas- ja palveluohjaus Salla Sainio Tarkentuvat syksyn 2020 aikana • Tarpeiden kartoitus syksyn 2020 aikana
• Yhteinen aloitustilaisuus helmi-maaliskuu 2021
• Säännöllisten työpajojen sarja 2021-2022

Lasten, nuorten  ja perheiden 
palveluiden kehittäminen

Hanne Kalmari • Systeeminen viite-kehys LNP-palveluiden
kehittämisessä

• Tietoperustaisuus kehittämistyössä (ml. np-
menetelmät)

• Perhekeskukset osana monialaista sote-
keskusta

• Matalan kynnyksen miepä-palveluiden
vahvistaminen

• Näyttöön perustuvien menetelmien 
impelmentaation tuki

• Verkostotapaamiset (+ työpajat) 
teemakokonaisuuden alueellisille 
hanketoimijoille 

• Lisäksi THL:n fokusoidumpi substanssituki esim. 
kansallinen perhekeskusverkosto,
substanssituki lastensuojelun kehittämistyölle 
(lastensuojelun systeeminen tiimimalli) tarpeen 
mukaan

• Aloitusseminaari tammikuussa 2021: Näyttöön 
perustuvien menetelmien implementointi. 
Jatkotyöskentely verkkotyöpajoissa 2021 
aikana
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Nostoja toteutuksesta ja etenemisestä 2/2
Tukikokonaisuus Yhteyshenkilö 

hanke-
toimistossa

Teemoja ja näkökulmia (esim.) Työmuodot (esim.)

Tiedonhallinta ja digitaaliset 
palvelut

Aija 
Lähdesmäki / 
Teppo Taskinen

• Tiedonhallinnan kansalliset linjaukset
• Etäpalvelut
• Sähköinen perhekeskus
• Kansa-koulu III kirjaamisen tuki

• Verkostot, tilaisuudet ja tukimateriaalit 
Teams-kanavilla teemoittain

• Tilaisuudet/työpajat yhdessä sote-keskus-
ohjelman substanssikehittäjien kanssa

• Toteutus yhteistyössä DigiFinlandin ja 
DVV:n toimijoiden kanssa

Aluehankkeiden viestinnän 
tuki

Satu-Mari 
Tolonen

• Viestinnän linjaukset ja ohjeet
• Alueellisen viestinnän tuki

• Alueviestijöiden verkostotapaamiset
• Keskustelu ja materiaalien jako verkosto 

Teams-kanavalla

Hankehallinto,
yhteiskehittäminen ja arviointi

Niina Peränen / 
Laura
Parviainen

• Ohjelman arvioinnin tulosten kytkeminen 
kehittämistyöhön

• Innokylä kehittämistyön tukena
• Yhteiskehittämisen sparraus

• 2 krt vuodessa järjestettävä arviointipäivä 
ja alueelliset työpajat

• Innokylän fasilitointituki alueellisissa 
työpajoissa ja suunnittelussa

• Innokylän työkalujen käytön koulutukset 
hankkeille

• Alueelliset verkkoinfot eri teemoista
• Hyvien käytäntöjen kokoaminen ja 

tunnistaminen
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Syksyn tulevat tilaisuudet 
• 13.11 Alueviestintäverkoston tapaaminen

• 18.11 Sähköistä perhekeskusta kehittävien hankkeiden yhteinen 
aloitustilaisuus

• 24.11 Innokylän kokonaisuudet käyttöön -verkkokoulutus

• 1.12 Perustukset kuntoon – tiedonhallinnan ja kehittämisen lähtökohdat 
aluehankkeille -teemapäivä

• 8.12 Tulevaisuuden sote-keskus -verkostoaamupäivä: Osallisuuden vahvistaminen 
sote-keskusten kehittämistyössä

• 15.12 Vuoden viimeinen Skype-info aluehankkeille

Käynnissä lisäksi:

• Alueelliset digikehittämisen verkostotilaisuudet (aloituskokousalueella), marras-joulukuussa 
(sovittu alueellisesti)

• Aluekoordinaattoreiden ja ICT-kehittämispäällikköiden jatkuva tuki alueille
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Kevään 2021 aikatauluja ja eteneminen

• Yhteinen työskentely sosiaalihuollon kehittämisohjelman pilottialueille käynnistyvät
• seminaarit/webinaarit 3-4 kpl vuonna 2021 (helmi/maaliskuu, huhtikuu/toukokuu, 2 kpl syksyllä)

• Sote-keskusten kehittämisen kansallinen verkostopäivä: Asiakas- ja palveluohjaus (helmi-
maaliskuu 2021, alustava pvm 2.3) 

• Digikehittäjien verkoston tapaamiset 1 krt/kk (alustavasti kuun 2. keskiviikko)
• Teemoja mm. etäpalvelut, tekoälyratkaisut, asiakas-/palveluohjaus, asiakassuunnitelmat 

monialaisessa yhteistyössä

• Innokylä-infot 13.1, 21.1 ja 10.3

• Aloitusseminaari: Näyttöön perustuvien menetelmien implementointi - laatua ja 
vaikuttavuutta lasten ja nuorten palveluihin 14.1

• Arviointipäivä + aluetyöpajat 3.2

• Kevään arviointi-info 14.4

Aikataulut täydentyvät ja 
tarkentuvat lähiviikkojen 
aikana
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Ota yhteyttä Yhteydenotot ensisijaisesti suoraan vastuuhenkilöille: 
etunimi.sukunimi(at)thl.fi Yleiset palautteet ja tiedustelut: 
tulevaisuudensote(at)thl.fi

Aluekoordinaattorit

Miia Ståhle
HYKSin alue

Erja Mustonen 
KYSin alue 

Juha Fränti
OYSin alue

Leena-Kaisa 
Nikkarinen
TAYSin alue

Pia Suvivuo
TYKSin alue

Asiantuntijat

Hanne Kalmari 
johtava asian-
tuntija, lapsi- ja 
perhepalvelut

Heidi Muurinen 
kehittämispäällikkö, 
sosiaalihuollon 
kehittäminen

Hankehallinto ja viestintä

Anu Niemi 
hankejohtaja, 
ylilääkäri

Anu Muuri 
hankejohtaja, 
johtava 
asiantuntija

Päivi Achté
projekti-
päällikkö

Laura 
Parviainen 
projekti-
suunnittelija

Niina Peränen 
kehittämis-
päällikkö

Satu-Mari Tolonen 
viestinnän 
kehittämispäällikkö

ICT-kehittämispäälliköt

Aija Lähdesmäki
ict-kehittämis-
päällikkö

Teppo Taskinen
ict-kehittämis-
päällikkö
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Kiitos!
soteuudistus.fi

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

Seuraa aihetta somessa
#sote #tulevaisuudensote
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Seuraava 
alueiden Skype 
15.12 klo 12.30-
13.30. 
Kiitos osallistuneille!
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