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Mitä tarkoittaa:

• Tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan kehittäminen sekä
osaamisen kehittäminen (TKIO) ovat osa Satasoten
rakenneuudistusta.

• Kaikille toimijoille avoin sosiaali- ja terveysalan TKIO-toimintaa 
linkittävä digitaalinen ympäristö eli TKIO-koordinatioalusta. 

• Toimijoita ovat mm. oppilaitokset, sotetoimijat ja elinkeinotoimijat

• Mahdollisuus saada ja jakaa tietoa mm. meneillään olevista 
hankkeista, koulutuksista ja oppilaitosyhteistyöstä.

• Toimijoiden yhteinen sähköinen koordinaatioalusta tukee 
maakunnallista TKIO-yhteistyötä ja –prosesseja.

Kokoaa eri alojen 
toimijoita laajasti



Miksi tarvitaan:

• Maakunnassa on monia eri toimijoita. 

• Tieto on hajallaan ja eikä välttämättä kohtaa tarpeita.



Mitä tavoitellaan:

• Tavoitteena on saada ja jakaa tietoa, joka liittyy tutkimukseen, 
kehittämiseen, innovaatioihin ja opetukseen.

• Tavoitteena on kohtauttaa eri toimijat: oppilaitokset, 
sotetoimijat, elinkeinotoimijat

• Tavoitteena on varmistaa, että tarvittava tieto on maakunnan 
kaikkien toimijoiden saatavilla yhdestä paikasta. 

• Tavoitteena on lisäksi tehdä organisaatioiden TKIO-toiminta 
näkyväksi, välttää päällekkäisyyksiä ja lisätä yhteistyötä.



Tutkimus
• käynnissä olevat hankkeet 
• tutkijoiden osaamisprofiilit 
• tutkimusideat ja valmistelut
• esim. eettisen toimikunnan 

lausuntohakemukset ja kontaktit
• tutkimustulosten julkaisu
• linkki tutkimusaineistoihin, jotka ovat 

jatkokäytettävissä

Kehittäminen ja innovaatiot
• käynnissä olevien hankkeiden kuvaukset 
• tapahtumakalenteri eri hankkeiden tapahtumista ja 

tulevat koulutukset 
• tieto Test Bed- ja Living lab –toimintamalleista sekä tieto 

malli- ja simulaatiotiloista
• hankkeissa kehitetyt toimintamallit ja 

teknologiasovellukset
• järjestöjen ja elinkeinotoimijoiden tarjoamat palvelut 

jne.
• tieto paikallisista, kansallisista ja kansainvälisistä

toimijaverkostoista

Opetus ja osaaminen
• koulutuskalenteri 
• tiedon ja hyvien käytänteiden jakaminen 

kehitystyön tueksi 
• opiskelijoiden ja sote-palvelutuottajien 

kohtaaminen, mm. opinnäytepankki, 
opinnäytetöiden aihepankki, 
harjoittelupaikkojen välitys, yritysyhteistyö

• toimijoilla mahdollisuus viestiä tulevista 
koulutustarpeista

Asiakkaat
avoin ”ideakori”, jonne kuka tahansa voi 

jättää kehittämisehdotuksia



Alustan toteutus ja aikataulu

• Monialaisen sote-TKIO –alustan kehittäminen toteutetaan 
yhdessä julkisen sektorin, alueen sote-TKIO-toimijoiden ja 
muiden sidosryhmien kanssa.

• Alustan hankinta saanut palvelurakennetyöryhmän ja Sosiaali-
ja terveysministeriön (STM) hyväksynnän.

• Tavoitteena on, että TKIO-koordinaatioalusta on maakunnan 
toimijoiden käytössä kuluvan vuoden aikana.

• Sovitaan moderaattorit



Kiitos mielenkiinnosta
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