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Olemme osa hallitusohjelmaa 2019–2023  

Kestävän talouden Suomi

Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi

Suomi kokoaan suurempi maailmalla

Turvallinen oikeusvaltio Suomi

Elinvoimainen Suomi

Luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi

Oikeudenmukainen, yhdenvertainen ja mukaan ottava Suomi

Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi

Suomi 2030 on sosiaalisesti, 
ekologisesti 
ja taloudellisesti kestävän 
kehityksen yhteiskunta.

Sosiaali- ja 
terveydenhuollon 
uudistus (sote-uudistus)

• Tulevaisuuden sosiaali- ja 
terveyskeskus -ohjelma

• Sote-rakenneuudistus
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Sote-uudistuksen aikataulu 



Sote-uudistuksessa keskitytään
palvelujen kehittämiseen

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus

Sujuvin
sote

kaikille

Ihmisen tukena
kaikissa

elämänvaiheissa

Helppo ja 
vaivaton

yhteydenotto Sujuvat
hoito- ja 

palveluketjut

Voimavarana
asiantunteva ja 

sitoutunut
henkilöstö

Vahva
verkostomainen
ote ja yhteistyö
sidosryhmien

kanssa

Tavoitteet

• Palvelut ovat yhdenvertaisesti 
saatavia, oikea-aikaisia ja 
jatkuvia

• Toiminnan painopiste on 
ehkäisevässä ja 
ennakoivassa työssä

• Palvelut ovat laadukkaita ja 
vaikuttavia 

• Palvelut ovat monialaisia ja 
yhteentoimivia

Tavoitteiden
toteutuessa myös

kustannusten
kasvu taittuu

€



Tulevaisuuden sote-keskus 

• - Tulevaisuuden sote-keskus 
ohjelman tavoitteena on vahvistaa 
perustason sosiaali- ja 
terveyspalveluja

• - Tulevaisuuden sote-keskus ei ole 
välttämättä fyysinen rakennus vaan 
asiakkaan ja potilaan 
palveluketjujen sujuva 
kokonaisuus 

• - Keskeistä on monialainen
yhteistyö ja monialainen 
kehittäminen 
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Yhdellä yhteydenotolla oikeaan palveluun

• Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskukset ovat 
palvelukeskuksia, joissa avun saa sujuvasti ja oikea-
aikaisesti yksilöllisten tarpeiden mukaan.

• Palveluja kehitetään yhtenäisiksi palveluketjuiksi ja 
kokonaisuuksiksi. Kehittäminen perustuu laaja-
alaiseen osaamiseen ja sote-ammattilaisten 
yhteistyöhön. Sosiaalihuollon roolia painotetaan.

• Asiakaslähtöisyyttä parannetaan: digi- ja 
mobiilipalvelut, viikonloppu- ja iltavastaanotot, 
matalan kynnyksen palvelupisteet.

• Asiakaslähtöisyyttä ja työntekijöiden kehittymistä 
sekä hyvinvointia tuetaan näyttöön perustuvilla 
menetelmillä. 

• Digitalisointi ja erityistason konsultaatiot tukevat 
perustason työtä.

• Tutkimus- ja kehittämistoiminta tuodaan osaksi 
perustyötä.

Asiakas on oikeassa 
paikassa ottaessaan 
yhteyttä sosiaali- ja 
terveyskeskukseen 



Kiitos!

soteuudistus.fi

thl.fi/sote-uudistus
» Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus  

Seuraa aihetta somessa
#sote #tulevaisuudensote

Innokylän kokonaisuudet:  https://innokyla.fi/fi

Miia Ståhle

Aluekoordinaattori (HYKS-erityisvastuualue), THL

miia.stahle@thl.fi

Esittely: 

”On tärkeää tuntea maakunnan toimijoiden oma visio”
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