
Tulevaisuuden sosiaali- ja 

terveyskeskus – ja 

rakenneuudistushankkeiden 

yhteinen – kick off  
 

 

Hankejohtaja Anu Niemi, THL 



• Käynnistetään yhteinen työskentely kansallisesti ja alueellisesti 

• Opitaan tuntemaan toisiamme ja  hyödynnetään toistemme 

kokemuksia ja ideoita  

•  Saadaan tietoa siitä, mitkä asiasisällöt edellyttävät jatkossakin 

yhteistä keskustelua kansallisten toimijoiden ja hankkeiden 

välillä  

•  Saadaan käsitys siitä, onko jotain sisältökokonaisuuksia, jotka 

vaatisivat suunniteltua enemmän kansallista ja alueellista 

tukea  

 

 

 

 

Päivän tavoitteet 



Valtionavustushankkeiden kansallinen koordinointi 
Sisältöuudistus 

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus  
Rakenneuudistus 

THL 
 

• alueellinen toimeenpano ja 

hanketuki 

• ohjelman kansallinen viestintä  
 

Viisi aluekoordinaattoria (2020-

2022)   

• toimintakentät 

erityisvastuualueittain  

 

Kaksi ICT-digikehttäjää ( 2020-2021)   
 
 
 
 
 
 
 

Osa-alue 1  
Vapaaehtoinen  

alueellinen  

valmistelu ja  

hankekoordinaatio 

 
 
 
 

STM 
• hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 
• tutkimus, kehittäminen, innovaatiot, 

oppiminen (TKIO) 

Osa-alue 2 
Johtamisen ja  

ohjauksen kehittäminen 

 
 
 
 

Osa-alue 3 
Toimintatapojen 

ja prosessien  

uudistaminen ja 

Yhtenäistäminen 

digitaalisten välinein 

 

   

 
  
  
  

 
 
 
 

 
V

a
lt

io
n

a
v
u

s
tu

k
s
e
t 

 
A

lu
e
e
ll

is
e

t 
 h

a
n

k
k
e
e
t 

 
 

STM ja SoteDigi Oy 
• alueellisen tietojohtamisen kehittäminen 

(Toivo-ohjelman Virta-hanke) 

• STM ohjaa rakenneuudistushankkeiden kokonaiskuvaa ja  

valvoo hankkeita 

• Alueellisen valmistelun jaosto koordinoi rakenneuudistuksen 

etenemistä ja valmistelua             

Lounais-Suomen AVI hoitaa maksatukset 

 

THL: Digitaalisten palveluiden kehittämis-
hankkeet osana Tulevaisuuden sosiaali- ja 
terveyskeskus -ohjelmaa 
SoteDigi: Omaolo.fi, 116 117,  
Sähköinen perhekeskus               

Digi- ja väestötietovirasto: Suomi.fi  

• STM vastaa ohjelman strategisesta 

johtamisesta ja valvoo hankkeita 

• Sote-uudistuksen johtoryhmä toimii 

ohjausryhmänä ja sen alaisuudessa toimii 

koordinaatioryhmä 



  9.30 – 10.00 Avaus ja päivään virittäytyminen 

  

10.00 – 10.30 Perhe – ja peruspalveluministeri Kiurun tervehdys  

 

10.30  – 10.35 Ohjeita työpajatyöskentelyyn  ja siirtyminen aamupäivän 
työpajoihin   

 

10.35 –  11.50 työpajatyöskentelyä  virtuaalitilassa 

 

11.45 – 12.00 yhteinen purkutuokio  

  

Päivän ohjelma ap 



12.00 - 12.30 LOUNASTAUKO   

  

12.30  – 12.35 järjestäytyminen iltapäivän ryhmiin   

 

12.35 – 13.50 Työpajatyöskentely  (aamupäivän malliin)  

  

13.50 – 14.05 yhteinen purkutuokio & fiilistelyt  

 

14.05 – 14.30 Loppuyhteenveto 

 

Päivän ohjelma ip 



• Säilyvät Howspacessa kaksi viikkoa  

• Säilyvät pysyvästi Innokylässä   

• https://innokyla.fi/fi/tulevaisuuden-sosiaali-ja-terveyskeskus-ohjelma-

esitykset-ja-materiaalit 

Päivän materiaalit 
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Pistetään sote-uudistuksen pyörät 

yhdessä pyörimään! 


