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Sote-uudistuksessa keskitytään 
palvelujen kehittämiseen

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

STM johtaa ja valvoo, THL tukee, 
ohjaa ja koordinoi

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus-ohjelma
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Miksi sote-uudistus on oikeasti iso juttu?
• Järjestämisvastuun siirtyminen kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointialueille 

on iso muutos (noin 250 vuotta paikallisen tason palveluja),

• Hyvinvointialueilla on vastuu sote- integraatiosta koko tuotannossa ja 
tuotantorakenteessa; sisältäen myös yksityiset toimijat,

• Ohjataanko tuotantoa vai laatua, vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta ja 
millä tietopohjalla – vaikuttavuusperusteinen ohjaus

• Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen jakautuu hyvinvointialueille ja kuntiin

• Asiakaslähtöiset integroidut sote- palveluprosessit

• Asiakasnäkökulman esiin nouseminen entistä enemmän; palveluprosessit pitäisi 
hoitua asiakkaiden näkökulmasta sujuvasti ja oikea-aikaisesti ja asiakkaan pitäisi 
pystyä tekemään valintoja, mutta mistä asiakkaat saavat vertailutietoja?
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Sosiaali- ja terveyspalvelut isossa kuvassa

• Sosiaali- ja terveyspalveluissa työskenteli noin viidennes työssäkäyvistä, joista 
sosiaalipalveluissa 53% ja terveyspalveluissa 47% henkilöä - Sote-ala tarvitsee 
vuoteen 2035 mennessä runsaat 200 000 uutta työntekijää,

• Sosiaalipalveluissa yksityisen sektorin henkilöstö kasvoi 2000-luvulla nopeammin 
kuin julkisen sektorin henkilöstö. Sosiaalipalvelujen henkilöstöstä jo kolmasosa ja 
terveyspalveluissa runsas viidennes työskentelee yksityisellä sektorilla,

• Sosiaali- ja terveyspalveluiden noin 20 mrd:n euron kustannukset, jotka siirtyvät 
kunnilta hyvinvointialuille jakautuivat sosiaalipalveluihin 43% ja 
terveyspalveluihin 57%,

• Kuntien ostot yksityisiltä 3,4 mrd. € - sosiaalipalvelut noin 2,6 mrd.€  (76%) ja 
terveyspalvelut noin 820 milj. € (24%). Suurin osto suhteessa käyttökustannuksiin 
’Lastensuojelu ja perhepalvelut’ - euromääräisesti suurin ’Ikääntyneiden palvelut’. 

Lähteinä THL:n, STM:n ja Tilastokeskuksen uusimmat tilastot



Väestön enemmistö luottaa edelleen sosiaali- ja 
terveyspalveluihin - mutta luottamus on laskenut 
viime vuosina
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---------------------
Terveyspalvelut
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FinSoten perustulokset 2020. Verkkojulkaisu: thl.fi/finsote

https://thl.fi/finsote


Tyydyttymätön palvelutarve 
sosiaali- ja terveyspalveluissa

Eniten tyydyttymätöntä 
palvelutarvetta 
sosiaalipalveluissa joissa 36-
46% palvelua tarvinneista piti 
sitä riittämättömänä 

Terveyspalveluissa 11-19 % koki 
palvelut riittämättömäksi

Ei saanut tarvitsemaansa sosiaali- tai terveyspalvelua 
tai koki sen riittämättömäksi
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Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen

Palvelujen uudistamistavoitteiden tärkeys

Lähde: FinSote 2017–2018, THL



Tulevaisuuden sote-keskus –ohjelma –
hanketoimistolle tärkeät isot teemat

• Peruspalveluiden kehittäminen keskiössä

• Sosiaali- ja terveydenhuollon (toiminnallinen) 
integraatio

• Kumppanuus ja yhteistyö eri ammattilaisten 
välillä sekä eri toimijoiden kanssa (julkinen, 
yksityinen, järjestöt)



Lopuksi
• Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmassa keskitymme sisällön 

kehittämiseen niin että tulevilla järjestäjillä eli hyvinvointialueilla olisi 
helpompaa,

• Työ tehdään hyvinvointialueilla - ei kansallisella tasolla - mutta THL 
tukee työtä sekä kansallisella tasolla että aluekoordinaattorien avulla 
alueita,

• Tulevaisuuden haasteista selvitään tekemällä työtä yhdessä, 
moniammatillisella työllä toistensa osaamista kunnioittaen ja 
hyödyntäen,

• Sote-integraatiosta on puhuttu niin kauan kuin muistan, joten 
eiköhän laiteta se nyt ihan oikeasti viimein toteutumaan! 



Hyvää 
verkostopäivää  -
pysy ajan tasalla:

soteuudistus.fi

Seuraa aihetta somessa
#tulevaisuudensote
#sote #soteuudistus


