
Tulevaisuuden 
sosiaali- ja 
terveyskeskus -
ohjelma

Täydennyshaun info: 
sosiaalihuollon ja 
kuntoutuksen kehittäminen 
13.9.2021 klo 11-12



Täydennyshakuun liittyvät kansalliset infot ja työpajat

• Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittäminen
• To 2.9. klo 9-10

• Psykososiaalisten menetelmien saatavuuden parantaminen
• Kolme samansisältöistä infoa: pe 3.9. klo 10-11, ti 14.9. klo 14.30-15.30 ja ma 20.9. klo 10-11 

• Hoidon saatavuuden parantaminen perusterveydenhuollossa
• Pe 3.9. klo 14-15

• Päihdepalveluiden saatavuuden parantaminen
• Ma 6.9. klo 11:30-13:30

• Maksuton ehkäisy
• To 9.9. klo 10-11

• Sosiaalihuollon ja kuntoutuksen kehittäminen
• Ma 13.9. klo 11-12 

• Työpaja (sosiaalihuolto) pe 17.9. klo 13-15

• Ikääntyneiden palvelujen kehittäminen ja kotona asumista tukevien palvelujen erillishaku
• Ke 15.9. klo 14-16

• Kuntoutuksen lisäinfo: toimintakyvyn mittareiden käyttöönotto
• Ma 27.9. klo 12-13

Infotilaisuudet kootusti soteuudistus.fi-
sivulla:
https://soteuudistus.fi/taydennyshaun-infot-ja-
tyopajat

https://soteuudistus.fi/taydennyshaun-infot-ja-tyopajat


Infon sisällöt

• Sosiaalihuollon kehittäminen klo 11:10-11:35

• Sosiaalihuollon kehittämisohjelma – Harri Jokiranta, STM

• Sosiaalihuollon kehittämisohjelman toimeenpanon tuki - Heidi Muurinen, THL

• Tiedoksi: Kansallinen ideointipaja hankevalmistelijoille

• Kysymyksiä ja kommentteja

• Kuntoutuksen kehittäminen klo 11:35-12:00
• Kuntoutuksen kehittämisen periaatteet – Anu Niemi, THL

• Toimintakyvyn arviointi – Heli Valkeinen, THL

• Kuntoutuksen uudistaminen – Anne Kanto-Ronkanen, STM

• Tiedoksi: Aiheeseen liittyviä webinaareja STM:ssä ja THL:ssä

• Hankehakuun liittyvä kuntoutuksen lisäinfo

• Kysymyksiä ja kommentteja 



Sosiaalihuollon 
kehittämisohjelma 

Harri Jokiranta, STM



Lähtökohtia 

Hallitusohjelma: Tavoite 4. Sosiaali- terveydenhuollon palveluiden 
parantaminen

Keino: Perustason palveluiden saatavuuden parantaminen tulevaisuuden 
sotekeskuksissa. ”Laaditaan sosiaalihuollon kehittämisohjelma ja tuodaan 
sosiaalihuollon palveluita vahvemmin osaksi tulevaisuuden sote-keskusta.”

Julkisen hallinnon uudistamisen strategia

Päämäärä 2/6 - Ylisukupolvinen vastuunkanto varmistaa luonnon kantokyvyn

Päämäärä 4/6 - Toiminta pohjautuu tietoon

Toimintalinjaus 1/7 - Järjestämme palvelut ihmislähtöisesti ja monimuotoisesti.

Hallituksen kestävyystiekartta ja hyvinvointitalous

Sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta.



Sosiaalihuollon kehittämisohjelman maasto

• Sosiaalihuollon kehittämisohjelma / tutkimus- ja tietoperustainen sosiaalihuolto

• Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -valtionavustusohjelma

• Sosiaalityön tutkimusohjelma / vtr –rahoituksen tarkoitus ja luonne

• Suomen kestävän kasvun ohjelma (RRF) / Haku 2021 ja synkronointi Tulevaisuuden sote -keskus

OHJELMATYÖ

• SOTE-PELA –rakenneuudistuksen täytäntöönpano

• Sosiaalialan TKKI -rakenteen vakiinnuttaminen

• Hankerahoitus vs. perusrahoituksen varmistaminen

RAKENNETYÖTÄ TEHDÄÄN ON LINE

• Menossa, tulossa ja valmistelussa oleva lainsäädäntö, mikä liittyy ja tukee sosiaalihuollon 

kehittymistä. 

LAINSÄÄDÄNTÖTYÖ KULKEE RINNALLA

• Sosiaalityön ja sosiaalialan koulutuksen kehittäminen - uudet ammattilaissukupolvet

• Aluekehitystyön ja kuntien oman toiminnan strateginen kehittäminen / Toimiva kunta ja 

hyvinvointialue

• Hyvinvointialue on aluetoimija ylitse järjestäjä/tuottaja roolin

BASEMENT ON RAKENNUSALUSTA



PITKÄN AIKAVÄLIN 

systemaattinen kehittäminen

Visio: 

tieto- ja 

tutkimus-

perustainen 

sosiaalihuolto

Sosiaalihuollon ja 

sosiaalityön TKKI rakenne 

- tietoperusta

Toimivat 

”hyvinvointi”tiedon

järjestelmät
Alueellinen ja kansallinen 

TKKI ekosysteemi

Koulutuksen uudistaminen -

käytäntötutkimus osana 

työtä 

Kansallinen ohjaus sekä 

organisaation ja palvelujen  

johtaminen vaikuttavuus-

perustaista

Sosiaalihuollon vaikuttavat 

työkäytännöt ja palvelut  

hyvinvointi- ja yhteistyöalueilla 

(perus- ja  erityispalvelut)

Sosiaalihuolto on enemmän 

kuin palvelut 

(elämäntilanne-lähtöisyys 

kuntapolitiikoissa)



Sosiaalihuollon 
kehittämisohjelman 
toimeenpanon tuki

Heidi Muurinen, THL



Sosiaalihuollon kehittäminen 

• Hankeoppaan mukaan sosiaali- ja 
terveydenhuollon tasapainoon tulee 
hankkeiden jatkototeutuksessa 
kiinnittää huomiota

• Sosiaalihuollon kehittäminen voi liittyä 
Tulevaisuuden sote-keskus –ohjelman 
keskeisiin sisältöihin 

• Sosiaalihuollon kehittämisohjelman 
mukaista kehittämistyötä toteutetaan 
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus 
–ohjelmassa

• Sosiaalihuollon kehittämisohjelman 
mukaiset kehittämistoimet voivat liittyä:

1. Monialaisen ja vaikuttavan 
sosiaalihuollon kehittämiseen

2. Sosiaalihuollon menetelmälliseen 
kehittämiseen

3. Rakenteellisen sosiaalityön 
kehittämiseen

• THL tukee sosiaalihuollon alueellista 
kehittämistä alueelta nousevien 
tarpeiden mukaan ja tarjoaa 
sosiaalihuollon sisällölliseen 
kehittämiseen sosiaalihuollon 
kehittämisohjelman mukaisia 
hanketuen kokonaisuuksia.



Toimeenpanon tuen kokonaisuudet

1. Monialainen ja vaikuttava sosiaalihuolto 

• Työikäisten asiakassuunnitelman pilotti (2020-2022)

• Työpajasarja Sote-uudistus ja sosiaalityö: Miten monialaisuutta edistetään 
käytännössä? (2021-2022)

2. Sosiaalihuollon menetelmällinen kehittäminen

• Osallistavien sosiaalityön menetelmien pilotti (2021)

• Sosiaalihuollon vaikuttavien menetelmien jatkokehittäminen (2022-2023)

3. Rakenteellinen sosiaalityö

• Rakenteellisen sosiaalityön selvitykset (2021)

• Rakenteellisen sosiaalityön kehittämistyöpajat (2021-2023)



Työpajasarja Sote-uudistus ja sosiaalityö: Miten 
monialaisuutta edistetään käytännössä? (2021-2022)

• Työpajasarja koostuu kolmesta kansallisesta tilaisuudesta ja 
yhteistyöalueiden työpajoista ajalla 13.9.2021-28.2.2022

• Työpajasarjalla tuetaan monialaisen yhteistyön edistämistä sekä 
sosiaalityön ja -ohjauksen sisällöllistä kehittämistä hyvinvointialueilla
• Hyvinvointialueet voivat jakaa ideoita ja tuotoksiaan muille ja hyödyntää 

muilta oppimaansa

• Lisäksi työpajasarjan ydinviestit ovat hyödynnettävissä kansallisesti 
palveluiden yhteensovittamiseen liittyvässä tuessa ja ohjauksessa.

• Lisätietoja soteuudistus.fi –sivustolla.

https://soteuudistus.fi/-/sote-uudistus-ja-sosiaalityo-miten-monialaisuutta-edistetaan-kaytannossa-


Sosiaalihuollon vaikuttavien menetelmien 
jatkokehittäminen (2022-2023)
• THL tuottaa osallistavan sosiaalityön 

menetelmien pilotin pohjalta 2–3 mallinnusta 
työikäisten parissa käytettävistä vaikuttavista 
menetelmistä, jotka kuvataan Innokylään
alkuvuonna 2022.

• Hanketuki muodostuu työpajasarjasta, jonka 
avulla alueita tuetaan ottamaan menetelmiä 
käyttöön

• Menetelmien vaikuttavuutta arvioidaan 
asiakassuunnitelmiin sisältyvän AVAIN-
tietosisällön avulla

• Hyvinvointialueita tuetaan tekemää jatkuvaa 
vaikuttavuuden arviointia osana 
sosiaalihuollon asiakastyötä.

• Lisäksi THL tuottaa hanketuen 
kokonaisuudesta tutkimustietoa sosiaalityön 
menetelmistä, jotka ovat vaikuttavimpia 
toimeentulotukiriippuvuuden 
vähentämiseksi.

Käytännön asioita:

• Menetelmät valitaan loppuvuoden 2021 aikana

• Ilmoittautuminen mukaan:

• Valitut menetelmät esitellään Metodisuus ja osallistava sosiaalityö –
seminaarissa 11.2.2022 klo 9-12

• Ilmoittautuminen  avataan helmikuussa

• Mukaan voivat ilmoittautua kaikki hankealueet

• Kahden menetelmän osalta edellytetään, että 
asiakastietojärjestelmässä on käytettävissä uusin versio työikäisten 
asiakassuunnitelmasta ja AVAIN-tietosisällöstä, yhden menetelmän 
arvioinnissa hyödynnetään muita mittareita

• Työpajat on tarkoitettu esihenkilöille/kehittäjille, jotka tukevat 
menetelmien käyttöönottoa työyhteisössään

• Työpajat järjestetään keväällä ja syksyllä 2022 sekä keväällä 
2023

• Lisäksi syksyllä 2022 ja 2023  järjestetään Rakenteellinen sosiaalityö 
ja vaikuttavat menetelmät -seminaarit



Rakenteellisen sosiaalityön kehittämistyöpajat (2021-2023)

• THL toteuttaa useita selvityksiä, joiden 
yhteisenä tavoitteena on jäsentää 
rakenteellisen sosiaalityön tekemisen tapoja 
sekä luoda edellytyksiä vahvistaa tietoon 
perustuvaa sosiaalihuollon johtamista ja 
kehittämistä. 

• Selvitystyön pohjalta THL järjestää syksyllä 
2021 kaksi työpajaa (25.10. ja 25.11.), joihin 
kutsutaan 1 edustaja/hyvinvointialue. 
Työpajojen tavoitteena on:

• muodostaa kansallisesti yhteinen käsitys 
rakenteellisesta sosiaalityöstä ja yhdessä 
tuotettavista tietosisällöistä sekä

• lisäksi työpajoissa viimeistellään ehdotusta 
rakenteellisen sosiaalityön näkökulman 
lisäämisestä järjestämisen tietomalliin, KUVA-
mittareihin, hyvinvointikertomukseen ja THL:n
asiantuntija-arvioihin. 

• THL:n järjestämän työpajoista ja seminaareista 
muodostuvan toimeenpanon tuen kokonaisuuden 
tavoitteena on, että rakenteellisen sosiaalityön 
tiedontuotanto on vahvistunut alueellisesti ja 
kansallisesti.

• Toimeenpanon tuen kokonaisuus jatkuu syksylle 
2023 saakka ja tarkentuu syksyn 2021 pohjalta. 

• Jatkotuen toteutus ja aikataulu (2022-2023):

• Kevät 2022: jatkoaskellusten 
suunnittelu THL:n sisäisissä ja kansallisissa työpajoissa 

• Syksy 2022: kaksi kansallista työpajaa +  rakenteellinen 
sosiaalityö ja vaikuttavat menetelmät -seminaari

• Kevät 2023: kaksi kansallista työpajaa syksyllä 2022

• Syksy 2023: rakenteellinen sosiaalityö ja vaikuttavat 
menetelmät –seminaari



Tiedoksi: Kansallinen ideointipaja 
hankevalmistelijoille 17.9. klo 13-15
• Kukin hyvinvointialue voi halutessaan 

pitää hissipuheen kehittämisaihiostaan 
ja saada siihen palautetta muilta 
alueilta. 

• Tilaisuuteen voi osallistua yhdeltä 
hyvinvointialueelta enintään kaksi 
hankevalmistelijaa

• Olet tervetullut tilaisuuteen myös 
kuulemaan muiden 
kehittämissuunnitelmista vaikket pitäisi 
hissipuhetta.

Ohjelma

• 13:00 – 13:20 Täydennyshaku ja 
sosiaalihuollon kehittämisohjelman 
toimeenpanon tuki

• 13:20 – 14:40 Hyvinvointialueiden 
hissipuheet ja muiden alueiden 
kommentit

• 14:40 – 15:00 Yhteenveto ja tilaisuuden 
päätös

Lisätiedot ja ilmoittautumislomake 
soteuudistus.fi tapahtumakalenterissa.

https://soteuudistus.fi/tapahtumat/2021-09-17/taydennyshakuun-liittyva-tyopaja-sosiaalihuollon-kehittaminen


Kysymyksiä tai 
kommentteja?



Heidi Muurinen, kehittämispäällikkö 
(etunimi.sukunimi@thl.fi)

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

soteuudistus.fi

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

