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PERIAATE TAVOITE MITEN TOTEUTETAAN MISSÄ VAIHEESSA 

SOTE-
INTEGRAATIO 

Laaja-alainen, täydellinen 
integraatio. 
 
Yhteinen strategia, budjetti ja 
johto, mutta pelkkä 
hallinnollinen integraatio ei 
riitä, vaan prosessit on 
tarkasteltava yhdessä. 
 
Raja-aitojen kaataminen, 
väestön todelliset hyvinvointi- 
tarpeet toiminnan 
lähtökohtana 
 
Tehokkuuden ja 
vaikuttavuuden parantaminen  

Monniammatillisesti,  
lainsäädännön 
henkeä noudattaen, 
koulutus ja 
kehittämistoiminnalla. 
 
Maakunnallisella  
tuotanto ky:lllä.  
 
Hyvällä johtamisella, 
jossa sosiaalihuollon 
asemaa riittävästi 
korostetaan.  
 
Prosessien yhteisellä 
tarkastelulla.  
 
Tietojärjestelmien 
yhdistämisellä. 
 
Hyvällä palvelu- ja 
asiakasohjauksella. 
 

Heti nyt Sote 2020 
hankkeessa, ja 
toiminnan alkaessa. 
Sekä siitä vaiheittain 
edeten, ymmärtäen 
kuitenkin että 
kyseessä on 
toistaiseksi jatkuva, 
pysyvä prosessi. 

KS SOTE 2020: Tuotantorakenne-työryhmä 
2/2015 
Heikkilä & Puro 
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PERIAATE TAVOITE MITEN TOTEUTETAAN MISSÄ VAIHEESSA 

PERUS-
PALVELUJEN 
VAHVISTAMI
NEN 

Hyvä horisontaalinen integraatio. 
Resurssien allokointi aidosti niin, 
että peruspalvelut vahvistuvat. 
Jatkuva arvokeskustelu 
peruspalveluiden puolesta 
Palveluiden saatavuus kuntoon ( 
ei tarpeettomia jonoja) 
 
Lähettämisen kulttuurista 
luopuminen, osaaminen ja 
vastuunotto kuntoon perustasolla. 
Erityistaso konsultoi ja vastaa 
suppeaa osaamista vaativasta 
hoidosta, perustaso  hoitaa  ja 
koordinoi laaja-alaista osaamista 
ja asiakkaan hyvää tuntemusta 
edellyttävät hoidot. Erityistason 
konsultaatiot perustasolle aina 
kun mahdollista ja järkevää. 
Osaamisen pitää myös liikkua, ei 
aina asiakkaan. 
 
Näyttöön perustuvat toiminnot. 
 

Aito asiakaslähtöisyys 
Henkilöstön koulutus 
Prosessit 
suunnitellaan niin, 
että palvelu on oikea 
aikaista ja asiat tulevat 
kerralla kuntoon. 
Hoitoketjut ja työnjako 
kuntoon, yhteisellä 
työllä, ei sanelemalla 
kuka mitäkin tekee. 
 
Tarvitaan vahvaa 
strategista johtamista. 
 
Toimiva palvelu- ja 
asiakasohjaus 
 

Strategista 
keskustelua  
peruspalveluiden 
merkityksestä ja 
toteuttamisesta 
käytävä 2020 
hankkeessa, 
organisaation 
perustamisessa ja 
strategian 
laadinnassa. 
 
Asiaan on myös 
kunnollisilla 
mittareilla 
seurattava. 

KS SOTE 2020: Tuotantorakenne-työryhmä 
2/2015 Heikkilä & Puro 



Mitä hyötyä integraatiosta? 1/4 

24.3.2015 

Asiakkaat 

 

• Asiakaslähtöinen näkökulma  palvelujen toteuttamisessa (kotisairaala, 

pidennetyt aukiolot, sähköinen asiointi, omahoito) 

• Lähipalveluissa tarjotaan myös väestön, alueen asukkaiden tarpeen 

mukaisia erityispalveluita 

 

• Yhtenäinen ja toimiva palvelukokonaisuus  sekä -prosessit 

• Asiakkaiden "luukuttaminen" ja pompottelu vähenee 

• Arkipäivän ongelmien kokonaisvaltainen hoitaminen mahdollistuu 

• Aikaisempaa sujuvampi ja joustavampi asioiden hoitaminen mahdollista  

• Yhteiset  hoito-, palvelu –ym. suunnitelmat 

 

• Palvelujen yhdenvertaisempi saatavuus ja laatu erityisesti lähipalveluissa 

• Hoidon ja kuntoutuksen tehostuminen  

(pitkäaikais- ja monisairaat, asumispalvelujen asiakkaat)  

 



Mitä hyötyä integraatiosta? 2/4 

24.3.2015 

Työntekijät 

 

• Tiedonkulku paranee ja helpottuu (yhteiset tietojärjestelmät) 

 

• Osaamisen varmistaminen, toisten osaamisen ja työn tunteminen 

lisääntyvät; oppii samalla itsekin 

• Yhteistyön helpottuminen;  Paremmat mahdollisuudet  verkostoitumiseen, 

tiimityön ja järkevän, moniammatillisen asiakastyön toteuttamiseen 

 

• Konsultaatiomahdollisuudet paranevat 

• Yhteisten uusien, asiakaslähtöisten käytäntöjen vakiinnuttaminen 

• Hoitoketjujen ja –polkujen selkiytyminen ja parempi toimivuus 

• Palveluohjaus toimii paremmin 

 

• Tehtäväalueiden yhdistäminen asiakastarpeiden mukaisesti (esim. 

terveyssosiaalityön merkitys kuntoutuksessa)  

 

 



Mitä hyötyä integraatiosta? 3/4 

24.3.2015 

Organisaatio 

• Päällekkäisen työn vähentyminen 

• Toiminta tehostuu; kustannusvaikuttavuus ja – tehokkuus paranevat 

• Tiedonkulun paraneminen; tietojärjestelmien yhtenäistäminen  

• Horisontaalinen integraatio vahvistaa holistista, kokonaisvaltaista 

lähestymistapaa 

• Vertikaalinen integraatio mahdollistaa erityisasiantuntemuksen laajemman 

käytön  

• Uudistuksen toteutuessa henkilöstövoimavaroja voitaisiin suunnitella ja 

kohdentaa paremmin; myös henkilöstön liikkuvuus eri yksiköiden välillä 

helpottuisi ja henkilöstöä voitaisiin käyttää sujuvammin 

• Koulutusyhteistyön mahdollisuudet paranevat 

• Johtamisen uudelleen järjestelyt mahdollisia  
”Johtamisen oltava ketterää, jotta pärjätään privaattisektorille” 

 

Toisaalta: 

• Yhteinen organisaatio mahdollistaa yhden johdon, yhden budjetin ja yhden 

strategian (sitä ei kuitenkaan ole helppo toteuttaa)  

•  Isoissa organisaatioissa joka tapauksessa raja-pintoja (integraation hyötyjä 

ei saa liioitella)  



Mitä hyötyä integraatiosta? 4/4 

24.3.2015 

Yhteiskunta/kunnat 

• Tasapuolisuus palvelujen saatavuudessa paranee, jos integraatio 

toteutuu samankaltaisesti ympäri Suomea 

• Resursseja voidaan hyödyntää paremmin, taloudellisemmin, 

tehokkaammin ja tasapuolisemmin 

• Aikaa ja (mahdollisesti) kustannuksia säästyy tai kustannukset ainakin 

pysyvät kurissa paremmin, kun prosessit ja palvelujärjestelmä toimivat 

tehokkaasti 
”Resurssien hyödyntämisessä muistettava myös hoitajaresurssit ja niiden 

kohdentuminen ( ei vain lääkäriresurssi)” 

• Integraatio tarjoaa paremmat mahdollisuudet yhteistyön tekemiselle. 
”Yhteistyö on välttämätöntä, koska yhteiskunta muuttuu ja esimerkiksi tieto 

lisääntyy niin, että yhden henkilön on hankala hallita kaikkea työtä.”  

• Mahdollisuus jatkuvaan kehittämiseen (soten kehittäminen voi johtaa 

myös muuhun kehittämiseen) 

• Tärkeää, että sosiaalihuolto vahvasti mukana kehittämässä; hyvin tehty 

sosiaalihuolto säästää terveydenhuollon menoissa 

• Laadukkaat terveydenhuollon palvelut paitsi maakunnan asukkaille, myös 

muulle väestölle (huom! Terveydenhuoltolaki!) 



Mitä pitäisi ottaa huomioon sote-integraation käytännön toteutuksessa? 1/6 

24.3.2015 

Asiakkaat 

• Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus; palvelut lähellä asukkaita 

(vahvat perus- ja lähipalvelut, palveluverkko ja –pisteet) 

 

• Asiakaslähtöinen toiminnan suunnittelu  

• Matalat raja-aidat peruspalveluihin 

• Jo ensimmäisessä palvelupisteessä perustasolla otettava vastuu asiakkaan 

asian hoitamisesta 

 

• Asiakkaiden osallisuus, toimiva palautejärjestelmä > 

 ”työntekijöidenkin työn vaikuttavuus ja järkevyys lisääntyvät” 

 

• Asiakasta koskevien suunnitelmien yhdistäminen ja valmisteleminen yhdessä 

asiakkaan ja eri ammattilaisten kanssa 

 

• Monikulttuuriset asiakkaat 

• Erityisryhmät (esim. kehitysvammaiset, joilla useita ongelmia) 

 



Mitä pitäisi ottaa huomioon sote-integraation käytännön toteutuksessa? 2/6 

24.3.2015 

Työntekijät 

 

• Yhteiset asiakkaat – yhteiset saumattomat palveluketjut 

• Yhteistyö, kokemusten, tiedon ja osaamisen vaihtaminen eri toimijoiden 

kesken 

• Toimiva työnjako  ammattiryhmien kesken 

• Integraation toteuttaminen vie aikaa ja edellyttää puolin ja toisin perehtymistä 

toisten tehtäviin ja vastuisiin 

 

• Tiedon lisääminen, Näyttöön perustuva -toiminta 

 

• Kehittämisorientaatio 

 

• ”Lääkärit käytännön työhön väestön terveyttä edistämään.”  

 



Mitä pitäisi ottaa huomioon sote-integraation käytännön toteutuksessa? 

3a/6 

24.3.2015 

Organisaatio 1/2 

 

• Asiakkaiden tarpeiden huomioon ottaminen ja osallisuus  

• Yhtenäistäminen on haasteellista, koska palvelujen myöntämiskriteerit ja kunnat 

ovat erilaisia 

 

• Byrokratia/Hierarkia vähemmäksi (lähetekäytäntöjen purkaminen) 

 

• Toimivat tietojärjestelmät; ICT:n tulee olla mukana toimintamallien luomisessa  

• Tiedon tulisi olla käytettävissä yhteisesti, mutta tiedon tuottamisessa pitäisi 

käyttää moduuliratkaisuja (samanlainen tietojärjestelmä ei sovi kaikkiin 

toimintoihin)  

• Kertakirjaamisen periaate on tärkeä 

 

• Sähköisten palveluiden mahdollistaminen maakunnan asukkaille 

(vastaanottotoiminta, ajanvaraukset, ohjaus) 

 



Mitä pitäisi ottaa huomioon sote-integraation käytännön toteutuksessa? 

3b/6 

24.3.2015 

Organisaatio 2/2 

• Yhteisten pelisääntöjen ja selkeiden tavoitteiden sopiminen; riittävästi 

resursseja yhteistyön toteuttamiseen 

• Vastuiden osalta olisi selkeästi määriteltävä vastuutahot, ettei käy niin, että 

kukaan ei vastaa mistään 

 

• Selkeä johtaminen; tietojohtamista ja sisäistä kustannuslaskentaa tarvitaan 

toiminnan suunnittelun, seurannan ja arvioinnin tueksi  

• Virheistä oppiva organisaatio 

 

• Riittävät tilat ja resurssit asiakastyöhön; henkilöstöresurssien käyttäminen  

 

• Miten kannustimet tukevat asiakkaan omaa hoitoa 

• Työn vaikuttavuutta pitää arvioida – näyttöön perustuvuus 
”Tilivelvollisuus/säästövelvollisuus tulee olla (perus)lääkäreillä ja 

sosiaalityöntekijöillä” 

 

• .Hyvät jo käytännössä olevat mallit pitäisi hyödyntää 

 
”Miten yhtenäinen toimintakulttuuri saavutetaan, jos keinovalikoimat ovat erilaisia?” 



Mitä pitäisi ottaa huomioon sote-integraation käytännön toteutuksessa? 
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24.3.2015 

Yhteiskunta/kunnat 1/2 

 

• Päätöksenteon pohjana tieto, ei luulo 

 

• Kaikessa päätöksenteossa ja toiminnassa otetaan huomioon vaikutukset 

ihmisten terveyteen ja sosiaaliseen toimintakykyyn 

”Pitää aloittaa ENNALTAEHKÄISYSTÄ, tehokkaasta sosiaalihuollosta ja 

avoterveydenhuollosta. Mitä koulutoimen/kunnan muiden toimijoiden tuella 

voidaan tehdä ennaltaehkäisyssä? ” 

”Sote-kunta rajapinta on tärkeä! (esim. kaupunkisuunnittelun merkitys) .” 

”Ikäihmisten yksinäisyyttä eivät sote-toimijatkaan poista.”  

 

• Etäisyydet 

• Kuntien erilaiset valmiudet hoitaa itsenäisesti asiakkaita 

 

• Perusterveydenhuollon aseman vahvistamisessa on paljon tehtävää 

• Alueellinen tasapuolisuus on tärkeää huomioida palveluita suunniteltaessa 



Mitä pitäisi ottaa huomioon sote-integraation käytännön toteutuksessa? 
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24.3.2015 

Yhteiskunta/kunnat 2/2 

• Selkeä hoidon porrastus alueella 

 

• Päällekkäisen hallinnon purkaminen ja uuden organisaation rakentaminen >  

”Miten aikataulu riittää kaikkeen tähän, eli mikä on katsottava realistiseksi 

toteutusaikatauluksi? ” 

 

• Lainsäädännölliset esteet poistetaan (esim. tietojen käytön esteet; sosiaali- ja 

terveydenhuollon erillinen lainsäädäntö käytännön työssä esteenä; erilaiset 

asiakasmaksut eri palveluissa, esim. suun terveydenhuolto – työttömien 

terveystarkastus) 

 

”Uudistusta ei tule rakentaa shp:ien ammattilaisten toteuttamana, vaan mukaan 

PITÄÄ OTTAA vahvaa sosiaalihuollon osaamista.” 

 

”Sote-integraatio aiheuttaa fragmentoitumista kunnan tarjoamissa palveluissa ja 

uhkaa näivettää ehkäisevät palvelut. Voi pahimmillaan johtaa 

epätarkoituksenmukaisiin palveluihin ja aiheuttaa kustannusten kasvamisen. ” 

 



 
Mitä nykyisiä toimintakäytäntöjä tai asioita voidaan vähentää/mistä voidaan luopua kokonaan 

sote-palveluja uudistettaessa? 1/3 

 

24.3.2015 

Voidaan vähentää:  

• Asiakkaan unohtamista 

• Huonoa yhteistyötä asiakkaan asioita hoitavien  eri toimijoiden välillä 

• Rutiininomaisia toimintoja (määräaikaistarkastuksia, kontrolleja, 

todistuksia jne.) voitaisiin vähentää/keventää  tai hoitaa osittain sähköisten 

yhteyksien avuilla ja keskittää voimavaroja paljon palveluja 

käyttäviin/tarvitseviin, jolloin toiminnasta saataisiin vaikuttavampaa. 

 

Voidaan luopua:  

• Jonottamisesta palveluihin 

• ”Usean luukun” toimintamalleista; Peräkkäisistä ja päällekkäisistä 

toiminnoista 

• Yksin tekemisen kulttuurista; erillisyydestä ja ”ovien takana olemisesta”  

• Ammattikuntien ”leireistä”  

• Organisaatioiden sisäisistä ja välisistä raja-aidoista (esim. lähetekäytännöt) 

• Turhasta ja moninkertaisesta kirjaamisesta, lausuntojen tekemisestä ym. 

(kirjataan sitä tietoa, mikä asiakkaan asioiden hoitamisen kannalta oleellista) 

 

 

 



Mitä nykyisiä toimintakäytäntöjä tai asioita voidaan vähentää/mistä voidaan luopua kokonaan 

sote-palveluja uudistettaessa? 2/3 

• Tietojärjestelmien ongelmista ja  liian suljetuista, erillisistä 

tietojärjestelmistä ja asiakasrekistereistä  

”Mikäli yhteistyö on perusteltua eri ammattilaisten kesken, yhteistyötä pitäisi 

voida tehdä avoimemmin vaikka ilman asiakkaan suostumusta.” 

• Osasta laitoshoitoa 

• Sairaalakeskeisesestä ajattelusta ja siitä, että samoja asioita tehdään 

useassa eri paikassa > palvelut pitäisi hajauttaa maakuntaan ja samalla 

kehittää erityispalveluiden ohjausta 
”Erikoissairaanhoidon toimimista omalla ”hiekkalaatikollaan”.”  

”Sairaanhoitopiireistä > Erikoissairaanhoito sulautetaan horisontaaliseen integraatioon ts. 

holistisesti toimivaan perusterveydenhuoltoon ja sosiaalitoimeen. ” 

 

• Erillisistä toimitiloista; Palvelut voitaisiin yhdistää saman katon alle ja 

samaan hallinnolliseen pohjaan 

• Liian pienistä toimipisteistä, jotka eivät ole ”toimintakykyisiä”  ja joissa 

esim. erityistyöntekijöiden työnkuva on liian laaja-alainen (vrt. viranhaltija, 

joka tekee 8 eri työtä; Erityisosaamista vaativat tehtävät voisi siirtää 

isommille yksiköille)  

 

 
24.3.2015 



Mitä nykyisiä toimintakäytäntöjä tai asioita voidaan vähentää/mistä 

voidaan luopua kokonaan sote-palveluja uudistettaessa? 3/3 

 

• Joistakin tukipalveluista voitaisiin luopua tai ne voitaisiin keskittää  

(kirjanpito, palkkalaskenta, logistiikka, varastopalvelut, ATK-tuki, 

puhelinvaihdepalvelut) 

• Tukipalvelujen tuotanto (henkilöstöratkaisut, talous) pitää panna 

palvelemaan substanssia eli sote perustehtävää -  ei niin kuin nyt: usein 

tukipalvelut alistavat substanssin palvelemaan tukipalveluita 

 

• Turhasta byrokratiasta, liian raskaasta hallinnosta ja 

johtamisorganisaatiosta  

• Sairaanhoitopiirin hallinnosta, jos uusi tuotanto-organisaatio toteutuu 

• Poliittisesta ohjauksesta tuottajaorganisaation  toiminnassa 

• Lainsäädäntöä pitäisi höllentää siltä osin, ettei kohtuutonta aikaa mene 

valvontaan ja byrokratiaan.  

 

 ”Lähdetään puhtaalta pöydältä: Täydellisestä yksilön vapaudesta sekä työntekijöiden 

että potilaiden kohdalla (hieman kärjistetty- työntekijät ovat työssä toteuttamassa 

potilaiden tarpeita, ei itseään) .” 

 

24.3.2015 



Mitä pitäisi vahvistaa sote-palveluja uudistettaessa? 1/3 

24.3.2015 

Asiakkaat 

 

• Potilas-/asiakaslähtöisyys ja osallisuus (toiminta etenee käyttäjän 

tarpeiden eikä palkkioiden pohjalta; asiakkaan tilanne ja mahdollisuudet 

otetaan huomioon) 
”Asiakas oman asiansa asiantuntijana” 

• Ihmisten oma vastuu asioiden ja itsensä hoitamisessa  
”Asiakkaan säilyminen vastuullisena toimijana omien voimavarojensa mukaisesti” 

• Asiakkaalla ja perheellä itsemääräämisoikeus 

• Asiakkaan valinnanvapauden lisääminen ja palveluvalikoiman 

laajentaminen esim. palveluseteleillä 

• Omahoidon vahvistaminen 

 

• Vertaistuki 
”Ikäihmiset voisivat asua sijoillaan, jos epävirallista apua voitaisiin organisoida 

paremmin (naapuriapu)” 

 

 



Mitä pitäisi vahvistaa sote-palveluja uudistettaessa? 2/3 

24.3.2015 

Työntekijät 

• Ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen (Kommentti: Varhainen tuki on 

positiivinen leimaltaan; puuttuminen on huono sana)  
”Neuvolasta pitää kaiken lähteä. Tuleva kansalainen pitää opettaa huolehtimaan 

omasta terveydestä ja kertoa että apua on saatavissa. ” 

• Kynnyksettömät ja matalan kynnyksen palvelut 

• Itsehoitopisteet 
”Nopeaa apua asiakkaalle ja ymmärrys kokonaisuudesta hoidon kannalta.” 

• Ryhmävastaanotot 

• Perheille annettavia tukipalveluita tulee olla riittävästi 

• Työttömien terveystarkastukset (nuoret voivat olla tyytyväisiä oloonsa eivätkä 

itse hakeudu palveluihin) 

• Tiedottaminen ; ”pitää olla tietoa, että voi tehdä valintoja” 

• Palvelu-/potilasohjaus, case manager, vastuuhenkilö erityisesti paljon 

palveluja käyttäville  

• Hoidon-/palvelutarpeen arviointi 

• Yhteiset hoito- ja palvelu-  ym. suunnitelmat (asiakas, läheiset, työntekijä(t)) 

• Sairaankuljetuksen hyödyntäminen 

• Ammattiryhmien välinen työnjako ja yhteistyö; toisten työn ymmärrys 
”Ongelmat ratkaistaan osaamisen puitteissa,  mutta kun toisen osaaminen tunnetaan, 

voidaan löytää myös uudenlaisia ratkaisumalleja.” 



Mitä pitäisi vahvistaa sote-palveluja uudistettaessa? 3/4 

24.3.2015 

Organisaatio 

• Avainasiakasryhmien tunnistaminen  

• Kotiin annettavat palvelut 

• Sähköinen asiointi 

 

• Hoidon porrastus; Hoito- ja palvelupolut ja -ketjut 

• Yhteistyö ja yhdessä tekeminen konkreettisesti (esh-pth, th-lastensuojelu, 

julkinen-yksityinen) 

• Yhtenäiset toimintamallit/-käytännöt (haasteellista, koska nykyään poikkeavat 

toisistaan) 

• Yhteiset verkostotapaamiset 

• Yhteiset koulutukset 

• Yhtenäiset tietojärjestelmät ja –kanta 

• Yhteinen hallinto, hankinnat, sopimukset, lomakkeet… 

• Perusammattilaisten säästövelvollisuus ja tilivelvollisuus tehdä asiat 

edullisemmin.  

 

• Johtamiskäytännöt – uudet ajattelutavat (Lean, etäjohtaminen) 

• Pienten yksiköiden joustavuuteen ja tuttuuteen liittyvät toimintatavat  siirretään 

isompaan yksikköön 



Mitä pitäisi vahvistaa sote-palveluja uudistettaessa? 4/4 

24.3.2015 

Yhteiskunta/kunnat 

 

• Hyvät tietoliikenneyhteydet 

• Sote:n integroituminen eri hallinnonalueiden kanssa   

• Yhteisöllisyyden vahvistaminen : minä → me; välittäminen  

• Ennalta ehkäisy ja terveyden edistäminen kunnissa  

• Kunta-järjestö yhteistyötä tulee vahvistaa; paikallisjärjestöjen toiminnan 

merkitys; järjestö usein ainoa toimija, joka tavoittaa asukkaat 
”Järjestöjen tarjoama vertaistuki tärkeää.” 

”Vapaaehtoistyö alkaa olla jo onneksi hyvällä mallilla.” 

 

• Ensisijaista sosiaalihuollon ja sitten perusterveydenhuollon palvelujen 

varmistaminen sekä näiden kytkös; sen jälkeen erikoissairaanhoito. 

• Peruspalvelut (erityisesti perusterveydenhuolto); kunnan ja yhteisön tukeminen  

 

• Jatkuvuuden ja pitkäjänteisyyden  turvaaminen uudistuksissa 

”Eduskunnan/Ministeriön vaihtuminen ei saisi olla päättymisen/muuttumisen jaksoitus. 

Sos ja terveys tulisi elää politiikan ulkopuolella! Kallista ja turhaa pätkitystä.”  

 

 



Mitä uusia toimintakäytäntöjä pitää luoda sote-palveluja uudistettaessa? 1/3 

 

• Asiakas-, potilas- ja perhelähtöisyys; muuttuvien asiakastarpeiden 

huomioon ottaminen 

”Holistinen ihmiskuva ja ihmisen hoito yhteistyössä sosiaali- ja 

terveydenhuollon henkilökunnan kesken.” 

”Tulevaisuuden tarvitsijat ovat aivan toisenlaisia kuin nykyiset > 

tietokoneet, itsenäisyys.”  

• Asiakkaiden/potilaiden asiantuntemus ja voimavarat käyttöön; läheiset 

enemmän mukaan 

• Palvelut asiakkaan/potilaan tarpeiden mukaisesti (esim. työssäkäyvien 

palvelutarjonta aukioloaikojen mukaan)  

”Asiakkaan kuulemisen parantamista ja hänen pitämistä ensiarvoisena 

toimintojen valinnassa ja tarpeiden kartoittamisessa.”  

”Heti sairastuttua olisi tarpeeksi laaja avun saaminen ensiarvoisen 

tärkeää. Suora linja toipumiseen. ” 

• Hoito- ja kuntoutussuunnitelma potilaan ja läheisten tiedossa ja 

saatavilla 
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Mitä uusia toimintakäytäntöjä pitää luoda sote-palveluja uudistettaessa? 2/3 

 

• Ammattilaisten käynnistämät vertaistoiminnat 

• Erilaisissa verkostoissa toimiminen ja verkostojen rakentaminen 

asiakkaan tarpeista lähtien 

• Yksityissektorin huomioiminen  

• Toimiva yhteinen ICT 

• Sähköistä asiointia tulisi lisätä edelleen ja hyödyntää kehittyvän ICT:n 

mahdollisuuksia monipuolisesti (esim. sähköinen ajanvaraus kaikkiin 

palveluihin, vastaanotot, omaseurannan (esim. verenpaine, INR) tulokset 

sähköisesti ammattilaisille) 

• Liikkuvat palvelut 

• Ennaltaehkäisevyys määritellyksi ja käytäntöön vietynä; varhainen tuki  

”Perinteinen kotipalvelu lapsiperheisiin, vammaisten perheisiin (ja 

vanhuksille) toimintakäytännöksi (säästöjä tulee).” 

• Ryhmävastaanotot 

• Selkeä palveluohjaus: Väestölle suora puhelinnumero ammatilliseen 

palveluohjaukseen (esim. mielenterveys- ja päihdetyö) 
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Mitä uusia toimintakäytäntöjä pitää luoda sote-palveluja uudistettaessa? 3/3 

 

• Lääkärille pääsyn nopeuttaminen 

• Sosiaalityö mukaan  yhteispäivystykseen 

• Ikäryhmähuomioidut palvelut 

• Lapsiperheiden palvelut  samaan kokonaisuuteen  

• Moniongelmaisten (psykiatriset) kehitysvammaisten erityispalvelu 

 

• Yksinkertaisuus, suoraviivaisuus  

• Paikallistason toiminnan ja arjen tuen vahvistaminen 

”Autonomisia perus-/alue-/kuntatason yksiköitä > ts. byrokratiaa pois. 

Päätös- ja rahan/resurssien käyttövalta paikallistasolle.” 

”Terveydenhuoltolähtöisyydestä sosiaalihuoltolähtöisyyteen” 

• Hallinnon keventäminen 
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Mitä muuta haluaisit nostaa esille integraatioon tai työryhmän 

työskentelyyn liittyen?  1/2 

 

• Median ja oppilaitosten (myös yliopistojen) hyödyntäminen kansalaisten 

terveyden edistämisessä 

• Muiden maiden kokemuksista  pitäisi ottaa oppia sekä onnistumisten että 

epäonnistumisten suhteen.  

• Tutustuminen toisten työhön sosiaali- ja terveysalalla olisi hyödyllistä 

• Kansallista KANTA – arkistoa voi hyödyntää asiakastietojen jakamisessa.  

 

• ”Sosiaalihuoltoon panostaminen säästää. ” 

• ”Uudistusta Keski-Suomessa ei tule tehdä lääkärien kesken.” 

• ”Monella sosiaalihuollon henkilöstölllä on hurjan hyvä ammattitaito. On 

varmistettava, että sosiaalihuollon oikeasti ymmärtävät työntekijät/johtajat 

ovat vahvemmassa roolissa kehittämässä. ” 

• ”Ketteryyttä tulee olla tarvittaessa” 

• ”Iso organisaatio lisää helposti byrokratiaa.”  

• ”Käytettävillä sanoilla, termeillä iso merkitys.” 
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Mitä muuta haluaisit nostaa esille integraatioon tai työryhmän 

työskentelyyn liittyen?  2/2 

 

• ”Ihmistä ei voi hajoittaa. Mieli + ruumis on yhtä. ” 

• ”Ajatus palvelujen tuottajana ja asiakkaan vuoksi olemassa olevana. Ei niin, 

että asiakas putkesta sisään ja putkesta ulos. Jos asiakas ei tarvitse, niin 

miksi on työntekijä… ” 

 

• ”Tärkeitä asiakasryhmiä voisi haarukoida ja suunnitella yhteisvastaanottoja 

(esim. työttömän terveystarkastus yhdessä sosiaaliohjaajan kanssa).”  

 

• ”Huomioitava ehdottomasti kansalaisten/kuntalaisten palvelut 

kokonaisvaltaisesti, eikä ”käperryttävä” toimimaan pelkästään sote-

palveluissa.” 

 

• ”Uskaltautua muutoksiin ja uuteen ajatteluun” 

 

24.3.2015 


