
Mitä peruspalvelujen vahvistaminen 
ja sote‐integraatio tarkoittavat 

käytännössä?
hallintoylilääkäri Miia Palo
Rovaniemen kaupunki



• Ensin vähän käsitehämmennystä

• Sitten palveluintegraation pohdintaa,

• peruspalveluiden vahvistamisesta

• Ja paluu tärkeimpään…!



Terveydenhuolto
Sairaanhoito
Terveyspalvelu
Perusterveydenhuolto
Erikoissairaanhoito
Hoito
Terveys

Terveyden edistäminen

Potilas
Hoidon tarpeen arvio
Hoitopäätös

Sosiaalihuolto
Sosiaalityö
Sosiaalipalvelu

Hoiva, huolto
Hyvinvointi
Sosiaalinen turvallisuus
Rakenteellinen sosiaalityö

Asiakas
Palvelutarpeen arvio
Palvelupäätös

Integraatio
Peruspalvelut
Erityispalvelut

Mitä käsitteitä on 
yhteiselle 
toiminnalle?

Estääkö kieli 
integraatiota?

Miten lainsäädännön 
käsitteet 
määritellään?

Miten määrittelisit käsitteet?



Toimintakyky on yhteinen KÄSITE

Stakes (2004) 
ICF- KUVIO, 
joka on 
mukailtu 
perinteisen 
kuntoutuksen 
toimenpiteiden 
ja vaikutusten 
suhteen. 
Monialaisen 
kuntoutuksen 
tavoitteena on 
tuottaa 
parempaa 
elämänlaatua.
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nnanHyvinvointi
sosiaalinen osallisuus, itsemääräämisoikeus, toimintakyky, turvallisuus, ’pärjääminen’, 

oireiden vähyys

Osaaminen, motivaatio ja 
voimavarat huolehtia omasta ja 

läheisten pärjäämisestä  ja 
terveydestä

Ennaltaehkäisevät 
palvelut

Korjaavat palvelut

Hyvinvointipolitiikka
koulutuspolitiikka, 
tulonsiirrot, HIAP

Sosiaaliset suhteet, taloudelliset 
voimavarat, asuinolot, koulutus, 

työ, ympäristö

Kompensoivat 
palvelut = kuntoutus 
ja hoiva

HYTE,  rakenteellinen 
sosiaalityö

Yhteisö, kulttuuri, 
arvot ja uskomukset

Henkilö‐ ja 
perhehistoria,

geeniperimä, elintavat, 
altistukset

Toimintakyky

Terveys/sairaus

Psyykkiset 
voimavarat

Sosiaalinen 
tilanne

Kunnan 
peruspalvelut: koulu, 

nuoriso, infra, 
liikunta, kulttuuri



SOSIAALI       ja      TERVEYS
Dialogin tarpeita

Järjestämislaki

Asiakkaan näkökulma

Tieteenalat, käsitteet, tutkimus
yliopistot, tutkimusyksiköt, hankkeet

(

‐terveystieteet,lääketiede, hoitotiede, 
yleislääketiede, erikoisalat, jne, evidence based
medicine, tutkimuskohde ja menetelmät

‐yhteiskuntatieteet, sosiaalitieteet, 
kuntoutus jne, tutkitut palvelut, 
tutkimuskohde ja menetelmät

Erityislainsäädäntö
lainsäätäjä

‐terveydenhuoltolaki, asetukset, 
ammattihenkilölaki, rekisterinpito, 
suunnitelmat

‐sosiaalihuoltolaki, ammattihlö, 
‐rekisiterinpito, hallintopäätös, 
suunnitelmat

Professiot
koulutusorganisaatiot,ammattijärjestöt

‐lääkäri, sairaanhoitaja, 
terveydenhoitaja, lähihoitajaja, 
fysioterapeutti…..
‐osaaminen, asenteet, perinteet

‐sosiaalityöntekijä
‐sosionomi
‐lähihoitaja, geronomi
‐osaaminen,asenteet, perinteet

Johtaminen, prosessit, palvelut
Järjestäjät ja tuottajat,

sote‐johto ja kehittäjät, asiantuntijat,

‐terveydenhuollon prosessit
‐th prosessit, joissa sh tarve
‐yhteiset prosessit
‐potilaiden näkökulma, 
käyttäjälähtöinen kehittäminen

‐sosiaalihuollon prosessit
‐sh prosessit, joissa th tarve
‐yhteiset prosessit, työtavat, 
asiakkaiden näkökulma, 
asiakaskehittäminen



Palveluintegraation asteet (Munday 
2007)

• Organisaatiolähtöisyys, niukka yhteistyö
• Reaktiivinen, tarpeenmukainen yhteistyö
• Moniammatilliset tiimit (ei koko organisaatio)
• Suunniteltu, jatkuva yhteistyö
• Monipalveluyksiköt
• Strategiset kumppanuudet
• Kokonaisjärjestelmänä toimiminen
• Täydellinen integraatio
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Leutzin viisi lakia integraatiosta

1. Voit integroida joitakin palveluita kaikille, 
kaikki palvelut joillekin mutta et kaikkia 
palveluita kaikille

2. Integraatio maksaa ennen kuin se tuo hyötyä
3. Sinun integraatiosi on minun fragmentaationi
4. Kulmikasta palikkaa ei voi integroida pyöreään 
reikään ‐ rajapinnan täytyy sopia molemmille

5. Integroija määrää tahdin



Sote‐palvelujen tyyppejä

Linkittyneet palvelut

Koordinoidut 
palvelut

Koordinoidut 
palvelut

Täysin 
integroitu 
palvelu

Integraatiotarvetta voi Leutzin mukaan arvioida seuraavilla 
ulottuvuuksilla: asiakkaan tilan vakaus, tilan vakavuus, palvelutarpeen 
kesto ja kiireellisyys, tarvittavien palveluiden moninaisuus ja asiakkaan 

tai hänen verkostonsa kyky itseohjautuvuuteen.



38%

5%

12%

6%

9%

11%

17%

2%
Muut

Kalliit somaattiset sairaudet

Diabeetikot ja sydän- ja verisuonitautipotilaat

Psykiatrisen erikoissairaanhoidon asiakkaat (ei sos.palveluita)

Päihdepalveluiden ja päihde- ja mt-asumispalveluiden asiakkaat

Vammais- ja kehitysvammapalveluiden asiakkaat

Lastensuojelun asiakkaat

Vanhuspalveluasiakkaat

Ketä nämä 10 % eniten palveluita käyttävät ovat?*
Kalleimman 10% väestön kokonaiskustannusten jakautuminen**

”Terveydenhuollon 
asiakkaat, jotka 

eivät 
sosiaalipalveluissa”

38 % 
kustannuksista

”Sosiaalipalvelu-
asiakkaat”***

62 % 
kustannuksista

* Huom: kattaa 81 % kokonaiskustannuksista
** Kukin asukas on luokiteltu vain yhteen ryhmään, jotta kenenkään kustannuksia ei laskettaisi kahteen kertaan. Mikäli asukas palvelunkäyttönsä 
puolesta kuuluisi useampaan ryhmään, on hänet luokiteltu listalla alimpaan mahdolliseen ryhmään. Vammais- ja kehitysvammapalveluiden 
asiakkaat eivät siten sisällä niitä vammaisia henkilöitä, jotka ovat vanhuspalveluiden tai lastensuojelun asiakkaita. Päihdepalveluiden asiakkailla on 
voinut olla myös psykiatriaa, mutta psyk. esh:n asiakkailla ei ole päihdepalveluita, Vastaavasti ryhmä ”kalliit somaattiset sairaudet” sisältää vain ne 
potilaat, jotka eivät ole sosiaalipalveluiden tai mielenterveyspalveluiden tai psykiatrian asiakkaita.
***Sosiaalipalveluiden asiakkaiksi luokiteltujen asukkaiden kokonaiskustannukset koostuvat sekä sosiaali- että terveyspalveluiden käytöstä



palvelut

Verkosto

HTAPTA

Palveluintegraatio asiakkaan näkökulmasta



Integraation keinoja sote‐johdon
neuvottelupäiviltä 2/2015

• Asiakas!
• Asenne
• Johtaminen
• Tietojärjestelmät
• Palveluohjaus
• Vastuutyöntekijä
• Integraatio myös kunnalle jääviin palveluihin
• Lainsäädäntö mahdollistaa ja tukee

– järjestämislaki
– erityislainsäädännön päivittäminen



Peruspalvelujen vahvistaminen
• Mitä ovat peruspalvelut?
• Miksi peruspalveluja pitäisi vahvistaa? Pitääkö niitä vahvistaa?
• Kenen näkökulmasta peruspalveluja pitää vahvistaa?
• Miten peruspalveluja vahvistettaisiin?
• Kenen tehtävä on vahvistaa peruspalveluja?



Peruspalvelujen (primääritaso) 
ydintehtävät

Palveluiden integrointi 
asiakkaiden arkeen
käyttöliittymän muotoilu 
yhdessä käyttäjien kanssa

• Väestön palvelutarpeen arviointi
• Palveluiden käytön ohjaus
• Yhteydensaanti
• Matalan kynnyksen palvelut
• Palvelun/hoidon tarpeen arvio
• Palvelu/hoitosuunnitelma
• Palveluohjaus ja tarvittaessa 
lähettäminen

Vaikuttavat palvelut
koordinoidusti yhteisen 
suunnitelman mukaan

• Tarpeen mukaiset palvelut oikea‐
aikaisesti

• Lähellä asiakasta ja arkea, verkosto 
mukana

• Jatkuvuuden turvaaminen
• Eri palveluiden yhteensovittaminen
• Erityisosaamista mukaan tarpeen 
mukaan



Erityispalvelujen (sekundääri‐ ja 
tertiääritaso) ydintehtävät
Peruspalvelujen 

osaamisen 
täydentäminen

asiakkaan tarpeen mukaan 

•Osaamiskeskusten tuki 
peruspalveluihin
•Konsultointi sähköisesti, 
henkilökohtaisesti, etänä
•Jalkautuminen
•Työpariksi tuleminen, muu verkostotyö
•Kouluttaminen
•Yhteisten palveluketjujen laadinta

Erityispalvelujen 
tuottaminen
laadukkaasti ja 

kustannusvaikuttavasti

• Tarpeenmukaiset palvelut viiveettä
• Turvallisuus ja laatu
• Vaikuttavuus, näyttöön perustuvat 
palvelut

• Prosessien hukka pois, tuottavuus, 
standardointi

• Jatkuvuus peruspalveluiden kanssa 
molempiin suuntiin

• Painopistettä raskaammista 
avopalveluihin





Mikä on yhteinen nimittäjä integraatiolle ja 
peruspalvelujen vahvistamiselle?

• ASIAKKAAN ASEMAN VAHVISTUMINEN



Sosiaali‐ ja terveydenhuollon uuden 
palvelukulttuurin elementtejä

• Asiakkaan osallisuus
– Vastuun ottajana omassa asiassaan voimavarojensa 
mukaan

• Itsepalvelu ja automatisointi
• Tuettu omahoito

– Palvelutilanteessa arvon tuottajana
• Arvo syntyy muutoksesta asiakkaan arjessa ja asiakkaalla ja hänen 
verkostollaan on merkittävä rooli arvon synnyttämisessä

• Vastaanottokäynti tai muu organisaation teko ei ole arvo sinänsä
– Palveluiden kehittämisessä asiantuntijana

• Käyttäjien tarpeet, toiveet ja elämäntilanne sekä palveluntuottajan 
resurssit, osaaminen ja organisoituminen yhdistetään 
optimaalisesti



Sosiaali‐ ja terveydenhuollon uuden 
palvelukulttuurin elementtejä

• Monialaiset verkostot ja yhdessä tekeminen luovat 
lisäarvoa
– Sosiaalitoimi ja terveydenhuolto, yhteiset asiakkaat, kukin 
käyttää osaamistaan

• Miten terveydenhuolto tunnistaa potilaiden ei‐lääketieteelliset 
pärjäämisen ongelmat?

• Miten sosiaalihuolto tunnistaa asiakkaidensa terveysriskit ja –
tarpeet?

• Miten terveydenhuolto tukee osaamisellaan asiakkaiden 
toimeentulon turvaamista ja arjessa pärjäämistä?

• Miten sosiaalihuolto tukee osaamisellaan sairauksien 
ennaltaehkäisyä ja hoitoa?

– Asiakkaan verkostot ja voimavarat mukaan
– Järjestöyhteistyö



• Rahoitus
• Päätöksenteko
• Leveät hartiat
• Järjestämislaki (tulee!)

Palvelurakenne

• Asiakaslähtöiset sujuvat palvelupolut ja verkot
• Tarkoituksenmukaiset integraation keinot ja aste
• Tietojärjestelmät tukemaan prosesseja
• Erityislainsäädännön muutokset tukemaan
• Pullonkaulat peruspalveluista pois!

Palveluprosessit

• Asiakaslähtöisyys, käyttäjäosallisuus
• Kohtaamisen taito, kuulluksi tuleminen
• New public service –ajattelu, asiakas 
verkostoineen objektista subjektiksi

• Verkostotyö, monialainen palvelu

Palvelukulttuuri 
– asiakas 
keskiöön

Etenee ajallaan tai 
vapaaehtoisesti ja 
tukee muita tasoja

Voidaan edetä, 
suunta tiedossa!

Ei tarvita 
rakennelakia, antaa 

mennä!

Sote-uudistuksen tasot



• Suuri uudistus, kompleksinen tilanne, kiperä 
tai pirullinen ongelma – jota rahan puute ei 
helpota

• Tarvitaan rohkeita, kärsivällisiä ja verkottuvia 
johtajia

• Kulttuurin muutos vie aikaa!
• Tarvitaan vuoropuhelua
• Paradigman muutos, vallankumous!



• Lähteitä
• Leskelä RL, Komssi V, Sandström S, Pikkujämsä S, Haverinen A, Olli SL, Ylitalo‐Katajisto K: Paljon sosiaali‐ ja 

terveyspalveluja käyttävät asukkaat Oulussa.  Suomen lääkärilehti 48/2013: 3163‐3169
• Preamble to the Constitution of the World Health Organization as adopted by the International Health 

Conference, New York, 19‐22 June, 1946; signed on 22 July 1946 by the representatives of 61 States 
(Official Records of the World Health Organization, no. 2, p. 100) and entered into force on 7 April 1948.

• http://www.thl.fi/fi/web/hyvinvointi‐ja‐terveyserot/eriarvoisuus/keskeisia‐kasitteita
• THL Raportti 53/2011 Riikka Vuokko, Matti Mäkelä, Jorma Komulainen ja Outi 

Meriläinen.Terveydenhuollon toimintaprosessit. Terveydenhuollon yleiset prosessit ja niiden 
tarkennukset.
http://www.thl.fi/thl‐client/pdfs/f2fd2a43‐4e91‐42e7‐b7fe‐5607f86e4d79

• Aki Miettinen & Päivi Röppänen.  Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen toimintaprosessit
Toimintaprosessien kuvauksia 13.9.2011, versio 1.0
http://www.thl.fi/attachments/tiedonhallinta/sosiaalihuoltolain_mukaisten_prosessit.pdf

• Seikkula Jaakko, Arnkil Tom; kirjassa Open Dialogues and Anticipations, THL 2014
• Vartiainen P ym: Johtajana kaaoksen reunalla (2014)
• Outi Markkanen ja Markku Puro: Integraatio ratkaisuna sosiaali‐ ja terveydenhuollon uudistamistarpeisiin. 

Keski‐Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Raportteja 31 (2011) 
http://koskeverkko.fi/wp‐content/uploads/2014/02/Integraatio‐ratkaisuna‐sosiaali‐ja‐terveydenhuollon‐
uudistamistarpeisiin_final.pdf

• Asiakkaat toimijoina sosiaalityössä / Merja Laitinen & Asta Niskala (toim.) 2013, Vastapaino
• Walter N. Leutz: Five laws for integrating Medical and Social Services: Lessons from the United States and 

the United Kingdom
http://www.socialesalute.it/res/download/febbraio2013/walter_leutz.pdf

• Finlex, ajantasainen lainsäädäntö ja hallituksen esitykset
• https://www.tekes.fi/Julkaisut/asiakkaat_kuntapalvelujen_kehittajiksi.pdf
• Tom Arnkil ja Jaakko Seikkula: Nehän kuuntelii meitä, THL 2015



Yhdessä kohti hyvää
tulevaisuutta!

Kiitos mielenkiinnosta!


