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Johdanto päivään
Jukka Vahti, johtava asiantuntija, viestintä, Sitra
Veera Heinonen, johtaja, viestintä ja yhteistyösuhteet, Sitra

Kohti huomisen sotea
Annika Saarikko, perhe- ja peruspalveluministeri, 
Sosiaali- ja terveysministeriö

Tulevaisuustekoja ennen ja nyt: Oppeja ja kokemuksia Sitran 
sote-projekteista
Mikko Kosonen, yliasiamies, Sitra

Uudistamisen haasteet ja mahdollisuudet
Juha Tuominen, toimitusjohtaja, 
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS)

Yleisökysymykset & ohjeistus eteenpäin
Jukka Vahti, johtava asiantuntija, viestintä, Sitra

Tulevaisuudentekijöiden verkostoitumista/kahvitarjoilu



#tervettämenoa



Kohti huomisen sotea

Annika Saarikko
perhe- ja peruspalveluministeri

Sosiaali- ja terveysministeriö



Tulevaisuustekoja ennen ja nyt: 
Oppeja ja kokemuksia Sitran 

sote-projekteista

Mikko Kosonen
yliasiamies

Sitra



Yksilö hallitsee vastedes yhä isompaa 
osaa itseään koskevasta tiedosta

1990 2000 2010 2020                    2030

Samaan aikaan tiedon kokonaismäärä
kasvaa nopeammin kuin koskaan



1990 2000 2010 2020                              2030

YKSILÖIDEN ITSENSÄ
KERÄÄMÄ TIETO

PROFESSIOIDEN/JÄRJESTELMÄN
KERÄÄMÄ TIETO
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DATA 

HYVINVOINTI

YHTEISTYÖ

PALVELUT

RAHOITUS

Meidän tulee siirtää terveydenhoidon painopistettä sairauksien 
hoidosta ennakoivaan ja kokonaisvaltaiseen terveyden edistämiseen

Toiminnan kehityksen ajurina tulee olla palvelujen 
saatavuus ja aito vaikuttavuus

Menestyksen ratkaisee jatkossa uudet innovaatiot sekä 
julkisen ja yksityisen sektorin tiivis yhteistyö ja niiden 
perustana läpinäkyvyyden mukanaan tuoma luottamus

Tieto ja rahoitus tulee ottaa palvelujen 
ohjauksen ja johtamisen välineiksi

Ihmisillä tulee olla käyttöoikeus heitä itseään koskevaan dataan



SITRAN  MERKITYS  TERVEYDENHUOLLON  KEHITTÄMISELLE

Mikä on ollut Sitran 
toiminnan merkitys 
terveydenhuollon 
kehittämiselle 
viimeksi kulunei-
den kymmenen 
vuoden aikana? 
Valitse kaksi.

N=118 

On vaikuttanut terveydenhuollon 
tulevaisuudesta käytävään 
keskusteluilmapiiriin

On tuonut uusia avauksia, joista
on ollut konkreettista hyötyä

On tehnyt uusia avauksia, mutta 
niiden hyöty on jäänyt heikoksi 

On tuonut mahdollisuuden yli toimiala-
ja aluerajojen ulottuvalle yhteistyölle, 
joka ei muuten olisi ollut mahdollista

54%

42%

32%

27%
En pidä Sitran vaikutusta merkittävänä 2%
EOS  11%



Uudistamisen haasteet ja 
mahdollisuudet

Juha Tuominen
toimitusjohtaja

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri



Mitkä seuraavista 
tulevat 
uudistamaan sotea 
eniten 2030-luvulle 
mennessä? 
Valitse kaksi.

N=118 

SOTEN UUDISTAMINEN

Poliitikot

Sote-tuottajat 

81%

Jokin muu

58%
30%
18%
8%

Teknologian kehitys

Asiakkaat





14.20 Tulevaisuutiset -asiakascase #1

Mitä tarkoittaa kokonaisvaltainen 
hyvinvointi vuonna 2030?

Olli Sovijärvi, lääkäri, biohakkeri
Camilla Tuominen, tunnekouluttaja, kirjailija
Jari Forsström, sisätautien erikoislääkäri, 
Abomics Oy

Tulevaisuutiset -asiakascase #2

Tulevaisuushaaste: Kenellä on vastedes 
valtaa ja vastuuta, kun ammattilainen 
kohtaa asiakkaan?

Hannu Halila, varatoiminnanjohtaja, 
Suomen Lääkäriliitto ry
Madis Tiik, lääkäri, CMO, OoNiDa Foundation

Tulevaisuutiset -asiakascase #3

Tulevaisuushaaste: Maailma muuttui jo, muuttuuko 
sosiaali- ja terveydenhuolto?

Lasse Lehtonen, hallintoylilääkäri, Helsingin ja 
Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS)

Harri Aho, kehitysjohtaja, LähiTapiola 

Tulevaisuutiset -asiakascase #4

Tulevaisuushaaste: Asiakaslähtöisiä sote-palveluja 
kaikenikäisille

Riitta Laanala, yksikön johtaja, Helsingin kaupunki
Susanna Saloranta, etsivä nuorisotyöntekijä, Keravan 
kaupunki

Tulevaisuuden radikaalit teesit

Risto Linturi, tulevaisuudentutkija

Päätössanat

Antti Kivelä, johtaja, Sitra

Verkostoitumista tulevaisuuskeitaalla16.00 
–

18.00

#tervettämenoa



Mitä tarkoittaa kokonaisvaltainen 
hyvinvointi 2030?

Olli Sovijärvi
lääkäri, biohakkeri

Camilla Tuominen
tunnekouluttaja, kirjailija 

Jari Forsström
sisätautien erikoislääkäri, Abomics Oy



Tulevaisuushaaste: 
Kenellä on vastedes valtaa ja vastuuta, 
kun ammattilainen kohtaa asiakkaan?

varatoiminnanjohtaja, Suomen Lääkäriliitto ry
Hannu Halila

Madis Tiik
lääkäri, CMO, OoNiDa Foundation



Lääkäriliiton Lääkäri 2030 – hanke : Lääkärin erilaisia 
tulevaisuuden rooleja

- Innovaattorilääkäri

- Data-analyytikko / vaikuttavuusasiantuntija

- Valmentaja                  



Tulevaisuushaaste: 
Kenellä on vastedes valtaa ja vastuuta, 
kun ammattilainen kohtaa asiakkaan?

varatoiminnanjohtaja, Suomen Lääkäriliitto ry
Hannu Halila

Madis Tiik
lääkäri, CMO, OoNiDa Foundation



Tulevaisuushaaste: 
Asiakaslähtöisiä sote-palveluja 

kaikenikäisille

yksikön johtaja, Helsingin kaupunki
Riitta Laanala

Susanna Saloranta
etsivä nuorisotyöntekijä, 

Keravan kaupunki



Tulevaisuuden radikaalit 
teesit

Risto Linturi
tulevaisuustutkija



Päätössanat

Antti Kivelä
johtaja, Sitra



Varsinais-Suomen sote-
kustannukset (838 milj. eur, 55% 
väestöstä) tietopaketeittain



SOTE-PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN

Mikä on tärkeintä 
sote-palveluiden 
kehittämisessä?
Valitse kolme.

N=116 

Uudenlainen toimintatapa, joka järjestyy
aidosti asiakkaan tarpeen ympärille
eikä järjestelmän ympärille

Kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja 
ennaltaehkäisyyn panostaminen

Palveluiden hyvän saatavuuden 
varmistaminen

76%
44%

38%
30%

4 suurinta

Terveyserojen kaventaminen eri
väestöryhmien välillä



Yksilö hallitsee vastedes yhä isompaa 
osaa itseään koskevasta tiedosta

1990 2000 2010 2020                    2030

Samaan aikaan tiedon kokonaismäärä
kasvaa nopeammin kuin koskaan



1990 2000 2010 2020                                2030

YKSILÖIDEN ITSENSÄ
KERÄÄMÄ TIETO

PROFESSIOIDEN/JÄRJESTELMÄN
KERÄÄMÄ TIETO





Tilaisuuden osallistujille lähetettiin 
ennakkokysely, joka sisälsi 15
kysymystä soten uudistamisesta.

Kyselyyn vastasi 119 henkilöä.

Kiitos vastanneille!

ENNAKKOKYSELYN TULOKSET



Sitran sote-projektien 
keskeisiä tavoitteita ovat 
olleet mm. yksilön 
vaikutusmahdollisuuksien 
lisääminen omaan 
hoitoonsa ja hoivaansa 
sekä tiedon 
läpinäkyvyyden 
edistäminen. Ovatko 
nämä sinusta...

N=118 

SITRAN  TAVOITTEIDEN 
ARVIOINTI

Neutraaleja tavoitteita

Erittäin hyviä tavoitteita 

Melko hyviä tavoitteita

Erittäin huonoja tavoitteita 

Melko huonoja tavoitteita

69%
27%
1%
3%
0%



N=118 

SOTEN VAIKUTTAVUUS
Uskotko soten vaikuttavuuden parantuvan, jos ihmisillä olisi 
nykyistä enemmän vaikutusmahdollisuuksia itseään koskeviin 
palveluihin?

Kyllä 85%

Ei 15%



Mitkä seuraavista 
tulevat 
uudistamaan sotea 
eniten 2030-luvulle 
mennessä? 
Valitse kaksi.

N=118 

SOTEN UUDISTAMINEN

Poliitikot

Sote-tuottajat 

81%

Jokin muu

58%
30%
18%
8%

Teknologian kehitys

Asiakkaat



SITRAN  MERKITYS  TERVEYDENHUOLLON  KEHITTÄMISELLE

Mikä on ollut Sitran 
toiminnan merkitys 
terveydenhuollon 
kehittämiselle 
viimeksi kulunei-
den kymmenen 
vuoden aikana? 
Valitse kaksi.

N=118 

On vaikuttanut terveydenhuollon 
tulevaisuudesta käytävään 
keskusteluilmapiiriin

On tuonut uusia avauksia, joista
on ollut konkreettista hyötyä

On tehnyt uusia avauksia, mutta 
niiden hyöty on jäänyt heikoksi 

On tuonut mahdollisuuden yli toimiala-
ja aluerajojen ulottuvalle yhteistyölle, 
joka ei muuten olisi ollut mahdollista

54%

42%

32%

27%
En pidä Sitran vaikutusta merkittävänä 2%
EOS  11%



SOTE-PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN

Mikä on tärkeintä 
sote-palveluiden 
kehittämisessä?
Valitse kolme.

N=116 

Uudenlainen toimintatapa, joka järjestyy
aidosti asiakkaan tarpeen ympärille
eikä järjestelmän ympärille

Kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja 
ennaltaehkäisyyn panostaminen

Palveluiden hyvän saatavuuden 
varmistaminen

76%
44%

38%
30%

4 suurinta

Terveyserojen kaventaminen eri
väestöryhmien välillä



KANSAINVÄLISYYS
Miten paljon 
kansainvälisistä 
asiantuntijoista tai Sitran 
suomalaisdelegaatioille 
järjestämistä tutustumis-
matkoista ulkomaille on 
mielestäsi ollut hyötyä 
Suomen 
terveydenhuollon 
kehittämiselle?

N=102 

Erittäin paljon

Jonkin verran

Ei juuri lainkaan

Ei mitään

19%
62%
17%
2%



SOTE-RAHOITUSJÄRJESTELMÄ

Mitkä ovat Suomen 
sote-rahoitus-
järjestelmän 
pahimmat ongelmat? 
Valitse kolme  
vaihtoehtoa.

N=118 

Monikanavaisuus 

Järjestelmä suosii erikois-
sairaanhoitoa perusterveyden-
huollon ja sosiaalipalveluiden 
kustannuksella

Järjestelmä ylläpitää itseään
ja estää innovatiivisten 
toimintatapojen käyttöönottoa

49%

42%

41%

40%

4 suurinta

Järjestelmän epätasa-arvoisuus 
(esim. työterveyshuolto, 
alueelliset erot)



SOTE-AMMATTILAISTEN  TOIMINTAEDELLYTYKSET

Mitä sote-
ammattilaisten, kuten 
lääkärien, toiminta-
edellytyksille sinun 
nähdäksesi tapahtuu, 
kun kansalaiset ovat 
tiedon osalta aiempaa 
tasa- vertaisemmassa 
asemassa 
ammattilaisten kanssa?

N=118 

Asiantuntijoiden toimintaedellytykset saattavat
sekä heiketä että parantua, kun tiedon hallintaan 
perustuvat valtasuhteet muuttuvat

Asiantuntijoiden toimintaedellytykset 
paranevat, kun kansalaiset ottavat itse 
enemmän vastuuta hoidostaan

51%

42%

2%

1%

Asiantuntijoiden toimintaedellytykset 
pysyvät ennallaan

Asiantuntijoiden toimintaedellytykset 
heikkenevät



IHANTEELLINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO

Mikä seuraavista
on sinusta 
ihanteellisin 
tilanne sosiaali-
ja terveyden-
huollossa?

N=118 

Tieto, valta ja vastuu on pääosin asiantuntijoilla, 
jotka esimerkiksi ymmärtävät hoitojärjestelmän 
kokonaisuuden ja tuntevat hoidon tieteelliset 
perusteet

87%Valta, vastuu ja tieto on jaettu melko tasan 
asiantuntijoiden ja yksilön kesken

8%

Valta ja vastuu terveydestä ja hyvinvoinnista on 
pääosin yksilöllä itsellään, ja hän konsultoi 
harkintansa ja tarpeensa mukaan asiantuntijoita

5%



TERVEYSTIETOJEN KÄYTTÄMINEN

Mitkä asiat 
estävät nykyisin 
kansalaista 
käyttämästä omia 
terveystietojaan 
tehokkaasti ja 
järkevästi? 
Voit valita useita 
vaihtoehtoja.

N=118 

Tietotekniset ongelmat, jotka 
hankaloittavat tiedon kulkua ja -jakelua

75%
Hoitojärjestelmää ei ole rakennettu niin, että 
kansalaisten omatoimisesta terveystietojen 
hyödyntämisestä olisi apua palveluissa

51%
Kansalaisilta puuttuu tietoa, taitoa ja 
ymmärrystä oman terveystiedon 
tehokkaaseen ja järkevään käyttöön

43%
Asiantuntijat eivät osaa tai halua hyödyntää 
kansalaisten omien terveystietojensa avulla 
saamaa tietoa, taitoa ja ymmärrystä

42%

4 suurinta



ENNALTAEHKÄISEVÄ  HOITO

Mikä estää resurssien 
siirtämisen 
sairauksien hoidosta 
niiden 
ehkäisemiseen?
Valitse kaksi.

N=109 

Poliitikkojen on vaikea laittaa resursseja 
ennaltaehkäisyyn, jonka tulokset näkyvät
vasta monien vuosien kuluttua

63%
Terveydenhuoltojärjestelmä on 
rakennettu hoitamaan sairauksia 
eikä ehkäisemään niitä

48%
Rahoitusjärjestelmä keskittyy liikaa 
hoitoihin ja liian vähän ennaltaehkäisyyn 34%

3 suurinta



LISÄÄNTYNYT VALINNANVAPAUS

Mitä muutosta 
ihmisten lisääntynyt 
valinnanvapaus 
mielestäsi toisi 
sosiaali- ja 
terveyspalveluihin?

N=117 

Palvelujen laatu paranee

62%Asiakaskokemus paranee

44%
Palvelujen integraatio heikkenee

23%

5 suurinta

Hoidon jatkuvuus paranee

29%

Hoidon jatkuvuus heikkenee

26%



OSALLIS-
TUJAT

226

Media

Yksityishenkilö

Sairaanhoitopiiri

Rahoitus- ja vakuutusala

Järjestöt, liitot tms.

Valtionhallinto

Tutkimuslaitos

Aluehallinto

Yritykset

120
92

69
67

61
36

14
13



sitra.fi |  seuraavaerä.fi
@sitrafund

https://www.instagram.com/sitrafund/
https://www.linkedin.com/company/sitra
https://www.youtube.com/user/sitrafund
http://www.slideshare.net/SitraFund
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