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Sosiaalihuolto on osa kokonaisuutta. 
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 Sosiaalihuolto ja sen toimivuus olennainen osa 
kokonaisuudistusta, vaikka media ei ole siihen 
juuri tarttunutkaan. 

 Sote-uudistuksen tavoitteisiin päästään vain, 
jos kokonaisuus toimii saumattomasti kaikilta 
ulottuvuuksiltaan.  

 

 Vain yhdessä voimme onnistua! 

 

 

 

 

 

Sosiaalihuolto on osa kokonaisuutta 
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Integraatiota on monenlaista. Sitä ei 
ole unohdettu. 
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 Sote -uudistus ja valinnanvapausmalli 
tarjoavat maakunnalle monenlaisia 
tapoja lisätä sosiaali- ja 
terveydenhuollon integraatiota.  

 Sosiaali- ja terveydenhuollon välistä 
integraatiota ei ole haudattu, vaan sitä 
on monin tavoin pyritty viemään sisälle 
rakenteisiin, esim. yhteisen 
asiakassuunnitelman ja sosiaalihuollon 
liikkuvien ryhmien avulla. 

Integraatiota on 
monenlaista 
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Sosiaalihuolto on silta kuntiin. 
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 Sosiaalihuollon toiminta ja monet sen 
palveluista ovat tiiviissä yhteydessä kunnan 
palvelutuotantoon, kuten varhaiskasvatukseen 
ja kouluun. Niiden välinen toiminnallinen yhteys 
on varmistettava.  

 Kuntalaisten hyvinvoinnin turvaamisessa 
sosiaalihuollolla on keskeinen merkitys.  

 Kuntien ja maakunnan palvelujen 
yhteensopivuus ja -toimivuus ovat kuntalaisten 
etu. Uusi malli edellyttää uusia 
toimintarakenteita ja vuorovaikutuksen tapoja, 
joista on erikseen sovittava.  

 

Sosiaalihuolto on silta 
kuntiin 
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Sosiaalityötä tarvitaan.  

3.11.2017 9 



- 3.11.2017 10 

 Sosiaalihuollolla on erityinen rooli ja tehtävä 
paljon palveluja tarvitsevan asiakkaan  
tunnistamisessa, palveluissa, kokonaisuuden 
koordinoinnissa ja palvelujen 
yhteensopivuuden ja vaikuttavuuden 
seurannassa. 

 Sosiaalityötä ja sosiaaliohjausta tarvitaan 
jatkossakin turvaamaan yhteiskunnan 
eheyttä ja yksilöiden hyvinvointia. 

Sosiaalityötä tarvitaan 
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Tarve uudistua. 
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 Muuttuva yhteiskunta ja toimintatavat 
edellyttävät myös julkisen hallinnon 
ja virkamiestyön uudistumista. 

 Sosiaalihuollossa tarvitaan 
uudenlaisia, liikkuvia ja virtuaalisia 
työtapoja vanhojen rinnalle ja vahvaa 
monialaista työotetta ja 
verkostotyötä. 

 Kun ihmisen elämänpiirit uudistuvat, 
myös sosiaalihuollon täytyy uudistua. 

Tarve uudistua 
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Asiakaslähtöisyys keskipisteeksi.  
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 Valinnanvapautta ei tulisi arvioida vain 
yksittäisen toimialan näkökulmasta, 
vaan ensisijaisesti asiakkaan 
tarpeiden ja niihin vastaamisen 
näkökulmasta.  

 Vapaus valita ei ole pakko vaan 
asiakkaalle tarjottu mahdollisuus. 

 Toimivimmista ja helpommin 
saavutettavista palveluista hyötyvät 
kaikki asiakkaat. 

 

Asiakaslähtöisyys 
keskipisteeksi 
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Mahdollisuuksiin keskittyminen. 
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 Sosiaali- ja terveydenhuolto ja julkinen 
palvelutuotanto ovat murroksessa. Sen 
uudistaminen aiheuttaa paljon työtä ja 
pulmia, joihin on löydettävä toimivia 
käytännön ratkaisuja. 

 Ongelmiin pysähtymisen sijasta 
sosiaalihuollon ammattilaisten on 
tärkeää keskittyä uuden mallin 
tarjoamiin mahdollisuuksiin ja rakentaa 
uutta järjestelmää omaan 
osaamiseensa ja tietotaitoonsa 
luottaen.  

Mahdollisuuksiin 
keskittyminen 
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Vain yhdessä 
voimme 
onnistua! 
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