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Näitä kyselenNäitä kyselenNäitä kyselenNäitä kyselen

�Mitä on integroiva sosiaalityö?

�Mitä integraatio tarkoittaa sosiaali- ja 
terveydenhuollon uudistusten 
yhteydessä? 

�Integroidut palvelukokonaisuudet?

�Mitkä asiat estävät ja edistävät 
palveluintegraatiota?

�Miten sosiaalityö ja sen tutkimus 
orientoituvat uuteen?
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Mitä on integroiva sosiaalityö?



Integroiva/integroitu sosiaalityöIntegroiva/integroitu sosiaalityöIntegroiva/integroitu sosiaalityöIntegroiva/integroitu sosiaalityö

�Suomessa ei käytetä käsiteparia (Google 18.9.2017)
�“Integrative/integrated social work” 
�Holistisuus, otetaan käyttöön ja yhteensovitetaan

erilaisia sosiaalityön teorioita tavoitteena yhtenäinen
näkemys käytännöstä

�Tärkeää monitasoinen työskentely ja monialainen
tiimityö

�Systeemiset, ekologiset ja moniteoreettiset mallit
� Ydinkäsitteet: 1) suhdeperustaisuus, kiinnipitävä

ympäristö, 2) bio-psyko-sosiaalinen kokonaisuus 3) 
ihminen tilanteessa (Lundy 2008)

�Kuvaa sosiaalityön yhtenäisteorian kehittämistä eikä
sosiaalityötä palvelujärjestelmässä



Mitä integraatio tarkoittaa 
sosiaali- ja terveydenhuollon 
uudistusten yhteydessä? 



Integraatio ei ole Integraatio ei ole Integraatio ei ole Integraatio ei ole sotesotesotesote----uudistuksen tavoite, uudistuksen tavoite, uudistuksen tavoite, uudistuksen tavoite, 
mutta se on sekä keino että ongelmamutta se on sekä keino että ongelmamutta se on sekä keino että ongelmamutta se on sekä keino että ongelma

”Jokaisella pohjoismaisella rahoitus- ja järjestämismallilla on omat 
integraatio-ongelmansa – joko erikoissairaanhoidon ja 
perusterveydenhuollon tai perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen 
välillä. Erityisesti monisairaat vanhukset sekä mielenterveyspotilaat ja 
päihdeongelmaiset ovat ryhmiä, joiden kohdalla palveluiden 
puutteellinen integraatio on aiheuttanut suuria ongelmia. Myös 
terveyden edistämisen integroiminen muuhun toimintaan on ollut 
haasteellista.” (HE 57/2017.)

Pauliina Kaasalainen: 
Mikä tahansa määriteltävissä oleva joukko 
MUU Kaapeli 7.4.-10.5.2015

”Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tavoitteena on 
kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa 
palvelujen yhdenvertaisuutta, saatavuutta ja vaikuttavuutta 
sekä hillitä kustannusten kasvua.”



Integraatio Integraatio Integraatio Integraatio –––– yhdentämistä, yhdentymistäyhdentämistä, yhdentymistäyhdentämistä, yhdentymistäyhdentämistä, yhdentymistä

Jatkumo (Defining Integration 2011)

Tietoisuus
(Awareness)

Koordinaatio
(Coordination)

Yhteistoiminta
(Collaboration)

Integraatio
(Integration)



Uudistuksissa integroidaan (ja Uudistuksissa integroidaan (ja Uudistuksissa integroidaan (ja Uudistuksissa integroidaan (ja hajoitetaanhajoitetaanhajoitetaanhajoitetaan))))

�Järjestämistä

�Rahoitusta

�Tietoa 

�Palveluketjuja

�Palvelutuotantoa  

�Horisontaalisesti 

�Vertikaalisesti 

�Toiminnallisesti

Pauliina Kaasalainen: 
Mikä tahansa määriteltävissä oleva joukko 
MUU Kaapeli 7.4.-10.5.2015



Integroidut palvelukokonaisuudet?



Integroidut palvelukokonaisuudetIntegroidut palvelukokonaisuudetIntegroidut palvelukokonaisuudetIntegroidut palvelukokonaisuudet

Asiakkaiden palvelujen yhteensovittaminen:

Maakunnan on huolehdittava laaja-alaisesti 
yhteen sovitettuja palveluja tarvitsevien 
asiakasryhmien ja asiakkaiden 
tunnistamisesta, palveluketjujen ja 
palvelukokonaisuuksien määrittelemisestä 
sekä asiakasta koskevan tiedon 
hyödyntämisestä eri tuottajien välillä. 
(HE 57/2017, Laki sosiaali- ja 
terveydenhuollon järjestämisestä 13 §)

TERVEYS

TYÖKYKY

MIELENTERVEYS
TERVEYS

MIELENTERVEYS

TOIMEENTULOASUMINEN

TYÖLLISTYMINEN
KOULUTUS

TYÖKYKY
KUNTOUTUMINEN

PÄIHTEET

YHTEISÖSUHTEET

Tulenko kohdelluksi 
ainutkertaisena yksilönä 

uudessa palvelujärjestelmässä?



Asiakkaan palvelujen Asiakkaan palvelujen Asiakkaan palvelujen Asiakkaan palvelujen 
integroinnin keinojaintegroinnin keinojaintegroinnin keinojaintegroinnin keinoja
� Asiakas, omainen tai muu läheinen

� Palvelutarpeen arviointi

� Palveluohjaus (kohdennettua neuvontaa palvelussa tai 
palvelukokonaisuudessa)

� Asiakasohjaus (palvelutarpeiden arviointiin perustuvaa ohjausta ja 
neuvontaa)

� Vastuutyöntekijä

� Yhden luukun palvelu

� Monialainen yhteistoiminta

� Konsultaatio

� Integroiva johtaminen

� Integroitu tietojärjestelmä

Miten sosiaalityö on mukana?



Integroidut palvelukokonaisuudet TYPIntegroidut palvelukokonaisuudet TYPIntegroidut palvelukokonaisuudet TYPIntegroidut palvelukokonaisuudet TYP----toiminnassa toiminnassa toiminnassa toiminnassa 

–––– monialaista yhteistoimintaa monialaista yhteistoimintaa monialaista yhteistoimintaa monialaista yhteistoimintaa 

Työllistymistä edistävä monialainen 
yhteispalvelu (TYP): TE-toimisto, kunta ja Kela 
yhdessä arvioivat työttömien palvelutarpeet, 
suunnittelevat työttömien työllistymisen 
kannalta tarkoituksenmukaiset 
palvelukokonaisuudet sekä vastaavat 
työttömien työllistymisprosessin etenemisestä 
ja seurannasta. (L 1369/2014) 

”Me yhdessä mietitään. Me kaikki tuodaan se, 
terveydenhoitaja, sosiaalityöntekijä, TE-
asiantuntija ja minä Kelan kuntoutuksen 
edustajana mietimme sitä ja asiakas itse, niin 
mietimme sitä tilannetta, että mikä näistä 
palveluista nyt on. Mikä meidän palvelusta on 
se, mitä asiakas tarvii ja mistä hän hyötyis ja 
mikä olisi nyt.”

Palvelujen toimivuus Uudenmaan TYP-verkostoissa 
työntekijöiden kokemana (%) (N=95)

13

Hyvin toimiviksi
arvioineiden osuus

Pk-seutu
%

Muu 
Uusimaa %

TE-palvelut 50 71

Työllisyyspalvelut 50 73

Sosiaalityö ja 
sosiaalipalvelut

47 74

Terveyspalvelut 53 63

Kelan palvelut 61 74

TYP-toiminta
kokonaisuudessaan

58 74

N 60 35



Mitkä asiat estävät palveluintegraatiota?Mitkä asiat estävät palveluintegraatiota?Mitkä asiat estävät palveluintegraatiota?Mitkä asiat estävät palveluintegraatiota?

Tieto
Organisaatio

Valta
Warring et al 2012



Mitkä asiat lisäävät Mitkä asiat lisäävät Mitkä asiat lisäävät Mitkä asiat lisäävät 
palveluintegraatiota?palveluintegraatiota?palveluintegraatiota?palveluintegraatiota?

�Uudistusprosessin toteutus
�Viestintä ja tutustuminen
�Asenteisiin vaikuttaminen
�Johtaminen
�Toimitilat 
�Kehittäminen, tietojärjestelmät, 

tutkimus

Vrt. Lammintakanen ym. 2016 



Miten sosiaalityö ja sen tutkimus 
orientoituvat uuteen?



Sosiaalityö uuden edessäSosiaalityö uuden edessäSosiaalityö uuden edessäSosiaalityö uuden edessä

• Epävarmuus ja muutokset 

• Kysyntä muutosjohtamiselle 

• Maakunta ei integroi vaan sen toteuttavat sote-
ammattilaiset 

• Sosiaalityö ei ole palveluintegraation keino

• Sosiaalityön kokonaisvaltaisuus ei liene este 
tunnustetuille tehtäville palvelujärjestelmässä

• Kohtaaminen, dialogisuus, voimaannuttaminen, 
asianajo, joustavuus ja vaikuttavuus ovat 
kaikkien ammattilaisten pyrkimyksiä, eivät 
sosiaalityön erityisyyttä

• Integroiva sosiaalityö – olisiko potentiaalia 
sosiaalityön jäsentäjänä?



Sosiaalityön tutkimus uuden edessäSosiaalityön tutkimus uuden edessäSosiaalityön tutkimus uuden edessäSosiaalityön tutkimus uuden edessä

• Tuomiopäivän julistaminen ei hyödytä

• Vauhtia ja voimavarat meneillään 
olevien uudistusten tutkimukseen ja 
arviointiin 

• Tutkimusdata tarpeen, muttei ratkaise 
kaikkea

• Ratkaisukeskeisyys, käytäntöorientaatio 

• Monitieteisyys

Watt D J: Should social science be more solution-oriented?
Nature Human Behavior, January 2017

Yes!



Jatketaan tästä…
marketta.rajavaara@helsinki.fi


