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8.3.2019 SOTEMAKU 
valmistelu päättyi

Elokuu 2019 
”Sote-uudistus tehdään 
nyt ihmisten palvelut 
edellä”

I&O ja LAPE 
täytäntöönpano

Tietojärjestelmä- ym. 
kehitystyö

EPSHP

Vapaaehtoinen SOTE ky 
aloitus 2021

19.11.2019 poliittinen ohjausryhmä 
aloitus 2022

valmistelun jatkon 
määrittely kevät 2020

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus 
• Hakija ja hallinnoija Seinäjoen kaupunki

• KH 25.11.2019 organisointi päätös 
• Hakemuksen valmistelutyö käynnistynyt

Muut 
kehittämishankkeet 

(STM:n mom. 33.60.69)

Rakenneuudistuksen 
valmistelua tukevat 

hankkeet 
(VM:n mom. 28.70.05)

Verkostot jatkavat
Kehittämisaihioiden täytäntöönpanon jatkaminen

Maakunnan kunnat ovat antaneet EPSHP:lle mandaatin toimeenpanna sosiaalihuollon yhteisen 
tietojärjestelmän, data-allas, tietojohtaminen

Perussopimuksen uudistaminen
Projektiorganisaatioprojekti

TKKI-O
• Alueellinen ekosysteemi; SonetBotnia, Aksila, YO-keskus (styön professuurihanke), Seamk, kunnat, …

• 5 –alue kokonaisuus (OT, sos ja ter TKKI,  …)

Muita yhteistyö- ja 
kehittämistoimintoja

Osallisuus, Asiakas- ja palveluohjauksen kehittäminen, Järjestö 2.0, … rekrytointihaasteet, … 
Kuntakokeilut, …



1) Tiedolla johtaminen, tutkimus, kehittäminen

3) Palveluun & hoitoon pääsy

2) Kotona asuminen

Salkku Salkku Salkku
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Tavoitteet ja tahtotila

Arviointi

palvelujen liikkuvuus, sähköiset- ja digi-palvelut, kotona käytettävyys, osallisuus

Tulevaisuuden sotekeskus –ohjelma (luonnos)
Seu

ran
ta / m

ittarit

1.Palveluiden yhdenvertaisen 
saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja 
jatkuvuuden parantaminen 

2.Toiminnan painotuksen 
siirtäminen raskaista palveluista 
ehkäisevään ja ennakoivaan 
työhön

3.Palveluiden laadun ja 
vaikuttavuuden parantaminen

4.Palveluiden monialaisuuden ja 
yhteentoimivuuden varmistaminen

5.Kustannusten nousun hillitseminen

Sosiaalityön / sosiaalihuollon 
paikka alueellisessa SOTE 
rakenteessa?

Ohjelmaperustaisen 
kehittämisen kulttuuri?

Elämäntilannelähtöinen SOTE?



KOOTUT 
PALVELUT

PÄIVITTÄIS-
PALVELUT

Kotona käytettävien palvelujen 
ja hyvinvointiteknologian osuus 

kasvaa

Liikkuvat palvelut tuovat 
asiantuntijan lähelle 

ja tukevat päivittäispalvelua

Digitalisaatio, tekoäly ja 
sähköinen asiointi lisäävät 

omaehtoista ja
suoraa asiointia

SoTe palvelut
Kuntien palvelut

Järjestöjen ja 
yhdistysten toiminta 

ja palvelut
Yksityiset palvelut

4

EPSOTE toiminnallinen rakenne

Aiemman valmistelun linjaus.

Sosiaalihuolto / sosiaalityö



Väestömäärä – aluerakenne?
Väestömuutos 2040 Väestöosuudet (%) 2040

Tilastokeskus, väestöennuste



Alle 5v osuus väestöstä (%) Yli 85v osuus väestöstä (%)

Vähän demografiaa – elämäntilanteet!

Tilastokeskus, väestöennuste



SOTE kehittämistyön isoja näkymiä
• Tietoon perustuva palvelurakenne (Oulu)

• Oulun ja PPSHP:n hankkeessa on THL:n tutkimusluvalla tarkasteltu sote-palvelujen 

käyttöä erilaisia tietokantoja yhdistämällä. Yli 75-vuotiaiden sote-palvelupolkua 

uudistettu tiedon pohjalta, seuraavaksi päihde- ja mielenterveyspalvelujen polku. 

Hallinnollisen ratkaisun sijaan tarkoitus on keskittyä hoidon sisältöihin ja 

palvelupolkuihin. Yhteistyö: Oulun mielenterveyspalvelut, perusterveydenhuolto, 

sosiaalipalvelut ja OYSn psykiatria) yhteistyön tiivistämistä ja tavoitteena on yksi 

toiminnallinen kokonaisuus. 

• Kehityshyvinvointikeskus (Tampere)

• Kaupin kampusalueelle, Tampereen yliopistosairaalan ja Tampereen yliopiston 

kehityshyvinvointikeskus (STM poikkeuslupa). Hyvinvointikeskuksen sosiaali- ja 

terveyspalvelut on tarkoitus kytkeä niiden kehittämistä tukevaan tutkimus-, kehitys- ja 

innovaatiotoimintaan sekä vahvaan ennaltaehkäisevään työhön. Kehityshyvinvointi-

keskukseen on tarkoitus tulla Tampereen kaupungin itäisen keskusta-alueen 

terveysasema sekä muita kaupungin hyvinvointipalveluja. Kehityshyvinvointikeskusta on 

suunniteltu yhteistyössä Tampereen kaupungin, Tampereen yliopiston, Tampereen 

ammattikorkeakoulun, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin, 

Kangasalan kaupungin ja Pirkanmaan sote-valmistelun kanssa.

Sosiaalityön 
vaikuttavuuden 
aito vahvistaminen

Tietoperustainen 
sosiaalityön 
käytäntö

Sosiaalityö 
sosiaalisen 
asiantuntijana

Sosiaalihuolto 
tulevan SOTE 
rakenteen 
osana

Sosiaalihuolto 
ja muut 
kuntapolitiikat

MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ

https://kuntalehti.fi/uutiset/sote/oulu-paransi-yli-75-vuotiaiden-kotona-asuvien-sote-palveluketjua-taustalla-dataan-pohjaava-integraatioselvitys/
https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2019/11/07112019_8.html?fbclid=IwAR1fUjp65r0MOwCPtBcGYSXIfM5XL5sMafiJUPQvBF0p85bTJqkWHCrABBY


Kiitokset!
Jäätymisen hetki


