
Hankkeiden koordinointi ja hanketuki 
 
Hankehallinnollinen ohjaustilaisuus 6.10.2020 

 
 Niina Peränen, kehittämispäällikkö, THL 

Hanna Manelius, projektipäällikkö ja Elina Välikangas,  

Virta-hankepäällikkö, DigiFinland Oy 

Matti Hiltunen, hankepäällikkö ICT-muutosohjelma, DVV 



Valtionavustushankkeiden kansallinen koordinointi 
Sisältöuudistus 

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus  
Rakenneuudistus 

THL 
 

Alueellinen toimeenpano ja 
hanketuki 
- Viisi aluekoordinaattoria 
erityisvastuualueittain (erva)  
- Kaksi ICT-kehittämispäällikköä 
 
 
Ohjelman kansallinen viestintä  
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• STM ohjaa rakenneuudistushankkeiden kokonaiskuvaa ja valvoo 

hankkeita 

• Alueellisen valmistelun jaosto koordinoi rakenneuudistuksen 

etenemistä ja valmistelua             

Lounais-Suomen AVI hoitaa maksatukset 

 

Osa-alue 1  
 
 
 
 Osa-alue 2 
Johtamisen ja  

ohjauksen  

kehittäminen  

 
 
 
 
 Osa-alue 3 
Toimintatapojen 

 ja prosessien  

uudistaminen ja 

Yhtenäistäminen 

digitaalisten  

välinein 

 

    
  
  

 
 
 
 

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

ohjelman Virta-hanke) 
 

 
THL 
- digitaalisten palveluiden kehittämishankkeet osana 

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa 
DigiFinland Oy 
- Omaolo.fi,116 117, Sähköinen perhekeskus               

Digi- ja väestötietovirasto 

- Suomi.fi-palvelut 

 
  

STM 
- vapaaehtoinen alueellinen valmistelu ja 

hankekoordinaatio 
 

 

• STM vastaa ohjelman strategisesta 

johtamisesta ja valvoo hankkeita 

• Sote-uudistuksen johtoryhmä toimii 

ohjausryhmänä ja sen alaisuudessa toimii 

koordinaatioryhmä 



THL:n tehtävät ja rooli 

Kehittämispäällikkö Niina Peränen, THL 



Tuen tavoitteena 

• vahvistaa hankkeiden polkua kohti kansallisia ja alueellisia tavoitteita  

• varmistaa, että sote-keskusten sisällöllinen kehittäminen ja tiedonhallinta tukevat toisiaan 

 

Käytännön toiminta ja toteutus 

• yhteistyötä ja vuoropuhelua maakunnittain, erva-alueittain ja kansallisesti  

• koordinointia ja tukea toimijoiden keskinäiselle verkostoitumiselle 

• säännöllistä arviointia ohjelman tavoitteiden toteutumisesta 

 

Viestintä ja viestintäkanavat 

• vuorovaikuttamista ja viestintää sisäisesti ja ulkoisesti kasvokkain, virtuaalisesti ja eri 
viestintäkanavilla 

• esimerkiksi tapahtumia, tilaisuuksia, uutiskirjeitä, blogeja ja sosiaalisen median sisältöjä 

• kehittämistyön tulosten ja hyvien toimintamallien kotipesäksi verkkoympäristö Innokylä 

  

 

THL tarjoaa tukea koko hankekauden 



• Viisi aluekoordinaattoria työskentelee alueilla (erva) 

• Alueellinen tuki suunnitellaan yhteistyössä hankkeiden kanssa 

• Tuki kohdistuu erityisesti kehittämistyön sisällöllisiin kysymyksiin 

• THL:n hanketoimisto järjestää kansallisia tilaisuuksia ja 

työpajoja keskeisistä sisältöteemoista  

• Muun muassa asiakas- ja palveluohjaus, lasten ja perheiden palveluiden 

kehittäminen, monialainen sosiaalityö ja vaikuttava sosiaalihuolto,  

osallisuuden vahvistaminen, sote-keskusten vastaanottopalvelujen 

kehittäminen 

• Neljä hanketoimijoiden verkostopäivää vuosittain, lisäksi teemakohtaisia 

tapahtumia 

• Muutosjohtamisen koulutus alueellisille hankkeille 

 

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus  

-ohjelman hanketuki 



Sote-rakenneuudistushankkeiden hanketuki 

• THL koordinoi rakenneuudistuksen osa-alue 3 hankkeiden 

kansallista ja alueellista hanketukea 

• Alueiden yhteyshenkilöinä 2 ICT-kehittämispäällikköä 

• Työmuodot 
• Yhteistyörakenteiden luominen ja ylläpitäminen kansallisesti ja 

alueellisesti 

• Verkostotilaisuudet, työpajat ja muut tapahtumat 

• Tiedonjako, vuorovaikutus ja tukimateriaalit eri kanavissa 

• Keskeiset teemat 
• etäpalvelut, tiedonhallinnan kansalliset vaatimukset, asiakas- ja 

palveluohjaus 

 

 



Aluekoordinaattorit 

• Juha Fränti (OYS-erva)  

• Leena-Kaisa Nikkarinen (TAYS-erva)  

• Erja Mustonen (KYS-erva) 

• Pia Suvivuo (TYKS-erva) 

• Miia Ståhle (HYKS-erva) 

Yhteystiedot 

ICT-kehittämispäälliköt 

• Aija Lähdesmäki (HYKS-, TAYS- ja 

TYKS-ervat) 

• Teppo Taskinen (KYS- ja OYS-

ervat) 

 

 

 

Sähköpostit  etunimi.sukunimi(at)thl.fi 

Hanketoimisto tulevaisuudensote(at)thl.fi 



Ajankohta Tilaisuus Kohderyhmä (va) 

6.10. klo 10-15 Hankehallinnollinen ohjaustilaisuus 

 

Tulevaisuuden sote-keskus 

Rakenneuudistus 

7.10. klo 9.30-11  Hyötytavoitteiden arvioinnin verkkoinfo 

hankkeille 

Tulevaisuuden sote-keskus 

 

7.10 klo 10.30-12 Sote-uudistuksen alueviestintäverkoston 

aloituspalaveri 

Tulevaisuuden sote-keskus 

Rakenneuudistus 

13.10 klo 12.30-13.30 STM/THL verkkolähetys (skype) alueille 

(järjestetään kerran kuussa samaan aikaan) 

Tulevaisuuden sote-keskus 

Rakenneuudistus 

 

20.10 klo 9-10 Innokylä-koulutus  Rakenneuudistus 

10.11 klo 12.30-13.30 STM/THL verkkolähetys (skype) alueille 

(järjestetään kerran kuussa samaan aikaan) 

21.10 klo 9-10 Innokylän kokonaisuudet käyttöön -

verkkoklinikka 

Tulevaisuuden sote-keskus 

 

8.12.2020 (koko päivä) Tulevaisuuden sote-keskusten kehittäjien 

kansallinen verkostopäivä 

Tulevaisuuden sote-keskus 

 

THL/STM – Kansallisen hanketuen aikatauluja 


