


Terveempi tulevaisuus 
vaatii tietoon, kokeiluihin 
ja kokemuksiin perustuvaa 
päätöksentekoa ja sotea.

Me Sitrassa rakastamme 
kokeilemista ja kehittämistä. 
Siksi olemme olleet mukana 
muun muassa kehittämässä 
sote-raportointia, kokeilemassa 
sote-valinnanvapautta ja nyt 
myös jatkettua todellisuutta 
tässä esitteessä. Uskot kun näet!

Tervemenoa eteenpäin 
tutustumaan, miten ja miksi 
kuntien ja maakuntien teot 
ratkaisevat, millainen huominen 
meitä odottaa!



Lataa Arilyn-sovellus 
Apple- tai Android-puhelimen 
sovelluskaupasta. 

NÄIN PÄÄSET 
JATKETTUUN 
TODELLISUUTEEN!

Avaa Arilyn ja skannaa tämä 
sivu.

Toimiiko?
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SOTEN UUDISTAMINEN 
ON VÄLTTÄMÄTÖNTÄ, 
SILLÄ MAAILMA JA SUOMI 
MUUTTUVAT VAUHDILLA.

Suomi ikääntyy ja väestöpohja muuttuu 
rajusti lähivuosikymmeninä. Samaan aikaan 
esimerkiksi digitalisaatio on jo nyt monella 
tapaa mullistanut arkeamme.

Globaalien megatrendien vuoksi Suomenkin 
sote-palveluja järjestetään, tuotetaan 
ja käytetään vastedes aivan erilaisessa 
ympäristössä kuin nykyisin.



Kukkuu! Yli 
65-vuotiaiden 
osuus Suomen 
väestöstä
on...
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Sote-palvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta 
maakunnille. Niiden tehtävä on vaikea mutta 
tärkeä: kuinka päivittää vuosikymmenten aikana 
sirpaloituneesta palveluverkosta yhtenäisempi, 
vaikuttavampi ja kustannustehokkaampi? 

Yksi tietojohtamisen väline on Sitran yhdessä 
yhteistyökumppaniensa kanssa kehittämä uusi 
raportoinnin väline, sote-tietopaketit. 

Ne tuottavat vertailukelpoista tietoa palvelujen 
laadusta, kustannuksista ja vaikuttavuudesta. 
Tämä antaa maakunnille uusia mahdollisuuksia 
johtaa alueensa sote-palveluja aiempaa 
kokonaisvaltaisemmin.

TULEEKO SOTESTA 
HITTI VAI HUTI? 
MAAKUNNAT 
RATKAISEVAT.



SOTEN VALINNANVAPAUS 
ON IHMISTEN MIELESTÄ 
AIKA ARKINEN ASIA.

Sote-asiakkaan laajennettua valinnanvapautta 
kokeillaan parhaillaan viidellä alueella eri puolilla 
Suomea. 

Teettämiemme kansalaiskyselyjen perusteella 
suomalaisten suurin toive sote-valinnanvapaudelle 
on, että palvelut istuvat vaivattomaksi osaksi omaa 
kiireistä arkea. Tämä tarkoittaa nopeaa hoitoon 
pääsyä, lyhyitä jonotusaikoja ja sitä, että asiansa 
saa hoidettua kerralla kuntoon.



Aktiivisimpia 
vaihtajia 
kokeilujen 
alkuvaiheessa 
olivat työikäiset.



SINÄ PÄÄTÄT, MILTÄ 
SOTEN DIGITALISAATIO 
NÄYTTÄÄ

Jos selkäsi on kipeä ja haluat päästä puhumaan 
vaivastasi terveydenhuollon ammattilaisille, olet 
todennäköisesti tottunut hakeutumaan omalle 
terveysasemallesi tai työterveyshuoltoon.

Tällaisessa tilanteessa toiset ovat selvinneet 
vähemmällä jonottamisella kuin toiset ja 
käytännössä kaikkien on pitänyt siirtyä fyysisesti 
vastaanotolle, tuottipa liikkuminen tuskaa tai ei.

Sitran ja yhteistyökumppanien kehittämä 
virtuaaliklinikka-konsepti tuo digitalisaation 
hyödyt, eli esimerkiksi ajansäästön ja entistä 
kokonaisvaltaisemman hoidontarpeenarvion ja 
hoidon, kaikkien suomalaisten ulottuville.

TIESITKÖ? 
Kansallista mallia 
tehdään parhaillaan 
Omahoito ja 
digitaaliset 
arvopalvelut (ODA) 
-hankkeessa.
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Soteuttamo on sosiaali- ja 
terveyspalvelujen uudistamisen ja 

verkostojen kehittämisen työkalupakki. Se 
tuo tulevaisuuden tekijät niin sote-alalta 
kuin muiltakin aloilta yhteen edistämään 

ekosysteemiajattelua ja luomaan 
uudenlaisia kumppanuuksia.

Tutustu tarkemmin ja kutsu kylään.

sitra.fi/soteuttamo

Kokeiles tätäkin. Livenä.

KUVA: LUKAS KÄSTNER


