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markku puro 

Integraation käsite 

Palveluintegraation käsite ei ole yksiselitteinen 
 

• Vertikaalinen integraatio 

 Sosiaalipalvelujen kansallinen, alueellinen ja 
paikallinen yhteensovittaminen 

 Terveyspalvelujen ehkäisevän työn, 
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon 
yhteensovittaminen 

 

• Horisontaalinen integraatio 

 Eri linjoissa tuotetut palvelut kytketään yhteen 
vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeisiin 
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Palveluintegraation asteet (Munday 2006) 

• 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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markku puro 

Leutzin lait (1999) 

 

• voit integroida joitakin palveluja koko ajan, kaikkia palveluja jonkin 
aikaa, mutta et kaikkia palveluja koko ajan 

> Kohdista isoihin ongelmiin 
 

• Integraatio maksaa ennen kuin se tuottaa 

> Varaudu investointeihin 
 

• Sinun integraatiosi on minun fragmentaatiotani 

> Arvioi hyödyt ja haitat 
 

• Et voi integroida neliön muotoista palikkaa pyöreän reiän kanssa 

> Mahdollista integroitu toiminta oikealla rakenteella 
 

• Se joka integroi, määrää sävelen 

> Osallista asiakkaat, integraatiota ei tehdä hallinnon vuoksi 
vaan vaikuttavuuden parantamiseksi 
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Sote –integraatio eri asiakasryhmillä 

Integraatiosta hyötyvät eniten asiakasryhmät,  joilla 

• pitkäkestoisia ja monimutkaisia hyvinvoinnin ja 
terveyden pulmia 

• lapsiperheet 

• syrjäytymisuhan alla olevat nuoret  

• päihde- ja mielenterveyskuntoutujat 

• vammaiset 

• Vanhukset 

 

Käytännön toimintamallien muutokset  

(esim. hoito- ja palveluketjut, omahoidon tuki, 
asiakaslähtöinen hoitosuunnitelma…) 
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Onnistuneen integraatioprosessin piirteitä 1/2 
(Markkanen & Puro 2011; Singh 2006) 

1. Integraatio koskee koko organisaatiota, ei pelkästään yksittäisiä 

prosesseja 

• Kaikkien mukana olijoiden osallistaminen  

• Integraatioprosessi perustuu tarvelähtöiseen palvelutarjontaan 

• Vanhoista järjestelmistä luovutaan ja siirrytään aidosti uuteen 

toimintamalliin 

2. Voimavarojen siirtäminen aidosti peruspalveluihin 

• Strategisen ohjauksen siirto erityispalveluista peruspalveluiden 

suuntaan (erityinen huomio aiemmin kohtaamattomiin 

palvelutarpeisiin) 

• Integraatiolta ei alussa voi edellyttää säästöjä 

3. Kuntalaisten ja asukkaiden mukaan ottaminen alusta asti suunnittelu- 

ja kehitystyöhön; pelkkä hallintomallien rakentelu ei riitä 

• Asiakkaat on saatava ottamaan vastuuta omasta terveydestään ja 

omista palveluistaan 
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Onnistuneen integraatioprosessin piirteitä 2/2 
(Markkanen & Puro 2011; Singh 2006) 

4. Kaikilta ammattiryhmiltä edellytetään valmiutta muuttaa ammatillisia 

käytäntöjään 

• Mikään ammattiryhmä ei saa jäädä integraatiokäytäntöjen 

ulkopuolelle 

• Riittävä koulutus uusiin toimenkuviin ja työtapoihin 

• Toimiva ja arvostava dialogi ammattikuntien kesken 

5. Integraation ja uusien toimintamallien simuloiminen etukäteen 

6. Lähidemokratiaan perustuva päätöksenteko, rahoitus ja toiminnan 

ohjaus yhtenä kokonaisuutena 

• Toiminnalla ja rahoituksella riittävän konkreettinen yhteys 

• Palvelujen arviointi myös kokonaisuuksina (estää osaoptimoinnin) 

• Kuntalaiset osana prosessia 

• Peruspalvelujen oltava koko sosiaali- ja terveydenhuollon tärkeimpien 

ydinprosessien omistajia  
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Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon  

integraatio 

 

ESH:n ja PTH:n lääkärintyöstä ei ole tarkoitus tehdä mitään 

yhtenäistä mömmöä 

Molemmilla on selkeät tehtävät: 

• esh:ssa potilaat vaihtuvat, sairaudet pysyvät 

• pth:ssa  potilaat pysyvät, sairaudet vaihtuvat 

 

ESH:ssa korostuu konsultoiva ote, sairauksien erikoistunut 

osaaminen. 

PTH:ssa korostuu asiakkaiden tarkka tuntemus, heidän 

voimavarojensa tietäminen ja hoidon koordinointi ja jatkuvuus 
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Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon  

integraatio 

 

• Yhteinen, johto, strategia ja budjetti 

• Yhteinen tietojärjestelmä 

• Konsultaatioiden helppous ja joustavuus 

• Yhdessä päätetty työnjako, ei sanelua 

• Esh:n järkevät konsultaatiot pth:ssa 

• Yhdessä tekemisen kulttuuri, vastuu jakoon, ei kiertoon, esim. paljon 

palveluja käyttävät kroonisesti monisairaat 

• Yhteinen hoitosuunnitelma monisairaille, jota molemmat käyttävät. 

• Yhdessä annettavat moniammatilliset palvelut 

• Yhteinen tavoite; kotona pärjääminen 
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Esh – pth  - sos  palveluintegraation toteutuksesta 

Palvelujen yhdistäminen aiheuttaa muutoksia useilla eri tasoilla 

→ Edellyttää  kaikkien mukanaolijoiden osallistamista sekä kuntalaisten ja 

asukkaiden mukaan ottamista alusta asti suunnittelu- ja kehittämistyöhön  

→  Integraation toteutus, laajentaminen ja syventäminen vievät aikaa 

useita vuosia (suunnitelmallinen vaiheistus, aikataulutus, tuki) 
 

Nyt integraatio eri vaiheissa Keski-Suomen sote-organisaatioissa  

 → Laaja yhdentäminen edellyttää paikallisesti räätälöityä koulutusta ja 

tukea jo suunnitteluvaiheessa? 
 

Organisaatio- ja tuotantorakenteilla on vaikutusta palvelujen 

integraatioon  

esim. funktionaalinen rakenne selkiyttää vastuita, elämänkaarimalli 

vahvistaa ammattilaisten yhteistyötä ja alueellisesti integroidut palvelut  

kunta-sote-yhteistyötä  
 

Integraation hyödyt konkretisoituvat vasta, kun toiminnallinen 

integraatio toteutuu asiakaskohtaamisissa ja työpaikkojen arjessa 
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Esimerkkejä integraatiota tukevista käytännöistä Keski-Suomessa 

• Ammattiryhmien välinen työnjako, moniammatillinen yhteistyö ja tiimit 

lääkärit, sh:t/th:t, lähihoitajat; hammaslääkärit, suuhygienistit; 

fysioterapeuttien suora vo, lääkkeitä määräävät sh:t 

• Yhdistetty kotihoito (kotipalvelu ja kotisairaanhoito) 

• Asiakaslähtöinen terveys- ja hoitosuunnitelma (esim. Huhtasuo) 

• Toiminnallisesti integroitu sote-organisaatio (esim. Äänekoski, Saarikka) 

• Päivystyspalvelut   

(sosiaali-, th- ja kriisipäivystyksen kehittäminen työn alla)  

• Uusi sairaala – hanke  

esh:n prosessien kuvaaminen ”potilas edellä”; osaamiskeskukset 

asiakas- ja potilastietojärjestelmien kehittäminen ja kytkeminen 

toiminnanohjaukseen 

(mahdollistaa sote-tietojen yhteiskäytön, sähköisen asioinnin ja erilaisten 

sovellusten liittämisen järjestelmään)  

• Erikoislääkärien vastaanotot terveyskeskuksissa (fysiatri, ortopedi, 

kardiologi, gynekologi) 

• Toiminnan ja kustannusten raportointi työkalut (esim. Tere-hanke) 
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Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon  
integraatiossa tärkeää 1/2 

 

 
• Sitoutunut johtaminen  

– tavoitteet ja resurssien jako, toiminnan ohjaus, seuranta (tilastointi) ja  
arviointi sekä palkkaus ja muut kannusteet tukevat asiakaslähtöistä 
hoitoa ja omahoitoa 

 

• Väestölähtöisyys  

– keskeisten kansantautien hyvä hoito (myös alihoidetut ja 
sairastumisriskissä olevat) 

– tehokas omahoidon tuki; systemaattinen yhteistyö perheen ja läheisten 
sekä muiden toimijoiden kanssa  

– terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen (kunta-sote-yhteistyö) 

 

• Perusterveydenhuollon ja muiden peruspalvelujen  vahvistaminen 

– lääkäri- ja muut henkilöstöresurssit; tarkoituksenmukainen työnjako 

– jonojen purkaminen 

– “esh:n” tuki: joustavat lähete- ja konsultaatiokäytännöt, sähköiset ja 

liikkuvat palvelut…) 

– palveluvalikoiman monipuolistaminen  
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Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon 
integraatiossa tärkeää 2/2 

 

 
 

• Hoidon suunnitelmallisuus, koordinointi ja jatkuvuus  

– pth – esh vastuut; asiakassegmentointi, vastuuhenkilö/case manager 

tarvittaessa; suunnittellut käynnit 

 

• Asiakastietojärjestelmien hyödyntäminen  

– listaukset, päätöksenteon tuki, palautteet hoitavalle tiimille ja johdolle 

– asiakastietojärjestelmien ja toiminnanohjauksen linkitys 

 

• Yhdessä tehtyyn työnjakoon perustuvat käytännöt, hoito- ja 
palveluketjut sekä alueelliset (hyvinvointi)suunnitelmat 

 

• Räätälöidyt palvelut asiakaslähtöisen palvelu- ja hoitosuunnitelman 
avulla  

– asiakkaan sitoutuminen, asiakkaan ja perheen osallisuus, omahoidon 
tukeminen, hoidon kokonaisuus, vastuuhenkilö(t) 

– vastuulääkäri ja –hoitaja, tarvittaessa moniammatillinen tiimi 

Päivi Koikkalainen, KS SOTE 2020 - hanke 



Integraation vahvistaminen eri tasoilla?  

Sote-alue 

Valtio  

Tuotanto-
organisaatio 

ja 
organisaatio-
kulttuuri(t) 

Lainsäädäntö; STM: ohjaus; THL: suositukset ym. EU;  
Kv-normit ja 

trendit 

Tuotannon ohjaus ja rahoitus  
 (järjestämispäätös: esim. asiakaslähtöisen integraation 
toteutuminen palveluissa) 

Toiminta- ja palveluajatus, strategia 
Organisaatio- ja palvelurakenne  
Yhteinen hallinto ja budjetti 
Johtaminen; toiminnan organisointi, ohjaus, arviointi ja 
seuranta; tutkimus, koulutus, kehittäminen 
Henkilöstöresurssit, osaaminen, työnjako  
Tietojärjestelmät ja toiminnanohjaus, tilat, laitteet… 

Palvelu-
prosessit ja 
työyksiköt 

Ehkäisevät, korjaavat ja hoitavat, kuntouttavat 
sekä muut sote-palvelut  
yhtenäisenä kokonaisuutena 

Asiakkaat, perhe ja läheiset, lähiyhteisö- ja palvelut, Kela,  
järjestöt, muut toimijat… 

Osto-
palvelut 

Työntekijät 
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Sosiaalityön ja terveydenhuollon arvostus 
Ongelmat esiin 

• sektoreiden luoma mielikuva on yhä erilainen 

– ”hengen pelastaminen” vs. inhimillisten vajavaisuuksien 

parissa puuhailu, vaihtoehdoton toiminta vs. vaihtoehtojen 

aktiivinen valitseminen 

• yhteisen tavoitteen puute on jättänyt 

toimintakulttuurisen kuilun ja integraatiovajeen 

• osalla sosiaalisektorista ei juuri tekemistä 

terveydenhuollon kanssa 

– esimerkkeinä päivähoito, toimeentulotuki 
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SoTe -yhdyssiteet 

Yhteinen 

• paikallisdemokraattinen ohjaus 

• (kansallisen tason tukema) paikallinen 
rahoitus 

• tuote eli ihmisen pärjääminen, toisin 
ilmaistuna 

– arjesta selviytyminen 

– mahdollisimman suuri omatoimisuus 

– yksilötason valintojen rikkaus 
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Siksi on parempi 

• tuntea ’naapurikaista’ arvomaailmoineen ja 
oppirakenteineen mahdollisimman 
tarkkaan… 

• arvostaa sen työtä ja osaamista ilman 
asiattomia hellyydenosoituksia… 

• luottaa siihen ja sen haluun antaa 
tarvittaessa tukea pienestäkin vinkistä… 

• hankkia yhteisiä onnistumiskokemuksia 
– eli elää kuten vanha vakaa aviopari… 
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Miksi sote-integraatio nyt on 

ajankohtainen? 
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Miksi tarvitaan sote –integraatiota? 

• Hyvinvoinnin ongelmakirjo muuttuu ,päihde- ja 
mielenterveys ongelmat, syrjäytyminen. 

• Ikääntymiseen liittyvät ilmiöt 

• Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenne 
puuttuu/epäselvä 

• Tuotanto, rahoitus  ja markkinat ovat sekavat 

• Peruspalvelujen laadun ja vaikuttavuuden  lisääminen 

• Vahvempi strateginen ohjaus 

• Nykyisen palvelujärjestelmän heikkous on osaoptimointi 

• Henkilöstön saatavuuden turvaaminen 

• Resurssien tehokkaampi käyttö 
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Miksi tarvitaan sote –integraatiota? 

 

• Tämän päivän sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia ei 
voida ratkaista vanhoilla vertikaalisilla toimilla 

 

• Hallinnon integraatiota tarvitaan mahdollistamaan 
palvelujen kokonaisuutta myös arkityössä 

 

• Sote –palvelut toimivat heikosti asiakkailla joiden avun 
tarve on pitkäkestoista ja ongelmat monimutkaisia 
(”siiloutunut palvelurakenne”; pirstaleisuus; jatkuvuuden 
puute)  
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Terveyden edistäminen ja  

sote-integraatio  

ovat nyt ajankohtaisia 
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Integraatio ja terveyden edistäminen 

• paikallinen palveluintegraatio hyötyy terveyttä 

edistävästä kunnallispolitiikasta 

 

• terveyden tuottaminen liittyy moniin paikallistason 

valintoihin: 

• pyöräteitä vai –tuoleja? 

• pallohalleja vai –laajennuksia? 

• tekojääratoja vai –niveliä? 

23 25.2.2015 
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Terveyden (puuttumisen) taustat 

• perimä – ympäristötekijät – yksilön valinnat 

– kietoutuvat paljolti toisiinsa, silti suurelta osin käsiteltävissä 

erillisinä tekijöinä 

– valintojen – elämänhallinnan, ’toivon’ – suhteellinen merkitys 

korostunut 

 

• yhä suurempi osa terveydenhuollon kustannuksista 

kohdentuu valintavirheiden korjaamiseen eli ns. 

elämäntapasairauksiin 
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Terveyden edistämisen 

sosiaalisia keinovalikoimia 

• asiakkaan aseman vahvistaminen, valintojen 
myönteinen, omaehtoinen oppiminen 

• yhteisöllisyyden huomioon ottaminen kaikessa 
poliittisessa päätöksenteossa 

• aktiivinen vertaistukijärjestelmä, esimerkkinä 

– ryhmäterapiat 

– vanhusryhmät 

– liikuntaporukat 

– ravinto- ja päihdepolitiikka (AA) 
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Miksi integraatiosta juuri nyt puhutaan   

eli     

Mitä lakiesitys edellyttää sote-integraatiolta 
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Luonnos: Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 1 luku 1§ 

 
Lain tarkoituksena on:  

 

1. edistää ja ylläpitää väestön hyvinvointia ja terveyttä;  

2. edistää sosiaali- ja terveydenhuollon laatua;  

3. varmistaa asiakkaan ja potilaan oikeus hyvään sosiaali- ja 

terveydenhuoltoon;  

4. luoda edellytykset sosiaali- ja terveyspalvelujen riittävälle ja 

yhdenvertaiselle saatavuudelle koko maassa;  

5. varmistaa toimiva ja eheä sekä vaikuttava ja kustannustehokas 

sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne; sekä  

6. toteuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio sekä 

vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluja 

alueellisesti ja valtakunnallisesti.  
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Keinot uudistuksen tavoitteiden  

saavuttamiseksi (STM 25.11.2014) 

• Mahdollisimman laaja sosiaali- ja terveydenhuollon 

integraatio 

– Palvelukokonaisuus saman johdon ja budjetin alla 

– Ihmisten palvelutarpeet huomioidaan kokonaisuutena 

– Selkeä ja tehokas hallinto 

 

• Vahva kansallinen ohjaus 

• Asiakkaiden ja henkilöstön osallistaminen 
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14 § Tuottamisvastuu kunnallisena toimintana 

• Sote-alue päättää tuottamisvastuussa olevat 

kuntayhtymät  

– kuntien sopimuksen perusteella voi olla myös vastuukuntamalli 

– edellytyksenä kriteerien täyttyminen 

– koko maassa enintään 19 

– Itäisellä tuotantoalueella enintään 4 

– muodostaminen kuntalähtöisesti 

 

• Tuottamisvastuun edellytykset laissa:  

– tehtävän edellyttämä oma henkilöstö ja muut voimavarat 

– kyky vastata ehkäisevistä, korjaavista, hoitavista, 

kuntouttavista ja muista sote-palveluista yhtenäisenä 

kokonaisuutena 
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Järjestämispäätös 

• Sote-alue laatii joka neljäs vuosi  

• asukkaiden näkemysten huomioon ottaminen 

• tuottamisvastuussa olevien mukanaolo valmistelussa 

• STM:tä kuullaan valmistelussa; ministeriön näkemykset otettava 

huomioon 

 

• Päätöksessä määritellään esimerkiksi  

• tuottamisvastuussa olevat kuntayhtymät sekä niiden tehtävät 

• rahoituksen ja voimavarojen kohdentaminen 

• palvelurakenne ja periaatteet muualta hankittaville palveluille 

(ostopalveluille) 

• sote-palvelujen laatu- ja palvelutaso ja yhtenäiset käytännöt 

• kielellisten oikeuksien toteuttaminen 
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30 § Asukkaiden osallistumis- ja  

vaikutusmahdollisuudet  

 

• Kunnan ja kuntayhtymän on kerättävä alueensa 

asukkaiden näkemyksiä väestön hyvinvoinnin ja 

terveyden tilasta sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen 

laadusta ja toimivuudesta.  

 

• Asukkaiden näkemykset on mahdollisuuksien mukaan 

otettava huomioon laadittaessa sosiaali- ja 

terveysalueen järjestämispäätöstä sekä sosiaali- ja 

terveysalueen ja tuottamisvastuussa olevien kuntien ja 

kuntayhtymien vuotuisissa toimintasuunnitelmissa.  
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Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 

 

8 § Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kunnassa 

• Kunnan eri toimialojen välinen yhteistyö 

• Yhteistyö muiden kunnassa toimivien julkisten 

toimijoiden sekä yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten 

yhteisöjen kanssa.  

 

9 § Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 

alueellisesti ja palvelujen tuotannossa  

• Sosiaali- ja terveysalueen sekä tuottamisvastuussa 

olevien kuntien ja kuntayhtymien sekä alueen kuntien 

välinen yhteistyö  
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Keinot uudistuksen tavoitteiden  

saavuttamiseksi (STM 25.11.2014) 

• Mahdollisimman laaja sosiaali- ja terveydenhuollon 

integraatio 

– Palvelukokonaisuus saman johdon ja budjetin alla 

– Ihmisten palvelutarpeet huomioidaan kokonaisuutena 

– Selkeä ja tehokas hallinto 

 

• Vahva kansallinen ohjaus 

• Asiakkaiden ja henkilöstön osallistaminen 
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”Pullonkauloja” tällä hetkellä (esimerkkejä) 

Vaihtelevat (ja usein pitkät) jonotusajat perusterveydenhuollon lääkärin 

vastaanotolle, sosiaalityöntekijöille ja muihinkin palveluihin 

• lääkärien ja sosiaalityöntekijöiden vajaus; sijaisten vaikea saatavuus 

muissakin ammattiryhmissä 

 

Laitoshoidon vähentäminen edellyttää monipuolista ja räätälöityä, mutta myös 

koordinoitua tukea ihmisten arkeen  

• sote-toimijoiden keskinäisen sekä sote-toimijoiden ja muiden toimijoiden 

välisen (3. sektori, yritykset) yhteistyön suunnitelmallisuus ja laajuus 

vaihtelee paljon paikkakunnittain ja työyksiköittäin  

 

Asiakastietojärjestelmät  

• eivät tue tietojen yhteiskäyttöä sotessa eivätkä ole käyttäjäystävällisiä 

• tukevat huonosti asiakaslähtöisyyttä, hoidon koordinointia sekä toiminnan 

arviointia ja suunnittelua 
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Kestävyysvajeen hoitaminen  

edellyttää sote-integraatiota 
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Terveyden- ja vanhustenhuollon tarvevakioidut menot 
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Kustannusten hallinta 
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Kustannusten hallinta 
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Kustannusten hallinta 
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Sen takia ekonomisesti tarkastellen 

• sosiaali- ja terveysmenot ovat pitkälti toistensa 

vaihtoehtokustannuksia 
 

• sektoreiden erillisyys kannustaa usein 

osaoptimointiin eli puolityhjän ilmapallon 

loputtomaan puserteluun 
 

• aktiivihoito on tarvittaessa ulotettava myös 

hoivapotilaisiin 
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Sellaisen vaikuttavuuden 

lisääminen,  

joka tähtää kotona pärjäämiseen,  

edellyttää sote-integraatiota 
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markku puro 

Palvelujärjestelmä kunnossa? 

• luotu korjaamaan lyhytkestoisia 
terveysvajeita 

• kroonisten sairauksien ’kestohoitoa’ vasta 
harjoitellaan 
– chronic care mode; EBMedDS; 

• ennaltaehkäisyn tehosta jo näyttöä, 
soveltaminen vielä epätasaista 
– astmaohjelma, DEHKO, depressio-ohjelma… 

• terveyden edistämishankkeet pääosin 
’prototyyppivaiheessa’ 
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markku puro 

Integraation ajankohtaisuus 

• Sosiaali- ja terveydenhuollon ikäkohtaisten 

kustannusten moodi alkaa olla noin 70 

ikävuodessa 

• siksi yhä useampi kansalainen on monisairas 

– EBM perustuu suurelta osin tutkimuksiin, joissa 

vahvat poissulkukriteerit 

• kokonaisvoimavaroista selvästi yli puolet kuluu 

kroonisten sairauksien hallintaan  

• palvelujärjestelmä on rakennettu ensisijaisesti 

nuorten ihmisten akuuttien sairauksien ja a = a’ –

tyyppisen päätöksenteon maailmalle 
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markku puro 

Kohti sumeata logiikkaa 

• siksi yhä useamman kohdalla hoitopäätös on 

sumea, eikä diagnoosista johdettu a = a’ (kuten 

EBM:ssä) 

• sumea hoitopäätös edellyttää potilaan asian 

perusteellista tuntemusta 

• hoitajien holistinen ihmiskuva nousee arvoon 

arvaamattomaan! 

• potilaan hyötymiskyvyn yksilöllinen arviointi ja 

määrittely (engl. capacity to benefit) käy yhä 

tärkeämmäksi 
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markku puro 

’Pärjääminen’ tuotteena 

• kohdistaa huomion hoidon tosiasialliseen 
vaikuttavuuteen 

 

• korostaa holistisen ihmiskäsityksen merkitystä 

 

• vähentää medikalisaation paineita 

– (medikalisaatio: kaikkien ongelmien 
tulkitseminen lääketieteellisiksi pulmiksi) 
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markku puro 

Pärjääminen: yksilön ja yhteisön etu 

 

• yksilön kannalta: 

– pärjääjän elämänlaatu on parempi, 

riippumattomuus suurempi, 

valintamahdollisuudet laajemmat 

 

• yhteisön kannalta: 

– pärjääjän tarvitsema yhteinen tuki 

vähäisempi, voimavarakulutus pienempi 
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Seuraavilla dioilla on esitetty 

käytännön työssä havaittuja 

esimerkkejä  

integraation tuomista eduista 



Hyötyjä integraatiosta (1) 

• Keskustelu sosiaalitoimen ja terveydenhuollon välillä on tiivistynyt ja 

muuttunut säännölliseksi 

• Ymmärrys toisten tekemisestä ja tekemisen pulmista on lisääntynyt, jota 

kautta on tunnistettu yhteisiä kehittämistarpeita  

– Käynnistetty kehittämistyö, jolla pyritään aiempaa paremmin tunnistamaan 

päihdeperheet raskauden aikana ja sitä kautta aloittamaan tukitoimet 

mahdollisimmin varhain huomioiden raskaus, varhainen vuorovaikutus sekä 

päihdehoito ja – kuntoutus 

 

• Sosiaalihuoltolain mukaisissa asumispalveluissa osaoptimointi on jäänyt 

pois  

– Aiemmin sosiaalihuoltolain määrärahat saattoivat olla lopussa ja potilas 

viipyi sairaalahoidossa tarpeettoman pitkään, jolloin sosiaalitoimen rahoja 

säästyi, mutta terveydenhuollosta tuli kuntaan huomattavasti suurempi kuin 

lasku vuorokaudelta kuin asumispalveluista olisi tullut 
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Hyötyjä integraatiosta (2) 
 

• Kuntien sisällä on ollut hyvin erilaista resursointia ja organisointia 

palveluiden järjestämisessä  

– Jo yhden palvelualueen sisällä näiden kaikkien  yhteen tuominen ja yhteisistä 

käytänteistä sopiminen on helpottanut painetta toisaalla ja taas toisaalla 

edesauttanut resurssien tehokkaampaa käyttöä (esim. asumispalveluiden 

hyödyntäminen) 

 

• Palveluohjauksen kehittäminen yhteisesti sovittujen pelisääntöjen 

mukaisesti koko kuntayhtymän alueella tarjoaa paljon mahdollisuuksia 

– Isot yhteistyöpalaverit voidaan purkaa ja asiakkaan ajankohtaisen ongelman 

äärelle koota sen hetken ja tulevaisuuden keskeiset toimijat ja tarvittava tieto 

– Viimeinen SAS-ryhmä päättyi tämän vuoden 2014 aikana 

– Asiakkaiden asiat pitää käsitellä sellaisilla foorumeilla ja ryhmissä, joihin 

asiakas voi vaikuttaa ja osallistua (hoitokokous) ja vain sellaisten henkilöiden 

keskuudessa, jotka hänen asioidensa hoitoon osallistuvat 
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Hyötyjä integraatiosta (3) 

• Asiakkaiden ohjautuminen riittävään ja oikea-aikaiseen hoitoon 

tehostuu yhteisen ymmärryksen kautta 

– Seudulla on tehty yhden/kahden välisinä toimenpiteinä muutoksia, joita on 

perusteltu erilaisin näkökulmin 

– Vähitellen on kuitenkin  tunnistettu, että muutokset ovat saattaneet johtaa 

tilanteisiin, jossa olemassa olevaa resurssia ei hyödynnetä 

kustannustehokkaimmalla tavalla eivät asiakkaat sijoitu sellaiseen hoitoon, 

jossa toisaalta toiset asiakkaat pärjäävät toisaalla 

– Yhteisen vuoropuhelun kautta voidaan tunnistaa ne kohteet, joissa 

resurssit ja tarve eivät kohtaa  

 

• Hykyn prosesseja voidaan suunnata teemalla ”Kohti arkea” 

– Organisaation toimintatapojen muokkaaminen siten, että kaikki toiminta on 

olemassa ja pyrkii parhaalla mahdollisella tavalla palvelemaan arjessa 

pärjäämistä kotihoidon ja kotona asumisen tukemisen kautta 

– Tukea saadaan sisäisesti esim. osaamiskeskukselta ja kuntoutukselta 
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Hyötyjä integraatiosta (4) 

• Kehitysvammahuollossa konsultoinnin kynnys madaltunut 

– Vastuuhenkilöt tiedossa ja heti tavoitettavissa 

– Aikainen konsultaatio mahd. korjaavat toimenpiteet ennen tilan kärjistymistä 

• Kehitysvammahuollon omat paikat on voitu hyödyntää tehokkaasti 

– Määrittelevänä tekijänä ei ole ollut kuntaraja vaan asiakkaan tarve 

– Jatkossa kuntarajojen merkitys entisestään vähenee, kun kustannukset 

muodostuvat suoriteperusteisesti 

• Kehittämisen kohteena aikuissosiaalityön puolella kuntoutusyhteistyö 

perusterveydenhuollon kanssa 

– Asiakkaat ohjautuvat perusterveydenhuollosta ja työterveyshuollosta 

nopeasti ryhmään ja kullekin laaditaan henkilökohtainen kunt.suunnitelma 

– Työllistymiseen liittyvät asiat saadaan nopeasti eteenpäin 

• Vuoropuhelu ja konsultointi jatkuvaa ja päivittäistä 

– Aikaisemmin kynnys yhteydenottoon korkea 

– Edellyttänyt aina yhteisen palaverin järjestämistä  

– Työntekijät siirtymässä pois omista poteroistaan ja ajan kuluessa kuva 

kokonaisuudesta paranee 
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Hyötyjä integraatiosta (5) 

 

• Kasvanut tietoisuus siitä, että eri palvelualueilla tehdään työtä samojen 

asiakkaiden tai asiakasperheiden kanssa 

– Lisännyt muiden työn merkityksen ymmärrystä ja arvostusta 

• Perhepalveluissa toimii useita terveydenhuollosta siirtyneitä 

tulosyksiköitä  

– Terveydenhuollosta neuvolat, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto sekä 

oppilashuolto, joiden lisäksi palvelualueella toimii lastensuojelu 

– Yhteistyö vanhojen ja uusien yksiköiden välillä on alusta lähtien sujunut hyvin 

ja ajan kuluessa tiivistynyt 

– Yhteisten asiakasperheiden osalta arvioidaan perheiden kokonaistilanteet ja 

suunnitellaan asiakastarpeita parhaiten tukeva kokonaisratkaisu 

– Vältetään päällekkäistä työtä ja voidaan kohdentaa resurssit oikein  

• Monia muitakin yhdistymisen mahdollistamia yhteistyömuotoja otettu 

käyttöön nopeasti 

– Neuvolat, lapsiperheiden kotipalvelu, perheneuvolat ja mielenterveyspalvelut 

sekä aikuissosiaalityö ja lastensuojelu 
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Hyötyjä integraatiosta (6) 

 

• Vanhuspalveluissa ja kehitysvammahuollossa omat paikat 

tehokkaassa käytössä (asiakkaiden ohjaus sujunut hyvin) 

• Matala kynnys käyttää toistemme asiantuntemusta 

• Isomman organisaation hyödyt harvemmin tarvittavissa palveluissa 

(esim. kotihoidossa yöhoito)  

• Palvelutarjonnan laajentuminen pienten kuntien osalta (esim. 

resurssointi lapsiperheiden kotipalveluun) 

• SHL-asumispalvelujen organisoinnissa selkeä hyöty sekä 

terveydenhuollon että sosiaalitoimen asiantuntemuksella 

• Seudulliset yhteiset käytännöt 

• Palvelujen joustavuus ja yhteistyö-> ennaltaehkäisevä työote 
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