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Integraatio – työryhmän keskustelufoorumi 
 
 
Aika:    ke 25.2.2015 klo 12.30 – 15.40 
Paikka:   Minnansali, Jyväskylän kaupunginkirjasto 
Osallistujat:  Tilaisuudessa toimi puheenjohtajana Päivi Koikkalainen ja 

sihteerinä Tuija Koivisto. Osallistujaluettelo liitteenä (Liite 1).  
 
 
    

1. Intergaatiotyöryhmän tehtävä ja tarkoitus (Liite 2) 
 

Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen SOTE 2020 – hankkeesta toivot-
ti keskustelufoorumin tervetulleeksi ja kertoi lyhyesti integraatiotyöryhmän tehtäväs-
tä ja tarkoituksesta. Hän esitteli myös, miten asiakas-  ja asukaslähtöisyys on hank-
keessa määritelty.  
 
Poimintoja esityksestä:  
- Integraatio on keskeinen keino sote-järjestämislain toteuttamisessa ja tärkeässä 

roolissa myös SOTE 2020 -hankkeen tavoitteiden toteuttamisessa 
- Keski-Suomen SOTE 2020 hanke jatkuu riippumatta lain etenemisestä 
- Tavoitteena on laaja integraatio (sekä horisontaalinen että vertikaalinen integ-

raatio)  
- Hallinnollinen integraatio luo pohjan toiminnalliselle integraatiolle 
- Indikaattorit osoittavat, että tehtävää Keski-Suomessa riittää 

 
 

2. Ajankohtaista Keski-Suomen sote – tuotantoalueen valmistelusta 
 
Kehitysjohtaja Silja Ässämäki Jyväskylän kaupungilta kertoi, mitenKeski-Suomen 
sote – tuotantoalueen valmistelu etenee. Keski-Suomessa valmistelu on aloitettu:  
esimerkiksi kuntakokouksen ajankohdasta on sovittu ja sitä valmistelemaan on ni-
metty työvaliokunta. Sote – tuotantoalueen valmistelun eteneminen riippuu kuiten-
kin valtakunnallisesta päätöksenteosta. Jotta laki ehtisi eduskunnan käsittelyyn en-
nen 13.3.2015, perustuslakivaliokunnan kannanoton olisi oltava valmiina viimeis-
tään 6.3.2015.  

 
 

3. Integraatio Keski-Suomen SOTE 2020 – hankkeessa (Liite 3) 
 
Keski-Suomen SOTE 2020 – hankkeen hankepäällikkö Marja Heikkilä korosti 
omassa esityksessään integraation merkitystä sote – uudistuksen toteuttamisessa. 
Palveluintegraatiossa ei voida pitäytyä pelkässä soteintegraatiossa vaan kuntatoi-
mijat, yritykset ja järjestökenttä on otettava mukaan, koska yhteisö ja ihminen 
omassa yhteisössään ovat integraation keskiössä. Marja Heikkilä toi myös esille, et-



 

 

tä tällä hetkellä sote- integraatiota on toteutettu usealla eri tavalla Keski-Suomen 
kunnissa.  
 
 
 

4. Mistä oikein puhutaan, kun puhutaan integraatiosta? (Liite 4)  
 
Keski-Suomen SOTE 2020 – hankeen asiantuntijalääkäri Markku Puro alusti työ-
ryhmän keskustelua pohtimalla integraation eri ulottuvuuksia.  
 
Poimintoja esityksestä:  
- Aito perustason integraation vahvistaminen on tärkeää; kaikkein vaativimmat 

palvelut voivat olla erillisiä 
- Integraatiosta hyötyvät eniten pitkäkestoisista ja monimutkaisista hyvinvoinnin 

ongelmista kärsivät 
- Integraation on kosketettava koko organisaatiota 
- Voimavaroja on siirrettävä aidosti peruspalveluihin 
- Kaikilla ammattiryhmillä on oltava valmius yhteiseen työhön. Yhdessä tekemisen 

kulttuuri on tärkeää: vastuu jakoon, ei kiertoon.  
- Integraatio vaatii asenteiden muutosta; asenteiden muutos vaatii opiskelua ja se 

taas vaatii työtä > Integraation toteuttaminen edellyttää sitoutumista muutokseen 
- Kun organisaatioiden koko suurenee, on mietittävä, miten kansalaisaktiivisuus 

otetaan huomioon ja miten asukkaiden vaikuttamismahdollisuudet turvataan 
- Poliittinen tahto valtakunnallisella tasolla on, että pieniin järjestämis- ja tuotanto-

alueisiin ei enää mennä 
- Integraatiossa työn erilaisuus ja erityisosaamisen tarve säilyy  
- Kotona pärjääminen tulee asettaa keskeiseksi tavoitteeksi kaikissa sote-

palveluissa 
- Integraation onnistumisen ratkaisee pienten asioiden toteutuminen 
- Sosiaali- ja terveydenhuollon arvostuskysymykset on otettava keskusteluun 
- Sote-palvelujen ulkopuoliset tahot (esim. koulu) ovat  tärkeitä hyvinvointia tur-

vaavia rakenteita; myös sosiaalipuoli tarvitaan mukaan  terveyttä edistäviin ra-
kenteisiin  

- Rahat ja henkilöstöresurssit ovat aina rajallisia, joten integraatio on tärkeää 
myös kustannusten hillitsemisen kannalta 

- Sosiaali- ja terveysmenot ovat pitkälti olleet ”vaihtoehtokustannuksia”  - kuitenkin 
pitäisi katsoa kokonaisuutta; kaikkein kalleinta on terveyskeskuksen vuodeosas-
tolla makuuttaminen 

- Näyttöön perustuvat mallit on luotu korjaamaan lyhytkestoisia terveysvajeita; 
kroonisten sairauksien kestohoitoa vasta harjoitellaan 

- Monisairaiden ihmisten hoidossa yksinkertaiset syy-seuraus - suhteet  eivät pä-
de vaan ollaan sumean logiikan alueella. Tällöin potilaan ja hänen olosuhteiden-
sa tunteminen nousee tärkeäksi tekijäksi hoidon onnistumisessa. 

- Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymässä integraatiosta on havaittu useita 
hyötyjä: 

ymmärrys toisen työn sisällöstä on  kasvanut 
asumispalveluiden käyttö on tehostunut 
resurssointi ja organisointi on kehittynyt 
palveluohjaus on tehostunut 
SAS-sijoitusryhmät on voitu lopettaa 



 

 

oikea aikainen hoito oikeassa paikassa on toteutunut paremmin 
kehitysvammahuollossa konsultaation kynnys madaltunut 

 
Alustuksen pohjalta käydyssä keskustelussa nostettiin esille, että  
- Uudistuksen toteutuessa henkilöstövoimavaroja voitaisiin suunnitella ja kohdentaa 

paremmin  
- Yksi johto, yksi budjetti, yksi strategia – ei kuitenkaan ole helppo asia toteuttaa  
- Perusterveydenhuollon aseman vahvistamisessa on paljon tehtävää 
- Tietojohtamista ja sisäistä kustannuslaskentaa tarvitaan toiminnan suunnittelun, 

seurannan ja arvioinnin tueksi  
- Asiakas on samalla puolen pöytää 
- ICT:n tulee olla mukana toimintamallien luomisessa 
- Tiedon tulisi olla käytettävissä yhteisesti, mutta tiedon tuottamisessa pitäisi käyttää 

moduliratkaisuja (samanlainen tietojärjestelmä ei sovi kaikkiin toimintoihin)  
- Kertakirjaamisen periaate on tärkeä 
- Ikäihmisten yksinäisyyttä eivät sotetoimijatkaan poista.  
- Sote-kunta rajapinta on tärkeä! (esim. kaupunkisuunnittelun merkitys)  

 
 

5. Sosiaalipalvelujen näkökulman integraatioon (Liite 5) 
 
Äänekosken kaupungin sosiaalityön johtaja Outi Markkanen nosti omassa puheen-
vuorossaan esille asioita, jotka ovat sosiaalipalvelujen näkökulmasta tärkeitä integ-
raatiossa. 
 
Poimintoja esityksestä:  
- Pärjätäkseen elämässä ihmiset tarvitsevat sekä sosiaali- että terveydenhuollon 

palveluita; lisäksi tarvitaan paljon muita hyvän elämän aineksia ja muita ihmisiä 
- Esimerkiksi osallistuvan sosiaaliturvan pilottihanke oli onnistunut 
- Erillisten sote-palvelujen vaikuttavuus heikkoa, jos avuntarve on moninaista ja 

pitkäaikaista 
- Sosiaalipalvelut ovat olleet puolustusasemissa, kun terveydenhuolto on korostu-

nut sote keskustelussa 
- Integraatio on myös osaamisen ja tiedon integraatiota 
- Hyvinvoinnin edistämisen ja terveydenedistämisen työnjako on epäselvä 
- Olennaista on lähteä liikkeelle arkityöstä ja asiakkaasta; hallinnon tulee  mahdol-

listaa tämä 
 
 

6. ”Ihminen byrokratian takana”  - Kokemusasiantuntija Annukka Harjulan pu-
heenvuoro (Liite 6)  
 
Poimintoja esityksestä:  
- Asiakkaalla on ”miljoonia luukkuja”; esimerkiksi sosiaalitukien luukutus voi aihe-

uttaa sen, että tukia jää hakematta 
- Kysymyksiä herättää, kohdellaanko potilaita oikeina yksilöinä? Huomataanko 

muita sairauksia, jos hoidetaan yhtä (esimerkiksi somaattiset sairaudet psyykki-
sesti sairastuneella ja päinvastoin?) 

- Keskustelevatko integraatiossa osapuolet keskenään, vai joutuuko ihminen aina 
selittämään tilanteensa uudelleen ja uudellen?  



 

 

- Kokonaisuus – yhden luukun periaate yhdelle ihmiselle olisi hyvä ratkaisu 
- Kohtaaminen  ja rinnalla kulkeminen ovat tärkeä perusta palveluille 
- Resurssit ja raha -  vapautuisiko niitä yhdistämällä ja yksinkertaistamalla, kuun-

telemalla ja kohtaamalla, ottamalla ihminen huomioon kokonaisuutena?  
 
 

7. Keskustelu ennakkotehtävän pohjalta aiheesta: Tavoitteena asukaslähtöiset 
ja integroidut sote- palvelut – mitä nekin ovat? (Liite 7)  
 
Keskustelussa etsittiin vastauksia seuraaviin kysymyksiin:  
- Mitä hyötyä integraatiosta on ja kenelle? 
- Mitä pitäisi ottaa huomioon sote - integraation käytännön toteutuksessa? 
- Mitä nykyisiä toimintakäytäntöjä tai asioita voidaan vähentää sote – palve-luja 

uudistettaessa? 
- Mistä nykyisistä toimintakäytännöistä tai asioista voidaan luopua koko-naan?? 
- Mitä olemassa olevia toimintakäytäntöjä tai asioita pitää vahvistaa? 
- Mitä uusia toimintakäytäntöjä pitää luoda? 

 
Keskustelun pohjana käytettiin hankkeen aloituseminaarin integraatiopajan  ja työryh-
mälle suunnatun ennakkokyselyn aineistosta koottua taulukkoa. Keskustelun tulokset 
lisättiin taulukkoon (Liite 7).  
 
Taulukkoa täydennetään edelleen hankkeen muissa tilaisuuksissa kootulla aineistolla 
(esimerkiksi henkilöstön työpajat kunnissa) ja sen käsittelyä jatketaan seuraavissa ta-
paamisissa.  

 
 

8. Jatkotyöskentelystä sopiminen ja päivän päätös 
 
Integraatioasioiden työstämistä jatketaan Peurunka 2 –seminaarissa 15.4.2015. Semi-
naarin integraatio-työpajassa konkretisoidaan integraation toteutusta Keski-Suomessa.  
 
Osallistujat toivat esille, että Peurungassa voisi käsitellä esimerkiksi seuraavia aiheita:  
- kunta-järjestö yhteistyö 
- maakunnan sisällä olevan erikoisosaamisen hajauttaminen: missä määrin mahdol-

lista, missä määrin järkevää 
- henkilöstörakenteiden miettiminen, minkä verran ja minkälaista osaamista missäkin 

tarvitaan 
 

Integraatio – työryhmän seuraava kokoontuminen järjestetään toukokuussa 2015. Tar-
kempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.  
 
 
 
Jyväskylässä 25.2.2015  
 
 
 
Päivi Koikkalainen ja Tuija Koivisto  

 


