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Globaalit megatrendit ja ilmiöt

• Tieteen ja teknologian kehittyminen:

• Keinoäly, 3D tulostaminen, robotiikka, 

virtuaalisuus, täydennetty todellisuus, 

reaaliaikaisuus

• Älykäs ympäristö (IoMT) ja digitalisaatio: 

• IoMT sairaala ja hoivaratkaisut, puettavat 

ratkaisut, personoidut hoidot ja palvelut, 

etähoidon ratkaisut

• Tietosuhteen muutos: 

• Räjähdysmäinen datan lisääntyminen, älykkäät 

algoritmit, MyData, genomitieto, kehon 

tietoturva

• Sosio-kulttuuriset muutokset:

• Terveyden ja hyvinvoinnin konsumerisaatio, 

yksinäisyys muuttuu, uudenlainen 

yhteisöllisyys, hyvinvoinnin ja terveyden 

toimialan uudet professiot, yksilölähtöinen 

hoitokulttuuri, muuttuva media, transhumanismi

• Globalisaatio: 

• Ilmastonmuutos, talouskasvu, väestönkasvu, 

palvelumarkkinoiden muutos

• Kaupungistuminen : 

• Ihmiset elävät keskimäärin pidempään ja 

terveempinä, 60+ markkinat, lähipalvelut, 

liikkumisen ja asumisen muutokset

• Hyvinvoinnin ja terveyden murros: 

• Sairauden hoidosta ennakoivaan ja 

ennaltaehkäisevään hyvinvointiin ja terveyteen, 

digitaalinen ja virtuaalinen hoito, täsmähoidot, 

nanolääketiede, kantasolu-teknologia, 

biokuvantaminen

• Eettiset ja ekologiset muutosilmiöt:

• Keinoälyn ihmisenkaltaistaminen, 

hoivarobotiikka, virtuaaliset avustajat ja läsnäolo 

hologrammina

• Asiakaskokemuksen merkityksen kasvu
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Sote toimiala on ollut ison uudistumisen tiellä 
vuodesta 2016 lukien

1. Sote peruspalveluiden vahvistaminen 2020-2023

• Terveyskeskukset uudistuvat sote-keskuksiksi. Useita hankeosia, jotka tuovat uutta ikäihmisten 

palveluihin.

2. Sote ja pelastustoimen uudistus 

• Hyvinvointialueiden rakentaminen ja aloitus 1.1.2023 alkaen

3. Hoitotakuulainsäädännön kiristäminen (odottaa eduskuntakäsittelyä ja tavoitteena saada voimaan 

1.4.2023 alkaen)

• Perusterveydenhuolto 3kk  7 vrk

• Suun terveydenhuolto 6kk  3 kk

4. Hoivamitoituksen kiristäminen vaiheittain (mitoitus 0,7 viimeistään 1.4.2023 alkaen)

5. Lastensuojelun mitoitus (vuosina 2022-2023 mitoitus 35 asiakasta/ammattilainen ja vuonna 2024 

mitoitus 30 asiakasta / ammattilainen. Lisäksi jälkihuollon ikärajan nosto 21v  25v)

6. Koulukuraattoreiden ja –psykologien mitoitus oppilas- ja opiskeluhuollossa vuoden 2022 alusta voimaan 

(yksi kuraattori 670:tä oppilasta/opiskelijaa kohti ja yksi psykologi 780:tä oppilasta/opiskelijaa kohti)

7. EU kestävän kasvun ohjelma vuosille 2022-2025 (RRF). 

• Korona hoitovelan purku, hoitotakuun toteutus ja digitalisaation edistäminen.



THL arviointiraportti - Pirkanmaalla on onnistuttu 
vähentämään väestöryhmien välistä eriarvoisuutta
https://www.julkari.fi/handle/10024/143447

• Pitkäjänteinen kehittäminen näkyy tuloksina. Valtionrahoitusta saatu 

Pirkanmaalle tähän mennessä noin 50 miljoonaa euroa.

• 2016-2019 sote toiminnallista Pirkanmaan kehittämistä toteutettiin 

osana pääministeri Sipilän hallituksen maakuntavalmistelua

• 2019-2020 toteutettiin Pirkanmaan kuntavetoista sote toiminnan 

uudistamista kuntarahoituksella

• 2020-2021 aloitettiin pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaiset  

tulevaisuuden tulevaisuuden sote-keskus kehittämishankkeet 

(PirSOTE), joka sisälsi yhteensä noin 60 kehittämiskohdetta

• 2022-2023 jatketaan tulevaisuuden sote-keskus kehittämishanketta 

(PirSOTE) ja kotiin vietävien teknologioiden hanketta (PirKOTI)

• 2022-2025 vuosille valmistellaan EU kestävän kehityksen ohjelman 

sote ja digitalisaatiohankkeita (RRF haku)

https://www.julkari.fi/handle/10024/143447


Pirkanmaa toimintaympäristönä

• Maan toiseksi runsasväkisin alue, ja väestön ennustetaan kasvavan Uudenmaan jälkeen eniten 
vuoteen 2030 mennessä.

• Sijoittuu maan keskitasolle niin syntyvyydessä (v. 2017) kuin alle 18-vuotiaiden osuudessa 
väestöstä (v. 2018).

• Huoltosuhde. Pirkanmaalla on sataa 15–64-vuotiasta kohden lähes saman verran alle 15-vuotiaita 
ja 65 vuotta täyttäneitä kuin maassa keskimäärin 

• Yhden vanhemman perheiden osuus lapsiperheistä on Pirkanmaalla lähellä maan keskiarvoa

• Ruotsinkielisen väestön osuus on selvästi vähäisempi kuin maassa keskimäärin. 

• Pirkanmaalla väestön koulutustaso on Uudenmaan jälkeen maan toiseksi korkein. 

• Koulutuksen ulkopuolelle jääneiden 17–24-vuotiaiden osuus on alle maan keskiarvon 

• Työttömien osuus työvoimasta keskiarvon tuntumassa

• Pitkäaikaistyöttömien ja vaikeasti työllistyvien osuudet työttömistä lähellä maan keskiarvoa. 
Viime vuosina työllisyystilanteen kehitys on ollut positiivinen.

• Tuloerot ovat maan kolmanneksi suurimmat. Pienituloisten osuudessa sijoittuu seitsemän 
parhaan alueen joukkoon.

• Taloudelliset ongelmat kasautuvat nuorille aikuisille ja lapsiperheille.
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Keskeisimmät Pirkanmaan sote havainnot

• Järjestämisen kannalta onnistumisia:

• Palvelujärjestelmä näyttää onnistuneen keskimääräistä paremmin väestöryhmien välisen eriarvoisuuden

vähentämisessä

• Alueelliset HYTE-rakenteet ja toimintamallit ovat pääosin hyvässä kunnossa

• Alueen suunta on vahvasti kohti yhtenäisiä toimintamalleja eri palveluissa - pisimmällä yhtenäistämisessä 

Pirkanmaa on ikääntyneiden ja vammaisten palveluissa

• Pirkanmaalla hyödynnetään maan eniten kolmatta sektoria ja yksityisiä palveluntuottajia (monituottajamalli). 

Osaulkoistukset, palvelusetelit, innovatiiviset ja vaikuttavuusperusteiset hankinnat, henkilökohtainen budjetointi.

• Pirkanmaa ottanut rohkeasti käyttöön paljon uusia innovatiivisia palvelutuotannon ratkaisuja

• Digitaalisten palveluiden käyttöönotto edennyt voimakkaasti ja maan kärkijoukossa (käynneistä 26,4%)

• Hoitotakuu (T3=kolmas vapaa aika) toteutuu noin puolessa käynneistä (lääkäreille km. 17,4 vrk, hoitajille km 4,3 vrk)

• Terveyskeskusten avopuolen NPS 72 ja erikoissairaanhoidon NPS 68.

• Erikoissairaanhoidon palvelut kansainvälisesti tunnustettua ja maan parhaimmistoa

• Palvelutuotantoon liittyvä yhteistyö ja yhteensovittaminen palvelujen saatavuuden varmistamiseksi on edistynyt 

hyvin kolmannen sektorin ja yksityisten toimijoiden kanssa.



Keskeisimmät Pirkanmaan sote havainnot

• Järjestämistä haastavat:

• Väestönkasvusta ja ikääntymisestä aiheutuva palvelutarpeen voimakas kasvu

• Pirkanmaan väestö keskittyy yhä voimakkaammin Tampereelle ja sen ympärille, mikä haastaa palveluverkon 

suunnittelua ja palvelujen saavutettavuutta maakunnan reuna-alueilla. Väestörakenteen ja kehityksen polarisaatio.

• Alueella on potentiaalia vielä keventää sosiaalihuollon palvelurakenteita

• Asiakas- ja potilastietojärjestelmät vanhentuneita ja erittäin hajanaiset. Alhainen digitalisaatioaste.

• Lisääntyvät sote-henkilöstön rekrytointiongelmat heijastuvat palvelujen järjestämiseen hyvin laaja-alaisesti.

• Yhdenvertaisuus ei toteudu alueellisesti

• Palveluiden saatavuudessa suuret alueelliset erot

• Palvelukriteereissä ja etuuksissa suuret alueelliset erot

• Toimitilojen suuri investointivelka

• Henkilöstön hyvinvointi ja johtamisosaaminen sekä kulttuurierot

• Isot hyvinvointierot kuntien välillä kuvastavat osaltaan hyvinvointia ja terveyttä edistävien toimien vaihtelevaa tasoa

• Lainsäädännön uudet velvoitteet



Edetään vaiheittain kohti kansallista sote-keskus visiota – yhteistä hyvinvointialuetta



Hyvinvointialueen ydintehtävä

• Palvelustrategia tärkeässä roolissa

• Edistää asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä. 

• Oltava riittävä osaaminen, toimintakyky ja valmius vastata palvelutarpeen 
mukaisesta sote palvelujen saatavuudesta kaikissa tilanteissa.

• Järjestäjän on vastattava asukkaille, että laissa säädetyt oikeudet toteutuvat 
ja palvelukokonaisuudet ovat yhteensovitettuja: 

1) yhdenvertaisesta saatavuudesta; 
2) tarpeen, määrän ja laadun määrittelemisestä; 
3) tuottamistavan valinnasta; 
4) tuottamisen ohjauksesta ja valvonnasta;
5) viranomaiselle kuuluvan toimivallan käyttämisestä.



Hyvinvointialueet uusi osa julkista taloutta

Julkisen talouden suunnitelma 

Valtiontalous Kuntatalous
Työeläkelaitosten

talous

Rahoitusasema-

tavoitteet

- Julkinen talous

- Valtiontalous

- Kuntatalous

- Työeläkelaitosten talous

- Muut sosiaaliturvarahastot

Muiden 

sosiaaliturvarahastojen

talous 

Toimet
Toimet sektorikohtaisten 

rahoitusasematavoitteiden 

saavuttamiseksi

VN:n asetus julkisen talouden suunnitelmasta (120/2014)

Hyvinvointialueet

Hyvinvointi-

alueet
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Sote-palvelut ja kustannukset vuosina 
2019-2020 verrattuna koko maahan
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 Sote-kokonaiskustannukset kasvaneet 
maan pienimmän kolmanneksen joukossa.

 Erikoissairaanhoidon kustannusten kasvu 
maan pienimpiä

 Lastensuojelun laitos- ja perhehoidon 
kustannusten kasvu 42 %,  maan 5. eniten.

 Lasten ja perheiden avopalvelujen
kustannusten kasvu 27 %. 

 Ikääntyneiden laitoshoidon kustannusten 
kasvu 37 %, maan 2. eniten.

 Vammaispalveluiden kustannusten kasvu
kasvu 23 %, maan 4. eniten.
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Palvelutarpeen ja kustannustason 
nousupaineet vuosina 2016-2025
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Pelastustoimi: Vuosien 2015─2020 käyttötalouskulujen 

reaalinen kasvu on ollut keskimäärin 1,3 % vuodessa.



Pirkanmaan talouden näkymät

• Väestön kasvu ja ikääntyminen lisäävät kustannuspaineita

• Sote nettokäyttökustannukset maan pienimmässä kolmanneksessa

• Sote-investointimenot maan kolmanneksi suurimmat

• Sote kustannusten kasvu vuodesta 2016 maan pienimmän 

kolmanneksen joukossa
• Kustannusten kasvu historiallisesti km. 4,3 %/vuosi = noin 65 M€/vuosi



Pohdintaa…

• Kela korvauksien kohtalo?
• SVA korvaukset, matkakorvaukset ym.

• Kuinka paljon seiniä tarvitaan 

tulevaisuudessa?

• Digitaalisten palveluiden kehittyminen 

• Palvelulupaus – mm. saatavuus ja 

saavutettavuustavoite

• Palveluiden laatutavoite

• Vaikutukset nykyisiin palvelutasoihin

• Vaikutukset pieniin yrityksiin

• Vaikutukset valinnanvapauden 

käyttöön

• Vaikutukset palvelusetelikäytäntöihin

• Henkilökohtainen budjetoinnin 

kehittäminen

• Hoitotakuun kiristyminen

• Monipalveluasiakkaat ja 

palveluketjujen kehittäminen



Väestökehitys määrittelee suuntaa

• Viimeisen kymmenen vuoden aikana väestö on vähentynyt 70 prosentissa 
Pirkanmaan kunnista

• Yli 10 prosentilla väestö on vähentynyt tuona aikana Pirkanmaalla 
kahdeksassa kunnassa (35 prosentissa). 

• Väkiluku on samalla ajanjaksolla kasvanut yli 10 prosentilla neljässä 
kunnassa. 

• Tampereen seutukunnan osuus koko Pirkanmaan väestöpohjasta kasvoi 
tuona ajanjaksona 75 prosentista 80 prosenttiin (400 000 asukasta).

• Selvää on, että muutoksella on ollut vaikutusta myös kuntien veropohjaan, 
efektiiviseen veroasteeseen, palveluiden kysyntään ja sote-uudistus-
orientaatioon. 



28.3.2022
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Nokia
19,1

Vesilahti
27,7

Lempäälä
23,5

Pirkkala
38,3

Ylöjäri
17,4

Tampere
17,4

Kangasala
11,3
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4,3
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5,4

Hämeenkyrö
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www.pirkanmaa.fi



75 vuotta täyttäneet vuosina 2017 - 2025 Pirkanmaalla

28.3.2022 www.pirkanmaa.fi
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75 vuotta täyttäneitä koskeva väestöennuste:

– v. 2017: noin 47 000

– v. 2020: 51 375

– v. 2025: 64 859

– v. 2030: 74 050

– v. 2040: 85 174 ->kasvuprosentti suuri!

Lähteet: Pirkanmaan liiton ennusteet ja Sotkanet/ Tilastokeskus

Tilanne v. 2025

Muutos v. 2017- 2025
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Ikääntyneiden palvelut

• Ikääntymisen määrittely on muuttunut ja muuttuu, yhtenä esimerkkinä amerikkalaisissa 

tutkimuksissa jaottelu: 

• “go-go” = 65-75 v., “slow-go” = 75-85 v. ja yli “no go” 85 v.

• Toimintakyvyn alentuessa olisi aina tehtävä RAI toimintakykyarvio ja sen yhteydessä myös 

geriatrinen arvio  hoitosuunnitelma toimintakyvyn palauttamiseksi tai heikkenemisen 

ehkäisemiseksi.

• Ikääntyneiden lääkehoito tulisi tarkistaa määräajoin

• Vuosina 2016-2019 toteutettiin I&O valtionavustushanke, joka toi merkittäviä parannuksia 

Pirkanmaan palveluihin

• Akuuttihoito ja kuntouttava hoito kannattaa keskittää isompiin yksiköihin niin, että etäisyydet 

kotiin ja läheisiin eivät muodostu kohtuuttoman pitkiksi. 

• Hyvinvointialueella terveyskeskussairaalapaikkoja tulee käyttää yli kuntarajojen.



Ikäihmisten palvelut – mihin tulisi kiinnittää 
erityisesti huomiota?

• Ikäkehitys

• Henkilöstön saatavuus

• Asumisen ratkaisut ja esteettömyys

• Muistisairaiden määrä

• Ikääntyneiden taloustilanne €

• Yksin asuvien määrä ikäihmisten joukossa

• Ikäihmisten asumisen hajautuneisuus 
maakunnassa
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Tilanne Pirkanmaalla

• Henkilöstön saatavuusongelma syvenee

• Kotihoito lisääntyvästi ongelmissa

• Palveluyksiköiden ja erityisesti tehostetun 

palveluasumisen (tehpa) paikkojen vajaus

• AVI lisännyt merkittävästi valvontaa 

poikkeamien takia

• Jatkohoito- tai hoivapaikkapula –

erikoissairaanhoito ja terveyskeskusten 

vuodeosastot ongelmissa
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Ikääntyneiden laitoskapasiteetti

• Pirkanmaalla on suosituksiin nähden enemmän sairaansijoja väestön määrään 

suhteutettuna sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa.

• Sairaansijoja voidaan vähentää erityisesti tukemalla kotihoitoa ja kehittämällä perinteisen 

vuodeosastotoiminnan ja avopalveluiden välimuotoja.

• Ikääntyneet tulisi nähdä heterogeenisenä ryhmänä. Asiakas on jo ensikontaktissa 

osattava ohjata palvelutarpeen arvioon ja edelleen oikeiden palveluiden piiriin.

• Arjen tuki ja palvelut; Videovisit digipalvelu, asumisen ja elinympäristön suunnittelu, 

neuvonnan ja asiakasohjauksen malli (Ikäneuvo), asunnon muutostyöt, apuvälinepalvelut.

• Omaishoito, kotihoito, kotisairaala, kotikuntoutus, lähitorit, palliatiivinen kotihoito ym.

• Omaishoidon tuki



Mikä on tärkeää? Pääsääntöisesti ”tavallinen elämä”.

• Elin- ja asuinympäristö, joka on 

tarkoitettu kaikille

• Asunnot, jotka soveltuvat moniin 

tarpeisiin

• Asuminen sillä tavoin, kuin on itse 

valinnut

• Palveluja on tarjolla tarpeeseen

• Esteettömyys ja saavutettavuus 

toimivat

• Voi vaikuttaa itseään koskeviin 

asioihin yhteisöissä

• Perhe, ystävät, läheiset ja muut 

ihmiset

• Mahdollisuus rakentaa sosiaalisia 

suhteita

• Ympäröivät ja ulottuvilla olevat 

yhteisöt

• Liikkuminen, sujuvan liikkumisen 

mahdollistava ympäristö

• Luonto



Kilpailun ja edunvalvonnan areenat

• Kilpailu valtion rahoitustasosta

• Kilpailu hyvinvointialueen sisäisestä rahoituksesta

• Kilpailu henkilöstöstä

• Kilpailu oman tuotannon ja hankittujen palveluiden välillä

• Kilpailu vaikuttavuustoimielinten välillä

• Kilpailu valiokuntien välillä

• Kilpailu poliittisen päätöksen suunnista

• Kilpailu alueellisesta palvelutasosta

• Kilpailu palveluverkosta

• Ym…



”Reseptini”

• Pirkanmaa ”Suomi pienoiskoossa” hyvässä ja pahassa

• Järjestämisvastuu ei toteudu kaikilta osin Pirkanmaalla

• Ketterä strategia, palvelustrategia ja toimeenpano ratkaisevat

• Edellyttää hallittua ja nopeaa järjestämisvastuun haltuunottoa

• Edellyttää palvelurakenteiden muutoksia

• Kasvu on mahdollisuus

• Edellytyksenä yhteinen tietopohja ja analytiikka päätöksenteon pohjaksi


