
Sote-lähipalvelut 2030

- Nuorten aikuisten (10) käsityksiä tulevaisuuden sote-palveluista vuonna 2030



Tausta

 Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat muutoksessa ja palvelut ovat siirtymässä pois 
kunnilta maakunnille (18)  

 Sote- ja maakuntauudistus; hallituksen esityksen tarkoituksena on perustaa 
uudet maakunnat 1.7.2017 alkaen ja säätää niiden hallinnosta ja 
taloudesta. Lisäksi tarkoituksena on siirtää sosiaali- ja terveyspalvelujen 
järjestämisvastuu kunnilta maakunnille 1.1.2019

 Maakunnille kuitenkin jää kokonaisvastuu palveluiden järjestämisessä, jota 
edelleen hallituksessa mietitään. 

 Tarvitaan selkeät rakenteet, jotta sote-palvelut ovat mahdollisimman 
tehokkaita ja asukkaita palvelevia. 

 Tämän vuoksi, on erityisen tärkeää kuntien asukkaiden osallisuuden 
vahvistaminen, myös sote-palveluiden järjestämisessä.



Opinnäytetyön tarkoitus

 On kuvata sote- palveluiden käyttäjien  (10 ), 25–35- vuotiaiden nuorten 
aikuisten käsityksiä tulevaisuuden sote- palveluista vuonna 2030 ja tuottaa 
tietoa palveluiden käyttäjien kokemusten perusteella palveluiden 
kehittämiseksi.



Tutkimukseen osallistujat

 Haastatteluun osallistui nuoria aikuisia (25–35 –vuotiaat) yhteensä  10 
Oulusta , Kempeleestä ja Iistä.



Tuloksina saatiin

 Kehittämistyön tuloksina saatiin nuorten aikuisten (10) käsityksiä 
tulevaisuuden sote-palveluista sekä tietoa palveluista palveluiden 
käyttäjien kokemusten perusteella palveluiden kehittämiseksi 
tulevaisuudessa.  



Teemahaastattelu ja jatkotarina 
tutkimus- ja kehittämismenetelmänä
 Haastattelumenetelmäksi valikoitui teemahaastattelu

 Teemahaastattelu sopii hyvin silloin, kun halutaan tutkia ja kerätä tulevaisuustietoa. Kun 
kysymykset eivät ole liian tiukkoja niin se antaa haastateltavalle enemmän mahdollisuuksia 
esittää omia skenaarioita tulevaisuudesta.

 Tutkimuksen toisessa vaiheessa käytössä oli tutkimusmenetelmänä jatkotarina, yksi 
palvelumuotoilun metodeista. 

 Jatkotarina on laadittu fiktiivisesti, mutta todellisuuspohjaisesti ns. case-tapaus. Tarinaan on 
liitetty kysymykset, mutta myös mahdollisuus jatkaa tarinaa. Tällä menetelmällä annetaan 
vastaajalle mahdollisuus eläytyä tarinan henkilöön ja sitä kautta pohtia vastauksia 
tulevaisuuspainoitteisesti. 

 Jatkotarina menetelmällä voidaan juurikin tutkia tulevaisuutta ja mahdollisesti löytää 
heikkoja signaaleja.



Tutkimustuloksia

 Lopullinen molemmat vaiheet yhdistävä analyysi valikoituu 
tulevaisuusmenetelmien korttipakasta. Sieltä parhaiten opinnäytetyöhön 
sopi FSSF-menetelmä.

 FSSF on arviointikehikko, jota käytetään tulevaisuutta koskevan tiedon 
lajitteluun. Sen avulla arvioidaan muun muassa onko jo kerätty 
tulevaisuustieto riittävän monipuolista aiheeseen liittyen tai tuotetaanko 
uutta ennakkotietoa.

 Lisäksi käytimme Tulevaisuudenkolmiota , johon tulosten analyysin 
perusteella  löytyi avainasiat tulevaisuuden sote-palveluista nuorten 
aikuisten näkökulmasta.



Tulevaisuuskolmio

 Tulevaisuuskolmio on työkalu, jolla voidaan työstää aiempaa tietoa 
aiheesta ja sen avulla voidaan analysoida tulevaisuuteen vaikuttavia 
tekijöitä. Tämän avulla voidaan myös aukaista tulevaisuuden tekemiseen 
liittyviä tekijöitä.

 Tulevaisuudenkolmiossa on tulosten analyysin perusteella löytyneet 
avainasiat tulevaisuuden sote-palveluista nuorten aikuisten näkökulmasta.

 " Me emme voi mitään menneisyydelle, emme edes nykyhetkelle. Nykyisyys 
oli jo. Vain tulevaisuuteen voimme vaikuttaa" -Eero Paloheimo 2002-



FSSF-arviointikehikko



Tulevaisuuskolmio



Tulevaisuuskolmio



Teemahaastattelujen mukaan:

 Haastateltavien mukaan tulevaa muutosta heijastelevat seuraavat asiat: 
palveluiden piiriin on vaikea päästä, palveluissa on pitkät jonot, kansa 
jakautuu kahtia, itse pitää tiedostaa omasta hyvinvoinnistaan 
huolehtiminen ja palveluiden keskittäminen isoihin keskuksiin.

 Haastateltavien näkemyksiä siitä, että kaikki jatkuu ennallaan: palveluketju 
toimii, palvelut omassa kunnassa toimivat, oma kunta kaukana isosta 
keskuksesta, ihminen pitää nähdä, asiat olisivat niin kuin nyt, saan 
tarvittavaa palvelua, hoitamalla omaa terveyttä, oikea ravinto, 
ihmissuhteiden hoitaminen.

 Muutokseen työntäviä tekijöitä ja muutokseen vetäviä tekijöitä:muutos 
saattaisi tuoda enemmän yhteistyötä, mobiilipalveluita väistämättä tulossa, 
tietotekniikkaan liittyvää tulossa, sähköistymisen lisääntyminen palveluissa, 
lisää asiantuntijoita terveyskeskukseen, paine kunnalliselta puolelta laskee, 
raha ei ratkaisen vaan palveluun pääsy, 



Teemahaastattelujen mukaan

 Suuret muutosta hidastavat tekijät sekä pitkäaikaiset kehityspolut että 
rakennemuutokset: ei ole tullut perehdyttyä sote-uudistukseen, ihmiset ovat 
kuitenkin eriarvoisessa asemassa, palvelujen saatavuus mietityttää jos 
palvelut yhdistetään, pohdituttaa säilyykö julkisen puolen laatu jos kaikki 
valitsevat yksityisen, tuleeko koko sote valmiiksi ja pelkoa myös siitä, että 
yksityisellä puolestaan palvelun taso heikkenee ja jonot kasvavat jos yhä 
useampi valitsee yksityisen.



Jatkotarinan mukaan

 Haastateltavien mukaan muuttumassa: tulevaisuudessa näkyy, että 
ihmisistä olisi reaaliaikaisempaa tietoa ja kaikki julkiset palvelut 
keskustelisivat keskenään. Sähköiset palvelut olisivat myös yksinkertaisia 
käyttää ja avun hakemiseen olisi kynnys madaltunut. Tulevaisuudessa olisi 
myös yksi paikka, missä voisi kaikki sote-palvelut hoitaa. Palvelua saisi myös 
samalta istumalta. Edelleen tilausta on face to face- palvelulle. Kaikki 
hakemukset nähtäisiin tehtävän verkossa.

 Kaikki jatkuu ennallaan tulevaisuudessa: kenttätyö sosiaali- ja 
terveystoimessa nähdään edelleen tärkeänä ja halutaan jatkuvan. 
Palveluiden nähdään jatkuvan edelleen kuntien järjestämänä, vaikkapa 
käyttömaksun nousemisen kustannuksella. Osa haluaisi edelleen 
omalääkäri/omahoitaja/oma sosiaalityöntekijä palvelua, jottei tarvitsisi 
omaa asiaa kertoa uudelleen ja uudelleen.



Jatkotarinan mukaan

 Muutokseen työntäviä tekijöitä ja muutokseen vetäviä tekijöitä: 
itsepalvelupisteet tulevat lisääntymään ja sieltä voisi hoitaa kaikki oleelliset 
verkossa tapahtuvat asiat. Sähköiset palvelut tulevat toimimaan 
älypuhelimilla moitteetta sekä tietokoneella että vastaavilla. Palvelut 
järjestetään entistä keskitetymmin, syrjäpaikoille peruspalvelut ja isommille 
paikoille kattavat toimipisteet. Sormenjälkitunnistuksen nähdään 
laajenevan myös asiointiin paikan päällä että netissä. Myös app-palvelut 
kehittyminen ja sen hyödyntäminen sote-palveluissa nähdään muutokseen 
työntävänä. Videoneuvotteluiden lisääntyminen nykyisestään on myös 
tulevaisuutta, myös asiakkaan ja työntekijän kesken. 



Jatkotarinan mukaan

 Muutosta hidastavat tekijät sekä pitkäaikaiset kehityspolut että 
rakennemuutokset:todennäköisesti muutosta tulee hidastamaan jos 
jokaisella on samat mahdollisuudet palveluihin, onko oikeasti nykyisellä 
työntekijämäärällä resursseja tähän. Asiakaspalvelua saadaan edelleen, 
hidastaako se muutosta, kun nettipohjaisten palvelujen toivoisi lisääntyvän. 
Myös ns. holhoavan otteen nähdään pysyvän eli työntekijä varmistaisi, että 
asia on tullut hoidettua. Ihmiseltä ihmiselle halutaan edelleen palvelua, 
jotain pientä voisi helpottaa tietoteknisin ratkaisuin. Osa ei kannata isoja 
keskitettyjä palveluja lainkaan, alueelliset toimipisteet halutaan 
säilytettävän.



Jatkotarinan mukaan

 Rakennemuutoksiin liittyvinä nähdään, että palvelut olisi hyvä järjestää 
pienillä resursseilla. Henkilökohtaista avustusta olisi edelleen saatava. Kaikille 
ei tarjottaisi face to face-palvelua, millä tämä seulottaisiin jää hämärän 
peittoon. Erikoistuneita yksiköitä voisi myös löytyä saman katon alta kuin 
tavallisia palveluja. Molemmilla sekä sosiaali- että terveyspalvelulla tulisi olla 
työntekijä saatavilla, johon olla yhteydessä kun odottaa itse palveluun 
pääsyä. Sosiaalityöntekijällä tulisi olla asiakasohjelma, joka kommunikoi eri 
instanssien kanssa. Tehokkuutta lisää sote-alalle, sama henkilö hoitamaan 
asia loppuun, ei pallottelua. Tulevaisuuteen kuuluvana nähdään, että 
yksityisillä palveluilla tulee olemaan paikkansa ja kuluttajalla oikeus niihin. 



Kiitos.
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