
Sote-uudistus ja uudet osaamiset 
sote-alalla

Sosiaalineuvos Juha Luomala, 10.11.2021



Sote-uudistuksen tavoitteet 
• kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja
• turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat 

sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille 
suomalaisille

• parantaa palveluiden saatavuutta ja 
saavutettavuutta erityisesti perustasolla

• turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti
• vastata yhteiskunnallisten muutosten 

mukanaan tuomiin haasteisiin
• hillitä kustannusten kasvua



Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus
TULEVAISUUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS -OHJELMA
• Peruspalvelujen parempi saatavuus, nopeampi hoitoonpääsy
• Palvelut sovitetaan yhteen, apu yhdellä yhteydenotolla
• Sote-ammattilaisten sujuva työnjako, moniammatilliset tiimit
• Erikoistason palvelut täydentävät peruspalveluita
• Digitalisaatio tukee toiminnan uudistamista
• Tutkimus- ja kehittämistoiminta vahvistaa sosiaali- ja terveyskeskuksia

SOTE-RAKENNEUUDISTUS 

MAAKUNTIEN MONIALAISUUS / Parlamentaarinen valmistelu

MAAKUNTIEN VEROTUSOIKEUS / Parlamentaarinen valmistelu

Maakunnat: sote-palvelut, pelastustoimi
5 yhteistoiminta-aluetta
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Sote-uudistuksen aikataulu 2020–2022

2020 2021 2022 2023

HE-luonnos
lausunnoilla

15.6.–25.9.2020

HE
eduskuntaan

12/2020

Lakien 
voimaan 

tulo

Väliaikais-
hallinto 

Aluevaalit
alkuvuosi 

2022

Alue-
valtuustojen
toimikausi

alkaa 3/2022

Hyvinvointi-
alueille 
siirtyvät 
tehtävät
1.1.2023

HE-valmistelu Lausunto-
kierros

Eduskunta-
käsittely Väliaikaishallinto Aluevaltuusto

HUS-yhtymä

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman kehittämishankkeet 2020–2022

Rakenneuudistusta koskevat kehittämishankkeet 2020–2021

Muut kehittämishankkeet 2020–2022

Sote-100

Avustuspäätökset 6/2020 –





Henkilöstö siirtyy tehtäviensä mukana
• Kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa oleva sosiaali- ja 

terveydenhuollon sekä pelastustoimen henkilöstö siirtyy uudistuksen 
yhteydessä hyvinvointialueiden ja -yhtymien palvelukseen

• Lisäksi opiskeluhuollon kuraattorit ja koulupsykologit siirtyvät 
hyvinvointialueiden ja -yhtymien palvelukseen

• Tukipalvelutehtävissä työskentelevät henkilöt siirtyvät, jos heidän 
työtehtävistään vähintään puolet on siirtyvien tehtävien tukitehtäviä
• Nykyisen palveluntuottajan ja hyvinvointialueen kesken käytävä läpi, 

keiden osalta sääntö siirtymisen edellytyksenä täyttyy
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Hyvinvointialueille siirtyvä henkilöstö/suurimmat ammattinimikkeet 
2020 (lähde: KT)

Ammattinimike Lukumäärä
Sairaanhoitaja 45 342
Lähihoitaja 37 909
Ohjaaja 5 489
Terveydenhoitaja 5 245
Osastonsihteeri 4 504
Sosiaalityöntekijä 4 287
Laitoshuoltaja 4 205
Hoitaja 4 198
Perushoitaja 3 484
Fysioterapeutti 3 382

Ammattinimike Lukumäärä
Terveyskeskuslääkäri 3 241
Sosiaaliohjaaja 3 239
Erikoislääkäri 3 217
Hammashoitaja 3 033
Erikoistuva lääkäri 2 917
Laboratoriohoitaja 2 776
Palomies 2 521
Röntgenhoitaja 2 271
Toimistosihteeri 2 069
Psykologi 2 047



• Asiakas saa palvelut 
yksilöllisten tarpeiden 
mukaan

• Asiakas saa avun ajoissa
• Asiointi on sujuvaa: 

digipalvelut, ilta- ja 
viikonloppu-vastaanotot, 
matalan kynnyksen palvelut

• Sote-ammattilaisten työnjako 
toimii asiakkaan parhaaksi

• Erikoislääkärien konsultaatiot 
tukevat yleislääkärin työtä

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus



• 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.

Yhdellä yhteydenotolla oikeaan palveluun



Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman 
keskeisiä sisältöjä ja liittymäpintoja
• Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa 

maakunnat toteuttavat hallitusohjelman kirjauksia 
maakunnan tilanteen ja väestötarpeiden mukaisesti. 

• Valmistautuminen hoitotakuun tiukentamiseen
• Mielenterveysstrategian toimeenpano
• Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma
• Sosiaalihuollon kehittämisohjelma
• Ikäohjelma
• Kotihoidon kehittämishanke
• Saattohoito, kivunhoito ja palliatiivinen hoito
• Kuntoutuksen kehittäminen



• Kehittämisen keskeistä sisältöä ovat toimivaksi tunnistetut toimintamallit, joita 
sovelletaan ja otetaan käyttöön vastaamaan kunkin alueen asiakastarvetta.

• Kansallisella ohjauksella halutaan varmistaa, että tulevaisuuden sosiaali- ja 
terveyskeskuksissa on käytössä kansallisesti yhtenäisiä ja asukkaiden 
tarpeisiin vastaavia, integroituneita toimintamalleja.

• Toimivaksi tunnistettuja malleja on koottu THL:n sivulle  https://thl.fi/fi/web/sote-
uudistus/tulevaisuuden-sosiaali-ja-terveyskeskus/toimivia-toimintamalleja-
hankevalmistelun-tueksi

Kohti näyttöön perustuvia tai toimivaksi todettuja, 
yhteneväisiä toimintamalleja

https://thl.fi/fi/web/sote-uudistus/tulevaisuuden-sosiaali-ja-terveyskeskus/toimivia-toimintamalleja-hankevalmistelun-tueksi


• Palvelutarpeen arviointi ja siihen liittyvä osaaminen
• Monialainen osaaminen, mutta myös oman alan vahva 

substanssiosaaminen
• Asiakkaan kohtaaminen (myös aidosti osana palvelujen 

kokonaisuuden muodostumista)
• Digi-osaaminen, uudet toimintamallit

Mitä tarkoittaa osaamishaasteiden 
näkökulmasta?
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Kuva opiskelijoista Mika Huisman / Helsingin yliopisto 

Osaamisella soteen –hankkeessa
tunnistettuja haasteita “edelliseen soteen” 

liittyen

kustannus-
vaikuttavuus-
osaaminen ja 

eettinen osaaminen, 
kestävä kehitys

palveluohjau
s ja 

asiakkaan 
osallisuuden 
tukeminen

uuden 
järjestelmä

n ja 
lainsäädän-

nön
ymmärrys

digitaalisuus 
tiedon 

hallinta ja 
hyödyntämin

en, 
asiakkaiden 

palvelu

asiakas-
lähtöisyys,
toiminta-
kulttuurin 
muutos, 

palvelumuotoil
u

yhdyspinnat 
sosiaali-
terveys
perus -
erikois
kunta-
maakunta

ammattien 
välinen 

yhteistyö ja sen 
johtaminen

tietoon ja 
näyttöön 
perustuva 
toiminta 

kaikilla tasoilla



SOTEKO-hanke (OKM ja STM)



Henkilöstön saatavuusohjelma / strategiset painopistealueet
• Tilannekuva- ja ennustetyö (tietopohja)
• Työn veto- ja pitovoimakysymykset (mm. ammatillinen liikkuvuus, työhyvinvointi, 

työolosuhteet, työehdot, sukupuolten tasa-arvo ja niiden johtaminen)
• Kansainvälinen rekrytointi ja työperäinen maahanmuutto 
• Osaamisen johtaminen; koulutusjärjestelmän, TE-palveluiden, tutkimuksen ja 

palvelujärjestelmän yhteistoiminta
• Palvelujärjestelmän edellyttämien uusien osaamistarpeiden huomioiminen 

koulutusjärjestelmässä 
• Tehtävärakenteet, työnjaon muutokset, pätevyysvaatimukset ja osaamisen joustava käyttö
• Palveluiden ja palvelurakenteen vaikuttavuus, digitalisaatio-osaamisen käyttö

Hyvinvointialueiden toimeenpano

Saatavilla on 
riittävästi 
asianmukaisesti 
koulutettua 
henkilöstöä, 
jonka työnjakoa 
voidaan kehittää 
joustavasti

Sote-kohtaantopilotti

Sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutuksen kehittäminen SOTEKO, KUNFO, 
toimialahankkeet

Strategiset tavoitteet
Osaaminen ja johtaminen



• Hyvinvointialueuudistus on historiallinen uudistus palvelujen 
järjestämisen näkökulmasta

• Uudistuksen mittakaava henkilöstönäkökulmasta on valtava
• Samaan aikaan meneillään on akuutti työvoimapula liki kaikissa 

sote-ammateissa (myös muissa ammateissa)
• Uudistuksen ensivaiheessa huomio on siinä, että palvelut pyörivät 

täysillä myös 1.1. 2023
• Jatkossa sote-integraatio ja myös yhteiskunnan kiihtyvä 

muutostahti (uudet menetelmät, tekoäly, robotiikka) tuonee 
merkittäviä muutoksia työskentelyn tapoihin, ehkä 
arvaamattomiakin

• Jatkuva oppiminen ja valmius uuden oppimiseen avainasemassa

Lopuksi
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