


SOSTE Akatemia 1:
Sote-järjestöt hyvinvointialueen apuna 

ja strategiassa

Hyvinvointialueiden järjestäytyessä on tärkeää 
kiinnittää huomiota järjestöjen rooliin terveyden ja 

hyvinvoinnin edistämisessä. Miten sote-järjestöt 
voivat parhaiten tukea hyvinvointialueita?

SOSTE Akatemia tarjoaa työtään aloitteleville 

aluevaltuutetuille uutta tietoa ja ymmärrystä sote-

järjestöjen merkityksestä hyvinvointialueilla.

Ohjelma 27.4.2022

17.30 Tervetuloa ensimmäiseen SOSTE Akatemiaan

17.35 Avaussanat

Hanna Sarkkinen, sosiaali- ja terveysministeri

17.45 Sote-järjestöt hyvinvointialueilla – miten varmistamme hyvän 

kumppanuuden ja yhteisen arvon?

Päivi Nerg, alivaltiosihteeri, valtiovarainministeriö

18.00 Miksi järjestötoiminta on niin tärkeää sote-uudistuksen 

onnistumisen kannalta?

Taru Koivisto, johtaja, sosiaali- ja terveysministeriö

18.15 Sote-järjestöt hyvinvointialueiden apuna, entä strategiassa?
Anne Knaapi, johtaja, varapääsihteeri, SOSTE

18.25 Sote-järjestöt paremman tulevaisuutemme palveluksessa

Mielenterveyden sosiaalinen, inhimillinen ja taloudellinen arvo
Sari Aalto-Matturi, toiminnanjohtaja, Mieli ry

Järjestötyötä yhteiskunnan resilienssin eteen
Marianne Heikkilä, pääsihteeri, Martat ry

Järjestöt arvokkaan ikääntymisen tukena
Anni Lausvaara, toiminnanjohtaja, Vanhustyön keskusliitto

18.55 Päätössanat ja seuraava SOSTE Akatemia 11.5.

19.00 Tilaisuus päättyy



SOSTE Akatemia 2:
Tavoitteena asukaslähtöinen ja 

vaikuttava sote

Sote-uudistuksen keskeinen tavoite on tuottaa 

yhdenvertaisia ja vaikuttavia palveluja. Miten 

asukkaiden erilaisiin tarpeisiin vastataan ja voisiko 

kalliita ongelmia ennaltaehkäistä sote-tietoa 

hyödyntäen? Miten rajallisilla resursseilla tuotetaan 

lisää terveyttä ja hyvinvointia?

SOSTE Akatemia haastaa päättäjät miettimään 

asukasvaikuttamisen merkitystä ja uusia keinoja sekä 

tuottaa konkreettisten esimerkkien kautta uutta tietoa 

siitä, miten vaikuttavat tulokset syntyvät sotessa. 

Palveluintegraation lisäksi sote-uudistuksen suurin 

potentiaali liittyy tiedolla johdettuun vaikuttavuuteen, 

joka ohjaa rajalliset resurssit sinne, missä niillä tuotetaan 

eniten terveyttä ja hyvinvointia.    

Ohjelma 11.5.2022

17.30 Sote-järjestöt asukasryhmien asialla ja äänenä hyvinvointialueilla
Vertti Kiukas, pääsihteeri, SOSTE

17.40 Miksi suoraa demokratiaa tarvitaan edustuksellisen lisäksi?

Sirpa Paatero, kuntaministeri

17.55 Asukkaiden osallistumisen merkitys ja keinot hyvinvointialueilla
Veera Heinonen, johtaja, Sitra

***

18.10 Miten järjestetään vaikuttavampia sote-palveluita resurssiviisaasti?

Timo Aronkytö, muutosjohtaja, Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

18.25 Esimerkki 1:

Sote-tiedolla vaikuttavampaa diabeteksen hoitoa
Janne Martikainen, professori, lääketaloustiede, Itä-Suomen yliopisto

Juha Viertola, toiminnanjohtaja, Diabetesliitto

18.40 Esimerkki 2:

Miltä näyttää sosiaalisesti vaikuttava työ?
Tiina-Maija Toivola, toimitusjohtaja, Me-säätiö

18.50 Mitä vaikuttavuus tarkoittaa ekonomistille
Anni Marttinen, pääekonomisti, SOSTE

19.00 Tilaisuus päättyy



SOSTE Akatemia 3:
Yhteistyöllä lisää hyvinvointia ja 

terveyttä

2020-kuvun hyvinvointihaasteiden ratkaisemiseen 

tarvitaan yhteistyötä. Sote-uudistuksen onnistuminen 

on onnistumista terveyden ja hyvinvoinnin 

edistämisessä – hyvinvointialueiden, kuntien, 

järjestöjen ja muiden sidosryhmien saumaton 

yhteistyö tuottaa parhaat tulokset. 

Miten erilaisten toimijoiden saumaton yhteistyö 

syntyy käytännössä? Miten rohkeilla ideoilla ja 

rajat ylittävällä yhteistyöllä luodaan lisää 

hyvinvointia ja terveyttä Suomeen?

Ohjelma 1.6.2022

17.30 Sote-järjestöjen monet roolit hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämisessä
Anita Hahl-Weckström, hankepäällikkö, SOSTE

17.35 Miksi kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyö pitää saada 

kukoistamaan?

Hanna Tainio, varatoimitusjohtaja, Kuntaliitto

17.50 Terveys ja hyvinvointi kansakunnan taseessa
Jaakko Kiander, toimitusjohtaja, KEVA

18.05 Hyvinvointi ja terveys kasvaa soten yhdyspinnoilla:

Mitä tarkoittaa kansallinen tuki hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämiselle?
Markku Tervahauta, pääjohtaja, THL

Miten yhdyspinnat otetaan hallintaan Päijät-Hämeessä?
Saila Juntunen, hyvinvointipäällikkö, Päijät-Hämeen liitto

18.30 Esimerkki 1:

Pitkäkestoisen tuen merkitys lastensuojelutyössä

Teemu Vartiamäki, toiminnanjohtaja, Icehearts

Nuoren kommentti

18.45 Esimerkki 2:

Miksi Siun sote päätyi ennaltaehkäisemään ikäihmisten 

pneumokokkitauteja?
Pekka Kuosmanen

19.00 Tilaisuus päättyy



SOSTE Akatemia 4:
Innovaatioekosysteemit soten 

muutosvoimana

Huomisen haasteet eivät ratkea eilisen työkaluilla. 

Onnistuneessa sotessa käytetään vaikuttavimpia menetelmiä 

terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Yhteisten 

päämäärien saavuttaminen onnistuu, kun valjastamme 

ekosysteemit toteuttamaan yhteisiä missioita.

Monimutkaisiin yhteiskunnallisiin ongelmiin vastaaminen 

edellyttää systeemisiä innovaatioita, jotka syntyvät usein julkisen 

ja kolmannen sektorin sekä korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja 

yritysten välisenä yhteistyönä. Näiden toimijoiden 

muodostamissa innovaatioekosysteemeissä innovaatiot 

syntyvät pikemminkin yhdessä luomisen (co-creation) kuin pelkän 

perinteisen yhteistyön (co-operation) kautta. Positiivisten 

ulkoisvaikutusten (spillover), innovaatioiden leviämisen, 

verkostovaikutusten ja sivutuotteiden (spin-off) takia toimiva 

ekosysteemi on aina enemmän kuin osiensa summa. 

(Lähde: VN Policy Brief 15/2016) 

Ohjelma 15.6.2022

17.30 Sote-järjestöt - innovatiivisia kehittäjiä?
Kati Myllymäki, asiantuntijalääkäri, SOSTE

17.35 Diakonissalaitos osana innovaatioekosysteemiä

Olli Holmström, toimitusjohtaja, Diakonissalaitos

17.45 Miksi innovaatioekosysteemejä tarvitaan tulevaisuuden sotessa?

Mika Maliranta, johtaja, Palkansaajien tutkimuslaitos

18.00 Moderni julkinen sektori osana innovaatioekosysteemiä:

KelaLab – kohti missiolähtöistä hyvinvointihaasteiden ratkaisua

Janne Pulkkinen, Chief Innovation Officer, Kela

Innovaatioiden arviointi ja hallittu käyttöönotto terveydenhuollossa

Juha Laine, työelämäprofessori, Turun yliopisto

18.30 Esimerkki 1:

Hyvinvointialue vaikuttavuusostoksilla
Isa-Maria Bergman, johtaja, Motiva

Esimerkki 2:

Maailmanluokan innovaatioekosysteemi: Turun seutu
Eriikka Siirala, innovation agent, TYKS

Juuso Blomster, toimitusjohtaja, Precordior

18.50 SOSTE Akatemian 2022 päätössanat

19.00 Tilaisuus päättyy


