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Uskottava näky maasta,          
joka tuottaa maitoa ja hunajaa
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Mikä voisi 
olla kaikkia 
työntekijä-
ryhmiä 
yhdistävä 
visio?
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Rinnalla 
kansalais-
viestintä
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”Miljoona, miljoona, miljoona ruusua,
tuoksua, tuoksua, tuoksua rakkauden” –

pitäisikö silti keskittyä oleelliseen?
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Sote-uudistuksessa ei ole kysymys palikoiden järjestelystä 
vaan uudesta dynamiikasta (Niemelä, Saksi & Virtanen, 2016)

• ”…uudistus ei ole vain palveluiden ja viranomaistoimintojen 
kokoamista vaan uudenlaisen dynamiikan luomista. 
• Strategisina kärkinä tulisi olla hallinnon ja palveluiden 

asiakaslähtöisyys, kustannustehokkuus ja kustannusten kasvun 
hillintä, palveluiden integraatio horisontaalisesti ja vertikaalisesti, 
palveluketjujen eheys ja digitalisoinnin hyödyntäminen. 

• Tämä edellyttää yhteistä ymmärrystä palvelu- ja 
innovaatioekosysteemeistä, palveluintegraation tarpeellisuudesta, 
hybridiorganisaatioiden toiminnasta, erilaisista palvelujen 
käyttäjän rooleista sekä palveluekosysteemin toiminnan kannalta 
keskeisistä verkostoista ja niiden johtamisesta.”

• Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen 
edellyttää taitavaa ja oikea-aikaista muutosjohtajuutta. 
• Onnistumisen kannalta olennaista on luoda valtakunnallisesti ja 

maakunnittain yhteinen tahtotila, yhteiset tavoitteet ja keinot 
niihin pääsemiseksi. 
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https://valtioneuvosto.fi/documents/1271139/1332838/M
uutosjohtamisvalmennus+aluehallinnon+uudistamisen+tuk
ena+vuosina+2017+%E2%80%93+2020/6f2343fb-5910-
4d29-a9df-
c557692b59fa/Muutosjohtamisvalmennus+aluehallinnon+u
udistamisen+tukena+vuosina+2017+%E2%80%93+2020.pdf



Arkkitehtuuri     
= ajatusten   

narikka
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Uuden arkkitehtuurin peruskivet 
ihmisessä, integraatiossa ja inkluusiossa

IHMINEN ja ihmisten yhdenvertaisuus on lähtökohta 
asiakkuuksien hahmottamisessa.

• …vaikka yhden koon paita ei sovikaan meille kaikille.
• Motto: Mitä laajemmin voidaan tarjota omatoimipalveluja niihin 

kykeneville, sitä vaikuttavampia palveluja voimme luoda 
moniasiakkaille.

INTEGRAATIO ei ole taikasana vaan kurinalaista osaamista.
• Perustuslakivaliokuntakin on korostanut integraation merkitystä, 

jossa sosiaali- ja terveydenhuollon horisontaalinen ja perus- ja 
erityistason vertikaalinen integraatio toteutetaan.

• Varsinkin sosiaalipalveluissa  on jo arkipäivää toiminnallinen 
ulkoinen integraatio Kelan, asunto-, työ-, koulutus-, kuntoutus-, 
kotoutus-, rikosseuraamus- ja muiden viranomaisten kanssa.

INKLUUSIO on hyvinvointivaltion idea ja perustehtävä.
• Mm. jo nykyisestä sosiaalihuoltolaista nousee osallisuuden ja 

yhteisöllisyyden merkitys.
• Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelma korostaa sote-

otsikossa oikeudenmukaista, yhdenvertaista ja mukaan ottavaa 
Suomea.
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Integraatio

Inkluusio

Ihminen



M
arkkinat

Asiakaslähtöinen palvelupolkumalli 
tulevaisuuden sote-keskusten 
lähtökohdaksi –geneerinen malli

Sote-keskus ja sen ekosysteemi

Perus- ja erityistason palvelut                            | Verkostot  | Markkinat

2. OMATOIMI-
PALVELUT

4. 
Integroidut sosiaali-
ja terveyspalvelut 
sote-keskuksessa, 

ml. alueellisesti / 
maakunnallisesti 

organisoituja 
palveluja

5. 
YHTEISTYÖPALVELUT
Ulkoinen integraatio

3. Kopinottavat ja 
kiinnipitävät 

vastaanottopalvelut

7. 
VERKOSTOPALVELUT
Integraatio&inkluusio

1. 
Varhainen tuki, 
matalat kynnykset

6. 
YHTEISÖPALVELUT
Inkluusio

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
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Asiakkuussegmentointi
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Useita palveluita 
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Alueelliset yhteistyö-
rakenteet

Alueelliset yhteistyö-
rakenteet

…ja sen laajennus koko järjestelmän 
tarkasteluun (vertikaalinen integraatio)

Erikoissairaanhoidon ja erityistason 
sosiaalipalveluiden maakunnallinen 

kokonaisuus

Vertikaalinen integraatio



Avustuskohteiden 
riippuvuus
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Kiva kehittää? 
Entä vaikutukset?

• Jos aiomme saada tästä koko 
järjestelmätason uudistuksen, sisältöjen 
kehittämisen tulee niveltyä myös 
rakennekehitykseen (rakenteet, organisaatiot, 
vastuusuhteet) ja monilta osin myös 
digitaalisiin palvelu- ja tietojärjestelmien 
kehitykseen.

• Tiedolla johtaminen ei ole vain hirmuisen 
tärkeää lähtötilanteen ymmärtämistä vaan 
mahdollisuus asettaa muutostavoitteet.

• Osa sosiaali- ja terveydenhuollon 
henkilöstöstä on jo nyt 
ylikuormitustilanteessa. Siksi jatkuvat, väärin 
vaiheistetut uudistukset aiheuttavat vain 
väsymystä ja kyynisyyttä.
• Tuottavuutta, tehokkuutta ja vaikuttavuutta 

tuskin saavutetaan hiostamalla henkilöstöä 
lisäponnistuksiin vaan yhdessä löytäen parempia 
ja järkevimpiä toteutustapoja.
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Substanssi-
kehitys

Rakenne-
kehitys

Digi-
kehitys



Tieto-
perusta, 
tavoitteet, 
strategia

IHMINEN – asiakaslähtöisten palvelupolkujen rakentamisen prosessi

INTEGRAATIO – saumattoman yhteistyön toteuttamisen prosessi

INKLUUSIO – kaikkien mukaan ottamisen prosessi

Henkilöstön osallistuminen ja työkulttuurin kehittäminen

ViestintäMuutostuki

Demokratia, hallinto ja 
johtaminen, organisaatio 

ja ohjausjärjestelmä

Toimitilat, välineet, 
tietojärjestelmät ja muut 

resurssit

Seuranta, arviointi ja kehittämiskohteiden täsmennys
Kiitokset Hanna Hauta-aholle prosessikaavion luomisesta!

Kokonaisarkkitehtuuri
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Henkilöstö-
ryhmien 

kellot 
käymään 

samaa 
aikaa…
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Viestintä

Muutostuki

Uudistuksen tekee henkilöstö
- joka osallistuu, saa tukea ja tietää, mitä on tekeillä

• Tietoperusta
• Tavoitteet
• Strategia

Lähtökohta

• Demokratia
• Hallinto,johtam.
• Organisaatio

Järjestelmä
• Osallistaminen
• Työkulttuurien 

kehittäminen

Henkilöstö

• Toimitilat
• Tieto-

järjestelmät

Välineet
• Seuranta
• Palaute
• Korjausliikkeet

Seuranta
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Digitalisaatio                          
ei ole tavoite                              
vaan väline 
maksimaaliseen 
palveluvasteeseen
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Keskeiset valtakunnalliset tietojärjestelmät perustana

Robotisaation, tekoälyn / koneoppimisen ja 
koko digitalisaation mahdollisuudet

0-vaihtoehto: 
Kootaan 
nykyiset 
toiminnot

Nähtävissä / 
tiedossa olevat 
parhaat 
käytännöt

Ennakoitavissa 
/ kehitettävissä 
olevat parhaat 
käytännöt

Avoimuus 
käytännöille, 
joita emme 
osaa vielä edes 
hahmottaa
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Nyt suuri mahdollisuus rakentaa sotea niin, että 
se on avoin myös tulevaisuuden mahdollisuuksille 
– jospa vaikka SoteDigi Oy, Kainuun maakunta tai 
jokin nörtti tuottaakin meille oman FinnAmazon

Health’imme…



Palvelullistuminen –
läpileikkaava kehitys 
yhteiskunnassamme
Perinteiset toimintamallit ovat 
muuttumassa kaikilla toimialoilla  
asiakastarpeen tunnistamiseen 
perustuvaan toimintaan.
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• Uskon, että meillä kaikilla on julkiselta puolelta 
äärettömän myönteisiä kokemuksia palvelutapahtumista…

• …mutta järjestelmät ja niiden yhteen toiminen ovat harvoin 
luotu meistä, asiakkaista käsin.

• Digitalisaatio ja palvelullistuminen muodostavat yhdessä 
kokonaisuuden, jolla voimme viedä sote-palvelut 
tulevaisuuteen.

• Oikein kohdistuneiden, oikein mitoitettujen ja oikea-
aikaisten palvelujen merkitys ei ole vain sinänsä tärkeässä 
asiakaskokemuksessa, vaan sillä saavutetaan 
vaikuttavuutta – vs. synnytetään optimaalinen 
palveluvaste.



Järjestämisvastuun kunnianpalautus
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Voimavarojen 
kokoaminen 
sote-
uudistuksessa 
mahdollistaa 
järjestämis-
vastuun
palauttamiseen 
kunniaan 
sielläkin, missä 
se on 
kaventunut 
pelkäksi 
hankinta-
toimeksi.



Järjestämisvastuu ei rajoitu pelkkään 
palveluiden ostotapahtumaan

• Järjestämisvastuun idea ei ole vain tuottamistavasta ja 
hankinnasta päättäminen, vaan yhdenvertaisesta 
saatavuudesta sekä tarpeen, määrän ja laadun 
määrittelemisestä – ja niiden seurannasta 
huolehtiminen. 
• Tarpeen määrittelyssä olisi otettava todesta erityisesti 

elämänmittaisia palveluita tarvitsevien ja haavoittavassa 
asemassa olevien elämäntilanne ja ihmisoikeudet sekä 
palveluiden vaikuttavuus.

• Meille on jo nyt syntymässä oligopolien valtaamia 
alueita, jotka saattavat rajoittaa julkisen järjestämis-
mahdollisuuksia. 
• Aiemmin kunnat saattoivat kilpailuttaa aidosti – pian 

oligopoleja / monopoleja on suostuteltava tuottamaan.
• Emme tule toimeen enää ilman yrityksiä, mutta tavoitteena 

tulisi olla tasapainoinen ja monipuolinen tuottajakenttä.

• Yhtäältä on oltava kilpailuneutraliteetti, mutta toisaalta 
on tarkasteltava yritysten ja järjestöjen palvelu-
tuotannon erilaista olemusta ja ansaintalogiikkaa.
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Järjestöjen kolme lähestymiskulmaa – ja 
sote-keskusten kokonaisarkkitehtuuri

Hyvinvointi-
valtio

Työpari universalistisen 
ja inklusiivisen 
yhteiskunnan 

rakentamisessa

Elinkeino-
elämä

Palveluiden 
tuottaminen 

omalla ansainta-
logiikalla

Kansalais-
yhteiskunta

Ihmisarvo, 
osallisuus, 

toimijuus ja 
yhteisöllisyys
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Pääministeri Sanna Marinin
hallitusohjelmassa on selkeästi 
linjattu, että järjestöjen roolia 
hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisessä vahvistetaan ja 
järjestöjen mahdollisuus tuottaa 
palveluita turvataan.

Yhteistyön mahdollisuuksia on 
asiakkaiden äänestä alkaen aina 
pitkiin palvelupolkuihin ja 
elämänmittaisiin palveluihin.
Löydettävä luontevat yhteistyön 
muodot.

Järjestötoiminnan ulottuvuudet 
Niemelä, J.(2019): Järjestöt sote-Suomea rakentamassa,

Kunnallisalan kehittämissäätiö



Köyhyyden, 
eritoten 

lapsiperhe-
köyhyyden, 

taklaaminen 
sote-

palveluiden, 
sosiaali-
turvan, 

työllisyys-
palveluiden 

ja sivistyksen 
liitolla
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Hyvinvointivaltion 
arvottomat ihmiset

”Nyt eletään aikaa, jossa päihde- tai mielenterveyskuntoutujan lapsikaan ei 
saa apua. 

Ääripäässä itsemurhaa yrittävä lapsi, joka kotiutetaan ilman minkäänlaista apua 
välittömästi tehohoidon päätyttyä. Ja uusintayrityksen jälkeen sama tapahtuu 
uudelleen, vaikka vanhemmat pyytävän apua lapselleen.

Sosiaalityöntekijät ottavat yhteyttä ja pyytävät meitä huolehtimaan, 
että perheellä olisi edes ruokaa, koska johtavat työntekijät kieltävät 
harkinnanvaraista avustusta myöntämään. 

Tämä on ollut jo useita vuosia jatkuva käytäntö. Eniten taloudellisen avun pyyntöjä 
tulee viranomaisilta: edunvalvojilta, sosiaalityöntekijöiltä, mielenterveyspuolen 
avopuolen työntekijöiltä, poliisilta ja Kelalta! (Diakonin sähköposti 3.1.2020.)

• Sosiaalityön tilasta tehty raportti (Blomgren, S. ym. [2016]. Sosiaalityö, 
palvelut ja etuudet muutoksessa, THL) vahvistaa, että meillä on alueita 
ja ryhmiä, joihin sosiaalityö ei enää yllä. 

• Tämä hyvinvointivaltion häpeäpilkku olisi poistettava!

• Jos sote-uudistus onnistuu kaikkein köyhimpien osalta, se onnistuu 
kaikkien kohdalta.
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Hyvä voi olla parhaan vihollinen.
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jorma.niemela @doktriini.fi ● puhelin 0400 200760 ● Twitter @Jorma_n
3.2.2020

Doktriinin
mentorointi-,                        

koulutus-, 
konsultointi-, 

konseptointi- ja 
tutkimuspalveluita 

ovat käyttäneet 
ministeriöt, 

maakunnat, kunnat,                      
järjestöt, 

tutkimuslaitos ja 
korkeakoulut.


