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Tervetuloa keskustelijat – ja 
yksinkertaiset säännöt!

• Pekka Matilainen, Tampere, ViaDia
Pirkanmaa ry:n toiminnanjohtaja

• Leena Turpeinen, Helsingin 
Kaupunki, Terveys- ja 
päihdepalvelujen johtaja

• Juha Fränti, Pohjois-Suomen 
Tulevaisuuden sote-keskusohjelman 
aluekoordinaattori

• Petri H. Salo, Varsinais-Suomen 
tulevaisuuden sote-keskusohjelman 
hankejohtaja
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Säännöt

1. Noudatetaan herrojen 
Trump ja Biden toisen 
keskustelun sääntöjä.

2. Kukaan ei saa 
turvautua 
lakiperusteluiden tai 
muiden dokumenttien 
löysiin lauseisiin – on 
kerrottava 
konkreettisista 
kehittämistoimista!



”Sosiaalihuollon osalta väestön luottamus palvelujen tarpeenmukaiseen 
saatavuuteen on vähentynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana, vaikka se on 

Suomessa yleisesti ottaen hyvä. Paljon palveluja tarvitsevat ja käyttävät suhtautuvat 
palvelujen saamiseen muita ryhmiä kriittisemmin.” (Lakiperustelut.)
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Tunnistammeko ja tavoitammeko?

• Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaissa säädettäisiin, 
että hyvinvointialueen olisi huolehdittava laaja-alaisesti yhteen 
sovitettuja palveluja tarvitsevien asiakasryhmien ja 
asiakkaiden tunnistamisesta.  
• Noin joka kymmenes suomalainen sote-asiakas tarvitsee räätälöityä 

henkilökohtaista apua. Integraation onnistumisen kannalta keskeistä 
on, että juuri näiden asiakkaiden palvelupolut saadaan toimimaan. Se 
edellyttää tiivistä yhteistyötä eri sote-toimijoiden välillä, mukaan 
luettuna itse asiakkaat, soteammattilaiset ja johto. (Hujala & 
Lammintakanen, 2018, s. 10; ks. myös Koivisto & Tiirinki, 2020.) 

• Rautiainen/Karhu tänä aamuna: Samanlaisia kohdeltava samalla lailla, 
erilaisia eri lailla…

• Osallistavan sosiaaliturvan kokeilussa (THL) havaittiin kuntien, 
järjestöjen ja seurakuntien ylläpitämien matalan kynnyksen 
paikkojen ja sosiaalityön jalkautumisen merkitys asiakkaiden 
tavoittamisessa.
• Heidi Muurinen kertoi Keski-Suomen kehittämishankkeesta, joka 

keskittyy matalan kynnyksen paikkoihin.

24.11.2020Jorma Niemelä4

• Petri. Miten – ja missä –
Varsinais-Suomessa aiotaan 
tunnistaa / on tunnistettu 
monia palveluita tarvitsevat 
asiakkaat ja asiakasryhmät?

• Pekka. Mitä kautta teille 
tulevat asunnottomat, 
vankilasta vapautuvat, 
päihderiippuvat ja muut?

• Juha. Pohjoisessa on kehitetty 
paljon digitaalisia palveluita. 
Tavoitetaanko niiden kautta 
moniasiakkaita ja jos, niin 
miten?

• Leena. Sinulla on kompakti 
kokonaisuus johdettavana. 
Kehittyykö näillä eväillä hyvät 
polut palveluihin 
pääsemiseksi?



Jäävätkö palvelukokonaisuudet ja –polut sanahelinäksi?

• Sote-paketti rakentuu idealle, että leveimmillä 
hartioilla on mahdollisuus rakentaa 
palvelukokonaisuuksia ja palveluketjuja.
• ”Järjestöjen tarjoama tuki ja palvelut voisivat olla osa 

palveluketjua tai -kokonaisuutta esimerkiksi … 
mielenterveys- ja päihdepalveluissa hyvinvointialueen 
määrittelemällä tavalla” (lakiperustelut). 

• Moderni johtaminen lähtee ekosysteemien ja 
verkostojen johtamisesta.
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• Leena. Helsinki säilyy yhtenä 
hyvinvointialueena. Miten 
Helsinki rakentaa nyt ja 
tulevaisuudessa näitä 
palvelukokonaisuuksia? Koetko 
olevasi verkoston 
orkesterinjohtaja?

• Pekka. Ovatko ViaDian palvelut 
Tampereella ja lähikunnissa nyt 
jo osa tällaista 
ekosysteemiä/verkostoa vai 
joudutteko taistelemaan jokaisen 
asiakkaan kohdalla palveluiden 
saamisesta? Kerrotko, mitä teitte 
Kela- ja lääkäriyhteistyön 
saroilla?

• Juha ja Petri, teille on kysymys 
seuraavassa slaidissa.



Miten rakennetaan yhteistyötä koko 
palvelurepertuaarin kanssa?
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Järjestö 2.0 – hankkeet ovat koonneet tätä ns. 
hyte-kokonaisuutta yhteistyökumppaneiksi

Nämä järjestöjen Valvira-lupaiset palvelut 
toimivat ns. sote-markkinoilla

Petri ja Juha, miten rakennatte toimivaa 
yhteistyötä tähän kokonaisuuteen?



”Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tavoitteena ovat ihmiskeskeiset, yhdenvertaiset palvelut. Niihin pääsee nopeasti 
yhdellä yhteydenotolla. Ammattilaiset ohjaavat oikea-aikaisesti tarvittuihin, yksilöllisiin palveluihin. Palvelut on
kehitetty katkeamattomiksi palveluketjuiksi ja palvelukokonaisuuksiksi. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ovat 
yhteistyössä uudistetuissa rakenteissa. Toimintatavat ja digitaaliset ratkaisut on kehitetty ihmislähtöisesti. Kaiken taustalla on 
laaja-alainen osaaminen. Kaiken lisäksi ongelmia pyritään ehkäisemään jo niiden varhaisessa vaiheessa.” (soteuudistus.fi)



…ja miten se organisoituu sote-keskukseen?

Mallinnuksia muiden muassa

1. Minna Niemi (2020): 
Yhteisökeskus kaikilla sote-
keskusalueilla – matalan 
kynnyksen paikka kaikille!

2. Vakanssi sote-keskuksessa 
(rakenteellinen sosiaalityö/ 
yhteisösosiaalityö).

3. Niemelä & Kivipelto (2019) ja 
Niemelä (2020): 
Asiakaslähtöiset palvelupolut 
ja palveluohjaus 
asiakkuussegmenteittäin.
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• Petri. Miten Varsinais-
Suomessa sote-keskus 
organisoidaan niin, että 
siellä on esimerkiksi päihde-
ja mielenterveyspalvelut –
ja ne matalan kynnyksen 
paikat – saatavilla?

• Leena. Helsingin sosiaali- ja 
terveydenhuollon 
kokoamisen onnistumisessa 
yksi yhteistyön lähtökohta 
saattoi olla asiakkuuksien 
segmentoinneissa. Auttaako 
se kohdentamaan oikeat 
palvelut oikeille henkilöille?



Mutta riittävätkö pelkät palvelut? Mikä on niiden sisältö?

• Tänä päivänä tarvitaan erilaisten kulttuurien 
ymmärtämistä – kulttuurisensitiivisyyttä!
• Koko järjestelmä voi olla hyväntahtoinen ja siksi ja silti juuri 

ymmärtämätön – Rautiaista vapaasti siteeraten.

• Merkitysten, toivon, luottamuksen ja ihmisarvon 
kysymykset ovat usein ns. kaikkensa menettäneille 
ihan ratkaisevia kysymyksiä. Diakin tutkijat ovat 
käyttäneet ihmisarvon kohdalla myös vierasperäistä 
mutta puhuttelevaa dignity-sanaa.
• Vastakkaisina sanapareina voisivat olla tarkoituksettomuus, 

toivottomuus, näköalattomuus, epäluulo, pettymys, 
arvottomuus, häpeä…

• Tuija Brax korosti, että ihmisten asioita ei hoideta sosiaali-
insinööri-juridiikalla…
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• Leena. Ilmeisesti ei ole 
olemassa 
”ihmisarvonpalautupal
veluja”, mutta miten 
nämä teemat otetaan 
todesta Helsingin 
palveluissa?

• Pekka. Mikä on 
järjestöjen tulokulma 
näihin kysymyksiin?
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Mutta riittävätkö pelkät palvelut? Mikä on niiden sisältö?

• ”Osallisuus ja toimijuus edellyttävät sellaisia laajoja, 
prosessinomaisia ja matkan varrella mahdollisesti 
muuttuvia ja kehittyviä palvelukokonaisuuksia ja 
palveluketjuja, jotka luovat edellytyksiä kansalaisten 
selviytymiselle. Tulevassa sote-mallin palveluiden 
organisoinnissa rakenteellinen sosiaalityö, 
yhdyskuntatyö, yhteisötyö, yhteisösosiaalityö, 
inkluusiotyö, osallisuustyö, kaupunkisosiaalityö, 
community work ja lähiökehittäminen tulisi nostaa 
niille kuuluvaan rooliin.” (Niemelä 2019.) 

• Toimijuus on tahtoa toimia aktiivisesti, kokea ja olla 
olemassa (Kumpulaisen ym. 2010). Miten 
sosiaalityöllä rakennetaan toimijuutta ja aktiivista 
kansalaisuutta? 
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• Juha. Lakiesityksen 
perusteluissa on aika hieno 
kuvaus rakenteellisesta 
sosiaalityöstä. Miten se 
voitaisiin viedä 
käytäntöön?

• Leena. Miten Helsingin 
kaupunki toteuttaa 
asiakastyössä osallisuuden, 
toimijuuden ja 
yhteisöllisyyden 
tavoitteita?
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Mitäpä vielä?

• Varpu Wiens: Miten ratkaisemme asiat aivan uudella tasolla?

• Johanna Kallio: Koulutus hyvä väline katkaista ylisukupolvinen huono-osaisuuden 
kierre. Soten ja sivistyksen liitto?
• Joissakin työllistämishankkeissa vahvana toimijana on toisen asteen koulutusyksikkö!

• Niina Peränen: Uudistuksen iso tavoite on siirtää painopistettä ehkäisevään 
työhön.
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jorma.niemela @doktriini.fi ● puhelin 0400 200760 ● Twitter @Jorma_n
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Doktriinin
mentorointi-,                        

koulutus-, 
konsultointi-, 

konseptointi- ja 
tutkimuspalveluita 

ovat käyttäneet 
ministeriöt, 

maakunnat, kunnat,                      
järjestöt, 

tutkimuslaitos ja 
korkeakoulut.


