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Anu Niemi CV

• koulutus
• Yleislääketieteen ja terveydenhuollon erikoislääkäri
• Kuntoutuksen erityispätevyys
• Johtamisen erikoisammattitutkinto 2005, eMBA 2016, valtionhallinnon johtamiskoulutus 2019

• työkokemus
• terveyskeskuslääkäri, erikoistumiseen liittyvät esh-jaksot,   johtava lääkäri 1990-2002
• Palvelujohtaja , Heli ry ( Kaprakan kuntoutuspalvelukeskus) 2002 – 2007
• Kuntoutusylilääkäri (Pohjois-Karjalan shp) 2007-2011
• Ylilääkäri, perusterveydenhuollon yksikkö ( P-Karjalan shp) 2011- 2016
• Kehittämisjohtaja, Siun sote 2016-2018 
• Yksikön päällikkö, reformit-yksikkö/järjestelmät- osasto, THL 2018 - 2020
• Yksikön päällikkö, tiedolla johtaminen ja vertaiskehittäminen , THL 2021 - > 
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Poimintoja sosiaali-
ja terveydenhuollon 
järjestämislaista 
612/2021
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Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 
hyvinvointialueella (  7§)
• ”Hyvinvointialueen on toimittava hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämisessä yhteistyössä alueensa kuntien kanssa ja 
tuettava niitä asiantuntemuksellaan. ”

• ”Lisäksi hyvinvointialueen on tehtävä hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisessä yhteistyötä hyvinvointialueen 
alueella hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien 
muiden julkisten toimijoiden, yksityisten yritysten ja 
yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. ”

• ”Sen on myös edistettävä hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämistyötä tekevien järjestöjen toimintaedellytyksiä ja 
vaikutusmahdollisuuksia hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisessä.”
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Hyvinvointialueella lakisääteinen vastuu 
koulutus -, tutkimus- ,  kehittämis– ja 
innovaatiotoiminnasta ( 32§)
• ”vastaa alueellaan tehtäväalansa koulutus-, tutkimus-, 

kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta sosiaali- ja 
terveydenhuollon valtakunnalliset tavoitteet huomioiden”

• ”koordinoi ja ohjaa palvelutuotannossa tapahtuvaa integroitua 
kehittämistyötä sekä tukee kuntia hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämiseen liittyvässä kehittämistyössä.”

• ”osallistuu kansalliseen ja alueelliseen sosiaali- ja 
terveydenhuollon kehittämiseen ja toimii yhteistyössä kuntien 
sekä koulutus-, kehittämis- ja tutkimustoimintaa harjoittavien 
organisaatioiden kanssa.”
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Mikä on muuttumassa nykytilanteeseen 
verrattuna?
• Tulevilla hyvinvointialueilla eri rahoituslogiikkaan 

perustuvat siilot perusterveydenhuollon, 
erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon välillä katoavat

• Toimintojen kehittämistä ohjaa asiakaslähtöinen  
palvelukokonaisuuksien yhteensovittaminen

• Toiminnan johtamisessa otetaan käyttöön aiempaa 
vahvemmin tiedolla johtamisen elementit

• Työvälineiden ja menetelmien käytössä ohjaavaksi tekijäksi 
tulee aiempaa vahvemmin vaikuttavuus
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Kansallinen tuki 
toiminnan 
sisällölliselle 
kehittämistyölle 
2020- 2023
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Sote-uudistuksessa keskitytään
palvelujen kehittämiseen jo ennen
rakenneuudistuksen voimaantuloa
Tavoitteet
• Palvelut ovat yhdenvertaisesti 

saatavia, oikea-aikaisia ja 
jatkuvia

• Toiminnan painopiste on 
ehkäisevässä ja 
ennakoivassa työssä

• Palvelut ovat laadukkaita ja 
vaikuttavia 

• Palvelut ovat monialaisia ja 
yhteentoimivia

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus

Sujuvin
sote

kaikille

Ihmisen tukena
kaikissa

elämänvaiheissa

Helppo ja 
vaivaton

yhteydenotto Sujuvat
hoito- ja 

palveluketjut

Voimavarana
asiantunteva ja 

sitoutunut
henkilöstö

Vahva
verkostomainen
ote ja yhteistyö
sidosryhmien

kanssa

€
Tavoitteiden

toteutuessa myös
kustannusten
kasvu taittuu
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Tulevaisuuden sote-keskusta
tehdään jo eri puolilla Suomea

• Ohjelmaa toteutetaan valtionavustuksilla 
alueellisissa hankkeissa ( 22  hanketta) 2020-
2023

• Alueilla on jo paljon hyviä käytänteitä 
ja toimintamalleja 

• Ohjelma tuo lisää virtaa niiden 
jatkojalostamiseen

• STM johtaa ja valvoo. THL tukee, ohjaa ja 
koordinoi. 

18.11.2021 Anu NIemi



Esimerkkejä palveluiden saatavuuden 
edistämisen keinoista asiakkaan/potilaan 
näkökulmasta

.



Kiitos!
soteuudistus.fi

thl.fi/sote-uudistus
» Tulevaisuuden sosiaali- ja 
terveyskeskus  

Seuraa aihetta somessa
#sote #tulevaisuudensote
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