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Palvelutarve ja kustannukset  
asiakkaan eri tilanteissa 
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n. 60 % 
väestöstä 

(arvio) 

100 % 

Korkea hoidon tai 
palvelun tarve 

Laajempi hoidon   
tai palvelun tarve 

Satunnainen 
hoidon tai 

palvelun tarve 

Terveyden ja 
hyvinvoinnin 
tukeminen 

Sote-kustannuksista 80 % Sote-kustannuksista 20 % 



- 

Toimintaa on pakko petrata – ja paljon 

 
• Sote-menojen reaalinen 

vuosikasvu pakotetaan       
2,4 %:sta 0,9 %:iin 

• Vaativa tavoite, kun 
väestörakenteen 
muutoksesta johtuva 
menopaine on 1,0-1,5 
% 
 

Markku Pekurinen 
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• Toimijoiden vahva yhteinen 
tahtotila, jonka tavoitteena 
on kilpailukykyinen 
toimintaympäristö, 
investoinnit Suomeen  ja 
toimialan (viennin) kasvu 

• Syntyykö tällöin myös sote-
uudistuksessa tavoiteltua 
yhdenvertaisuutta ja 
väestön parempaa hyvin-
vointia ja toimintakykyä? 
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Kohtaavatko sote-uudistuksen ja terveysalan 
kasvustrategian tavoitteet ja keinot?  
 
Miten sote-uudistus vaikuttaa  
TKI-toimintaympäristöön? 
Voisiko sote-uudistus jopa parantaa sitä? 
 
Mikä on soten tilaus TKI:lle? 
 
 
 



YHTEISET TAVOITTEET JA KEINOT 
• Väestön hyvinvointi ja terveys 
• Kestävä kasvu 
• Tulevaisuuden ennakointi ja 

muuntojoustavuus  
• Ekosysteemeihin perustuva toimintapa 
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VAIKUTUKSET TKI-TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN 
• asiakkaan ja potilaan aseman vahvistuminen 
• tiivistyvä sairaalaverkko, uudistuvat peruspalvelut 
• vertikaalinen ja horisontaalinen integraatio 
• läpinäkyvyys, monimuotoisuus, tiedolla johtaminen 
• tarvelähtöinen valtakunnallinen suunnittelu ja ohjaus 
• panostus seurantaan ja arviointiin 
• enemmän avoinna: tutkimuksellinen kehittämistoiminta, 

rakenteellinen yhteistyö korkeakoulujen ja yritysten kanssa  
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SOTE-UUDISTUKSEN TILAUS TKI-TOIMINNALLE 
• tutkitun tiedon välittyminen käyttöön tiedeyhteisön ulkopuolelle   
• kattava, monitieteellinen seuranta  ja arviointitutkimus  
• uudenlaiset sote-osaajat uudistavat myös TKI:n! 
• test bed  on auki uusille toimintakäytännöille ja sosiaalisille 

innovaatioille myös maan rajojen ulkopuolelta  
• työllisyys- ja kasvupalvelut 
• sosiaalityön lähipalvelut 
• järjestöyhteistyö 

• monimuotoinen PPP-kumppanuus  (OECD!) 
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Viisi yhteistyöaluetta 
- alueellinen yhteensovittaminen kehittämisessä ja yhteistyössä; 
- osaamistarpeen arviointi- ja ammatillisen osaamisen 

kehittäminen yhdessä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen 
kanssa. 

Maakunta: 
- vastaa, ohjaa ja koordinoi alueensa sosiaali- ja terveyshuollon 

kehittämisestä; 
- alue ja organisaatiorajat ylittävä kehittämisyhteistyö; 
- koordinoi ja ohjaa tuottajatasolla tapahtuvaa, integroitua kehittämistyötä; 
- tukee kuntaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä; 
- osallistuu kansalliseen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiseen; 
- toimii yhteistyössä kuntien ja eri orgaanisaatioiden kanssa. 

Valtakunnallinen kehittäminen: ohjausyksikkö ja 
sote-neuvottelukunta THL: seuranta ja 

arviointitieto 

Yliopistot, 
korkeakoulut 

Yliopisto- 
sairaalat 

Tutkimus- 
laitokset 

Sosiaalialan 
osaamiskeskukset 

Keskittymät ja 
osaamiskeskittymät 

Soininvaaran ehdotus: 
Masote 
- palvelujärjestelmän 

toiminnallisen 
tehokkuuden ja 
tuottavuuden 
parantamiseen 
tähtäävä tutkimus 

Duodecim,  
Käypähoito 

Hoitotyön 
suositukset 

Yksityiset  
toimijat 



 

Esimerkkinä Health Campus Turku   



HYKS NATIONAL CANCER CENTER FINLAND, FICAN 
 

FICAN East 
Kuopio  

FICAN West 
Turku 

FICAN South 
Helsinki 

FICAN North 
Oulu 

FICAN 
cooperation unit 7.8.2017 ©TuulaHelander2017 

FICAN Central 
Tampere 

- University hospital districts and 
universities establish FICAN 

- Five regional cancer centers are in 
charge of the operations 

- Coordinated by a joint cooperation unit 
- Starting in 2017, fully operating in Jan 

2019. 



  
 

 Three nationwide biobanks  
 Six clinical biobanks between universities & hospital districts  

 

 
 

9 Registered Biobanks in Finland 

FRC Blood Service Biobank 



National Genome Center  

07/08/2017 

 
 
The National Genome Center is planned to: 
 Run a national genome database 
 Govern and store genome data 
 Run expert and training functions 
 Give recommendations of the use of genome data  
 an genetic tests 
 
  
17 m€ of government funding allocated for FICAN, establishing of the 
genome center and integration of biobanking activities in 2017-2019 
  



Y O U R  T E S T B E D  F O R  N E X T  G E N E R A T I O N  R E A S E A R C H  &  I N N O V A T I O N 
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KIITOS! 
Kiitokset aineistosta:  
Saara Leppinen, Asta Wallenius,  
Anu Jalanko, Tuula Helander,  
Jaakko Yrjö-Koskinen  
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