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• Avointa vuorovaikutusta ja toisilta oppimista painottava työskentelytapa, jossa 
kehittäjinä ovat tasavertaiset toimijat. 

• Ihmisten välistä tavoitteellista yhteistyötä.

• Yhteiskehittämisen kohteena voi olla: strategia, arvo, tuote, palvelu, tilaratkaisu, 
liikeidea tai toimintatavat.

• Voidaan tehdä: Yrityksissä, järjestöissä, kunnissa, kaveriporukoissa, kouluissa, 
fyysisissä tai virtuaalisissa yhteisöissä.

• Milloin yhteiskehittämisestä on hyötyä
• Meillä on yhteinen asiakas 

• Etsitään uusia tapoja yhteistyön sujuvoittamiseen ja tehostamiseen

• Haetaan ratkaisuja monimutkaisiin ja ajankohtaisiin ilmiöihin 

• Pyritään toteuttamaan jotain strategiaa tai visiota

Yhteiskehittäminen



Toimijaverkoston kokoaminen

• Omat ja muiden, jo tunnistettujen, ydintoimijoiden resurssit ja kyvykkyydet 

• Kehittämistarpeesta viestiminen tarvittavien kumppaneiden tunnistamiseksi

• Käyttäjiin ja heidän arkeensa tutustuminen.

• Keskustelu ja vuorovaikutus yhteiskehittämiskumppaneiden kesken yhteisen 

ymmärryksen, merkityksen ja kielen luomiseksi!



Käytännön toteutuksen suunnittelu

• tavoitteiden, tavoiteltujen hyötyjen ja vaikutusten täsmentäminen 

kumppaneiden kanssa

• toteutussuunnitelman laatiminen: kuka, mitä, miten, milloin sekä toteutuksen 

vaatimat resurssit

• Viestintäsuunnitelma: kuka, mitä, kenelle, missä ja milloin. 

• Arviointisuunnitelma

• Tietoturva- ja tietosuojavaatimukset

• Sopimukset

• Keskustelu ja vuorovaikutus yhteiskehittämiskumppaneiden kesken yhteisen 

ymmärryksen ja kielen luomiseksi! 



Toteutus

• Jatkuva vuoropuhelu yhteiskehittämiskumppaneiden kanssa!

• Iteratiivinen ote: jatkuva arviointi ja valmius muutoksiin.

• Loppuarviointi: tavoitteiden saavuttaminen, koetut ilot ja haasteet, opit ja 

oivallukset.

• Jatkotoimenpiteistä sopiminen.



Tulosten, kokemusten ja oppien hyödyntäminen ja 

levittäminen sekä ratkaisujen luova käyttöönotto

• Tulosten, kokemusten ja oppien hyödyntäminen kaikkien 

yhteiskehittämiskumppaneiden toimesta

• Tulosten, kokemusten ja oppien levittäminen 

• Ratkaisujen luova käyttöönotto

MUISTA MYÖS: 

Ratkaisujen käytön vaikutusten arviointi!



Avoin yhdessä kehittäminen on Innokylän

perusajatus

• Innokylän tarkoituksena on varmistaa, että kehittäminen on tarvelähtöistä ja 

avointa yhteiskehittämistä.

• Kehitä tarvelähtöisesti huomioimalla eri toimijoiden näkökulmat ja tarpeet

• Kehitä yhdessä: ota kehitettävän asian kannalta merkitykselliset toimijat ja 

kumppanit heti kehittämisprosessin alusta alkaen mukaan

• Hyödynnä jo kehitettyjä malleja ja ratkaisuja

• Jaa kehittämis- ja arviointitietoa avoimesti

• Yleistä kehittämistulokset helposti hyödynnettävään muotoon



Innokylä tukena yhteiskehittämisessä

Yhteiskehittäminen Tulevaisuuden sotekeskus – ohjelmassa? 

• Tiedon vapaata liikkumista ja avointa jakamista 

• Muiden ideoiden hyödyntämistä ja toisilta oppimista

• Yhteistä päämäärää kohti kulkemista

• Oman roolin tunnistaminen isossa kokonaisuudessa

• Uskallusta ja rohkeutta uusien verkostojen hyödyntämistä kehittämistyössä

• Me henkeä ja uteliasta mieltä uusille näkökulmille



Innokylä tukena yhteiskehittämisessä

Innokylä tarjoaa

- Julkaisualustan kehittämistyön näkyväksi tekemiseen  -> mahdollisuus  

vertaisoppimiseen 

- Nostaa esiin alueilla tehtyä kehittämistyötä ja tuloksia (viestintä, tapahtumat)

- Olemme tukena alueellisten työpajojen ja verkostofoorumeiden suunnittelussa 

ja toteutuksessa

- Valmennusta asiakaslähtöiseen kehittämiseen

- Vinkkaamme hyvistä yhteiskehittämisen menetelmistä 



Tervetuloa! THL:n Innokylän tiimi

Merja Lyytikäinen

(kehittämisen tuki, Innokylän some-kanavat)

Hanne Savolainen

(tuutorikoulutus ja valmennukset, 

kehittämisen tuki)

Ota yhteyttä!

toimitus@innokyla.fi

etunimi.sukunimi@thl.fi

mailto:toimitus@innokyla.fi
mailto:etunimi.sukunimi@thl.fi


Ajankohtaista viestinnästä 
uudistuksen viestintä 
& työnjako kansallisesti ja alueilla 

Alueiden Skype 7.4.2020

vs. viestintäpäällikkö Satu-Mari Tolonen, STM

viestintäpäällikkö Piritta Rautavuori, THL



• Pääministeri Sanna Marinin hallitus valmistelee 
hallitusohjelman mukaisesti sote-uudistusta. Uudistuksen 
tavoitteena on 
• tarjota kaikille suomalaisille yhdenvertaisia, laadukkaita ja 

ihmislähtöisiä sosiaali- ja terveyspalveluita 

• parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta 

• kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja 

• turvata ammattimaisen työvoiman saanti sosiaali- ja 
terveyspalveluihin 

• vastata ikääntymisen ja syntyvyyden laskun aiheuttamiin haasteisiin

• hillitä kustannusten kasvua.

• Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen 
järjestäminen siirretään aiempaa suuremmille 
itsehallinnollisille alueille. 

• Sote-uudistus tehdään ihminen edellä ja monialaisessa 
yhteistyössä.

Sote-uudistuksen tavoitteet: ihminen edellä



Sote-uudistuksen viestinnän linjaukset nojaavat hallituksen viestintästrategiassa 

kiteytettyihin hallituksen viestinnän arvoihin.

• Luotettavuus – Viestinnällä varmistetaan, että ihmiset voivat luottaa saavansa 

oikeaa ja luotettavaa tietoa tasapuolisesti ja oikea-aikaisesti. Sote-

uudistuksesta viestitään punnitun ja tutkitun tiedon perusteella.

• Avoimuus – Viestintä on avointa ja läpinäkyvää. 

• Selkeys – Sote-uudistuksesta viestitään hyvällä ja selkeällä kielellä. Tieto 

tehdään helposti löydettäväksi.

• Rohkeus – Uudistuksesta käytävää keskustelua seurataan ja siihen 

osallistutaan rohkeasti. Myös keskeneräisistä asioista viestitään.

• Vuorovaikutteisuus – Viestintä on avainasemassa uudistuksen 

onnistumisessa. Onnistuminen varmistetaan avoimella vuoropuhelulla ja 

luottamuksellisen ilmapiirin rakentamisella kaikkien sidosryhmien kesken.

Viestinnän perustana hallituksen viestintästrategia



Viestinnän tavoitteet

• Tukea viestinnällisesti uudistuksen päämääriä.

• Kuvata ymmärrettävästi uudistuksen tarpeellisuus.

• Sanoittaa selkeästi monimutkaista kokonaisuutta.

• Konkretisoida muutoksen vaikutuksia kohdennetusti 

eri kohderyhmille.

• Vahvistaa uudistuksen uskottavuutta ja rakentaa 

luottamusta.



Viestinnän vastuut ja roolit



Kohde-

ryhmä

Valmistelijat Asiantuntijat Henkilöstö Päättäjät Sidosryhmät Suuri yleisö

Rooli Toteuttavat 

sote-

uudistuksen 

hankkeita 

alueilla

Osallistuvat julkiseen 

keskusteluun, 

tuottavat tietoa, 

haluavat osallistua ja 

vaikuttaa

Tekevät työtä, 

jonka 

järjestämiseen 

ja sisältöihin

uudistus 

vaikuttaa 

Päättävät 

kansallisesti tai 

alueellisesti 

uudistukseen 

liittyvistä asioista

Tuottavat 

palveluja, 

tuottavat tietoa, 

haluavat 

osallistua ja 

vaikuttaa

Käyttävät 

palveluja, osal-

listuvat niiden 

kehittämiseen, 

käyttävät ääni-

oikeuttaan 

Kohde-

ryhmän

jäsenet

(esimerk-

kejä)

Valmistelijat

alueilla ja 

valtakunnal-

lisissa orga-

nisaatioissa

Tutkimusyhteisö,

sote-alan koulutus-

organisaatiot, 

mielipidevaikuttajat 

Sote- ja 

pelastusalan 

ammattilaiset

Kansanedustajat,

kunnanvaltuute-

tut, muut luotta-

mushenkilöt

Sote-alan

järjestöt, 

etujärjestöt, 

yritykset

palvelujen 

käyttäjät, 

asukkaat

Viestintä-

vastuu

THL (alueet),

STM, VM, 

SM

STM, VM, SM, THL STM, VM, SM, 

THL

STM, VM, SM STM, VM, SM THL, STM, VM, 

SM

Viestinnän 

yhteistyö-

kumppani

Alueiden 

viestijät

Kunnat, henki-

löstöjärjestöt, 

Kuntatyön-

antajat

Kattojärjestöt,

sote- ja 

pelastusalan 

organisaatiot

Media

Viestinnän pääkohderyhmiä ja viestintävastuut



Kanava Kohderyhmä Sisältö tai toimenpiteet Arviointi ja mittarit

soteuudistus.fi Ensisijaisesti 

valmistelijat

Kaikki 

Perustiedot, tiedotteet, ohjeet, 

kolumnit, muu toimitettu 

aineisto 

Sivujen käyttäjämäärät, 

sivuilla käytetty aika, 

mediaseuranta

Sosiaalinen media Kaikki Ajankohtaiset nostot Jakamisten ja 

kommentointien määrä

Kokoukset, seminaarit, 

muut tilaisuudet, 

verkkolähetykset 

Alkuvaiheessa

erityisesti valmistelijat, 

päättäjät, henkilöstö, 

sidosryhmät

Ajankohtaiset asiat valmistelu-

vaiheen mukaisesti: 

kommentointia tai lausuntoja 

varten, tiedoksi

Osallistujamäärä,

keskustelun ja 

kysymysten määrä

Uutiskirje, blogi ja muu 

toimitettu sisältö

Kaikki Ajankohtaiset nostot Tilaajien määrä, 

luettujen kirjeiden määrä 

Media Kaikki tiedotteet, tiedotustilaisuudet,

taustatilaisuudet, haastattelut

Viestintäkanavia kohderyhmittäin



> vuonna 2019 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko  Kesä

Sote-uudistuksen viestinnän aikataulu 1/2020

•

•

•

•

•

•



• soteuudistus.fi-sivujen sisällön täydentäminen

• Kevään ja kesän viestinnän valmistelu 

• Tilaisuudet

• Esittelymateriaalit (kuvat, kuviot, graafit uudistuksesta)

• Uutiskirje 

• Alueellisen viestintäverkoston yhteistyön tiivistäminen

Viestinnässä meneillään juuri nyt



Logo

- Logo käytettäväksi alueiden omissa diapohjissa ja muussa viestinnässä

- Tulossa myös ruotsiksi

Logo ja graafinen ohjeisto on ladattavissa osoitteesta 

soteuudistus.fi/viestinta



Ihminen edellä

Sote-uudistus yhtenä kuvana



Tulevaisuuden sosiaali- ja 

terveyskeskus
Viestintä

Piritta Rautavuori, viestintäpäällikkö, THL



• Viestintä tukee ohjelman tavoitteiden saavuttamista.

• Viestintä on avointa, aktiivista, vuorovaikutteista ja oikea-aikaista.

• Vain viestintä ei tee viestintää. Viestintä ja vuorovaikutus eri 

kohderyhmien kanssa kuuluvat kaikille ohjelmaan osallistuville. 

Viestinnän periaatteita



- THL vastaa ohjelman kansallisesta viestinnästä.

- Tehtävää varten THL on palkannut viestinnän kehittämispäällikön 
(Satu-Mari Tolonen 1.5.2020 alkaen) 

- Hän linjaa ja tukee alueiden viestintää (verkostojen ylläpito, 
ohjelman ydinviestit, tukimateriaalit, kuvat, graafit, videot jne.). 

- Alueet vastaavat omien hankkeidensa viestinnästä, myös 
kansalaisviestinnästä ja kansalaisten osallistamisesta.

- Ohjelman kokonaisviestinnässä hyödynnetään Soteuudistus.fi-
sivustoa, Innokylää sekä THL:n ja STM:n viestintäkanavia 
(verkkosivut, somekanavat, uutiset, tiedotteet, uutiskirje).

- Kanavissa nostetaan kansallisten näkökulmien lisäksi esiin 
alueellisia hankkeita.

Viestinnän roolit



• Hallituksen tavoitteena on vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon perustason 
palveluita ja siirtää painopistettä ehkäisevään työhön. 

• Peruspalveluita kehitetään Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -
ohjelmassa. Sen tarkoituksena on kehittää sellaisia sosiaali- ja 
terveyspalveluiden kokonaisuuksia, jotka vastaavat väestön palvelutarpeisiin. 

• Ohjelma tähtää sosiaali- ja terveydenhuollon toimintatapojen uudistamiseen, 
jotta ihminen saa tarvitsemansa palvelut sujuvasti ja avun yksilöllisten 
tarpeidensa mukaan.

• Ohjelmassa kehittämistyötä tehdään alueilla yhdessä palveluiden käyttäjien ja 
ammattilaisten kanssa. 

• Palveluja kehitetään ohjelmassa niin, että ne voidaan ottaa käyttöön 
hallitusohjelman mukaisessa sote-rakenteessa eli tulevissa maakunnissa.

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman

ydinviestit



Sote-uudistuksen viestinnän yhteystiedot 

STM – sote-uudistuksen kokonaisuus
Viestinnän suunnittelu, koordinointi ja toteuttaminen

• Satu-Mari Tolonen (30.4.2020 asti), Riikka Nurmi (1.5.2020 alkaen)

soteuudistus.fi

• Sonja Kärkkäinen 

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma 

• Sanna Leinonen 

THL – Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma
• Piritta Rautavuori (30.4.2020 asti), Satu-Mari Tolonen (1.5.2020 alkaen)

VM – Rakenne ja rahoitus
• Thomas Sund, Lotta Englund 

SM – Pelastustoimen uudistus
• Saara Nevala



Lähetyksessä esitetyt, olennaisimmat kysymykset 
päivitetään myös soteuudistus.fi -sivun UKK-osioon:

https://soteuudistus.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-
valtionavustuksista

#sote #tulevaisuudensote

https://soteuudistus.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-valtionavustuksista




•

•

•

•

•

•



•

•

•

•

•

•







•

•

•

•



•

•

•

•

•

•



•

•

•

•

•

•

•



•
•

•

•
•



•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN LAITOS

Henkilökohtainen budjetointi vammaispalveluissa

4/7/2020 Henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhanke TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN LAITOS 39



TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN LAITOS

Henkilökohtainen budjetointi
vaspalveluissa

4/7/2020 Henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhanke 40

https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/ajankohtaista/henkilokohtaisen-

budjetoinnin-hanke

Tietoa vammaispalvelujen sähköisessä käsikirjassa, 

myös ruotsiksi 

21.4.2020 Hankehaun esittely, 

ilmoittautumislinkki 21.4. tilaisuuteen käsikirjan HB-sivuilla, jonne tulee myös tilaisuus ja 

aineistot

5.5.2020 Hankesuunnittelun tueksi kysymyksiä ja vastauksia –tilaisuus

Kysymyksiä ja tiedusteluja hankehausta voi lähettää  HB-hanke(at)thl.fi sähköpostiin. 

Kokoamme kysymyksistä  vastauskokonaisuuksia usein kysytty sivustolle käsikirjaan.

https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/ajankohtaista/henkilokohtaisen-budjetoinnin-hanke


TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN LAITOS 414/7/2020

Henkilökohtaisen budjetoinnin –
kokeiluhankeella tavoitellaan:

Henkilökohtainen budjetti on yksilöllisesti räätälöidyn avun ja tuen järjestämisen tapa, jossa henkilö on 

itse keskiössä suunnittelemassa valitsemassa ja järjestämässä avun, tuen ja palveluiden 

kokonaisuutta. 

Tavoitteena on vahvistaa henkilön itsemääräämisoikeutta, osallisuutta ja valinnanmahdollisuuksia siten, 

että apua ja tukea on saatavissa joustavasti elämän eri tilanteisiin ja tarpeisiin kullekin henkilölle 

parhaiten sopivalla toteutustavalla. 

Minkälainen olisi Suomen malli?

Kokeiluhankeen aikana rakennetaan yhteistyössä alueiden kanssa  HB:n Suomen Malli, joka kuvataan 

hallituksen esitykseen muotoon vuoden 2021 lopussa. 

Hankkeen aikana kootaan runsaasti erilaista HB:hen liittyvää aineistoa, kokemuksia ja pohdintoja. 



TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN LAITOS

HB / Valtionavustukset

• Alueellista kehittämistyötä varten kunnille ja kuntayhtymille jaetaan 
valtionavustuksia yhteensä enintään noin 3,3 miljoonaa euroa.

• Hakuaika on näillä näkymin 25.3.-25.5.2020.

• STM tekee valtionavustuspäätökset kesällä 2020.

THL:n vammaispalvelujen käsikirjan sivuilla HB-sivut

7.4.2020 42



TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN LAITOS

Hanketyöskentely

• THL vetää valtakunnallista kehittämistyötä, jonka osana alueelliset kokeilut 
toimivat.

• Alueelliset kokeilut eivät tarkoita asiakkaiden todellisten palvelukokonaisuuksien 
tai hallintopäätösten tekemistä.

• Kokeiluissa kerätään tosiasiallista asiakastietoa palveluntarpeista, 
palvelukokonaisuuksista ja kerätyn tiedon perusteella analysoidaan, miten 
henkilökohtaista budjettia voitaisiin käyttää, jos se olisi lainsäädännössämme.

• Asiakkaat osallistetaan työskentelyyn ja pohditaan vaihtoehtoja yhdessä.
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TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN LAITOS

Hanketyöskentely

• Alueellinen kokeiluaika on syksystä 2020 syksyyn 2021.

• Alueiden työntekijät käyvät säännöllisesti THL:n työpajapäivillä, joissa 
kerätty tieto ja havainnot kootaan ja analysoidaan.

• Hankkeen ympärille muodostuu verkostotyöskentelyä, jossa mukana 
mm. järjestöjä ja muita tahoja. Työskentelyssä käytetään mukana 
Innokylää. 

• THL työstää raporttia kaiken aikaa ja sen on tarkoitus valmistua vuoden 
2021 loppuun mennessä.
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