
SoteNavi

- pienten ja keskisuurten yritysten ja järjestöjen 

valmennushanke

Alueellinen työpaja

13.2.2018



Ohjelma

12.30 - 13.00 

Päiväkahvi

Ajankohtaiset kuulumiset Sotesta sekä yrityksistä ja 

järjestöistä

13.00 – 15.30

Miten sote-uudistus haastaa osaamisen organisaatioissa?

- Osaaminen käsitteenä ja yksilön ominaisuutena –

miten osaamista arvioidaan sekä kehitetään

- Strateginen osaamisen johtaminen, osaamiskartat, 

osaamisen kehittämismenetelmät
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Ajankohtaiset kuulumiset 

sote-uudistuksesta



Ajankohtaista SOTE-uudistuksesta

www.alueuudistus.fi
• Maakuntauudistukseen valmistaudutaan erilaisilla kokeiluilla

• Seuraa suoraa lähetystä 7.2. klo 12.30: Lapsi- ja perhepalvelujen sujuvuus 

maakunta- ja sote-uudistuksen jälkeen

• ”Pelkät sääsuojat eivät maakuntien tarpeisiin riitä”

• Ministeri Saarikko: Sosiaalihuollon neuvonta ei ole sote-keskuksen 

jakojäännös

• Kuntien rakennuskannassa merkittävä kehitys- ja säästöpotentiaali

• Kunta- ja uudistusministeri Vehviläinen: Näkemiin himmelihallinto

• Tosiasioiden tunnustaminen on uudistuksen alku

- Tammikuussa 2018 yhteensä 38 tiedotetta
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http://www.alueuudistus.fi/
http://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publisher/maakuntauudistukseen-valmistaudutaan-erilaisilla-kokeiluilla-?p_p_auth=TgLmziwJ
http://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1271139/seuraa-suoraa-lahetysta-7-2-klo-12-30-lapsi-ja-perhepalvelujen-sujuvuus-maakunta-ja-sote-uudistuksen-jalkeen?p_p_auth=TgLmziwJ
http://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publisher/-pelkat-saasuojat-eivat-maakuntien-tarpeisiin-riita-?p_p_auth=TgLmziwJ
http://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1271139/ministeri-saarikko-sosiaalihuollon-neuvonta-ei-ole-sote-keskuksen-jakojaannos?p_p_auth=TgLmziwJ
http://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/kuntien-rakennuskannassa-merkittava-kehitys-ja-saastopotentiaali?p_p_auth=TgLmziwJ
http://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kunta-ja-uudistusministeri-vehvilainen-nakemiin-himmelihallinto?p_p_auth=TgLmziwJ
http://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10623/tosiasioiden-tunnustaminen-on-uudistuksen-alku?p_p_auth=TgLmziwJ


Valinnanvapaus

16.2.2018Etunimi Sukunimi5

Valinnanvapauslain luonnos annettiin lainsäädännön arviointineuvostolle 

ja julkaistiin 22.1.2018

Esimerkiksi asiakassuunnitelman roolia, Kelan tiedonsaantivaltuuksia ja 

tuottajien korvausperusteita on täsmennetty. Tuottajien 

korvausperusteiden tarkemmat määrittelyt ja sopimusmallit on tarkoitus 

lähettää lausunnolle maaliskuussa.

Hallituksen esitys asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja 

terveydenhuollossa on tarkoitus antaa eduskunnalle maaliskuun 

alkupuolella. Tavoitteena on, että eduskunta päättäisi kaikista maakunta-

ja sote-uudistukseen liittyvistä laeista kesäkuussa 2018 ja uudistus tulisi 

voimaan 1.1.2020.



Ajankohtaista SOTE-uudistuksesta

www.yle.fi

• "Ahneus sokaisee ihmisen" – Rikosoikeuden professorit 

varoittavat sote-korruptiosta 5.2.2018

– Uudet sote-rakenteet ja uudet sote-rahan jakamisen mallit ovat yhä suuria 

kysymysmerkkejä.

– Juuri nyt näyttää siltä, että soten vuosittainen yksityistämispotti on ensi alkuun 

noin kuusi miljardia euroa – kolmannes kaikista Suomen sote-menoista. Sote-

rahaa jakava virkamieskoneisto on vasta rakenteilla.

www.HS.fi

• Päivi Nergille on uskottu lähes mahdoton tehtävä – Alivaltiosihteeri 

haluaa johtaa maakunta- ja sote-uudistuksen maaliin: ”Huuto voi 

olla joissakin kysymyksissä kovaa” 3.2.2018

– Maakunnat ovat Nergin mukaan ”tosi pitkällä”, ja tulevan lokakuun vaalitkin on 

syytä ottaa tosissaan.
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http://www.yle.fi/
https://yle.fi/uutiset/3-10036340
http://www.hs.fi/


Ajankohtaista SOTE-uudistuksesta

www.Talouselama.fi

• Hoidon tehokkuutta on vaikea mitata, kun järjestelmät vaihtelevat: 

"Sote-toimijat voisivat oppia toistensa hyvistä käytännöistä” 

30.1.2018

www.is.fi

• Kokoomuksen Salolainen paheksuu sotelobbarien vallan kasvua 

puolueessaan: ”Se ei näytä hyvältä” 7.2.2018
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http://www.talouselama.fi/
http://www.is.fi/


Valinnanvapauslaki etenee

• Valinnanvapauskokeilujen väliraportti 

http://stm.fi/documents/1271139/3116043/Palvelusetelikokeilun+va%CC

%88liraportti+1-2018.pdf/436f6dcb-ae00-4653-8ae3-0a29967dca68

• https://www.hs.fi/politiikka/art-

2000005534750.html?utm_source=facebook&utm_medium=toimitus

• http://alueuudistus.fi/artikkeli/-

/asset_publisher/1271139/valinnanvapauslain-luonnos-annettiin-

lainsaadannon-arviointineuvostolle-ja-julkaistiin?p_p_auth=ARb53QWt

• http://alueuudistus.fi/blogi/-/blogs/asiakkaiden-valinnanvapauden-tueksi-

selkeat-verkkosivustot
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http://stm.fi/documents/1271139/3116043/Palvelusetelikokeilun+va%CC%88liraportti+1-2018.pdf/436f6dcb-ae00-4653-8ae3-0a29967dca68
https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005534750.html?utm_source=facebook&utm_medium=toimitus
http://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1271139/valinnanvapauslain-luonnos-annettiin-lainsaadannon-arviointineuvostolle-ja-julkaistiin?p_p_auth=ARb53QWt
http://alueuudistus.fi/blogi/-/blogs/asiakkaiden-valinnanvapauden-tueksi-selkeat-verkkosivustot


Palvelusetelikokeilujen ensimmäisiä tuloksia

• http://alueuudistus.fi/artikkeli/-

/asset_publisher/1271139/palvelusetelikokeilun-

ensimmaisessa-valiarvioinnissa-ei-noussut-esiin-

yllatyksia?p_p_auth=3jprEIey

Palveluseteli mahdollistaa kilpailun laadulla

• https://www.yrittajat.fi/savon-yrittajat/a/uutiset/570046-pk-

yritysten-rooli-turvattava-sote-uudistuksessa-

palveluseteli-mahdollistaa-kilpailun

Mielenterveys –ja päihdepalveluiden selvitys 

• http://tietokayttoon.fi/artikkeli/-

/asset_publisher/10616/sote-uudistuksessa-on-

mahdollista-parantaa-mielenterveys-ja-paihdepalveluja
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http://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1271139/palvelusetelikokeilun-ensimmaisessa-valiarvioinnissa-ei-noussut-esiin-yllatyksia?p_p_auth=3jprEIey
https://www.yrittajat.fi/savon-yrittajat/a/uutiset/570046-pk-yritysten-rooli-turvattava-sote-uudistuksessa-palveluseteli-mahdollistaa-kilpailun
http://tietokayttoon.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/sote-uudistuksessa-on-mahdollista-parantaa-mielenterveys-ja-paihdepalveluja


Huomio omavalvontasuunnitelmiin

• http://www.laakarilehti.fi/ajassa/ajankohtaista/omavalvont

a-ei-ole-kyttaamista/

Sote-ammattilaiset ja omavalvonta tietosuojan etulinjassa

• https://blogi.thl.fi/sote-ammattilaiset-ja-omavalvonta-

tietosuojan-etulinjassa/

Sote-koordinaattorit

• http://alueuudistus.fi/artikkeli/-

/asset_publisher/1271139/sote-koordinaattorit-tukemaan-

uudistuksen-valmistelua?p_p_auth=CVJCGoqb
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http://www.laakarilehti.fi/ajassa/ajankohtaista/omavalvonta-ei-ole-kyttaamista/
https://blogi.thl.fi/sote-ammattilaiset-ja-omavalvonta-tietosuojan-etulinjassa/
http://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1271139/sote-koordinaattorit-tukemaan-uudistuksen-valmistelua?p_p_auth=CVJCGoqb


Kimpassa-Allihopa –sivulla avattu Henkilöstölle –osio

• https://kimpassa-allihopa.fi/henkilosto/

Sosiaali- ja terveysalan tilastollinen vuosikirja 

• https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-

aiheittain/kokoomajulkaisut/sosiaali-ja-terveysalan-

tilastollinen-vuosikirja

COPE-hanke

• hankkeessa tutkitaan sosiaali- ja terveydenhuollon 

murrosta ja sen vaikutuksia työhön, osaamistarpeisiin ja 

osaamisen kehittämiseen.

• https://www.stncope.fi/
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https://kimpassa-allihopa.fi/henkilosto/
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/kokoomajulkaisut/sosiaali-ja-terveysalan-tilastollinen-vuosikirja
https://www.stncope.fi/


Toteutuuko näyttöön perustuva toiminta Suomessa? 

Raportti nykytilasta hoitotyön edustajien kuvaamana

• Terveydenhuoltolaki velvoittaa, että potilaan saaman hoidon tulee 

perustua luotettavaksi arvioituun tutkimustietoon, sosiaali- ja 

terveydenhuollossa toimivista hoitotyön johtajista ja asiantuntijoista 

vain 63 % ilmoitti sen olevan organisaationsa strateginen 

tavoite. Kyselyyn vastanneista sairaanhoitajista yli puolet (58 %) oli sitä 

mieltä, etteivät hoitokäytännöt perustu tutkimustietoon eivätkä 

viimeisimpiin hoitosuosituksiin (61 %). 

• Puolet (50 %) vastasi, ettei heillä ole käytössä tarvittavaa 

tutkimustietoa, eikä aikaa sitoutua hoitotyön kehittämiseen (76 %) 

tutkimustietoon perustuvaksi.

• Vaikka lähes kaikki johtajat ja asiantuntijat (90 %) näkivät 

organisaatioiden sisäisen koulutuksen tärkeänä, yli 

puolet sairaanhoitajista (58 %) kertoi, ettei heille ole järjestetty 

koulutusta tutkimustiedon käytöstä.

• https://sairaanhoitajat.fi/wp-content/uploads/2018/02/npt_raportti-
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https://sairaanhoitajat.fi/wp-content/uploads/2018/02/npt_raportti-_digi.pdf


Matkalla kohti magneetisairaalaa – miksi ja miten

• Duodecim 2018;164(3):221–3 pääkirjoitus 

• http://www.duodecimlehti.fi/api/pdf/duo14159
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http://www.duodecimlehti.fi/api/pdf/duo14159


Tulevia tapahtumia:

• 21.3. SoteNavi –hankkeen valtakunnallinen seminaari 

Seinäjoella

– https://sotenavi.turkuamk.fi/seinajoen-valtakunnallinen-

seminaari-21-3/

• 12.4. 9-16 Sote-seminaari: Henkilöstö sote-myllerryksen 

keskellä Health Campus Turku

– https://www.turkuamk.fi/fi/tapahtumat/583/sote-seminaari-

henkilosto-sote-myllerryksen-keskella/

• V-S Maakunnallisten kärkihankkeiden Kompassi ja Lupa 

auttaa Palveluasenteen boot camp –koulutukset keväällä 

16.02.2018 & 13.04.2018 & 08.06.2018

– https://www.lupaauttaa.fi/uutishuone/palveluasenteen-boot-

camp-valmennus-16-2-2018/
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https://sotenavi.turkuamk.fi/seinajoen-valtakunnallinen-seminaari-21-3/
https://www.turkuamk.fi/fi/tapahtumat/583/sote-seminaari-henkilosto-sote-myllerryksen-keskella/
https://www.lupaauttaa.fi/uutishuone/palveluasenteen-boot-camp-valmennus-16-2-2018/

