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Sosiaali- ja terveydenhuollon
uudistamisen keskeiset tavoitteet
Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden
edistäminen.
• Turvata yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset ja laadukkaat
sosiaali- ja terveyspalvelut koko maassa
– eriarvoisuuden vähentäminen
– henkilöstövoimavarojen kohdentaminen yhdenvertaisesti

• Vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluja
– tarkoituksenmukainen ja tasapainoinen palvelukokonaisuus
– mahdollistetaan palvelujen toteutus uusilla tavoilla,
muun muassa lähipalvelut

• Toteuttaa kustannustehokas ja vaikuttava
palvelurakenne
– kustannuskehityksen tasapainottaminen
– palvelujen uudistaminen, vaikuttavuus ja laatu
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Keinot uudistuksen tavoitteiden
saavuttamiseksi
• Mahdollisimman laaja sosiaali- ja
terveydenhuollon integraatio
– palvelukokonaisuus saman johdon ja budjetin alle
– ihmisten palvelutarpeet huomioidaan
kokonaisuutena
– selkeä ja tehokas hallinto

• Vahva kansallinen ohjaus
• Asiakkaiden ja henkilöstön
osallistaminen
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Nykyrakenne
YOsairaala

muu sairaala

Palveluiden suurkäyttäjät

Ikääntyneiden palvelut
Lasten, nuorten ja perheiden
palvelut
Perusterveydenhuolto
Sosiaalipalvelut
Mielenterveys- ja päihdepalvelut
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Finland´s challenges in the 2010´s and beyond
 Ageing population

– Increased need of services due to multi-morbidity

 Accumulation of social and health problems; poverty,
unemployment, poor health, poor mental health, mostly
but not exclusively in rural areas
– 10 % of the population is using almost 80 % of public social and
health care resources
– 2/3 of them need both social and health care

 Increasing socioeconomic / health inequalities

 Increased demand of personalized services due to
access to information and new technologies - the
remaining 90% of the population
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”Perustuslakivaliokunta toteaa,
että sosiaali- ja terveyspalvelujen
tehostamiselle, integraatiolle sekä
järjestäjien kantokyvyn vahvistamiselle
on olemassa akuutti tarve myös
sosiaalisten perusoikeuksien
toteutumisen näkökulmasta.” (PeV 75/2014 vp)
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Uusi järjestämisvastuinen taho
• Väliportaan itsehallintoalue?
• Kuntayhtymä?
• Valtio?

Kehittämisrakenne pohdittava
kussakin erikseen
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Sote ja kehittämisrakenne; pohdittavaa
• Kehittäminen osana palvelujärjestelmää vai
muulla tavoin ohjattuna?
– yhteiset kehittämisrakenteet kaikilla tasoilla
– asiantuntijalaitosten, muiden toimijoiden ja
rahoituskanavien roolit

• Tieteellisen tutkimuksen tukeminen osana
palvelujärjestelmää vai muulla tavalla
ohjattuna?
– yliopistojen ja tutkimuslaitosten roolit / OKM
– VTR / STM
– SA:n strategisen tutkimuksen rahoitus
6.5.2015

TKI-linjauksien yleinen tarve

Tunnistetut kansalliset kehittämistarpeet:
 uudet kasvun lähteet, liiketoimintamahdollisuudet, menestyvät innovaatiot
 uudistumiseen ja kasvuun kannustava ilmapiiri, innovatiiviset ratkaisut
 sääntelyn toimivuus; verotukselliset, elinkeino- ja työvoimapoliittiset
ratkaisut, potilas- ja asiakasturvallisuus
 kansainvälistymisen nopeuttaminen
 digitalisaatio toimintaa tehostavana ja uudistavana moottorina

Sote ja kehittämisrakenne; pohdittavaa
• Kehittämisen tuettava toiminnallista
integraatiota, miten toteutetaan?
– osket ja petet: yhteistyö vaihtelee, muutama
yhdistetty; erilainen aluejako
– so ja te -palveluiden integraatio, muistettava
myös integraatio kuntiin jääviin palveluihin +
hyte
– muistettava esh-kehittäminen, hytekehittäminen
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Sote ja kehittämisrakenne; pohdittavaa
• Miten varmistetaan tasapainoinen
rahoituskehitys?
– osket: oma budjettimomentti
– petet: osa järjestämisvastuuta,
peruspalveluiden VOS
– Kaste - ohjelman jatko?
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Kiitos!
Tilaa sähköpostiisi STM:n tiedotteet:
www.stm.fi (etusivu)

• STM:n uutiskirjeen tilaus: www.stm.fi/uutiskirjeet
• twitter.com/STM_Uutiset
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