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Sosiaali- ja terveydenhuolto 
innovaatioalustana?
Nopeasti muuttuvat poliittiset, taloudelliset ja 
teknologiset olosuhteet

• Vaatii jatkuvaa oppimista ja kehittymistä
• Mikä tukee?

Koko ja kompleksisuus luovat haasteita tiedon 
kokoamiseen ja jakamiseen kehitystarpeista, 
uusista ratkaisuista ja hyvistä, laajemmin 
hyödynnettäväksi sopivista käytännöistä.

• Menetelmiä ja toimintatapoja ”kaaoksen 
järjestämiseen”?

• Toimintaympäristöön sopivaksi räätälöityjä tapoja 
tiedon kokoamiseen ja jakamiseen?

Sote-organisaatioissa ja sidosryhmillä arvokasta 
tietotaitoa, mutta toimijat usein erillään 
toisistaan – jatkuvasti myös päällekkäistä ja 
pistemäistä kehittämistä.

• Toimintatavat toimijoiden ”törmäyttämiseen”?
• Aidosti toimivia tapoja osallistumiseen (kaikki 

sidosryhmät)

Tyypillisesti kehitysprosessit organisoidaan 
projekteina. Kehittäminen, sirpaleista ja 
”siiloissa”, pistemäisesti ja paikallisesti

• Systemaattisuus, jatkuvuus
• Toiminnan mielekkyys ja hyödyt – sidosryhmien 

sitoutuminen
• Toiminnan vaikutusten arviointi? Mittarit?



Kansalaisille, soten asiakkaille
• Vahvempi osallisuus palvelujen kehittämisessä
• Lisää mahdollisuuksia vaikuttaa
• Aidosti tarveperustainen kehittäminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle
• Vahvemmat mahdollisuudet oman työn 

kehittämiseen
• Mahdollisuus viedä eteenpäin kehittämistarpeita 

ja -ideoita sekä keksinnöllisiä aihioita
• Mahdollistetaan tukea kehittämistyöhön
• Mahdollisuus saada tietoa kehitettävistä ja 

olemassa olevista ratkaisuista sekä hyvistä 
käytännöistä

Yritysten edustajille
• Idean, ratkaisuehdotuksen tai valmiin tuotteen tai 

palvelun kehittäminen, kokeilu ja tarjoaminen 
soten käyttöön

Tutkijoille, tutkimusryhmille
• Ketterämpi TKI-projektien edistäminen

yhteistyössä sote-organisaatioiden ja alueen
muiden toimijoiden kanssa

• Tukea yhteistyökumppanien etsimiseen

Opiskelijoille, opetushenkilöstölle
• Tutkielmien ja väitöstyön aiheiden löytäminen
• Opintokokonaisuuksien toteuttamiseen liittyvä 

yhteistyö, esim. kehittämis-, innovaatio- ja 
yrittäjyysosaamiseen tähtäävät opinnot

Muille yhteistyökumppaneille
• Yhteistyömahdollisuuksia

soten tarpeita vastaavien
ratkaisujen kehittämiseen

Yhteiskehittämisen hyödyt?



Yhteiskehittämistoiminnan pääpilareja

Tukeva 
toimintakulttuuri

sidosryhmien aktiivisuus 
ja asennoituminen

Tuki- ja 
yhdyshenkilöt

Yhteiset tavoitteet
Tarvelähtöisen kehittämisen, yhteistyön, osallisuuden ja vuorovaikutteisuuden edistäminen

Tukevat työkalut ja palvelut
– esim. sähköinen alusta toiminnan dokumentointiin, arviointiin ja 

raportointiin sekä sidosryhmien osallisuuden ja viestinnän tukemiseen
– esim. testaus-, arviointi-, tutkimus- ja hankintaosaaminen ja -palvelut

Yhteinen 
toimintamalli





Alueellinen 
yhteiskehittämisalusta

https://app.orchidea.dev/POPsote


Aloitetaan!

Valtakunnallinen sosiaali-
ja terveydenhuollon 
yhteiskehittämismalli

– millainen sen tulisi olla?



Alustavaa määrittelyä: toiveet ja tarpeet

Kirjaa linkin kautta:

1. Tavoitellut hyödyt kansallisesta 
yhteiskehittämistoiminnasta – eri sidosryhmien 
näkökulmia?

2. Millaisia kehittämiskumppanuuksia eri sidosryhmät 
toivovat?

3. Mielekkäimmät ja mahdolliset osallistumismuodot?

4. Muita huomioita?

Tilaisuuden jälkeen kartoitus:

→ Jo olemassa olevat hyvät käytännöt (eri alueilla, 
organisaatioissa), joilla voitaisiin tukea 
yhteiskehittämistä.

Esim. Innokylä, alueilla oleva osaaminen..




