Pistetään sote-uudistuksen pyörät
pyörimään 22.9
Miten tästä eteenpäin?
Kehittämispäällikkö Niina Peränen, THL

Odotuksenne tähän päivään

Valtionavustushankkeiden kansallinen koordinointi
Sisältöuudistus

Rakenneuudistus

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus
• STM vastaa ohjelman strategisesta
johtamisesta ja valvoo hankkeita
• Sote-uudistuksen johtoryhmä toimii
ohjausryhmänä ja sen alaisuudessa toimii
koordinaatioryhmä

• STM ohjaa rakenneuudistushankkeiden kokonaiskuvaa ja
valvoo hankkeita
• Alueellisen valmistelun jaosto koordinoi rakenneuudistuksen
etenemistä ja valmistelua

Valtionavustukset
Alueelliset hankkeet

Osa-alue 1

THL
• alueellinen toimeenpano ja
hanketuki
• ohjelman kansallinen viestintä
Viisi aluekoordinaattoria (20202022)
• toimintakentät
erityisvastuualueittain
Kaksi ICT-digikehttäjää ( 2020-2021)

Vapaaehtoinen
alueellinen
valmistelu ja
hankekoordinaatio

Osa-alue 2
Johtamisen ja
ohjauksen kehittäminen

Osa-alue 3
Toimintatapojen
ja prosessien
uudistaminen ja
Yhtenäistäminen
digitaalisten välinein

Lounais-Suomen AVI hoitaa maksatukset

STM
• hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
• tutkimus, kehittäminen, innovaatiot,
oppiminen (TKIO)

STM ja SoteDigi Oy
• alueellisen tietojohtamisen kehittäminen
(Toivo-ohjelman Virta-hanke)
THL: Digitaalisten palveluiden kehittämishankkeet osana Tulevaisuuden sosiaali- ja
terveyskeskus -ohjelmaa
SoteDigi: Omaolo.fi, 116 117,
Sähköinen perhekeskus
Digi- ja väestötietovirasto: Suomi.fi

Tukea hankkeiden työskentelylle läpi hankekauden
• Tuen tavoitteena
1) vahvistaa hankkeiden polkua kohti kansallisia ja alueellisia tavoitteita
2) varmistaa, että sote-keskusten sisällöllinen kehittäminen ja tiedonhallinta tukevat
toisiaan

• Edistää yhteistyötä ja vuoropuhelua maakunnittain, ERVA-alueittain ja
kansallisesti
• Koordinoida ja tukea toimijoiden verkostoitumista keskenään
• Arvioida säännöllisesti ohjelman tavoitteiden toteutumista
• Vuorovaikuttaa ja viestiä sisäisesti ja ulkoisesti kasvokkain, virtuaalisesti ja
eri viestintäkanavilla
• Kehittämistyön tulosten ja hyvien toimintamallien kotipesäksi muodostuu
yhteinen verkkoympäristö Innokylä

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus ohjelman hanketuki
• 5 aluekoordinaattoria työskentelee alueilla (erva)
• Alueellinen tuki suunnitellaan yhteistyössä hankkeiden kanssa
• Tuki kohdistuu erityisesti kehittämistyön sisällöllisiin kysymyksiin

• THL:n hanketoimisto järjestää kansallisia tilaisuuksia ja työpajoja
keskeisistä teemakokonaisuuksista
• mm. asiakas- ja palveluohjaus, lasten ja perheiden palveluiden
kehittäminen, monialainen sosiaalityö ja vaikuttava sosiaalihuolto,
yhteiskehittämisen toimintatavat ja asiakasosallisuuden
vahvistaminen
• Kansallinen hanketoimijoiden verkosto kutsutaan 4 kertaa vuodessa
yhteiseen verkostopäivään. Lisäksi teemakohtaisia verkostoja.

• Muutosjohtamisen koulutus alueellisille hankkeille

Sote-rakenneuudistus-hankkeiden hanketuki
• Osa-alue 1 ja 2 osalta tukea tarjoaa STM ja SoteDigi Oy
• THL tukee osa-alue 3 hankkeiden työtä yhteistyössä DVV:n ja
SoteDigiOy:n kanssa
• Alueiden yhteyshenkilöinä 2 ICT-kehittämispäällikköä

• Työmuodot
• Yhteistyörakenteiden luominen ja ylläpitäminen kansallisesti ja
alueellisesti
• Verkostotilaisuudet, työpajat ym.
• Tiedonjako, vuorovaikutus ja tukimateriaalit eri kanavissa

• Keskeiset teemat: etäpalvelut, tiedonhallinnan kansalliset
vaatimukset, asiakas- ja palveluohjaus

Hanketuen aikatauluja (syksy 2020)
Ajankohta

Tilaisuus

Kohderyhmä (va)

22.9 koko päivä

Sote-uudistuksen
valtionavustushankkeet: Kick off tilaisuus

Tulevaisuuden sote-keskus
Rakenneuudistus

30.9. klo- 9-10

Verkkokoulutus: Innokylä

Rakenneuudistus

6.10 klo 10-15

Hankehallinnollinen ohjaustilaisuus

Tulevaisuuden sote-keskus
Rakenneuudistus

7.10 klo 9.30-11

Arvioinnin verkkoinfo

Tulevaisuuden sote-keskus

20.10. klo 9-10

Verkkokoulutus: Innokylä

Rakenneuudistus

21.10 klo 9-10

Verkkokoulutus: Innokylä

Tulevaisuuden sote-keskus

Muutosjohtamisen valmennus:
Kohti muutosta - Tulevaisuuden sote-keskus

Muutosjohtamisen
valmennuksen
ilmoittautuminen on
nyt auki! Paikkoja 1-3
/ hanke.

• Innokylä ja Verutum Oy järjestävät valmennusohjelman Tulevaisuuden
sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman hankkeille.
• Valmennusohjelman sisältö tukee ohjelman hankkeiden toteutusta.
• Valmennusohjelma koostuu kahdesta eri sisältöisestä ja eri kohderyhmille
suunnatusta valmennuksesta:
• Muutosjohtamisen valmennus
• Palveluiden ja palvelukokonaisuuksien kehittäminen

• Muutosjohtamisen valmennus alkaa marraskuussa 2020.
• Valmennus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, jolloin se on osallistujalle
maksutonta. Valmennuksen kesto on noin 1,5 vuotta.
• Lisätietoa ja ilmoittautumislinkki: https://innokyla.fi/fi/innokylanvalmennusohjelma-tulevaisuuden-sosiaali-ja-terveyskeskus-ohjelman-tueksi
• Yhteyshenkilö: Hanne Savolainen, hanne.savolainen@thl.fi
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Päivän materiaalit
• Howspacessa kaksi viikkoa
• Käykää tutustumassa myös muiden ryhmien työskentelyyn

• Pysyvästi Innokylässä
• https://innokyla.fi/fi/tulevaisuuden-sosiaali-ja-terveyskeskus-ohjelmaesitykset-ja-materiaalit

KIITOS

