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Tutkimus ja tieto osaksi sote-palvelujen kehittämistä -seminaari



Sote kontekstissa

• Mikä sote? 

• Miksi korkeakoulujen on oltava sote-
toimijoita?

• Miksi Tampereen korkeakouluyhteisö on 
erityinen sote-toimija?

Verkostosta sote-platformiin?

Sote-opetuksen uudet avaukset

Sote Tampereen korkeakouluyhteisössä 



Mikä sote?
Mistä puhumme kun puhumme sotesta

PALVELUJÄRJESTELMÄ

ORGANISAATIOT

YKSILÖN HOITO / PALVELU

SOSIAALITURVA

HYVINVOINTIPOLITIIKKA

”YLEISET” POLITIIKAT

VÄESTÖN HYVINVOINTI

PROSESSIT

BIOLOGISET

PROSESSIT

SAIRAUKSIEN HOITO



YKSILÖN PALVELU
• Menetelmät

• Kohtaaminen

Mikä sote?
Mistä puhumme kun puhumme sotesta

PALVELUJÄRJESTELMÄ
• Tuotanto

• Infran varmist.

Ohjaus

Rahoitus

ORGANISAATIOT
Johtaminen

Talous

• HR

• Vaikuttavuus

• Asiakaslähtöisyys

• Monituottajaverkostot

SAIRAUKSIEN HOITO

BIOLOGISET 

PROSESSIT

HYVINVOINTIPOLITIIKKA

”YLEISET” POLITIIKAT

VÄESTÖN HYVINVOINTI

PROSESSIT

• TulonsiirrotSOSIAALITURVA



Miksi korkeakoulujen on oltava sote-toimijoita?

Vahva yhteiskunnallinen tilaus

• Sote on tulevien vuosikymmenten yhteiskunnallisten 
reformien polttopisteessä 

• Yksi sote-reformin heikon etenemisen syistä tutkitun 
tiedon ja asiantuntemuksen alikäyttö

• Samaan aikaan aiempaa tutkimuskapasiteettia on 
ajettu alas (THL, TTL)

• Sote-uudistuksen menestys edellyttää toimialaa 
syvällisesti ymmärtäviä tutkijoita ja asiantuntijoita...

• … ja heidät on koulutettava itse!
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Miksi sote Tampereen 
korkeakouluyhteisössä?

• Lähes kaikki yliopistot viestineet sotea koskevista uusista 
avauksistaan

MUTTA

• Tampereella mahdollista koota ratkaisevasti laaja-
alaisempi osaamiskokonaisuus

• Lääketiede

• Terveystiede

• Sosiaalityö

• Psykologia

• Sosiaali(- ja 

terveys)politiikka

• Julkishallinto

• Aluetiede 

• (Tieto)johtaminen

• Taloustiede

• Julkisoikeus

• Työelämän tutkimus

• Tieto- ja 

informaatioteknologia

• Terveysteknologia

• jne jne



Miksi sote Tampereen korkeakouluyhteisössä?

Emme lähde tyhjästä liikkeelle
• WELLi – hyvinvointipalvelujen tutkimusverkosto

• Perustettu 2014, tuonut yhteen n. 80 eri oppialojen 
tutkijaa TaY:n tiedekunnista, TTY:ltä ja TAMKista

• Pääasiallisia toimintatapoja olleet

• Konsortioiden ja rahoitushakemusten luominen

• Seminaaritoiminta (mm. eduskunta)

• Sidosryhmäyhteistyö (WELLi-neuvottelukunta)

• Hyvinvointivaltion tutkimusverkosto (J Saari)

• Vakiintunut yhteistyö THL, TTL, (Kela, VATT,…)

• Laaja integroituminen sote-politiikan valmisteluun



Kuinka teemme loikan uudelle tasolle 
– ja otamme kansallisen johtopaikan:

SOTE – PLATFORMI?

• Tavoitetilana hyvinvointipolitiikan johtava 
yliopistollinen tutkimusorganisaatio Suomessa

• Yhdistää WELLin ja hyvinvointivaltion tutkimuksen 
verkoston tutkijat kolmesta korkeakoulusta

• Tehtävät liittyvät tutkimuksen vahvistamiseen ja 
yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen

• Uudet tutkijalähtöiset työkalut 

• Siemenrahoitus, Tampereen hyvinvointifoorumi, 
neuvottelukunta, sote-lähettiläät,…



YKSILÖN PALVELU
• Menetelmät

• Kohtaaminen

Sote korkeakouluyhteisön yhteisen 
opetuksen kehittämisen keihäänkärkenä

PALVELUJÄRJESTELMÄ
• Tuotanto

• Infran varmist.

Ohjaus

Rahoitus

ORGANISAATIOT
Johtaminen

Talous

• HR

• Vaikuttavuus

• Asiakaslähtöisyys

• Monituottajaverkostot

SAIRAUKSIEN HOITO

BIOLOGISET 

PROSESSIT

HYVINVOINTIPOLITIIKKA

”YLEISET” POLITIIKAT

VÄESTÖN HYVINVOINTI

PROSESSIT

• TulonsiirrotSOSIAALITURVA



SOTE –koulutuksen 
monitieteiset moduulit



Kiitos!


