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Toiminnan uudistaminen kärkihankkeissa 
 
Sote-uudistukseen liittyvää toimintatapojen ja palvelujen uudistamistyötä tehdään 
jo nyt hallituksen kärkihankkeissa. STM:n vastuulla on viisi kärkihanketta, joiden 
tavoitteena on 

 parantaa iäkkäille, omais- ja perhehoitajille, lapsille ja perheille sekä 
osatyökykyisille tarkoitettuja palveluja 

 edistää terveyttä ja hyvinvointia, vähentää eriarvoisuutta sekä  

 yhdistää palvelut asiakaslähtöisiksi kokonaisuuksiksi. 

 

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja 
vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa (I&O) 

I&O-kärkihankkeen tavoitteena on kehittää iäkkäille sekä omais- ja 
perhehoitajille nykyistä yhdenvertaisemmat ja paremmin 
yhteensovitetut palvelut. Palveluja kehitetään kahdeksassa 

maakunnallisessa kokeiluhankkeessa. Alueellisilla kokeiluhankkeilla etsitään toimintamalleja, joilla 
uudistetaan iäkkäiden kotihoitoa sekä omais- ja perhehoitoa sote-uudistusta varten.  

I&O-kärkihankkeen alueellisia avainhenkilöitä ovat maakunnissa toimivat 18 muutosagenttia. 
Pääkaupunkiseudulla on oma muutosagenttinsa. Muutosagentin tehtävänä olla tiiviisti mukana palvelujen 
yhtenäistämisessä ja kehittämisessä. 

stm.fi/hankkeet/koti-ja-omaishoito 

 

Lapsi- ja perhepalvelut uudistetaan 

valtakunnallisella muutosohjelmalla (LAPE) 

LAPE-muutosohjelmassa kehitetään lapsi- ja perhepalveluita siten, 
että peruspalvelut vahvistuvat ja painopiste siirtyy ehkäiseviin 
palveluihin ja varhaiseen tukeen.  Muutosohjelma koskee kaikkia 
palveluja: neuvolaa, muuta terveydenhuoltoa, lastensuojelua, 

koulua, varhaiskasvatusta sekä vapaa-ajan palveluita. 

Muutosohjelmassa on yhteensä 19 maakunnallista kokeiluhanketta. Alueilla muutosta siivittävät 
muutosagentit: yksi jokaisessa maakunnassa ja yksi pääkaupunkiseudulla. Muutosagentin tärkein tehtävä on 
edistää ja koordinoida hankkeen tavoitteiden toteutumista tulevassa maakunnassa. 

stm.fi/hankkeet/lapsi-ja-perhepalvelut 
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Palvelut asiakaslähtöisiksi 

Kärkihanke sisältää useita osahankkeita, joissa sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelut yhdistetään asiakaslähtöisiksi 
kokonaisuuksiksi.  Osahankkeita ovat muun muassa 
palvelusetelikokeilu, omahoidon sähköiset palvelut, julkisen 
palvelulupauksen määrittely sekä kokemusasiantuntijuuden ja 

asiakkaiden osallistumisen toimintamalli. 

stm.fi/hankkeet/asiakaslahtoisyys 

 

Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä 

vähennetään eriarvoisuutta 

Kärkihankkeen tavoitteena on, että julkisen, yksityisen ja 
kolmannen sektorin toiminnassa otetaan käyttöön näyttöön 
perustuvia hyviä käytäntöjä. Niiden avulla edistetään heikoimmassa 
asemassa olevien väestöryhmien hyvinvointia, terveyttä ja 

vastuunottoa sekä ehkäistään eriarvoisuutta ja syrjäytymistä.  

Käynnissä on yhteensä 10 hanketta, jotka liittyvät kuuteen eri pääteemaan: muun muassa terveisiin 
elämäntapoihin, mielenterveyden vahvistamiseen ja yksinäisyyden torjumiseen.   

stm.fi/hankkeet/terveys-ja-hyvinvointi 

 

Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) 

Osatyökykyisille tie työelämään -kärkihanke tavoittelee muutosta 
osatyökykyisten asemaan työmarkkinoilla. Työmarkkina-asemaa 
vahvistetaan siten, että osatyökykyiset henkilöt voivat jatkaa 
työelämässä tai työllistyä avoimille työmarkkinoille nykyistä 
paremmin.  

Hankkeella on kaksi päätavoitetta: uudistus palvelujärjestelmässä ja työpaikoilla osatyökykyisten 
työllistymiseksi sekä työkyvyttömyyseläkkeen ja ansiotulon kannustinloukkujen poistaminen. Hanke on 
parhaillaan käynnistämässä alueellisia kokeiluhankkeitaan. 

stm.fi/hankkeet/osatyokykyisyys 

 

 

 


