Millaiset palvelupolut
tukevat asiakkaita
pääsemään omiin
tavoitteisiinsa?
Dosentti Jorma Niemelä
Webinaari Asiakas keskiössä – monilaisen
yhteistyön vahvistaminen 29.9.2021

Palvelujen organisointi ja monilainen yhteistyö1)
Saavutettavuusnäkökulma
Lähipalveluun matala
kynnys, ja niillä hyvä
saavutettavuus. Usein
tarvittavat palvelut läheltä.
Ja esim. liikuntarajoitteisille palvelut lähipalveluna
tai kotiin. Yhteys paikallisyhteisöihin kiinteä.
Esimerkiksi pienellä
paikkakunnalla toimijat
tunnetaan ja ”pelataan
yhteen”
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Tuotannollinen näkökulma
Kalliiden laiteinvestointien
ja erityisosaajien palvelut
järkevää tuottaa usein
keskitetysti. Pienellä
paikkakunnalla kysyntä
myös vähäistä. Digitaaliset
palvelut usein keskitettyjä.
Toiminta, joka ei saa
haavoittua, keskitettävä.

Kasautumishyötynäkök.

Asiakashyöty suuri, kun
palvelut keskitetään;
esimerkiksi perhekeskuspalvelut tai työvoiman
palvelukeskukset (TYP).
Huom! Myös erikoislääkäreiden tai erikoissosiaalityöntekijöiden
Synnyttää palveluohjauksen tuonti sote-keskuksiin.
ja järjestetyn monialaisen
yhteistyön tarpeen

Monialainen yhteistyö
rakennettu keskeisiltä osin
järjestelmän sisään

Hapantunut organisaatiokulttuuri
syö uudistuksen aamupalakseen!
•

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen keskeisiä toiminnallisia tavoitteita on
palveluintegraatio ja palvelukokonaisuuksien ja –polkujen sujuva toiminta.
•

•

•

Koko
palveluekosysteemin
hyödyntäminen

Monialainen
yhteistyö

Niemelän ja Kivipellon (2019) mukaan sosiaalisten kysymysten ratkaisuissa tarvitaan myös muita
hallinnon lohkoja: asunto-, työllisyys-, koulutus-, kotoutus-, rikosseuraamus- ja muita tahoja sekä
ennen kaikkea Kelaa. Yhtä lailla tarvitaan järjestöjen ja diakonian tukea – erityisesti
Integroitu
ikluusiotavoitteen toteuttamiseksi.
yksikkö
Organisaatiolaatikoiden uudelleenjärjestely ei automaattisesti synnytä kumpiakaan.

Virtasen, Smedbergin, Nykäsen ja Stenvallin (2017, 10) mukaan palveluintegraatio liittyy
sosiaali- ja terveydenhuollossa tietojärjestelmiin, organisaatiokulttuuriin, johtamiseen,
palvelukonsepteihin, palveluajatteluun, talouteen, laatukulttuuriin, ammatissa toimivien
koulutusjärjestelmiin ja asiakas- tai potilasymmärrykseen.
•
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Määtän ja Keskitalon (2014) tutkimus teki näkyväksi eri hallinnonaloilla työskentelevien julkisten palveluiden
työntekijöiden ammatillisia orientaatioita sekä yhteistyön onnistumista ja epäonnistumista synnyttäviä
rakenteita. Työntekijät määrittyivät kopin ottajiin, siirtäjiin ja torjujiin sen mukaisesti, miten he kuvasivat omaa
rooliaan suhteessa niiden asiakkaiden tilanteisiin, joilla oli useita palvelutarpeita ja yhteistyöhön muiden
työntekijöiden kanssa.
Jorma Niemelä
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Lait ja lakiperustelut korostavat järjestöjen
merkitystä ja järjestöyhteistyötä
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Kuusitoista yhteistyön saumaa
Yhteinen
kansalais- ja
asiakasrajapinta ja sen
kehittäminen

5

Jorma Niemelä

29.9.2021

6

Jorma Niemelä

29.9.2021

Järjestötiedon lajit sote-tiedonkulussa
Niemelä & Auvinen (2021, tulossa)
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Oikeudellisesti
siirtyvä
rekisteritieto

Valvira-luvilla toimivat
palvelut ja muu
lakisääteinen tieto. Ks.
ehdotettu
järjestämislaki.

Siirtyy automaattisesti jo
nyt tietojärjestelmiin.
Henkilötunnuksellista tai
anonymisoitua tietoa.

Oikeutetusti
siirtyvä
tilastotieto

Esim. kuntien,
hyvinvointialueiden ja
STEAn avustaman
toiminnan raportointi

Osa helposti
muunnettavissa
hyvinvointialuekohtaiseksi, osa ei.
Pääosin hetutonta
tietoa.

Oletettavasti
relevantti
näkemystieto

Asiantuntijatieto.
Barometritieto. TKItieto. Käyttäjä- ja
kokemustieto.
Paikallistieto.

Haasteena löytää
oikeudellinen,
organisatorinen,
semanttinen ja tekninen
yhteentoimivuus

29.9.2021

Järjestötiedon lajit sote-tiedonkulussa
Niemelä & Auvinen (2021, tulossa)
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Siirtyy automaattisesti jo
nyt tietojärjestelmiin.
Henkilötunnuksellista tai
anonymisoitua tietoa.

Suostumuksenhallinta
ja tiedonhallinta
Osa helposti

Haasteellista
Omatoimista

Asiakkaan pärjääminen arjessa

Erilaiset asiakkaat, erilaiset järjestöjen palvelut
YHTEISÖASIAKKUUS

VERKOSTOASIAKKUUS

Matalan kynnyksen
osallistavat yhteisöt

Monialainen yhteistyö
koko ekosysteemissä

Ohjaavat, yhteen
toimivat ja viestivät
palvelut, digitaaliset
palvelut ja järjestelmät

Viestinnällinen tuki
suunnistukseen

Monialaisen yhteistyön
viestinnällinen tuki

OMATOIMIASIAKKUUS

YHTEISTYÖASIAKKUUS

Yksinkertaiset

Monimutkaiset

Sairauskuormat ja sosiaaliset ongelmat
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Järjestöt rakentamassa palveluohjaavaa sotea
ja palveluohjausta (Niemelä 2020)
Koko sote-järjestelmän systeemitason kehittäminen palveluohjaavaksi
• Koko ekosysteemin / järjestelmän integraation ja yhteistyöjärjestelmien kehittäminen, ml.
järjestöjen toiminta ja palvelut
• Tietojärjestelmien, myös asiakastietojärjestelmien, kehittäminen ohjaaviksi – myös järjestöjen!

Palveluohjauksen viestinällinen kehittäminen
• Verkkosivujen, applikaatioiden, infotaulujen ja materiaalien kehittäminen mahdollisimman
informatiivisiksi ja selkeiksi saavutettavuuden periaatteita noudattaen – järjestöjen digitaaliset
palvelut mahdollisimman yhteensopiviksi

Palveluohjauksen ammatillinen kehittäminen
• (1) Ammatillisen osaamisen ja työkulttuurien kehittäminen (2) Palvelusuunnitelmien laadinnan
seurannan kehittäminen (3) Voimaannuttava palveluohjauksen kehittäminen (4) Yksilökohtaisen
palveluohjauksen (case management) kehittäminen – järjestöillä 3:ssa ja 4:ssä iso rooli
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Sosiaali- ja terveyskeskuksen perus- ja erityistason palvelut
2. OMATOIMIPALVELUT
Digitaaliset verkkopalvelut-

1. Varhainen tuki, etsivä
työ ja matalan kynnyksen
väylät

30.1.2020

|

Markkinat

Kelan, työllisyys-, asunto-, opetus-, kuntoutus-,
kotoutus-, rikosseuraamus- ja muiden
toimijatahojen yhteistyö.

4. Sote-keskuksen
sisäisen integraation
sosiaali- ja terveyspalvelut ja tarvittaessa
polku eteenpäin.

7. VERKOSTOPALVELUT
Tarvittaessa yhdistetty
integraatio- ja inkluusiopolku

6. YHTEISÖPALVELUT
Inkluusiota tukevat palvelut

Yhteisösosiaalityö
Yhteistyö paikallisyhteisöjen, järjestöjen ja koko
kansalaisyhteiskunnan kanssa.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Tarvittava muu
sote-palvelutuotanto

Asian hoito tai haastavammassa
tilanteessa palvelusuunnitelma,
ohjaus eteenpäin ja
palveluprosessien hallinta.

Verkostot

5. YHTEISTYÖPALVELUT
Ulkoisen integraation palvelut

Asian hoito tai ohjaus
vastaanottopalveluun.

3. Kopinottava
vastaanottopalvelu

|

Hanna Hauta-aho 27.9.2021
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Miten toimimme niiden
kohdalla, joilla polut ovat
pahasti metsittyneet?
29.9.2021
Jorma
13 Niemelä

Monimutkaiset ja kompleksiset ongelmat

Stenvallia ja Virtasta (2021, 70–72) mukaillen
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Kaikki eivät uskalla edes hakeutua avun lähteille

Syvimmiltään Sakari Möttösen (2019, 53) mukaan
haavoittuvassa asemassa oleville ihmisille ovat merkityksellisiä
avoimet ovet ja matalat kynnykset. Tällaisiin tiloihin ihmiset
voivat tulla ilman häpeän tunnetta kohtaamaan vertaisiaan ja
luomaan suhteita auttaviin ihmisiin. Tämänkaltaisella alueilla
Möttösen mukaan ammattiauttajien ja kansalaisjärjestöjen
yhteistyö on elintärkeää. Palvelukokonaisuuksia
hahmotettaessa on tärkeää jäsentää juuri näitä arjen
kohtaamispaikkoja ja vertaispalveluja.
Osallistavan sosiaaliturvan kokeilussa palveluihin hakeutumista
ja pääsyä kyettiin sujuvoittamaan matalan kynnyksen väylillä,
kuten ostoskeskusten tai asuinalueiden yhteyteen
rakennetuilla asukastiloilla. Kokeilussa havaittiin, että osa
palvelun tarpeesta olevista asiakkaista käy asukastiloissa
useammankin kerran muissa asioissa, ennen kuin rohkaistuu
tuomaan esiin sosiaalityön tarvettaan. (Niemelä & Kivipelto,
2019, 13.)

•

•
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1. Ihmisen arvokkuutta puolustava toiminta
tilanteessa, jossa mittarit eivät liiku…
•

•

•
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Palvelukokonaisuuksia tulisi rakentaa myös niinä toimenpiteinä,
joiden tavoitteena on estää jonkin asiakas- tai potilasryhmän
osalta tilanteen heikkeneminen ja varmistaa heidän kohdallaan
mahdollisimman laadukas ja toimintakykyinen elämänvaihe, ts.
inhimillisesti niin arvokas elämä kuin mahdollista.
Sosiaalipoliittisesti saatetaan nyt olla tekemässä historiallinen ja
kohtalokas virhe unohtamalla kompleksinen huono-osaisuus
esimerkiksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä (vrt. niin
sanottujen HYTE-kriteerien kompositio). Tämä tapahtuu
sivuuttamalla lähes tyystin tavoite ehkäistä toimintakyvyn tai
terveystilan heikkeneminen.
Olemmeko valmiit kehittämään monialaista yhteistyötä myös
niiden kansalaisten kohdalla, joiden kohdalla vain ehkäisemme
tilanteen huonontumista ja puolustamme kaikkien ihmisten
arvoa? Mitkä ovat heidän tarvitsemansa palvelupolut?
Jorma Niemelä
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2. Myönteiset siirtymät ja sosiaalisten
mahdollisuuksien politiikka
•
•

Sosiaalisilla mahdollisuuksilla tarkoitetaan ihmisen toimintakykyä parantavia tai sitä ylläpitäviä
sekä sosiaalista osallisuutta edistäviä myönteisiä siirtymiä. (Hiilamo & Saari, 2010, 12-13.)
Rakenteilla ja palveluilla voidaan edistää myönteisiä siirtymiä kohti ihmisen autonomiaa sekä kohti
luovaa ja aktiivista toimintaa. Tätä kautta mahdollistuu toimintakyvyn paraneminen ja inhimillisen
vuorovaikutuksen lisääntyminen. Heikki Hiilamon ja Juho Saaren (2010, 15) mukaan sosiaalisia
mahdollisuuksia korostavan hyvinvointivaltion onnistumista mitataan myönteisten siirtymien
perusteella.

•

•
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Aktivointipolitiikkaan kuuluu itsetoiminnallisuuden vaatimus, mutta esimerkiksi järjestöjen parhaimmillaan
edustamaan aktiivisen kansalaisuuden politiikkaan kuuluu puolestaan itsetoiminnallisuuden odotus ja herätteet
(Niemelä, 2019).

Eriarvoisuustyöryhmän mukaan jokainen myönteinen siirtymä on arvokas erityisesti tilanteessa,
jossa tavoitteena on kohtuullisten elämän edellytysten säilyttäminen. Työryhmän mielestä eri
politiikkatoimenpiteet on paremmin yhteensovitettava ja niiden vaikuttavuutta on lisättävä
kohdentamalla ja priorisoimalla palveluja niille henkilöille ja ryhmille, jotka ovat sitoutuneet
elämänmuutokseen. Kansalaisjärjestöjen tarjoamia palveluja tulee eriarvoisyysryhmän mukaan
hyödyntää haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien tavoittamisen välineenä, mikä edellyttää
osallistavien yhteisöjen rakentamista haavoittuvassa asemassa oleville. (Eriarvoisuustyöryhmä,
2018, 60–61.)
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3. Sote-uudistuksen jälkeisen ajan yksi suurimmista
haasteista: marginaalien marginaalit
•

•

Sote-uudistus parantaa palveluita – keskivertoihmisille! Paras-uudistus on eheyttänyt
liitoskunnissa sosiaali- ja terveydenhuollon omia palvelu- ja tuotantorakenteita, laajentanut
kuntalaisten käytössä olevaa sosiaali- ja terveyspalvelujen palveluvalikoimaa varsinkin pienissä
kunnissa ja yhtenäistänyt palvelujen saamisen kriteereitä. Paras-hankkeen aikana tehtyjen
ratkaisujen voidaan siis osoittaa tuottaneen kuntien sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä odotettuja
positiivisia että jonkin verran negatiivisia vaikutuksia. (Meklin & Pekola-Sjöblom 2012.)
Mutta samalla hyvinvointivaltio muuttaa kaupunkiin. Sosiaalityössä koettu asiakaspaine oli
johtanut siihen, että ”piiloon jäävät ne huono-osaiset, jotka asuvat niin etäällä harvaan asutulla
maaseudulla niin kaukana keskuksista, että heistä ei edes tiedetä mitään, koska he ovat poissa
silmistä”. Taustalla oli se, että ”kaikkein heikoimmassa asemassa oleville, erilaisten psyykkisten,
fyysisten ja sosiaalisten liikkuvuusesteiden vaivaamille kuntalaisille sosiaalitoimen kynnys on liian
korkea”. (Kivelä 2014.)
•

•
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Seurakuntien diakonia ja järjestöt alkoivat huolehtia edes jossain määrin heidän elämäntilanteestaan.

Samat oireet kaupunkien marginaaleissa: Paula Saikkosen (2016) mukaan vaikeat
asiakastapaukset jäivät suunnitelmallisen työn ulkopuolelle. Tällaisia olivat
mielenterveysongelmaiset, päihdeongelmaiset, moniongelmaiset, kriminaalit ja aggressiivisesti
käyttäytyvät asiakkaat. Näihin tapauksiin voi lukea myös ne asiakkaat, jotka jäivät ulkopuolelle
siksi, etteivät kyenneet sitoutumaan suunnitelmalliseen työskentelyyn tai jättävät saapumatta
varatuille ajoille.
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Mikä ratkaisuksi?
Järjestöjen (ja diakoniatyön) on otettava agendalleen
marginaalien marginaalit.
1. Paikallistieto ja –tuntemus on nostettava arvoon
arvaamattomaan hyvinvointialueiden
tietojohtamisessa!
2. Rakenteellista sosiaalityötä on kehitettävä!
• Hyvinvointialueiden, järjestöjen, seurakuntien ja
muiden paikallisyhteisöjen on rakennettava
•

•

•

19

toimivat maaseudun haja-asutusalueille
palvelukokonaisuudet ja –ketjut, jotka ovat kulttuurisesti,
toiminnallisesti ja taloudellisesti toimivia ja tehokkaita
marginaalien marginaaleissa ja
kaupunkien lähiöihin yhteisötyön arkisia, toimivia
yhteistyökokonaisuuksia vaikkapa Oulun Rajakylän tyyliin.
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