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Abstract

The purpose of this study was to describe and understand the individualised integration of social
and health services for frequent attenders by customer profile from the perspective of knowledge-
based management.

The study was carried out using the multi-method approach. Sub-study (Ⅰ) described what kind
of customer profiles could be identified among municipal residents based on diaries (n=15) at the
planning stage of the social and health care centre. Sub-study (Ⅱ) identified the customer profiles
of frequent attenders based on service plans (n=56). Sub-study (Ⅲ) described, in the form of a
register study, based on four customer profiles, the use of primary healthcare, emergency care and
specialised healthcare services by frequent attenders (n=2388) and the social services decided to
them. The data of the sub-studies was analysed by means of content analysis and systematic
analysis as well as statistically.

As a result of the study, customer profiles were generated both for municipal residents and for
frequent attenders. The purpose of identifying customer profiles for municipal residents was to
seek preunderstanding for the definition of frequent attenders’ customer profiles. With frequent
attenders, physical, mental and social service needs are intertwined. The use of social and health
services was highly individualised according to the customers’ current life situation.

The study highlighted from the perspective of knowledge-based management the need for
individualised integration of social and health services for frequent attenders and for the multi-
disciplinary social and health information and the flow of information between different social and
health service operators it requires. The results of the study can be utilised in the construction and
management of the integration of social and health services for frequent attenders.

Keywords: customer profile, frequent attender, integration of social and health services,
knowledge-based management
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Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla ja ymmärtää paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden
yksilöityä sosiaali- ja terveyspalvelujen (sote) integraatiota asiakasprofiileittain tietoperustaisen
johtamisen näkökulmasta.

Tutkimus toteutettiin monimenetelmäisesti. Osatutkimus (Ⅰ) kuvasi, millaisia kuntalaisten
asiakasprofiileja oli tunnistettavissa päiväkirjojen (n = 15) avulla hyvinvointikeskuksen suunnit-
teluvaiheessa. Osatutkimuksessa (Ⅱ) palvelusuunnitelmien (n = 56) perusteella tunnistettiin pal-
jon palveluja tarvitsevien asiakasprofiileja. Osatutkimuksessa (Ⅲ) kuvailtiin rekisteritutkimuk-
sena neljään asiakasprofiiliin perustuen paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden perustervey-
denhuollon, päivystyksen ja erikoissairaanhoidon palvelujen käyttöä (n = 2 388) sekä heille
myönnettyjä sosiaalipalveluja. Osatutkimusten aineistot analysoitiin sisällönanalyysillä, syste-
maattisella analyysillä sekä tilastollisesti.

Tutkimuksen tuloksena syntyi sekä kuntalaisten että paljon palveluja tarvitsevien asiakkai-
den asiakasprofiileja. Kuntalaisten asiakasprofiilien tunnistamisella haettiin esiymmärrystä pal-
jon palveluja tarvitsevien asiakkaiden asiakasprofiilien määrittelyyn. Paljon palveluja tarvitsevil-
la asiakkailla fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset palvelutarpeet kietoutuivat toisiinsa. Sote-palve-
lujen käyttö oli vahvasti yksilöity asiakkaiden oman elämäntilanteen mukaan.

Tutkimus nosti esille tietoperustaisen johtamisen näkökulmasta perusteen paljon palveluja
tarvitsevien asiakkaiden yksilöityyn sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteen kokoamiseen ja sen
edellyttämään monialaiseen sote-tietoon ja tiedon liikkumiseen eri sote-toimijoiden välillä. Tut-
kimuksen tuloksia voidaan hyödyntää paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden sote-integraati-
on rakentamisessa ja johtamisessa.

Asiasanat: asiakasprofiili, paljon palveluja tarvitseva asiakas, sosiaali- ja
terveyspalvelujen integraatio, tietoperustainen johtaminen
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Kiitokset  

Tutkijanuraani on vuosikymmenien aikana kirittäneet erilaiset työtehtävät ja arjen 

toimintaympäristöistä esiin nousseet mielenkiintoiset ilmiöt. Kipinä väitöskirjan 

tekemiseen syntyi valmistuessani terveystieteen lisensiaatiksi vuonna 2005. 

Lisensiaattityöni aihe on edelleen ajankohtainen: Palveluja yhteistyössä – kunnat 

valintojen edessä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen seudullinen yhteistyö 

verkostoitumiseen ja työnjakoon perustuvana monitoimijaisena mallina. 

Toimiessani Oulunkaaren kuntayhtymän johtajana pidin tärkeänä tunnistaa paljon 

palveluja tarvitsevien asiakkaiden moninaiset palvelutarpeet sekä selvittää, 

millainen sote-palvelujärjestelmä tukisi heidän selviytymistään arjessa. Oulun 

kaupungin hyvinvointijohtajaksi siirtyminen vuonna 2012 ja vaativa työ pisti 

joksikin aikaa väitöskirjahaaveet ”hyllylle”. Paljon isommassa ja 

monimutkaisemmassa organisaatiossa näin samanlaisen tarpeen paljon palveluja 

tarvitsevien asiakkaiden asiakaslähtöisen palvelujärjestelmän kehittämiseksi, ja 

halu tehdä tästä tutkimusilmiöstä väitöskirja ei jättänyt minua rauhaan. 

Väitöskirjani artikkeleineen syntyi nopeasti kolmessa vuodessa, ja olen tehnyt sen 

työni ohessa pääasiassa loma- ja vapaa-ajallani muutamia lyhyitä opiskeluvapaita 

lukuun ottamatta. Väitöskirjani aihe on ajankohtainen ja mielenkiintoinen, mutta 

väitöskirjan syntyminen on vaatinut vahvaa ja sitoutunutta motivaatiota 

tutkimusprosessin loppuunsaattamiseen. 

Tätä tutkijamatkaa en olisi yksin pystynyt tekemään ilman ohjaajiani. Haluan 

osoittaa lämpimät kiitokseni ohjaajilleni professori Leena Turkille, dosentti Marjo 

Suhoselle ja TtT Hanna Tiiringille. Aloitin matkani Leenan kanssa, ja se jatkui 

Marjon ja Hannan tiiviissä ohjauksessa. Olette tukeneet ja auttaneet minua 

kasvamaan tutkijanoviisista väittelijäksi ja vastanneet moniin käytännön 

kysymyksiin viipymättä. Oppimisprosessi virkakielen taitajasta tieteellisen tekstin 

kirjoittamiseen on ollut työläs ja vaativa, mutta olette jaksaneet kannustaa minua 

viemään prosessia eteenpäin. 

Seurantaryhmääni ovat kuuluneet professori Maria Kääriäinen, professori 

Kyösti Oikarinen ja dosentti Kaija Majoinen. Kiitän teitä kannustavasta 

myötäelämisestä ja tuesta väitöskirjaprosessini aikana.  

Väitöskirjani esitarkastajat professori Juhani Lehto ja professori Marja 

Kaunonen syventyivät asiantuntevasti käsikirjoitukseeni. Kiitän esitarkastajia 

erittäin ansiokkaista ja väitöskirjakäsikirjoitustani parantavista kommenteista. 

Teidän palautteidenne kautta väitöskirjani kypsyi nykyiseen muotoonsa. 
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Kiitokset TtT Outi Törmäselle yhteisestä artikkeliprosessista ja ohjauksesta 

systemaattiseen analyysiin menetelmänä. Kiitokset myös Oulun kaupungin 

hyvinvointipalveluille ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille tutkimuslupien 

myöntämisestä. Tilastotieteellisestä ohjauksesta kiitän biostatistikko Jari Jokelaista 

sekä tilastollisen aineiston avuista Liisa Kytölää ja Aleksi Juurikkaa. Ulkopuolisen 

assistenttiavun käyttämisen mahdollisti EVO-rahoitus. Kiitokset Oulun 

kaupungille siitä. Haluan osoittaa myös kiitokseni Suomen sairaanhoitajaliitolle 

tutkimusapurahan myöntämisestä opiskeluvapaan mahdollistamiseksi. Kiitokset 

Sana-apajan Airi Parviaiselle yhteenveto-osan kielentarkastuksesta ja AAC Global 

Oy:n Inka Kupariselle englanninkielisen abstraktin kielentarkastuksesta. 

Oulun kaupunki, oma työyhteisöni hyvinvointipalvelut, johtoryhmä, 

henkilöstö, kaupungin johto ja luottamushenkilöt, te olette tukeneet ja olleet 

kiinnostuneita väitöskirjaprojektistani. Suurkiitokset teille! Erityiskiitos 

sihteerilleni Päivi Tuomaalalle, joka on mahdollistanut taitavalla 

järjestelykyvyllään kaikkien aikataulujen yhteensovittamisen ja auttanut atk-

taidoillaan. 

Omistan väitöskirjani lapsilleni Juha-Pekalle, Elisalle, Katariinalle ja 

lapsenlapselleni Ellille. Te olette pitäneet minut arjessa läsnä ja tuoneet iloa 

elämääni. Rakkaimmat kiitokset teille! Varsinkin pikku-Ellin syntymä kaksi vuotta 

sitten on korostanut perheen merkitystä pienen lapsen elämässä ja mummuna 

olemisen tärkeyttä ja ainutlaatuisuutta. Äitiäni ja sisaruksiani perheineen kiitän 

suvun tuesta ja kannustuksesta. Viimeiseksi rakkain kiitos miehelleni Vesalle. 

Ilman sinun huolenpitoasi tutkijamatkani ei olisi ollut mahdollista. 

Kurkitiellä syyskuussa 2019 Kirsti Ylitalo-Katajisto 
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Lyhenteet  

CCM Chronic Care Model = Terveyshyötymalli 

HE Hallituksen esitys 

LAPE Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma 

NHS National Health Service = Yhdistyneen kuningaskunnan julkinen 

terveydenhuoltojärjestelmä 

OECD Organisation for Economic Cooperation and Development = 

Taloudellisen yhteistyön ja kehitystyön järjestö 

PeVL Perustuslakivaliokunta 

STM Sosiaali- ja terveysministeriö 

THL Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

WHO World Health Organisation = Maailman terveysjärjestö 
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1 Tausta ja tarkoitus 

Tämän tutkimuksen kiinnostuksen kohteena on sosiaali- ja terveyspalvelujen 

integraatio (myöhemmin sote-integraatio). Sote-integraation tarve on noussut esille 

erityisesti paljon resursseja vaativille asiakkaille (Banks, 2004; MacAdam, 2008; 

Leskelä ym., 2013; Goodwin & Alonso, 2014; Wodchis ym., 2015; Valentijn, 2016; 

Breton ym., 2017; Stokes ym., 2018) ja sen katsotaan parantavan hoidon laatua ja 

kustannustehokkuutta (Shaw ym., 2011; Wodchis ym., 2015; Valentijn, 2016; 

Koivisto & Liukko, 2017). Integraatio on käsitteenä kansainvälisesti paljon ja 

laajasti käytetty (Armitage ym., 2009; Valentijn ym., 2013; Pike & Morgan, 2014; 

Ham, 2018; Joronen ym., 2018), mutta kompleksinen ja vaikea määrittää (Valentijn, 

2016; Goodwin ym., 2017; Suter ym., 2017). Käsitteenä integraatio on ymmärretty 

monin tavoin, ja sillä on useita rinnakkaiskäsitteitä kansainvälisessä 

kirjallisuudessa, esimerkiksi interagency-agency, joint, partnership, 

multiprofessional, multidiciplinary (Joronen ym., 2018) tai se on yhdistetty 

käsitteisiin managed care, coordinated care, collaborative care, seamless care, 

service-user-centred care (Goodwin ym., 2017). Latinaksi integer (integraatio) 

tarkoittaa kokonainen tai ehjä (Goodwin ym., 2017). Yksi integraation 

lähikäsitteistä on koordinaatio. Sillä tarkoitetaan toimintojen yhteensovitusta ja 

rinnastusta ja viitataan prosessien sekä työnteon organisointiin, jossa eri toimijat 

tähtäävät yhdessä määriteltyyn lopputulokseen (Lillrank, 2012). Tutkimusten 

perusteella integraatio- ja koordinaatio-käsitteitä erotetaan seuraavasti: integraatio 

tarkoittaa hoidon tuloksia (Baxter ym., 2018) ja koordinaatio keinoja, joilla ne 

saavutetaan (Shaw ym., 2011). Tässä tutkimuksessa tarkastelen sote-integraatiota 

paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden kautta ja sillä käsitän yksilöityä paljon 

palveluja tarvitsevan asiakkaan sote-palvelujen yhteen kokoamista. 

Sote-integraatioon on Suomessa kiinnitetty paljon huomiota viimeisen 15 

vuoden aikana (Virtanen ym., 2017), ja se on nähty yhä useammin ratkaisuna 

suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamistarpeisiin (Keskimäki ym., 

2018). Integraatio on nostettu esille kansallista sosiaali- ja terveyspalvelujen 

rakenne- ja lainsäädäntöä uudistettaessa. Integraation hyötyjä ei voida kuitenkaan 

kiistattomasti osoittaa (Øvretveit ym., 2010; Baxter ym., 2018) ja integraation 

sisällöt ja käytännöt vaihtelevat eri maiden välillä (Milstein & Blankart, 2016; 

Koivisto & Liukko, 2017). Integraatiota koskevat tutkimukset ovat usein 

luonteeltaan kuvailevia painottuen terveydenhuoltoon ja ilman analyyttista 

tulkintaa integraation taloudellisista ja toiminnallisista vaikutuksista (Virtanen ym., 

2017). Sen sijaan integraatiotutkimuksissa ovat korostuneet moniammatillisen 
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yhteistyön puutteet eri sote-toimijoiden välillä (esim. Øvreitveit ym., 2010; 

Fischerbacher-Smith, 2015; Gray & Birrell, 2016). Kansainvälisesti vertaillen 

Suomi on edistyksellinen integraation rakentamisessa (Virtanen ym., 2017; 

Keskimäki ym., 2018). Käytännössä se on näkynyt esimerkiksi lasten ja perheiden 

palvelujen yhteen kokoamisessa (Isoherranen, 2012; Joensuu ym., 2013; 

Kuorilehto, 2014) tai ikäihmisten palveluissa (Tepponen, 2009; Hietala ym., 2012). 

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroituneita palvelukokonaisuuksia on rakennettu 

pääasiassa julkisen palvelutuotannon ehdoin (esim. Kurkela & Virtanen, 2015; 

Rannisto, 2015). Myös integraation ja valinnanvapauden suhdetta on pohdittu 

(Leichsenring ym., 2015; Sinervo ym., 2016). Asiakkaat tarvitsevat valintojen 

tekemisessä ammattilaisten apua (Torjesen ym,. 2017; Virtanen ym., 2017). 

Integraatio on noussut esille etenkin niiden asiakkaiden kohdalla, joilla on 

pitkäaikaissairaus, moninaisia ongelmia arjessa selviytymiseksi (esim. Curry & 

Ham, 2010) sekä tarve samanaikaisesti usean eri sosiaali- ja terveydenhuollon 

ammattilaisen palveluihin (Goodwin ym., 2013; OECD, 2015). Erityisesti paljon 

eri palveluita käyttävien näkökulmasta on tärkeä, että ehkäisevät, korjaavat ja 

hoitavat sekä kuntouttavat palvelut toteutetaan yhtenä kokonaisuutena (Curry & 

Ham, 2010; Leskelä ym., 2013; Goodwin ym., 2017). Paljon palveluja tarvitsevaa 

asiakasta on tutkittu ja määritetty erityisesti terveydenhuollon puolella, ja 

määritelmiä ko. kriteerien täyttymisestä on useita (esim. Holmberg-Marttila ym., 

2003; Koskela, 2008; LaCalle & Rabin, 2010; Luciano ym., 2010; Welzel ym., 

2017; Kivelä ym., 2018; Reho ym., 2018). Tässä tutkimuksessa paljon palveluja 

tarvitsevalla asiakkaalla tarkoitan henkilöä, joka on käyttänyt 

hyvinvointikeskuksen perusterveydenhuollon lääkärin vastaanoton palveluja yli 

kuusi kertaa vuodessa tai jolla on ammattilaisen tunnistama monialaisen yhteistyön 

tarve. Paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden tunnistamista lähestyn 

asiakasprofiilien määrittelyn kautta asiakasymmärryksen (Nordlund, 2009; 

Kaarakainen & Syrjänen, 2012; Leventhal ym., 2012; Häikiö ym., 2017; Jäppinen 

& Kulju, 2017) kasvattamiseksi. Tässä tutkimuksessa asiakasprofiilit ovat 

käyttäjien kuvauksia tai yhdistelmä useasta käyttäjästä, jotka jakavat saman 

käyttäytymismallin ja palvelutarpeen (Koivuniemi & Simonen, 2011; Jäppinen & 

Kulju, 2017).  

Paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden asiakaslähtöistä sote-integraatiota 

määrittelen tietoperustaisen johtamisen näkökulmasta, ja se on tämän väitöskirjani 

terveyshallintotieteen lähestymistavan painopisteenä. Tietoperustaisella 

johtamisella tarkoitan tiedon muodostumista ja muuttumista 

asiakasymmärrykseksi osana monialaista sote-palvelujen yhteistyötä ja johtamista 
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(Ackoff, 1989; Davenport & Prusak, 1998; Freeman ym., 2002; Dalkir, 2013; 

Delva ym., 2008; Hislop ym., 2018) keskittyen asiakaslähtöiseen sote-

integraatioon. Tietoperustaisuus käsitteenä perustuu organisaation tärkeimpään 

resurssiin, tietoon (esim. Grant, 1996), ja sen syventämiseen asteittain datasta 

ymmärrykseksi (Ackoff, 1989). Sote-kontekstissa ja sen johtamisessa 

organisaation tieto on kaikessa kompleksisuudessaan monimutkainen asia- ja 

käsitekokonaisuus (Rytilä, 2011; Vakkala & Palo, 2016). Johtaja tarvitsee 

päivittäiseen päätöksentekoon monenlaista dataa, myös eri tavoin kerättävää 

tieteellistä tietoa (Tuominen, 2018). Tiedon hajanaisuus, katkeaminen ja tiedon 

liikkumisen ongelmat ovat tietoperustaisen johtamisen kriittiset osa-alueet (Hislop, 

2003), ja siihen vaikuttavat niin poliittiset, kulttuuriset (Simonen ym., 2009) kuin 

sosiaalisetkin (Currie & White, 2012) tekijät sekä organisaation mahdollisuudet ja 

kyky monialaiseen yhteistyöhön (Freeman ym., 2002; Delva ym., 2008). Julkisen 

terveydenhuollon haasteena on tiedon käyttämättä jättäminen, kyky ja osaaminen 

analysoida tietoa sekä hyväksikäyttää tietoa palveluiden suunnittelussa, 

toiminnassa ja päätöksenteossa (Rytilä, 2011).  

Väitöstutkimukseni on tehty terveyshallintotieteellisen orientaation 

näkökulmasta, jossa tutkimusilmiötä tarkastellaan terveyden ja hallinnon 

näkökulmat yhdistäen (Vuori, 2005). Taustalla on Leemansin (1976) ajatus siitä, 

että kokonaan uudet poliittiset tilanteet ja selkeät rakenteiden murrokset (esim. 

sote-uudistus) tai integraation väliset muutokset (esim. paljon palveluja tarvitsevat 

asiakkaat, moniammatillinen yhteistyö) sekä uudet poliittiset vaatimukset (esim. 

valinnanvapaus) luovat tarpeen terveyshallintotieteen lähestymistapaan 

perustuvaan tutkimukseen. Tutkimusaiheena paljon palveluja tarvitsevien 

asiakkaiden sote-integraatio kohdistuu sote-palvelujen järjestämisen ja johtamisen 

tutkimukseen (Sinkkonen & Kinnunen, 1999). Tutkimukseni tavoitteena on tuoda 

lisäymmärrystä paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden yksilöidyn sote-

integraation suunnitteluun ja johtamiseen palvelujärjestelmää uudistettaessa. Aihe 

on erittäin ajankohtainen, sillä Niirasta ja Lammintakaista (2011) mukaillen 

terveyshallintotieteen tuottamat tulokset tulevat usein käytetyiksi vain, jos ne 

sopivat yhteen aikaisempien tietojen ja kokemusten kanssa sekä kohdentuvat 

päätöksentekijöiden kannalta olennaisiin ongelmiin. Tämän tutkimuksen 

tarkoituksena on kuvailla ja ymmärtää, mitä on paljon palveluja tarvitsevien 

asiakkaiden asiakaslähtöinen sote-integraatio asiakasprofiileittain. Tutkimuksessa 

etsin vastausta seuraaviin tutkimuskysymyksiin:  
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1. Millaisia kuntalaisten asiakasprofiileja on tunnistettavissa 

hyvinvointikeskuksen suunnitteluvaiheessa? (Osatutkimus Ⅰ) 

2. Millaisia paljon hyvinvointikeskuksen palveluja tarvitsevien asiakkaiden 

asiakasprofiileja on tunnistettavissa tietoperustaisen johtamisen näkökulmasta? 

(Osatutkimus Ⅱ) 

3. Millaista on paljon palveluja tarvitsevan asiakkaan perusterveydenhuollon, 

päivystyksen ja erikoissairaanhoidon palvelujen käyttö ja myönnetyt 

sosiaalipalvelut asiakasprofiileittain? (Osatutkimus Ⅲ) 
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2 Paljon sosiaali- ja terveyspalveluja tarvitseva 
asiakas 

Tässä kappaleessa käsittelen tutkimukseni kontekstia, paljon palveluja tarvitsevaa 

asiakasta. Kiinnostukseni paljon palveluja tarvitsevia asiakkaita kohtaan liittyy 

heidän käyttämiinsä sosiaali- ja terveyspalvelujen resursseihin (Leskelä ym., 2013; 

2016, Reho ym., 2018) ja aikaisemmissa tutkimuksissa tunnistettuun sote-

palvelujen integraatiotarpeeseen (esim. Banks, 2004; MacAdam, 2008; Curry & 

Ham, 2010; de Carvalho ym., 2017; Hujala & Lammintakanen, 2018). Voidaan 

puhua myös paljon palveluja käyttävistä asiakkaista (Leskelä ym., 2013; Alahuhta 

& Niemelä, 2017; Valtiontalouden tarkastusvirasto, 2017), mutta tässä 

tutkimuksessa käytän paljon palveluja tarvitsevan asiakkaan käsitettä. Perusteena 

käsitteen käytölle on paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden määrittely laaja-

alaisemmin kuin pelkän palvelujen käytön perusteella. Paljon palveluja 

tarvitsevista asiakkaista nostan esille keskeisiä määrittelyyn, palvelujen käytön 

syihin ja hoitokäytäntöihin liittyviä käsityksiä. Määrittelen tutkimuksessani paljon 

palveluja tarvitsevia asiakkaita asiakasymmärrykseen perustuvan 

asiakasprofiloinnin näkökulmasta ja sen vuoksi esittelen asiakasymmärryksen 

kehittymisen ja asiakasprofiilien määrittämisen taustaolettamuksia. 

2.1 Asiakkaiden määrittely 

Paljon palveluja tarvitsevat asiakkaat ovat olleet vuosikymmeniä erityisesti 

terveydenhuollon palvelujärjestelmätutkimuksen kiinnostuksen kohteena. He 

kuormittavat resurssitarpeineen sote-palvelujärjestelmää (Leskelä ym., 2016) ja 

turhauttavat heitä hoitavia, erityisesti lääkäreitä (Bellón & Fernández-Asensio, 

2002). Englanninkielisessä kirjallisuudessa heistä puhutaan useimmiten termeillä 

frequent attenders, persistent frequent attenders, frequent flyers, high utilizers tai 

heavy users. Paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden määrittely (mm. Holmberg-

Marttila ym., 2003; Jyväsjärvi, 2005; Koskela, 2008; Rennemark ym., 2009; 

LaCalle & Rabin, 2010; Hauswaldt ym., 2013; Smits ym., 2013; Diaz ym., 2014; 

Kaattari ym., 2015; Pymont & Butterworth, 2015; Quilty ym., 2016) ja heidän 

tarpeisiinsa vastaaminen (mm. Kanste ym., 2009; Alharbi ym., 2012; Leskelä ym., 

2013, 2016; Honkakoski ym., 2015), vuorovaikutus (Wiklund-Gustin, 2013) tai 

kiinnittyminen terveydenhuoltojärjestelmään (Hirsikangas ym., 2016) ovat olleet 

tutkimuksen kohteena terveydenhuollon kontekstissa.  
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Paljon palveluja tarvitsevaa asiakasta on määritelty useimmiten 

perusterveydenhuollon käytön lukumäärien perusteella (Jyväsjärvi ym., 2001; 

Little ym., 2001; Neal ym., 2001; Andersson ym., 2004; Robles ym., 2009; Koskela 

ym., 2010; Hauswaldt ym., 2013; Diaz ym., 2014; Buja ym., 2015; Nyman & 

Jäppinen, 2015; Dinkel ym., 2016; Jørgensen ym., 2016; Welzel ym., 2017) tai 

päivystyksen (Moore ym., 2009; Gibson ym., 2010; Kumar & Klein, 2013; Hockey 

ym., 2014) käyntien näkökulmasta. Myös paljon erikoissairaanhoidon palveluja 

käyttäviä (Leskelä ym., 2015), työttömien perusterveydenhuollon ja 

erikoissairaanhoidon palvelujen (Lappalainen ym., 2018) käyttöä sekä 

satunnaisesti tai pysyvästi paljon työterveyshuollon palveluita käyttäviä (Reho ym., 

2018) on tutkittu. Paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden sosiaalipalvelujen 

käytöstä ei ole löydettävissä juurikaan tutkimuksia rekisteritietojen 

puutteellisuuden vuoksi. Leskelän ym. (2013) paljon palveluja käyttävien 

asiakkaiden rekisteritutkimuksessa saatiin tiedot sosiaalipalvelujen laitos- ja 

asumispalvelujen käytöstä, mutta esimerkiksi omaishoidon, henkilökohtaisen avun 

ja kuljetuspalveluiden tieto saatiin ainoastaan myönnettyinä etuuksina. 

Sosiaalipalvelujen rekistereitä on hyödynnetty myös muistisairaiden kotihoidon 

(Hammar, 2018) ja palveluasumisen (Rosenvall ym., 2015) palvelujen käytön 

tutkimuksissa. Paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden sosiaalityön vastaanoton 

käynneistä ei löydy tutkimustietoa. 

Terveyspalveluiden paljon palveluja käyttäväksi asiakkaaksi voidaan 

määritellä asiakas, joka käy terveyskeskuslääkärillä väestön keskimääräiseen 

käyntitiheyteen nähden usein määrittelyjen vaihteluvälin ollessa kahdesta 24 

käyntiin vuodessa (Vedsted & Christensen, 2005; LaCalle & Rabin, 2010; 

Hauswaldt ym., 2013). Yleisin käyntien seurannan aikamääre on vuosi, mutta eri 

tutkimuksissa se vaihtelee kuudesta kuukaudesta (Norton ym., 2012) 60 

kuukauteen (Kapur ym., 2004). Puhutaan myös 10 prosentista asiakkaita, jotka 

käyttävät vuodessa eniten perusterveydenhuollon vastaanottoa (esim. Vedsted ym., 

2001; Bergh ym., 2006; Smits ym., 2009; Pymont & Butterworth, 2015; Reho ym., 

2018) tai Nealin ym. (2000) mukaan puhtaasti eniten käyttäneistä (esim. TOP 150). 

Pitkäaikaiseksi paljon palveluja käyttäväksi voidaan puolestaan määritellä asiakas, 

jonka terveyspalveluiden palvelujen käyttö on kroonistunut runsaaksi akuutin 

paljon palveluja käytön vaiheen jälkeen, esimerkiksi kahden vuoden jälkeen 

(Morriss ym., 2012; Smits ym., 2013; Patel ym., 2015; Pymont & Butterworth, 

2015; Reho ym., 2018).  

Paljon palveluja tarvitsevia asiakkaita on määritelty myös sukupuolittain tai 

ikäryhmittäin (esim. Branney ym., 2012; Vila ym., 2012; Welzel ym., 2017; Blair 
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ym., 2018), sosiodemograafisten (esim. Patel ym., 2015; Neale ym., 2017) tai 

psyykkisten ominaispiirteiden kuten hermostuneisuuden, ahdistuneisuuden, 

stressireaktioiden (esim. Jyväsjärvi ym., 2001; Robles ym., 2009; Koskela ym., 

2010; Kaattari ym., 2015; Kujanpää ym., 2017; Bestall ym., 2017; Welzel ym., 

2017; Bhroin ym., 2019; Carmassa ym., 2019) tai sosiaalisten ongelmien kuten 

eristäytyneisyyden, yksinäisyyden, talouteen tai työttömyyteen liittyvien 

ongelmien (esim. Vedsted & Olesen, 2005; Smits ym., 2014; Hajek ym., 2017; 

Kujanpää ym., 2017; Cruwys ym., 2018; Hujala & Lammintakanen, 2018; Sandvik 

& Hunskaar, 2018) mukaan. Myös diagnoosit, esimerkiksi dementia, masennus 

(Ferrari ym., 2008; Nyman & Jäppinen, 2015; Reho ym., 2018), krooniset sairaudet 

kuten diabetes, sydän- ja verisuonisairaudet (Jacob ym., 2016; Sandvik & Hunskaar, 

2018; Street ym., 2018) sekä riskitekijät (esim. Koskela ym., 2010) ovat olleet 

määrittelyjen pohjana. Psyykkiset sairaudet, esimerkiksi päihteiden väärinkäyttö, 

skitsofrenia, psykoosi, itsemurhayritykset ja persoonallisuushäiriöt näyttäytyvät 

paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden tutkimuksissa (Savageau ym., 2006; 

Koskela ym., 2010; Smits ym., 2013; Kaattari ym., 2015; Jørgensen ym., 2016) 

käytön syinä. Myös koettu huono terveydentila (esim. Jyväsjärvi, 2001; Matalon 

ym., 2002; Vedsted & Olesen, 2005; Taylor ym., 2012; Kaattari ym., 2015) ja 

elämänlaatu (esim. van Steenkiste ym., 2010; Rifel ym., 2013) ovat olleet 

määrittelyn kohteena. Lapsiin ja nuoriin liittyvää paljon palveluja tarvitsevien 

asiakkaiden tutkimusta on vähäisemmin löydettävissä kuin vastaavaa 

aikuisväestöön kohdistuvaa tutkimusta. Lasten ja nuorten tutkimusten 

kiinnostuksen kohteena on ollut erityisesti sekä perusterveydenhuollon (esim. 

Coverley ym., 1995; Garralda ym., 1999; Bergh & Marklund, 2003; Stojanović-

Ṧpehar ym., 2007; Vila ym., 2012) että päivystysvastaanottojen (Wakefield ym., 

1997; Gibson ym., 2010; Hockey ym., 2014; Blair ym., 2018; Johnson ym., 2019) 

palvelujen käyttö sekä hoidon laadun parantaminen (Homer ym., 1998). Myöskin 

vanhemmuuteen tai raskauteen liittyvää paljon palveluja tarvitseviin asiakkaisiin 

kohdistuvaa tutkimusta ei ole juurikaan saatavilla (esim. Browne ym., 1982; 

Gitsels-van der Wal ym., 2019). 

Kirjallisuuskatsauksessaan Kivelä ym. (2018) toteavat, että paljon palveluja 

tarvitsevasta asiakkaasta ei ole olemassa yleisesti hyväksyttyä määritelmää (myös 

Welzel ym., 2017). Heitä on määritelty oireiden, koetun huonon terveydentilan, 

alhaisemman elämänlaadun ja toistuvien perusterveydenhuollon käyntien 

perusteella. Käsiteanalyysissään Kivelä ym. (2018) määrittelevät paljon palveluja 

tarvitsevan potilaaksi, jolla on korostunut käyntitarve perusterveydenhuollon 

palveluihin. He kokevat oireita, joita on vaikea kontrolloida tai heillä on tiedollista 
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vajetta niiden kontrolloimiseksi. Kokemansa oireet heikentävät heidän 

terveydentilaansa ja vaikuttavat elämänlaatuun. Hujala ja Lammintakanen (2018) 

näkevät paljon palveluja tarvitsevat asiakkaat erilaisina ihmisinä, joilla on erilaisia 

elämäntilanteeseen liittyviä palvelutarpeita ja voimavaroja. Seuraavassa taulukossa 

(1) on koottuna paljon palveluja tarvitseviin asiakkaisiin liittyviä määrittelyjä. 

Taulukko 1. Paljon palveluja tarvitsevan asiakkaan määrittely. 

Ominaispiirteet Tekijä 

Perusterveydenhuollon käyttö Jyväsjärvi ym. (2001), Little ym. (2001), Neal ym. (2000), Neal ym. 

(2001), Vedsted ym. (2001), Bergh & Marklund (2003), Andersson ym. 

(2004), Kapur ym. (2004), Vedsted & Christensen (2005), Robles ym. 

(2009), Smits ym. (2009), LaCalle & Rabin (2010), Koskela ym. 

(2010), Norton ym. (2012), Hauswaldt ym. (2013), Diaz ym. (2014), 

Buja ym. (2015), Nyman & Jäppinen (2015), Pymont & Butterworth 

(2015), Dinkel ym. (2016), Kivelä ym. (2018), Reho ym. (2018), 

Sandvik & Hunskaar (2018) 

Pitkäaikainen 

perusterveydenhuollon käyttö 

Smits ym. (2009), Morriss ym. (2012), Smits ym. (2013), Patel ym. 

(2015), Pymont & Butterworth (2015), Reho ym. (2018) 

Päivystyksen käyttö Byrne ym. (2003), Moore ym. (2009), Gibson ym. (2010), Hockey ym. 

(2014), Boh ym. (2015), Jacob ym. (2016), Quilty ym. (2016), Blair ym. 

2018, Sandvik & Hunskaar (2018), Street ym. (2018), Bhroin ym. 

(2019), Johnson ym. (2019) 

Sukupuolittain tai ikäryhmittäin Coverley ym. (1995), Wakefiel ym. (1997), Garralda ym. (1999), Bergh 

& Marklund (2003), Vested & Olesen (2005), Stojanović-Ṧpehar ym. 

(2007), Smits ym. (2008), Robles ym. (2009), Gibson ym. (2010), 

Branney ym. (2012), Vila ym. (2012), Hand ym. (2014), Hockey ym. 

(2014), Welzel ym. (2017), Blair ym. 2018, Reho ym. (2018), Sandvik 

& Hunskaar (2018), Street ym. (2018), Johnson ym. (2019), Scheiner 

ym. (2019)  

Krooniset sairaudet Savageau ym. (2006), Foster ym. (2006), Ferrari ym. (2008), van 

Steenkiste ym. (2010), Norton ym. (2012), Taylor ym. (2012), 

Hauswaldt ym. (2013), Patel ym. (2015), Jacob ym. (2016), Welzel 

ym. (2017), Reho ym. (2018), Sandvik & Hunskaar (2018), Street ym. 

(2018) 

Fyysiset oireet Jyväsjärvi ym. (2001), Bergh & Marklund (2003), Bergh ym. (2006), 

Savageau ym. (2006), Robles ym. (2009), Smits ym. (2009), Luciano 

ym. (2010), Norton ym. (2012), Taylor ym. (2012), Hauswaldt ym. 

(2013), Smits ym. (2013), Diaz ym. (2014), Buja ym. (2015), Kaattari 

ym. (2015), Patel ym. (2015), Pymont & Butterworth (2015), Dinkel 

ym. (2016), Jørgensen ym. (2016), Smits ym. (2016), Welzel ym. 

(2017), Reho ym. (2018), Sandvik & Hunskaar (2018) 
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Ominaispiirteet Tekijä 

Psyykkiset tai psykosomaattiset 

oireet, muut epämääräiset oireet  

Jyväsjärvi ym. (2001), Little ym. (2001), Matalon ym. (2002), Byrne 

ym. (2003), Kapur ym. (2004), Vedsted & Olesen (2005), Savageau 

ym. (2006), Ferrari ym. (2008), Robles ym. (2009), Smits ym. (2009), 

Koskela ym. (2010), Luciano ym. (2010), Norton ym. (2012), Smits 

ym. (2012), Taylor ym. (2012), Smits ym. (2013), Wiklund-Gustin 

(2013), Diaz ym. (2014), Smits ym. (2014), Buja ym. (2015), Kaattari 

ym. (2015), Nyman & Jäppinen (2015), Patel ym. (2015), Pymont & 

Butterworth (2015), Dinkel ym. (2016), Haroun ym. (2016), Smits ym. 

(2016), Bestall ym. (2017), Kujanpää ym. (2017), Welzel ym. (2017), 

Kivelä ym. (2018), Sandvik & Hunskaar (2018), Bhroin ym. (2019), 

Carmassi ym. (2019)  

Koettu huono terveydentila Jyväsjärvi (2001), Little ym. (2001), Matalon ym. (2002), Vedsted & 

Olesen (2005), van Steenkiste ym. (2010), Norton ym. (2012), Taylor 

ym. (2012), Rifel ym. (2013), Kaattari ym. (2015), Pymont & 

Butterworth (2015), Kivelä ym. (2018) 

Sosiaaliset ongelmat Garralda ym. (1999), Vedsted ym. (2001), Byrne ym. (2003), Vedsted 

& Christensen (2005), Vedsted & Olesen (2005), Phillips ym. (2006), 

Savageau ym. (2006), Moore ym. (2009), Robles ym. (2009), Smits 

ym. (2009), Vila ym. (2012), Kumar & Klein (2013), Hand ym. (2014), 

Smits ym. (2014), Kaattari ym. (2015), Patel ym. (2015), Beck ym. 

(2016), Jørgensen ym. (2016), Ramasubbu ym. (2016), Quilty ym. 

(2016), Neale ym. (2017), Cruwys ym. (2018), Hujala & 

Lammintakanen (2018), Sandvik & Hunskaar (2018) 

Koettu elämänlaatu Ferrari ym. (2008), Smits ym. (2008), van Steenkiste ym. (2010), Rifel 

ym. (2013), Kaattari ym. (2015), Patel ym. (2015), Haroun ym. (2016), 

Kivelä ym. (2018) 

Tässä tutkimuksessa paljon palveluja tarvitsevalla asiakkaalla tarkoitan henkilöä, 

joka on käyttänyt hyvinvointikeskuksen perusterveydenhuollon lääkärin 

vastaanoton palveluja yli kuusi kertaa vuodessa tai jolla on ammattilaisen 

tunnistama monialaisen yhteistyön tarve. Määrittely pohjautuu tutkimusaineistossa 

olevien tiedonantajien valinnan perusteisiin. 

2.2 Määrittely asiakasprofiloinnin perusteella 

Asiakasymmärrykseen perustuva sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittäminen on 

julkisella sektorilla vielä vähäistä (Koivuniemi & Simonen, 2011; Kaarakainen & 

Syrjänen, 2012; Jäppinen & Nieminen, 2015; Jäppinen & Kulju, 2017). Tässä 

tutkimuksessa määrittelen paljon palveluja tarvitsevia asiakkaita asiakasprofiilien 
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kautta. Asiakasprofiilit ovat tiivistetty, visualisoitu näkemys tietyn asiakasryhmän 

motiiveista, tarpeista, käyttäytymisestä ja näiden asiakkaiden palveluun liittyvistä 

haasteista (Miettinen, 2011; Tuulaniemi, 2011). Asiakasprofiilit auttavat 

huomioimaan erilaiset käyttäjät ja heidän tarpeensa palveluja suunniteltaessa, ja 

heidät voidaan jakaa pienempiin yhdenmukaisiin segmentteihin hoidon ja 

palvelujen laadun parantamiseksi (esim. Miettinen, 2011; Saarnio ym., 2015). 

Asiakasprofiili kokoaa tyyppiesimerkin tietynlaisesta asiakasryhmästä ja sen 

tarpeista (Jäppinen & Nieminen, 2015) heidän asiakasarvonsa lisäämiseksi 

(Jäppinen & Kulju, 2017). Voidaan puhua myös asiakassegmentoinnista eli 

asiakkaiden jakamisesta ryhmiin, joilla on yhdenmukaiset toiveet, tarpeet ja 

ostokäyttäytyminen (Koivuniemi & Simonen, 2011). Esimerkiksi Suomen 

Kuntaliiton ja Kainuun maakunnan asiakas- ja käyttäjälähtöisen kehittämisen 

yhteistyöprojektissa (Jäppinen & Kulju, 2017) määriteltiin erilaisia 

asiakasprofiileja (Vähään tyytyvät, Toivokkaat, Arjen pyörittäjät ja 

Tulevaisuususkoiset) lähipalvelujen suunnittelun tueksi. Asiakkaan profiilien 

määrittämiseen voidaan käyttää useita määrällisiä tai laadullisia menetelmiä 

haastatteluista ja havainnoinnista kulttuurisiin luotaimiin eli 

itsedokumentointimenetelmiin (Tuulaniemi, 2011). 

Terveydenhuoltoa koskevissa tutkimuksissa paljon palveluja tarvitsevien 

asiakkaiden profilointia (esim. Karlsson ym., 1997; Byrne ym., 2003; Savageau 

ym., 2006; Moore ym., 2009; Ramasubbu ym., 2016; Bhroin ym., 2019) löytyy 

niukasti. Näissä tutkimuksissa korostuu asiakkaiden moniongelmaisuus. 

Terveydentilan lisäksi näyttäytyvät päihteet, sosiaaliset ongelmat, esimerkiksi 

yksin asuminen ja työttömyys. Esimerkiksi Karlsson ym. (1997) tunnistivat viisi 

erilaista paljon perusterveydenhuollon palveluja käyttävien profiilia: 1) potilaat, 

joilla on pelkästään fyysisiä sairauksia, 2) potilaat, joilla on selkeä psykiatrinen 

sairaus, 3) kriisipotilaat, 4) kroonisesti somatisoivat potilaat sekä 5) 

moniongelmaiset potilaat. Päivystyksen käyttöä koskevassa tutkimuksessa Byrne 

ym. (2003) identifioivat paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden profiilin 

psykososiaalisesti haavoittuvaksi joukoksi, joka käyttää myös sosiaalipalveluja. 

Ramasubbun ym. (2016) myös päivystysvastaanottoa koskevassa tutkimuksessa 

paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden tyypillinen profiili oli mies, jolla oli 

psyykkisiä ongelmia, tai joka oli koditon tai alkoholin tai huumeiden väärinkäyttäjä. 

Savageau ym. (2006) tunnistivat julkisen terveysaseman paljon palveluja käyttävän 

asiakkaan profiilin ikääntyneeksi, julkisen tuen piirissä olevaksi diabeetikoksi, jolla 

oli useita käyntejä päivystyksessä ja vastaanotoilla. Bhroin ym. (2019) profiloivat 

päivystyksen paljon palveluja käyttäviä potilaita kahdelta vuodelta. Eniten 
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käyttävillä oli moninaisia lääketieteellisiä ja monimutkaisia psykososiaalisia 

ongelmia. 

Muita pitkäaikaissairaisiin asiakkaisiin liittyviä profiilien määrityksiä ovat 

esimerkiksi van Dijkin ym. (2013) ja Elissen ym. (2016) tutkimukset 

diabetespotilaiden profiilien määrittelemiseksi. Van Dijk ym. (2013) tunnistivat 

potilaskertomuksista diabetespotilaiden kolme erilaista profiilia: korkea 

terveyspalvelujen käyttö ja useita kotikäyntejä, vähän käyntejä pelkästään 

lääkärillä tai paljon sekä lääkärin ja hoitajan käyntejä. Molemmat (Dijk ym., 2013; 

Elissen ym., 2016) nostivat esille diabetespotilaiden erilaisuuden ja 

tarpeenmukaisen yksilöidyn hoidon. Diabetespotilaiden profiili on nostettu esille 

myös Fasanmaden ja Dagogo-Jackin (2015) ja Wilken ym. (2014) kahta maata 

(Nigeria ja Saksa) koskevissa tutkimuksissa. Muilta osin terveydenhuoltoa 

koskevat asiakasprofiilitutkimukset ovat hajanaisia. Esimerkiksi Salam ym. (2010) 

haastattelivat satunnaisesti valittuja terveyskeskusten asiakkaita eri alueilta 

asiakasprofiilin määrittelyssä. Barber ym. (2001) määrittelivät profiloinnin avulla 

ideaalista silmien laserleikkaukseen sopivaa asiakasta. Saarnio ym. (2015) 

tunnistivat päihdeasiakkaan profiilia kuvailevassa tutkimuksessaan, että 

avopäihdehoidon asiakas oli tyypillisesti mies, joka oli syrjäytymisuhan alainen, 

mutta usein parisuhteessa ja työssäkäyvä. Koivuniemi ja Simonen (2011) 

määrittelivät sydänsairaille suunnatussa Kurkiaura-hankkeessa vuosina 2010–2014 

erilaisia asiakkaita (Huolenpitoasiakkuudet, Tukiasiakkuudet, Pärjääjäasiakkuudet, 

Yhteistyöasiakkuudet). Heidän mukaansa erilaiset asiakkaat tarvitsivat erilaista 

tukea ja palvelua. Hyvin voimavaroja omaavat ja vähemmän vaikeasti sairaat 

(Pärjääjäasiakkuudet) hyötyivät erilaisesta hoitoprosessista kuin vähän 

voimavaroja omaavat ja vaikeasti sairaat (Huolenpitoasiakkuudet). Toupin ym. 

(2018) tunnistivat HIV-potilaissa seitsemän erilaista potilasprofiilia, jotka 

vaihtelivat hoitoonsa sitoutumisessa mm. passiivisesta tyyneen, 

pakkomielteenomaiseen tai vähäosaiseen. Myös aivohalvauspotilaiden profiileja 

on määritelty toiminnallisen ja fyysisen aktiivisuuden näkökulmasta (Kammoun 

ym., 2014). 

2.3 Sote-palvelujen käytön hallinta 

Oulun kaupungin kahdessa erillisessä sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkuuksia 

koskevassa tutkimuksessa vuosina 2013 ja 2015 sosiaali- ja terveydenhuollon 

kustannukset keskittyivät pienelle osalle väestöstä; 10 prosenttia asiakkaista käytti 

81 prosenttia kustannuksista (Leskelä ym., 2013, 2016). Näiden kalleimpien 
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asiakkaiden kustannuksista 38 prosenttia syntyi pelkästään terveyspalveluja 

käyttäviltä ja 62 prosenttia asiakkailta, jotka käyttivät myös sosiaalipalveluja. 

Kyseiseen eniten palveluja käyttävään ryhmään kuuluivat mm. vanhuspalvelujen, 

lastensuojelun ja vammaispalvelujen asiakkaat. Ko. tutkimusten mukaan 

kalleimmat asiakasryhmät olivat vanhuspalvelujen ja lastensuojelun asiakkaat.  

Leskelän (2013, 2016) tutkimuksiin viitaten sosiaali- ja terveyspalveluissa on 

ollut keskeisenä pyrkimyksenä löytää keinoja, joilla voitaisiin ehkäistä paljon 

palveluja tarvitsevaksi asiakkaaksi ajautumista tai palvelujen käytön (Morriss ym., 

2012; Boh ym., 2015; Bestall ym., 2017; Luutonen ym., 2019; Rentas ym., 2019; 

Scheiner ym., 2019) ja kustannusten (Grimmer-Somers ym., 2010) vähenemistä. 

Nykyinen siiloutunut järjestelmä kykenee huonosti vastaamaan runsaasti erilaisia 

palveluja käyttävän väestöryhmän tarpeisiin, ja palvelujärjestelmän tulisi keskittyä 

tämän ryhmän hallintaan (Leskelä ym., 2013). Esimerkiksi Goodwin ja Alonso 

(2014) ovat tutkimuksessaan todenneet, kuinka moninainen, monimutkainen ja 

osin tuntematon voi olla paljon palveluja tarvitsevan potilaan hoito. Heidän 

mukaansa pirstaleisuus näkyy mm. omistajuuden puutteena, potilaan valintojen 

tukemisen heikkoutena, tiedon kulun puutteina, päällekkäisinä tutkimuksina, 

huonona kokemuksena tai asiakkaiden kyvyttömyytenä selviytyä päivittäisistä 

toiminnoista sekä huonoina tuloksina, jotka näkyvät esimerkiksi turhana 

sairaalapalvelujen käyttönä. Crump ym. (2017) nostivat esille saman tarpeen. 

Potilaat halusivat parempaa hoidon koordinaatiota. Myös Suomessa on 

vastaavanlaisia tutkimustuloksia (Leskelä ym., 2013, 2016). Kaiser Permanentessa 

tehtyjen havaintojen mukaan vain pienellä osalla (5 %) oli tarve räätälöityyn 

yksilötason koordinaatioon monialaisten tarpeiden vuoksi (Pike & Morgan, 2014). 

Kansainvälisiä tutkimuksia on moniammatillisen palveluohjauksen (Pope ym., 

2000; Matalon ym., 2002; Shumway ym., 2008; Grimmer-Somers ym., 2010) ja 

vastuutyöntekijän nimeämisestä (Okin ym., 2000; Witbeck ym., 2000; Ng ym., 

2015) esimerkiksi päivystyksen käyttöä ja kustannuksia vähentävänä tekijänä 

(Grimmer-Somers ym., 2010) tai muista positiivisista vaikutuksista (Phillips ym., 

2006). Tutkimusnäyttöä on myös kroonisesti sairaiden kustannusten (Kanste ym., 

2009) sekä terveyskeskuskäyntien (Kanste ym., 2012) vähenemisestä. Toisaalta 

Smits ym. (2008) ovat todenneet paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden 

interventiota koskevassa kirjallisuuskatsauksessaan, ettei näyttöä ollut palvelujen 

käytön vähenemisestä. Haroun ym. (2016) näkivät uudemmassa 

perusterveydenhuoltoa koskevassa katsauksessaan, että palvelujen käytön syyn 

tarkemmalla analyysillä ja räätälöidyllä hoidolla voitaisiin vähentää palvelujen 

käyttöä.  
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Suomalaisessa kontekstissa Kanste ym. (2009, 2012) ovat kuvanneet 

monisairaiden palveluohjaajamallin. Toiminta kohdistuu paljon palveluja 

tarvitseviin kuntalaisiin, jotka seulotaan lääkärin ym. vastaanottokäyntien 

lukumäärän perusteella. Palveluohjaajat vastaavat monisairaiden ja runsaasti 

palveluja tarvitsevien asiakkaiden palveluiden koordinoinnista ja tekevät 

yhteistyötä asiakkaan omalääkärin kanssa (myös Schreuders ym., 2007; Hujala & 

Lammintakanen, 2018). Toiminnalle on tyypillistä kumppanuuteen perustuva 

työskentely yli organisaatiorajojen (Freund ym., 2015). Toimintamalli on 

verrattavissa Wagnerin (1998) lanseeraamaan Chronic Care Model (CCM) eli ns. 

terveyshyötymalliin (STM, 2010). Korhosen ym. (2016) mukaan 

asiakasvastaavatoiminta perusterveydenhuollossa tukee monisairaiden ja paljon 

palveluja tarvitsevien asiakkaiden hoidon kokonaisuuden integrointia sekä lisää 

asiakkaiden tyytyväisyyttä hoitoonsa ja saamiinsa palveluihin. Leskelä ym. (2013) 

puhuvat palvelukoordinaattorimallista, jossa koordinaattori tuntee asiakkaat ja 

hänellä olisi budjettivalta sekä hoitovastuu heidän palveluistaan.  

Paljon palveluja tarvitsevan asiakkaan palveluohjauksen toimivuus korostuu 

sen kompleksisuutensa vuoksi. Parhaiten se onnistuu, jos intensiivisimmän 

työskentelyn piiriin valitaan kaikkein eniten apua tarvitsevat ja palveluohjauksesta 

hyötyvät asiakkaat (Honkakoski ym., 2015). Keskeistä on kirjattu suunnitelma 

hoidon ja palvelujen toteuttamiseksi (Hujala & Lammintakanen, 2018). Vehkon ym. 

(2016) mukaan yhä useammalle pitkäaikaissairaalle pitäisi laatia hoitosuunnitelma, 

joka sitouttaa potilasta hoitoon ja helpottaa terveydenhuollon ammattilaisen työtä 

kokoamalla yhteen potilaan hoitoon liittyvät tiedot. Myös muissa paljon palveluja 

tarvitsevien asiakkaiden tutkimuksissa on nostettu esille yksilöity hoitosuunnitelma 

(Pope ym., 2000; Witbeck ym., 2000; Wassmer ym., 2008; Shah ym., 2011). 

Hoitosuunnitelma ei ole kuitenkaan juurtunut perusterveydenhuollon 

avovastaanoton käytäntöihin. Valtiontalouden tarkastusviraston raportin (2017) 

mukaan liian lyhyt vastaanottoaika ei mahdollista asiakkaiden tarpeiden 

tunnistamista ja lainsäädäntö ohjaa heikosti hoitosuunnitelman käyttöä (myös 

Hujala & Lammintakanen, 2018). Toisaalta on näyttöä siitä, että vastuutyöntekijän 

nimeämisellä on hyötyä paljon palveluja tarvitsevalle asiakkaalle (esim. Kumar & 

Klein, 2013). Myös Laurant ym. (2018) päätyivät hoitajien työn vaikutuksia 

koskevassa katsauksessaan siihen näkemykseen, että koulutetut hoitajat tuottavat 

joko yhdenvertaista tai jopa parempaa hoidon laatua ja tuloksia kroonisesti sairaille 

potilaille verrattuna perusterveydenhuollon lääkäreihin. Syinä ovat potilaiden 

kokema tyytyväisyys sekä luultavasti pidemmät ja tiheämmät vastaanottoajat. 
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3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatio 

Monien asiakasryhmien hoidossa tarvitaan enemmän sote-palvelujen integraatiota 

(Curry & Ham, 2010; Goodwin ym., 2013; OECD, 2015; de Carvalho ym., 2017; 

Keskimäki ym., 2018), ja se on tutkimukseni keskeinen mielenkiinnon kohde. 

Integraatiota on tutkittu erityisesti terveydenhuollon kontekstissa kuluvan 

vuosikymmenen aikana, ja sitä on lähestytty eri julkisten palvelujen tasojen 

näkökulmasta (Shaw ym., 2011; Virtanen ym., 2017) sekä hyötyjen näkökulmasta 

(Armitage ym., 2009; Baxter ym., 2018). Seuraavissa kappaleissa käsittelen 

integraatiota käsitteenä ja sen erilaisia luokituksia, asiakaslähtöistä sote-

integraatiota sekä integraation rakentamista kansainvälisessä ja kansallisessa sote-

kontekstissa. 

3.1 Integraatio määrittelyinä 

Integraatiosta on mm. Armitagen ym. (2009) mukaan 175 erilaista ja osin 

päällekkäistä määritelmää. Myös Virtasen ym. (2017) mielestä integraatio-käsite 

on sirpaloitunut ja kulttuurisesti sekä hallintojärjestelmäkohtaisesti määrittynyt, 

vaikka sote-palveluintegraation tarpeet ovat eri maissa samansuuntaisia (Mur-

Veeman ym., 2008). Terveyshallintotieteen näkökulmasta integraatio-käsitteen 

määrittelyt liittyvät hallinnon ja johtamisen funktioihin (Vuori, 2005; Niiranen & 

Lammintakanen, 2011). Esimerkiksi Maailman terveysjärjestö (WHO) on vuonna 

2015 määritellyt neljä useimmiten käytettyä integraation määritelmää, joista 

terveydenhuoltojärjestelmälähtöisessä määritelmässä keskeistä on kokonaisuutena 

väestön terveyden edistäminen, ennaltaehkäisy, sairauden diagnosointi ja hoito 

sekä moniongelmaisten hoito, kuntoutus ja palliatiivinen hoito (WHO, 2015). 

Terveydenhuollon johtamisen näkökulmasta integraatiossa luodaan ja ylläpidetään 

yleistä rakennetta eri sidosryhmien ja organisaatioiden välillä ja koordinoidaan 

niiden mahdollisuuksia työskennellä itsenäisesti yhteisessä projektissa 

(Contandriapoulos ym., 2003). Yhteiskuntatieteellinen määritelmä pohjautuu 

Kodnerin ja Spreeuwenberin (2002) ajatuksiin integraatiosta johdonmukaiseksi 

joukoksi menetelmiä ja malleja rahoituksen, hallinnon, organisaation, 

palvelutuotannon ja klinikoiden välillä luoda yhteistyötä eri sektoreiden sisällä ja 

välillä. Tavoitteena on parantaa potilaan hoidon ja elämän laatua, asiakkaan 

tyytyväisyyttä ja järjestelmän tehokkuutta. National Health Servicen (NHS) 

yksilökeskeisessä määritelmässä (2011) keskeistä on potilaan oman suunnitelman 
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laatiminen yhdessä hoitavien tahojen kanssa tuoden hänen tarvitsemansa palvelut 

yhteen sekä tavoitteena potilaan saama hyöty.  

Shaw ym. (2011) katsovat, ettei integraatiota voida tarkastella kovin suppeasta 

näkökulmasta, vaan se on ikään kuin sateenvarjotermi niille ajatuksille ja 

periaatteille, jotka yhdistävät palvelujen käyttäjien, hoitohenkilöstön, johtamisen, 

palvelujen tuottajien, rekisterien, poliittisten päättäjien, yhteisöjen ja 

arvioitsijoiden näkökulmia (Valentijn ym., 2013). Integraatiota voidaan kuvata 

prosesseina, menetelminä ja työkaluina, jotka mahdollistavat integroitua hoitoa 

yhdistämällä terveydenhuollon eri tasoja muihin palvelujärjestelmiin, kuten 

pitkäaikaishoitoon, koulutukseen tai kotipalveluihin (Leutz, 1999). Shaw ym. 

(2011) kiinnittivät huomiota integraation (engl. Integration) ja integroidun hoidon 

(engl. Integrated care) määrittelyn eroihin. Integroidussa hoidossa on keskiössä 

potilaan tai asiakkaan näkökulma ja se, miten palvelut organisoidaan ja 

koordinoidaan paremmin potilaan tai asiakkaan näkökulmasta (Shaw ym., 2011; 

Valentijn ym., 2013; Valentijn, 2016; Breton ym., 2017; Goodwin ym., 2017). 

Integraatiolla vaikutetaan siten parempiin hoidon tuloksiin ja potilaan myönteisiin 

kokemuksiin (Goodwin & Smith, 2012). Pelkkä prosessien koordinaatio ei ratkaise 

kuitenkaan yhteisen päämäärän toteuttamista (Hietala ym., 2012). Integraatiossa on 

keskiössä kyky koordinoida tehokkaasti potilaan tarpeiden mukainen hoito sekä 

klinikka- että palvelujen tasolla (Curry & Ham, 2010). Integraatio tarkoittaa siten 

hoidon tuloksia ja koordinaatio keinoja, joilla ne saavutetaan (Shaw ym., 2011; 

Lillrank, 2012; Baxter ym., 2018). Integroidut toimintamallit vaativat enemmän 

yhteistä kieltä väestö- ja potilaskeskeisyydestä eri professioiden, organisaatioiden 

ja poliittisten tavoitteiden välillä (Ham & Walsh, 2013). Esimerkiksi Hamin (2018) 

mukaan integroitua hoitoa tapahtuu, mikäli NHS:n organisaatiot työskentelevät 

yhdessä paikallisen väestön tarpeet huomioiden. 

National Health Servicen (NHS, 2011) ja Shaw’n ym. (2011) yksilökeskeisen 

ja potilaskeskeisen integroidun hoidon määritelmät vastaavat Goodwinin ym. 

(2017) näkemystä integraatiosta. Goodwin ym. (2017) määrittelevät 

yksilökeskeisen ja integroidun potilaskeskeisen hoidon yksinkertaisesti 

lähestymistavaksi, jossa siiloutunut tai huonosti koordinoitu hoito johtaa yksilön 

haitallisiin hoitokokemuksiin tai -tuloksiin. Integroitu hoito parantaa hoidon laatua 

ja kustannusvaikuttavuutta takaamalla hoidon koordinaation potilaan tarpeiden 

mukaisesti (Goodwin ym., 2017; Baxter ym., 2018). Suomalaisessa kontekstissa 

puhutaan enemmän palvelujen integraatiosta. Virtasen ym. (2017) mukaan 

palveluintegraatiolla tarkoitetaan yhtenäistä asiakaslähtöistä palvelukokonaisuutta 

(myös Joronen ym., 2018), ja se voi toteutua sosiaali- ja terveyspalveluissa ns. 



33 

matalan kynnyksen, erityistason ja vaativien palvelujen välillä. Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitoksen (THL, 2018) määrittelyn mukaisesti palveluintegraatio 

tarkoittaa, että asiakas saa palvelunsa oikea-aikaisesti ja saumattomasti ja sosiaali- 

ja terveyspalvelut yhdistettynä asiakkaan tarpeiden perusteella. Tässä 

tutkimuksessa näen asiakaslähtöisen integraation koordinaatiota tärkeämpänä 

tavoitteena, ja sillä tarkoitan yksilöityä sote-palvelujen yhteen kokoamista.  

3.2 Integraatio luokituksina 

Integraatiosta on myös useita erilaisia luokituksia (Valentijn, 2016). Integraatiota 

voidaan luokitella ensinnäkin 1) makrotasolla järjestelmätasoisten hoito- ja 

palvelukokonaisuuksien yhdistämisenä koko väestöä koskeviksi, 2) mesotasolla 

integraatiossa on kysymys erityisryhmien integroituneesta hoidosta ja niiden 

sopimisesta tai 3) mikrotasolla yksittäisen potilaan tai asiakkaan hoidon 

koordinoinnista (Curry & Ham, 2010; Valentinjin ym., 2013; Breton ym., 2017). 

Shaw’n ym. (2011) mukaan kirjallisuudessa on kuvattu viisi integraation 

tyypiteltyä mallia. Erilaisia malleja ovat 1) systeeminen malli (Goodwin & Smith, 

2012; Valentijn ym., 2013; WHO, 2015; Valentijn, 2016), 2) normatiivinen malli 

(Kodner, 2009; Rosen ym., 2011; Valentijn, 2016), 3) organisaatiomalli (Ahgren & 

Axelson, 2005; Valentijn, 2016), 4) hallinnollinen malli (Rosen ym., 2011; 

Valentijn ym., 2013; Valentijn, 2016) ja 5) klinikkamalli (Rosen ym., 2011; 

Valentijn ym., 2013, 2016). Systeemisessä mallissa yhteensovitetaan yhteisen 

politiikan ja sääntöjen avulla paremmin koordinoitu hoito esimerkiksi sairaaloiden 

ulkopuolella monituottajaisessa palvelujärjestelmässä ja kansallisia insentiivejä 

luoden (Goodwin & Smith, 2012; Valentijn ym., 2013; WHO, 2015; Valentijn, 

2016). Normatiivisessa mallissa kehitetään yhteistä arvoperustaa, kulttuuria, 

visioita sekä jaettua johtajuutta organisaatioiden, ammattiryhmien ja yksilöiden 

välillä yhteisen tavoiteasetannan kautta (Kodner, 2009; Rosen ym., 2011; Valentijn, 

2016). Organisaatiomallissa koordinoidaan rakenteita, hallintoa ja yhteistyötä 

esimerkiksi yhteisen budjetoinnin kautta (Ahgren & Axelson, 2005; Valentijn, 

2016). Hallinnollisessa mallissa rakennetaan yhteisvastuuta mekanismien, 

informaation ja rahoituksen avulla (Rosen ym., 2011; Valentijn ym., 2013; 

Valentijn, 2016). Klinikkamallissa koordinoidaan informaatiota ja palveluja 

yksittäisessä potilasprosessissa, ja siinä korostuvat potilasohjaus, hoidon jatkuvuus, 

moniammatilliset hoitosuunnitelmat ja potilaan hoidon tuki (Rosen ym., 2011; 

Valentijn ym., 2013, 2016; Breton ym., 2017).  
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Toinen näkökulma on puhua a) horisontaalisesta, b) vertikaalisesta, c) 

sektoraalisesta tai d) koko järjestelmän integraatiosta (Goodwin & Smith, 2012). 

Horisontaalisessa mallissa on integroituna terveyspalvelut, sosiaalipalvelut sekä 

muut palvelujen tuottajat, jotka toimivat moniammatillisina tiimeinä tukien 

erityisasiakasryhmiä (Shaw ym., 2011). Vertikaalisessa integraatiossa 

perusterveydenhuolto, sosiaalipalvelut ja erikoissairaanhoito ovat luoneet 

parhaisiin käytäntöihin perustuvat hoitoketjut sairauksiin eri toimijoiden välille 

(Shaw ym., 2011; Virtanen ym., 2017). Sektoraalisessa integraatiossa esimerkiksi 

mielenterveyspalvelut on yhdistetty sekä horinsontaalisesti että vertikaalisesti 

moniammatillisiin tiimeihin perusterveydenhuollon, sosiaalipalvelujen ja 

erikoissairaanhoidon välillä. Haastavinta on koko järjestelmän integraatio, jossa 

sekä väestötasoinen että yksilökeskeinen lähestymistapa tarpeineen on huomioitu 

sote-palvelujen järjestämisessä (Goodwin & Smith, 2012; Ham, 2018).  

Integraatiota on kuvattu myös intensiteetin tai syvyyden luokituksina (Leutz, 

1999; Ahgren & Axellson, 2005; Shaw ym. 2011). Integraatiossa intensiteetti voi 

vaihdella sidonnaisuudesta tai vaihtoehtoisesti virtuaalisesta yhteydestä 

koordinaatioon tai täydelliseen integraatioon. Virtuaalisessa integraatiossa 

keskitytään tiedonkulkuun ja tehokkaisiin lähetekäytäntöihin. Koordinaatiossa 

kehitetään tiedonkulun lisäksi enemmän virallista yhteistyötä kuten hoitoketjuja eri 

palvelujentuottajien välillä. Asiakastyössä koordinaatio on palveluohjaustyyppistä 

toimintaa. Integraatio mahdollistuu tällöin yhteisen johdon kautta (Keskimäki ym., 

2018). Täydellisesti integroiduissa palveluissa hyödynnetään uusia 

organisaatiomuotoja ja yhteistä budjetointia määriteltyjen potilaiden tai väestön 

kesken. Foley ja Rixon (2014) ovat luokitelleet integraation syvyysasteita 

pinnallisesta integraatiosta syvempään integraatioon seuraavasti: rinnakkaiselo, 

yhteistoiminta, koordinaatio, yhteistyö ja yhteisomistus.  

Valentijn ym. (2013) ovat lähteneet hakemaan integraatiosta enemmän potilas- 

ja väestökeskeisempiä lähestymistapoja (myös Shaw ym., 2011) ja periaatteita sen 

luokittelemiseen erilaisten ulottuvuuksien välille (ns. sateenkaarimalli 

integroituneesta hoidosta). Valentijnin ym. (2013) sateenkaarimallin mukaisia 

mesotason integraation kansainvälisiä malleja on tutkinut 

kirjallisuuskatsauksessaan mm. Breton ym. (2017). Valentijnin (2016) mukaan 

klinikka- tai yksikkötasoisessa integraatiossa on keskiössä asiakasohjaus, hoidon 

jatkuvuus, moniammatilliset hoitosuunnitelmat ja asiakasta tukevat 

vuorovaikutussuhteet. Ammatillisessa integraatiossa korostuvat moniammatillinen 

koulutus ja tiimit, organisaatiotason integraatiossa taas yhteinen hallinto, strategia 

sekä vastuu ja luottamus. Systeemisessä integraatiossa ovat yhdenmukaiset puitteet 
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tukea hoidon koordinaatiota ja tiimityötä. Toiminnallisessa integraatiossa ovat 

vahvana jaettu tieto, yhteinen oppiminen ja tutkimus sekä säännöllinen palaute 

onnistumisesta. Normatiivisessa integraatiossa jaetaan yhteinen visio, arvot, normit 

ja hyödyn tavoittelu, ja tavoitteena on samanaikaisesti visionäärinen johtaminen ja 

hajautettu johtajuus. Seuraavassa (taulukko 2) on koottuna integraation luokituksia. 

Taulukko 2. Integraation luokituksia. 

Luokitukset Kuvaus Tekijä 

Makrotaso Järjestelmätasoisten hoito- ja 

palvelukokonaisuuksien 

yhdistäminen koko väestöä 

koskevaksi. 

Curry & Ham (2010), Valentijn 

(2016), Ham (2018) 

Mesotaso Erityisryhmien integroitunut hoito 

ja niistä sopiminen. 

Curry & Ham (2010), Valentijn ym. 

(2013), Breton ym. (2017) 

Mikrotaso Yksittäisen potilaan tai asiakkaan 

hoidon koordinointi. 

Shaw ym. (2011), Valentijn 

(2016), Breton ym. (2017), 

Goodwin ym. (2017), Virtanen ym. 

(2017) 

Systeeminen malli Yhteen sovitetun yhteisen 

politiikan ja sääntöjen avulla 

paremmin koordinoitu hoito 

monituottajaisessa 

palvelujärjestelmässä ja 

kansallisia insentiivejä luoden. 

Goodwin & Smith (2012), Valentijn 

ym. (2013), WHO (2015), 

Valentijn (2016) 

Normatiivinen malli Yhteinen arvoperusta, kulttuuri ja 

visio organisaatioiden, 

ammattiryhmien ja yksilöiden 

välillä yhteisten tavoitteiden 

saavuttamiseksi. 

Kodner (2009), Rosen ym. (2011), 

Valentijn (2016) 

Organisaatiomalli Rakenteiden, hallinnon ja 

yhteistyön koordinointi esimerkiksi 

yhteisen budjetoinnin kautta. 

Ahgren & Axelson (2005), 

Valentijn (2016) 

Hallinnollinen malli Yhteisvastuun rakentaminen 

informaation ja rahoituksen avulla. 

Rosen ym. (2011), Valentijn ym. 

(2013), Valentijn (2016) 

Klinikkamalli Informaation ja palvelujen 

koordinointi yksittäisessä 

potilasprosessissa. 

Rosen ym. (2011), Valentijn ym. 

(2013, 2016), Breton ym. (2017) 
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Luokitukset Kuvaus Tekijä 

Horisontaalinen integraatio Integroidut terveyspalvelut, 

sosiaalipalvelut sekä muut 

palvelujen tuottajat toimivat 

moniammatillisina tiimeinä tukien 

erityisasiakasryhmiä. 

Shaw ym. (2011), Goodwin & 

Smith (2012), Virtanen ym. (2017) 

Vertikaalinen integraatio Perusterveydenhuolto, 

sosiaalipalvelut ja 

erikoissairaanhoito ovat luoneet 

parhaisiin käytäntöihin perustuvat 

hoitoketjut eri sairauksiin 

toimijoiden välille. 

Shaw ym. (2011), Goodwin & 

Smith (2012), Virtanen ym. (2017) 

Sektoraalinen integraatio Esimerkiksi mielenterveyspalvelut 

on yhdistetty sekä 

horinsontaalisesti että 

vertikaalisesti moniammatillisiin 

tiimeihin perusterveydenhuollon, 

sosiaalipalvelujen ja 

erikoissairaanhoidon välillä. 

Goodwin & Smith (2012) 

Koko järjestelmän integraatio Integraatio, jossa on huomioitu 

hoidossa sekä väestön että 

yksilökeskeinen lähestymistapa 

tarpeineen. 

Goodwin & Smith (2012), Ham 

(2018) 

Tässä tutkimuksessa näkemykseni integraatiosta mukailevat mikrotason 

asiakaslähtöistä sote-integraatiota (Shaw ym., 2011; Valentijn ym., 2013; Valentijn, 

2016; Breton ym., 2017; Goodwin ym., 2017; Virtanen ym., 2017), jossa keskiössä 

ovat asiakkaan näkökulma, hänen saamansa hyöty, jaettu tietoon perustuva 

moniammatillinen hoitosuunnitelma sekä asiakasohjaus. Integraatio kattaa sekä 

perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon että sosiaalipalvelut, ja niillä on 

yhdyspinta asiakkaan muuhun toimintaympäristöön kuten sivistys- ja 

kulttuuripalveluihin, asumiseen tai työllisyyteen. 

3.3 Asiakaslähtöinen sote-integraatio 

Tässä tutkimuksessa keskityn asiakaslähtöiseen sote-integraatioon (Shaw ym., 

2011; Goodwin ym., 2017; Kaehne ym., 2018). Sosiaali- ja terveydenhuollossa 

puhutaan tänä päivänä paljon asiakaslähtöisyydestä, asiakaskeskeisyydestä ja 

asiakkaan tarpeiden huomioimisesta, ja niitä on myös tutkittu useissa sekä 

kotimaisissa (esim. Kiikkala, 2000; Kujala, 2003; Koponen ym., 2005; Ristaniemi, 
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2005; Julkunen & Heikkilä, 2007; Hanhirova ym., 2009; Laitila, 2010; Järnström, 

2011; Maijala ym., 2016; Ovaskainen ym., 2016) että kansainvälisissä (esim. 

Daniel & Darby, 1997; Korunka ym., 2007; Grizzle ym., 2009; Alharbi ym., 2012; 

Cliff, 2012; Trybou & Gemmel, 2016; Torjesen ym., 2017) tutkimuksissa. Sekä 

asiakas- että potilaslähtöisyys- tai -keskeisyys-käsitteitä käytetään rinnakkain ja 

toistensa synonyymeina (Hobbs, 2009) ja toisaalta niillä voidaan tarkoittaa eri 

yhteyksissä eri asioita (Michie ym., 2003). Kaikissa käsitemäärittelyissä ovat 

kuitenkin yhteneväisesti keskiössä asiakkaan tarpeet ja toiveet sekä asiakkaan 

autonomia hoidon ja palvelun lähtökohtana (Kaarakainen & Syrjänen, 2012). 

Seuraavassa kuviossa (1) on kuvattuna asiakaslähtöisyys ja sen lähikäsitteitä. 

 

Kuvio 1. Asiakaslähtöisyys ja sen lähikäsitteet. 

Asiakaslähtöisyydessä asiakas nähdään aktiivisena ja valintoja tekevänä yksilönä, 

johon olennaisesti liittyy itsemääräämisoikeus, tarpeiden korostuminen sekä 

mahdollisuudet oman hoidon ohjaukseen (Daniel & Darby, 1997; Kiikkala, 2000; 

McLaughlin & Kaluzny, 2000; Naumanen-Tuomela, 2001; Korunka ym., 2007; 

Valkama, 2009, 2012). Asiakaslähtöisyys vaatii toteutuakseen organisaatioiden 

asiakaslähtöistä toimintaa, asiakaslähtöistä yhteistyösuhdetta ja asiakaslähtöisesti 
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työskentelevän ammattilaisen toimintaa (Laitila, 2010). Terveydenhuollossa 

korostuu enemmän joko potilaslähtöisyys tai potilaskeskeisyys, jossa sekä potilaan 

tarpeet että toiveet ovat keskiössä (Robinson ym., 2008; Hobbs, 2009; Leventhal 

ym., 2012; Eloranta ym., 2014). Henkilöstön näkökulmasta olennaista on ollut 

potilassuuntautuneisuus eli henkilöstön kommunikoiva työote hoidon 

edesauttamiseksi (Rothman ym., 2006). Myös puhutaan potilasymmärryksestä eli 

potilaan oma ymmärrys omasta terveydentilasta ja hoidosta (Davis ym., 2006; 

Kessler ym., 2006; Walter ym., 2010). Asiakasymmärrystä käsitteenä voidaan 

kuvata seuraavasti: asiakkaita ymmärtävä organisaatio ennakoi asiakkaan tulevaa 

palvelutarvetta ja pyrkii muokkaamaan palveluita asiakkaan tarpeista käsin 

(Nordlund, 2009; Kaarakainen & Syrjänen, 2012) tai ymmärrystä asiakkaan 

tarpeista, tilanteesta ja siitä, miten hän kokee palvelun (Jäppinen & Nieminen, 2015; 

Jäppinen & Kulju, 2017). Organisaatio, joka toimii asiakasymmärrystä edistävästi, 

asettaa asiakkaan tarpeet, toiveet ja odotukset keskeiselle sijalle palvelujen 

tuottamisessa (Arantola & Simonen, 2009). Tavoitteena on suunnitella asiakkaille 

räätälöityjä joustavia ja sopivia palvelukokonaisuuksia muuttuvien tarpeiden 

mukaisesti (Kaarakainen & Syrjänen, 2012). 

Tarkastelen yhteenvedonomaisesti asiakaslähtöisen integraation käsitettä 

aikaisempiin integraation määrittelyihin perustuen. Kaikissa asiakaslähtöisyyttä 

painottavissa integraatiomäärittelyissä (esim. Shaw ym., 2011; NHS, 2011; 

Valentijn, 2016; Goodwin ym., 2017; Virtanen ym., 2017) ovat nousseet keskiöön 

asiakkaan tai potilaan näkökulma ja se, miten organisoidaan ja koordinoidaan 

palvelut paremmin tavoitteena potilaan saama hyöty (Wodchis ym., 2015; Virtanen 

ym., 2017). Myös National Audit Officen (2017) mukaan integraatio on potilaan 

asettamista keskiöön sekä palvelujen suunnittelussa että tuotannossa tavoitteena 

parantaa potilaan saamaa hyötyä, tyytyväisyyttä ja taloudellista vaikutusta. 

Asiakaslähtöisen sote-integraation nähdään parantavan hoidon laatua ja 

kustannusvaikuttavuutta (Goodwin ym., 2017). 

Asiakaslähtöisen palvelukulttuurin perustana ovat asiakkaan ja potilaan tarpeet 

(Virtanen ym., 2017) ja integraatiossa tulisi kiinnittää yhä enemmän huomiota 

asiakkaan, hänen perheensä ja yhteisönsä näkökulmaan (Shaw ym., 2011; Ham & 

Walsh, 2013) sekä organisaation kykyyn tehokkaasti koordinoida asiakkaan 

tarpeiden mukaista hoitoa (Goodwin ym., 2017; Strucktmans ym., 2018). Myös 

Timbel ym. (2017) tunnistivat, että nykyisissä hoitokäytännöissä, esimerkiksi 

diabeteksen hoidossa, tulisi ottaa paremmin huomioon palveluohjaus, yhteys 

sosiaalipalveluihin ja taloudelliset vaikutukset sekä tukea potilaan yksilöllisiä 

tarpeita ja edistää heidän aktiivista mukanaoloaan palveluiden suunnittelussa ja 
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toimeenpanossa. Keskeistä on potilaan tai asiakkaan oman suunnitelman 

laatiminen (Valentijn, 2016; van der Heide ym., 2018; Hujala & Lammintakanen, 

2018) yhdessä hoitavien tahojen kanssa ja tuoda hänen tarvitsemansa sote-palvelut 

yhteen (myös Sinervo ym., 2016). Valentijnin (2016) mukaan asiakaslähtöisessä 

integraatiossa on moniammatillisen hoitosuunnitelman lisäksi tärkeää 

asiakasohjaus, hoidon jatkuvuus ja asiakasta tukevat vuorovaikutussuhteet. 

Integroituneessa hoidossa hoitajien rooli nähdään vahvana (Syrjä ym., 2016), ja he 

huolehtivat asiakkaiden hoidosta hyvin itsenäisesti hoitosuunnitelman mukaisesti 

lääkäriä konsultoiden (Jolanki & Sinervo, 2016). Myös Suterin ym. (2017) mukaan 

onnistuneeseen integraatioon potilaskeskeisyyden lisäksi tarvitaan hoidon 

jatkuvuutta ja standardoitua hoitoa moniammatillisten tiimien kautta (Hujala & 

Lammintakanen, 2018). Tässä tutkimuksessa käsitän asiakaslähtöisellä sote-

integraatiolla asiakkaan yksilöllistä sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteen 

kokoamista. 

3.4 Integraatio kansainvälisessä sote-palvelujärjestelmässä 

Ymmärtääkseni paremmin asiakaslähtöistä sote-integraatiota tarkastelen sen 

rakentumista kansainvälisessä kontekstissa. Sote-integraation rakentaminen 

(Baxter ym., 2018) on kansainvälisessä kontekstissa edennyt hitaasti vaatien pitkän 

aikajakson (Minkman, 2017), ja sitä on lähdetty rakentamaan erilaisilla malleilla 

maittain (Milstein & Blankart, 2016; Koivisto & Liukko, 2017). Iso-Britannia on 

ollut Norjan ja Ruotsin lisäksi kansainvälisesti edistyneimpiä maita integraation 

rakentamisessa, mutta palveluintegraatiot ovat olleet paikallisia koskien yksittäisiä 

palveluita ja ovat edenneet bottom up -tyyppisesti (Virtanen ym., 2017). Poliittiset 

päättäjät, johtajat ja käytännön toimijat ovat tehneet valintoja, millä mallilla ja 

prosessilla integroitunutta hoitoa on haluttu edistää (Shaw ym., 2011). Steinin ja 

Reiderin (2009) tutkimuksen mukaan esimerkiksi Isossa-Britanniassa integraation 

rakentamisen kehityskohteina olivat 1960-luvulla moniammatillinen hoito, 1970-

luvulla kumppanuustoiminta ja 1980- ja 1990-luvuilla sairauksien 

kokonaisvaltainen hallinta. 2000-luvulla NHS on ajanut voimakkaasti integraation 

rakentamista ja nostanut kehittämisen keskiöön eri alojen yhteistyön, 

potilaskeskeisen hoidon, jaetun päätöksenteon ja integroidut hoitoketjut (Shaw ym., 

2011). Käytännössä integraation rakentaminen on näkynyt mm. yhdistämällä 

paikallisesti lääkäreiden, sairaalan ja mielenterveysyksikön palveluita tai 

tarjoamalla ikääntyneille henkilöille parempia yhdistettyjä terveydenhuollon ja 

kuntoutuksen palveluja (NHS, 2017). Hamin (2018) mukaan Iso-Britannia on 
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asettanut kasvavan ikääntyvän väestön ja taloudellisten resurssien rajallisuuden 

vuoksi tavoitteekseen saavuttaa länsimaiden kehittyneimmän integraation 

toteutumisen lähivuosien aikana. NHS:n mukaan integroitu hoito tapahtuu, mikäli 

organisaatiot tekevät yhteistyötä alueen väestön tarpeiden pohjalta, ja sitä onkin 

rakennettu Isossa-Britanniassa alueittain (esim. Blackpool, Dorset, Nottingham, 

Luton, Milton Keynes) erilaisilla malleilla. Joissakin malleissa tehdään myös 

yhteistyötä muiden paikallisten toimijoiden ja kolmannen sektorin kanssa (Ham, 

2018). Kaikista vaativin muoto integroidusta hoidosta on tavoite parantaa väestön 

terveyttä sairauksien ennaltaehkäisyn kautta ja vaikuttamalla laajemmin terveyden 

taustatekijöihin (myös Farmanova ym., 2019; Shand & Turner, 2019). Seuraavassa 

kuviossa (2) on Hamiä (2018) mukaillen NHS:n kooste integraatiosta yksilön ja 

väestön näkökulmasta suhteessa terveydenhuoltojärjestelmään.  

 

Kuvio 2. Yksilön ja väestön näkökulma integraatioon ja hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämiseen Hamiä (2018) mukaillen. 

Kohnin vuonna 2000 tehdyn tutkimuksen mukaan integraatio on edennyt hitaasti 

kahdesta syystä: 1) ollaan joko varhaisessa vaiheessa integraation kehittämisessä 

tai 2) sekä taloudelliset että ei-taloudelliset insentiivit eivät tue sen kehittymistä. 

Lähes 20 vuotta myöhemmin Baxter ym. (2018) ovat todenneet integraatiomallien 

olevan ensinnäkin sellaisia, joiden tavoite on parantaa suoraan potilaan hoitoa, 

toiseksi keskittyä organisaation ja järjestelmien muutoksiin, kolmanneksi 
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henkilöstön ja työkäytäntöjen muutoksiin tai neljänneksi taloudellisiin tai 

hallinnolliseen integraatioon. Minkmanin (2017) mukaan eri mailla on erilaisia 

näkemyksiä integraation rakentamisesta, ja ne ovat eri kehityksen tasoilla, mutta 

hän näkee tärkeäksi kokonaisvaltaisen integraation rakentamisen, vaikka se 

veisikin aikaa. Esimerkiksi Milstein & Blankart (2016) totesivat, että Saksalla on 

integraation kehittämisessä vielä pitkä matka johtaviin integraatiomaihin kuten 

Isoon-Britanniaan, Uuteen-Seelantiin tai Sveitsiin, vaikka se on tehnyt useita 

ohjelmia asian edistämiseksi. Koivisto ja Liukko (2017) totesivat katsauksessaan 

Baskimaan, Skotlannin ja Pohjois-Irlannin sosiaali- ja terveydenhuollon 

palvelujärjestelmäuudistuksesta erityisesti palveluintegraation näkökulmasta, että 

kullakin alueella uudistusten suunta oli sama kohti väestön tarpeisiin perustuvaa 

palveluintegraatiota, mutta kehittämisen kohteet erosivat. Baskimaassa 

uudistuksen keskiössä olivat integroidut perusterveydenhuollon ja 

erikoissairaanhoidon organisaatiot. Skotlannissa perustettiin sosiaali- ja 

terveydenhuollon kumppanuuksia. Pohjois-Irlannissa yhteensovittamista on tehty 

monialaisten palvelukeskusten ja integroitujen palvelukumppanuuksien avulla. 

Uudistukset olivat kesken ja edenneet hitaasti. Myös arviointitietoa toimeenpanon 

sujumisesta ja tuloksista oli niukasti vielä saatavilla. Pearson & Watson (2017) 

tunnistivat Skotlannin sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota koskevassa 

tutkimuksessaan alkuvaiheen kokemuksia integraation toimeenpanosta. Heidän 

huomionsa mukaan integraation rakentaminen on jätetty yksittäisille toimijoille. 

Integraation hyötyjä ei saavuteta, mikäli sillä ei ole selkeitä rakenteita ja tiedon 

liikkumista. Lisäksi tarvitaan kulttuurin muutosta. Vastaavasti Laitinen ym. (2018) 

ovat analysoineet kahdeksan kaupungin ja kuuden maan (Australia, Kanada, 

Alankomaat, Espanja, Iso-Britannia ja Yhdysvallat) osalta, millaista uuden julkisen 

hallinnan mukaista käytännön tason palveluintegraatiota on syntynyt sosiaali- ja 

terveyspalveluihin. Analyysi perustui haastattelemalla avainhenkilöitä ensinnäkin 

1) palvelujärjestelmän, strategioiden ja suunnittelun, 2) palvelujärjestelmän, 

organisaatioiden ja teknologian vuorovaikutuksen, 3) palvelujärjestelmän ja 

palvelujen käyttäjien integraation sekä 3) oppimisen ja innovaatioiden 

vaikutuksista uuden hallinnan mukaisessa palveluintegraatiossa. Jokaisessa 

kaupungissa oli hiljattain aloitettu integroituneita palveluja ja moniammatillisia 

ratkaisuja käyttäjien näkökulmien hakemisessa. Palvelujen käyttäjien sitoutumisen 

aste sekä moniammatillisten tiimien työ vaihtelivat. Paikallinen kulttuuri ja 

konteksti antoivat mallin ja muodon uudelle julkiselle hallinnalle ja sille, miten 

käyttäjät oli huomioitu palvelujen suunnittelussa.  
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Myös Virtasen ym. (2017) mukaan kansainvälisen tutkimuksen perusteella 

koko palvelujärjestelmätason integraatioita ei ole juurikaan tehty, vaan kyse on 

paikallisten ja korkeintaan alueellisten integraatiokokeiluiden ja toimenpiteiden 

analyysista. Kokeiluja on ollut esimerkiksi paljon palveluja tarvitsevien 

asiakkaiden psykiatrisen hoidon ja perusterveydenhuollon (Bestall ym., 2017) tai 

nuorten palvelujen (Morgan ym., 2019) yhdistämiseksi. Esteitä integraation 

toteutumiselle eri organisaatioiden, esimerkiksi perusterveydenhuollon ja 

erikoissairaanhoidon välille voi johtua integraation näkemisenä joko uhkana tai 

mahdollisuutena (Lester ym., 2004) ja miten integraatiolla voidaan vaikuttaa 

kompleksisiin ja muuttuviin sote-ongelmiin (Middleton ym., 2019) tai esimerkiksi 

tiedon puutteesta perusterveydenhuollon toiminnasta (McDermott ym., 2019). 

Loewenson ja Simpson (2017) ovat katsaukseen ja case-tutkimuksiin perustuen 

kuitenkin todenneet kaikille väestöryhmille tarpeelliseksi integroidun 

ennaltaehkäisyyn perustuvan väestötasoisen perusterveydenhuollon, joka on 

saavutettavissa, ymmärrettävissä, koordinoitu ja käyttää uusinta teknologiaa 

terveyden edistämisessä. Myös Minkman (2017) näkee, että 

integraatiotutkimuksessa ei tulisi keskittyä pelkästään sen käytäntöihin, 

kustannuksiin ja tuloksiin, vaan olla kiinnostunut myös, kuinka organisoida 

tehokas paikallinen hallinto, joka kattaa väestön integraation tarpeet ja näkökulmat. 

Tutkimuksen kohteena olisi silloin jaettu päätöksenteko, luottamus, johtajuus, 

omistajuus ja vastuullisuus sekä myös asiakkaat. Farmanovan ym. (2019) mukaan 

yhdistettyä yksilön integroitua hoitoa ja väestökeskeistä lähestymistapaa voidaan 

tukea yhteisellä strategialla ja interventioilla sairauksien ehkäisyyn, terveyden 

edistämisen sosiaalisten vaikutuksien määrittelemisellä ja edistämällä omaehtoista 

terveyttä sekä väestö- että yksilötasolla. 

3.5 Integraatio suomalaisessa sote-palvelujärjestelmässä 

Asiakaslähtöisen sote-integraation rakentumista Suomessa tarkastelen historian, 

lainsäädännön, hallinnollisten rakenteiden, kehittämishankkeiden ja sote-

uudistuksen näkökulmasta. Kotimaista tutkimustietoa sote-integraatiosta ei ole 

vielä paljon löydettävissä tai on vain yksittäisiä tutkimuksia (esim. Hammar, 2008; 

Kokko, 2009; Tepponen, 2009; Hietala ym., 2012; Joensuu ym., 2013; Keskimäki 

ym., 2018; Tuominen ym., 2019).  

Suomalaista sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestelmiä on rakennettu erillisinä, 

ja vuosikymmenien aikana sosiaali- ja terveyspalvelut ovat useissa kunnissa 

rakentuneet toiminnallisesti erilleen, vaikka hallinnollisia yhdistämisiä 
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käynnistettiin valtionosuusuudistuksen jälkeen vuonna 1993. Palvelujen 

integraatiota ovat estäneet monet seikat, kuten jäykät organisaatiorajat ja erityisesti 

hyvinvointiammatteihin liittyvien professioiden erittäin vahva asema (Virtanen ym., 

2017). Terveydenhuollon peruspilari on kansanterveyslain voimaantulon jälkeen 

vuodesta 1972 alkaen rakentunut terveyskeskusten ympärille (Kokko, 2009). 

Suomalaisessa sote-palvelujärjestelmässä terveyskeskus on kuntalaisille ja 

asiakkaille tärkeä paikka, ja siihen liittyy ristiriitaisia merkityksiä liittyen 

palvelujen saatavuuteen, saavutettavuuteen ja laatuun (mm. Tiirinki, 2014). 

Suomea on pidetty kuitenkin kansainvälisesti integraation edelläkävijänä, sillä 

terveyskeskuksiin pyrittiin kokoamaan kansanterveystyönä perustason 

sairaalahoito, ehkäisevä terveydenhuolto ja fyysiseen ja sosiaaliseen ympäristöön 

sekä yhteisöihin kohdistuva terveyden edistäminen (Kokko, 2009; Lehto, 2012). 

Terveyskeskusten asiakastason integraatiosta esimerkkinä ovat yhteiset äitiys- ja 

lastenneuvolat (Lehto, 2016) ja sosiaalihuollon kotipalvelujen ja terveydenhuollon 

kotisairaanhoidon yhdistyminen kotihoidoksi (Tepponen, 2009). Integroinnin 

yleisimmät tavat näyttävät kuitenkin esimerkiksi suomalaisessa kotihoidossa 

olevan enemmän rakenteellisia (Tepponen, 2009; Hietala ym., 2012). 

Sosiaalipalvelujen kehittymistä on taas ohjannut moninainen sosiaalihuollon 

lainsäädäntö, joista esimerkkeinä sosiaalihuoltolaki (1301/2014), lastensuojelulaki 

(417/2007), laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja 

tukitoimista (380/1987), laki kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1977) ja laki 

ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja 

terveyspalveluista (980/2012). 

Vuoden 1984 valtionosuusuudistuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon 

integraatiota pyrittiin edistämään yhdistämällä sosiaalihuollon, 

perusterveydenhuollon ja sairaalalaitoksen valtionavustukset kuntien toimintaa 

rahoittavaksi valtionosuusjärjestelmäksi. Uudistuksen tavoitteena oli kannustaa 

kuntia järjestämisvastuussa tehostamaan palvelujärjestelmäänsä mm. 

sosiaalihuollon ja perusterveydenhuollon hallinnon yhdistämisellä (Lehto, 2016). 

Perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen järjestämiseen liittyvää lainsäädäntöä 

on uudistettu vuosikymmenien kuluessa tukemaan sosiaali- ja terveydenhuollon 

yhteistyötä myös eri kuntien välillä. Esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon 

suunnittelusta ja valtionavustuksesta annetun lain (1706/2009) 4 §:n mukaan kunta 

voi järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon alaan kuuluvat tehtävät hoitamalla 

toiminnan itse, sopimuksin yhdessä muun kunnan tai muiden kuntien kanssa taikka 

olemalla jäsenenä toimintaa hoitavassa kuntayhtymässä. Paras-puitelaki (Laki 

kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta 169/2007) sovitti yhteen monilla 
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yhteistoiminta-alueilla sosiaali- ja terveyspalveluja pääasiassa 

kuntayhtymämuodolla. Vuonna 2018 perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelut 

järjesti itse 78 kuntaa. Väestöstä 50 prosenttia asui näissä kunnissa. Yhteistoiminta-

alueita oli yhteensä 59 ja niissä 217 kuntaa. Väestöstä 50 prosenttia asui 

yhteistoiminta-alueilla (Kuntaliitto, 28.11.2018).  

Jokaisen kunnan on kuuluttava erikoissairaanhoidon järjestämisessä 

sairaanhoitopiiriin (Laki erikoissairaanhoidosta 1062/1989). Sairaanhoitopiirejä on 

Suomessa vuonna 2018 yhteensä 20, joista viisi on yliopistollisen keskussairaalan 

sisältäviä kuntayhtymiä (Helsinki ja Uusimaa, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, 

Pohjois-Savo, Pohjois-Pohjanmaa). Joissakin maakunnissa on tehty integraation 

näkökulmasta perusterveydenhuollon, sosiaalipalvelujen ja erikoissairaanhoidon 

yhteisiä kuntayhtymiä, esimerkiksi Kainuu, Etelä-Karjala, Pohjois-Karjala, Keski-

Pohjanmaa ja Kymenlaakso. Lähes koko maakunnan kattavia ratkaisuja on Päijät-

Hämeessä ja Etelä-Savossa. Lisäksi kuusi Keski-Uudenmaan kuntaa on 

muodostanut kuntayhtymän, joka vastaa vuoden 2019 alusta lukien kuntien 

vastuulla olevien sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä. Integroitujen sote-

palvelujen piirissä on vuoden 2019 alusta lukien maakunnallisten kuntayhtymien 

alueella yhteensä yli 900 000 asukasta (Myllärinen, 2018). 

Vuosikymmenien aikana useissa eri hankkeissa, esimerkiksi Toimiva 

terveyskeskus- (Saarelma ym., 1994), Hyvä vastaanotto- ja Potku-hankkeissa 

(STM, 2016), ja kaupungeissa (esim. Lahti ja Hämeenlinna) on lähdetty 

kehittämään hoidon integraatiota ja asiakkaan sujuvaa palveluketjua. Asiakkaita on 

pyritty ryhmittelemään pitkäaikaissairaisiin ja satunnaisesti palveluja käyttäviin tai 

keskittämällä paljon palveluja tarvitsevat asiakkaat yhden terveysaseman tai 

hoitotiimin alaisuuteen (Syrjä ym., 2016). Pitkäaikaissairaiden hoidon osalta on 

puhuttu ns. terveyshyötymallista, jonka tavoitteena on tuottaa terveyshyötyä 

pitkäaikaissairauksien hoidossa ja ennaltaehkäisyssä. Mallissa on kuusi elementtiä, 

joista keskeisiä ovat omahoidon tuki, palveluvalikoima, päätöksen tuki ja kliiniset 

tietojärjestelmät (STM, 2008). Suomalaiseen terveyshyötymalliin sisältyy 

asiakasvastaavatoiminta (STM, 2010). Asiakasvastaavat eli case managerit 

vastaavat monisairaiden kokonaishoidon koordinoinnista ja omahoitoon 

voimaannuttamisesta (myös Kanste ym., 2009). Myös monissa kansallisissa 

kehittämisohjelmissa, kuten Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma (STM, 

2016), on nostettu esille palvelujen kehittäminen kokonaisuutena. Useissa 

kaupungeissa (esim. Oulu ja Helsinki) tai kuntayhtymissä (esim. Siun sote, Soite) 

on kehitetty perhekeskuksia, jolla tarkoitetaan lapsille ja perheille suunnattuja 

hyvinvointia ja terveyttä sekä kasvua ja kehitystä edistäviä sekä varhaisen tuen ja 
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hoidon palveluja. Käytännössä alle kouluikäisten lapsiperheiden sosiaali- ja 

terveyspalvelut, kuten neuvola, perhetyö, kotipalvelu ja perheneuvola, ovat 

hallinnollisesti ja toiminnallisesti saman katon alla (Keskimäki ym., 2018). 

Perhekeskusmallissa verkostomainen yhteistyö on tärkeää myös 

varhaiskasvatuksen ja kunnan muiden toimintojen välillä sekä järjestöjen ja 

seurakunnan kanssa. Myös muissa maissa (esim. Ruotsi, Norja, Tanska, Iso-

Britannia, Alankomaat) on osittain samantyyppisiä perhekeskuksia kuin Suomessa, 

ja ainakin Isossa-Britanniassa kokemukset ja hyödyt on koettu myönteisinä 

(Joronen ym., 2018). Suurissa kaupungeissa (esim. Oulu, Helsinki, Tampere) ja 

myös pienemmissä kunnissa (esim. Sodankylä, Akaa) tai kuntayhtymissä (esim. 

Siun sote) on lähdetty erityisesti uudisrakentamisen yhteydessä sovittamaan yhteen 

sosiaali- ja terveyspalveluja saman katon alle ns. hyvinvointikeskuksiin 

(Keskimäki ym., 2018). Samoissa tiloissa tai organisaatiossa toimiminen ei 

kuitenkaan automaattisesti merkitse joustavaa yhteistyötä, vaan sen tueksi tarvitaan 

selkeitä toimintakäytäntöjä ja johtamista (Sinervo ym., 2016). 

Virtasen ym. (2017) mukaan Suomi on ollut jo vuosikymmeniä integraation 

mallimaa kansainvälisesti, mutta integraatio on toistaiseksi toteutunut melko 

vähäisesti sote-palvelujärjestelmän tasolla. Myös hyvien käytäntöjen vaikutus on 

jäänyt vähäiseksi ja pistemäisiksi kokonaisuuden kannalta. Kansallista sote-

uudistusta on tehty vuosia, ja esimerkiksi Sipilän hallituksen sote-uudistuksessa 

tavoiteltiin muista maista poiketen sote-integraation edistämistä lainsäädännön 

keinoin (Tynkkynen ym., 2016; Keskimäki ym., 2018). Sote-palvelujen 

järjestämisen esitettiin siirtyvän 18 maakunnalle (Hallituksen esitys laiksi sosiaali- 

ja terveyspalvelujen järjestämisestä 15/2017). Samalla sosiaali- ja 

terveyspalvelujen järjestäminen ja tuottaminen suunniteltiin erotettavaksi. 

Palvelujen integraatiosta säädettiin sekä esitetyssä järjestämislaissa että 

valinnanvapauslaissa (Hallituksen esitys valinnanvapauslainsäädännöksi 8.3.2018). 

Sote-palveluja tuottaisivat pääasiassa maakunnan liikelaitokset ja sote-keskukset. 

Järjestämisvastuussa oleva maakunta huolehtisi siitä, että palvelujen tuottajat 

toimivat keskenään yhteistyössä asiakkaan yhteen sovitettujen palvelujen 

turvaamiseksi. Sipilän hallituksen ajama sote-uudistus kariutui 8.3.2019, kun 

hallitus erosi ja jatkoi toimitusministeristönä hallituskauden loppuun.  

Pääministeri Antti Rinteen hallitus haluaa käynnistää sote-uudistuksen 

valmistelun uudella hallituskaudella vuosille 2019–2022. Hallitusohjelmassa 

(6.6.2019) linjatun mukaisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden ja pelastustoimen 

järjestäminen kootaan kuntaa suuremmille itsehallinnollisille alueille, 18 

maakunnalle edellisen hallituksen linjauksen mukaisesti. Lisäksi hallitus selvittää 
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Uudenmaan, pääkaupunkiseudun tai Helsingin alueen erillisratkaisun yhteistyössä 

alueen kaupunkien ja kuntien kanssa vuoden 2019 loppuun mennessä. Maakunnat 

tuottaisivat palvelut pääosin julkisina palveluina. Yksityinen ja kolmas sektori 

toimisivat täydentävinä palveluiden tuottajina. Kuntien osalta sote-palvelujen 

tuottamismahdollisuus ratkaistaan erillisen selvityksen pohjalta vuoden 2019 

loppuun mennessä. Hallitusohjelman mukaan tavoitteena on vahva integraatio 

seuraavan linjauksen mukaisesti: 

”Sosiaalipalveluiden ja terveydenhuollon sekä perus- ja erityistason 

palveluiden yhteensovittaminen eli integraatio ja eri ammattiryhmien välinen 

yhteistyö on saumatonta, jotta palvelut eivät pirstoudu ja alueilla on 

edellytykset ja kannuste suunnitella palveluja kokonaisuutena.”  

Sipilän hallituksen kansallisessa sote-uudistuksessa asiakkaiden tarpeiden 

yhteensovittavina tekijöinä nähtiin yhteisen asiakassuunnitelman laatiminen ja 

vastuutyöntekijän nimeäminen. Yhteen yhteiseen asiakassuunnitelmaan koottaisiin 

kaikki asiakkaan tarvitsemat palvelut (Hallituksen esitys 

valinnanvapauslainsäädännöksi 8.3.2018). Yhteisen suunnitelman tarve on noussut 

esille myös LAPE-muutosohjelman Yksi lapsi, yhteinen suunnitelma -työryhmän 

raportissa (Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2017:36). 

Työryhmän näkemyksen mukaan laaja-alaisesti ja moniammatillisesti yhteisesti 

laadittu yhden lapsen perheen kanssa suunnitelma johtaisi parempaan hoidon ja 

palvelun laatuun ja tuen avun saamiseen. STM:n neuvottelevan virkamiehen Satu 

Karppasen kolumnin (5.7.2018) mukaan asiakassuunnitelma on osa asiakkaan 

palveluihin ohjaamista ja väline asiakkaan palvelukokonaisuuden hallinnalle ja 

koordinoinnille. Asiakas- ja palveluohjauksen kokonaisuuteen kuuluisi 

palvelutarpeiden arviointi, asiakassuunnitelman valmistelu sekä palveluja 

koskevien päätösten tekeminen. Silloin kun asiakkaan palvelun tarve ei ole vain 

lyhytaikaista tai tilapäistä, asiakkaalle olisi nimettävä omatyöntekijä. Karppasen 

(2018) mukaan yhteisen asiakassuunnitelman merkitys ei kuitenkaan ole niinkään 

sen juridisessa velvoittavuudessa vaan siinä, että se kokoaa asiakkaan tarpeita 

vastaavat palvelut kokonaisuudeksi ja tarvittavat ammattilaiset tiiviiksi verkostoksi 

asiakkaan ympärille.  

Tietojärjestelmien rooli on merkittävä asiakaslähtöisten sote-palvelujen ja 

palvelukonseptien uudistamisen tukijana ja mahdollistajana (Virtanen ym. 2017). 

Sipilän hallituksen kaatuneessa esityksessä asiakassuunnitelma toimisi järjestäjän 

ja tuottajan yhteistyötä koordinoivana asiakirjana, jota tuettaisiin Kanta-palveluun 

rakennettavilla sote-integraatiota vahvistavilla yhteisillä palveluilla (Sote-
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valiokunnan mietintöluonnos HE 16/2018 vp). Suomalainen sosiaalihuollon 

lainsäädäntö (esim. sosiaalihuoltolaki 1301/2014) edellyttää kuitenkin, että 

asiakkaalle tehdään palveluista valituskelpoiset päätökset ja terveydenhuollossa 

annettava hoito perustuu lääkärin hoitoratkaisuihin. Toisaalta jo nykyisen 

lainsäädännön puitteissa on mahdollisuus laatia yhteinen asiakassuunnitelma. 

Laissa sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista (254/2015) todetaan, että ns. 

yhteisasiakkaalle voidaan laatia yhteinen asiakassuunnitelma, joka tallennetaan 

sosiaalihuollon asiakasrekisteriin ja josta voidaan tallentaa tarvittaessa kopio 

potilasrekisteriin (7§). Asiakastietojen kirjaaminen organisaatioiden välisessä 

monialaisessa yhteistyössä (8§) on myös mahdollista salassapitosäännösten 

estämättä. Monialaiseen yhteistyöhön osallistuvat henkilöt voivat kirjata 

organisaationsa asiakirjoihin sellaiset yhteistyössä saamansa sosiaalihuollon 

asiakastiedot, jotka ovat tarpeellisia yhteisen asiakkaan hoitamiseksi, ja tallentaa 

yhteistyön perusteella esimerkiksi laaditun asiakassuunnitelman. Sosiaali- ja 

terveysministeriö on myös valmistellut asiakas- ja potilaslakia (STM074:00/2018), 
johon koottaisiin asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeutta tukevia ja 

rajoitustoimenpiteiden käyttöä koskevia säännöksiä. Myös asiakas- ja potilaslain 

valmistelu jäi kesken viime hallituskaudella. 

Yhteinen asiakassuunnitelma olisi mahdollistanut asiakaslähtöisen sote-

integraation kansallisen sote-uudistuksen uutta lainsäädäntöä valmisteltaessa. Sote-

uudistuksen käsittelyn edetessä asiakassuunnitelman sitovuus on ollut 

perustuslakivaliokunnan lausuntojen kohteena (esim. PeVL 15/2018 18.6.2018, 

PeVL 65/2019 25.2.2019). Perustuslakivaliokunnan mukaan 

valinnanvapauslakiesityksessä asiakassuunnitelmaa koskevaa sääntelyä on 

selkeytettävä siten, että laista käyvät ilmi suunnitelman oikeusvaikutukset ja niihin 

liittyvä asiakkaan mahdollisuus valittaa suunnitelmasta. Epäselvää on myös ollut 

asiakassuunnitelman suhde palvelutarpeen arviointiin ja palvelujen toteuttamiseen. 

Perustuslakivaliokunta katsoi, että asiakassuunnitelman muuttamisesta tulee säätää 

ehdotettua tarkemmin ja merkittävät, palvelutarpeen arviointiin kytkeytyvät 

muutokset asiakassuunnitelmaan on tehtävä palveluista viime kädessä vastuussa 

olevan maakunnan liikelaitoksen toimesta. Sosiaali- ja terveysministeriö esitti 

27.2.2019 antamassa vastineessaan, että palveluntuottajien olisi ilmoitettava 

asiakassuunnitelman merkittävistä muutostarpeista maakunnan liikelaitokseen. 

Liikelaitos tekisi nämä muutokset. Lisäksi säädettäisiin, että suunnitelman 

yhteenvedosta tulee näkyä tieto asiakkaalle annettavista palveluista 

vastuuhenkilöineen. Asiakassuunnitelmaa koskeva lainsäädäntöuudistus jäi Sipilän 
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hallitukselta kesken. Rinteen hallitusohjelmassa (6.6.2019) palvelujen 

yhteensovitusta kuvataan seuraavasti: 

”Palveluiden yhteensovittamisen tavoitteena on yhtenäiset palveluketjut ja 

erityisesti paljon palveluja tarvitsevien ihmisten hoidon ja hoivan 

kehittäminen.” 

”Digitalisaation keinoja hyödynnetään nykyistä merkittävästi enemmän 

palvelutarpeessa olevien varhaisen tukemisen ja yhteisasiakkuuden tehokkaan 

hoitamisen tueksi.” 

Linjausta yhteisen asiakassuunnitelman käyttöönotosta ei ole Rinteen 

hallitusohjelmasta nähtävissä. 

Asiakaskohtaiseen terveydenhuollon potilas- ja asiakastietojen 

tiedonhallintaan on Suomessa rakennettu valtakunnalliset sosiaali- ja 

terveydenhuollon Kanta-palvelut. Tiedonsaannin näkökulmasta tilanne on 

kansallisesti ratkaistu henkilökohtaisen asiointitilin (Suomi.fi) sekä 

terveystietokannan (Kanta.fi) avaamisella käyttöön ja parhaillaan rakentuvan 

sosiaalipalvelujen yhdistämisellä Kanta.fi-palveluun. Potilastiedon arkisto tarjoaa 

potilasta hoitaville terveydenhuollon ammattihenkilöille yli organisaatiorajojen 

mahdollisuuden nähdä potilasta koskevat tutkimus-, hoito- ja lääkitystiedot. 

Potilastietojen luovutus organisaatiosta toiseen edellyttää aina potilaan voimassa 

olevaa suostumusta. Kansalainen saa Omakanta-palvelussa käyttöönsä omat 

terveydenhuollossa kirjatut lääke- ja terveystietonsa. Omakannassa hän voi myös 

hallinnoida tietojaan. Tietojen tallentaminen perustuu potilastietojärjestelmiin 

toteutettuihin tietomäärityksiin, kuten tietosisältöihin, luokituksiin ja koodistoihin. 

THL ohjaa tietosisältöjen yhdenmukaistamista (THL, 3.8.2018). Kanta.fi-

palvelujen reaaliaikaisuus on vielä puutteellinen (Vakkala & Palo, 2016; Hujala & 

Lammintakanen, 2018) eikä nykyinen toimintamalli takaa asiakaskohtaisen tiedon 

liikkumista asiakaslähtöisen integraation toteutumiseksi. 
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4 Tietoperustainen johtaminen 
asiakaslähtöisessä sote-integraatiossa 

Paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden asiakaslähtöistä sote-integraatiota (esim. 

Shaw ym., 2011; Wodchis ym., 2015; Bunn ym., 2017; de Carvalho ym., 2017; 

Goodwin ym., 2017; van der Heide ym., 2018; Rijken ym., 2018) ja sen 

edellytyksiä hahmotan terveyshallintotieteellisellä lähestymistavalla 

tietoperustaisen johtamisen (Prusak, 2001; Rytilä, 2011; Dalkir, 2013; Ali ym., 

2017; Hislop ym., 2018) näkökulmasta.  

4.1 Tietoperustainen johtaminen 

Tietoperustaisuus käsitteenä pohjautuu näkemykseen tiedosta organisaation 

tärkeimpänä resurssina (Grant, 1996). Tiedon lähteitä voivat olla tutkimukseen 

perustuva näyttö, hyväksi havaittu ja koettu toimintamalli sekä kokemukseen 

perustuva näyttö (Rytilä, 2011; Dalkir, 2013; Hislop ym., 2018). Yleinen lähtökohta 

tiedon tarkasteluun, erityisesti objektivistisen näkemyksen mukaan on jaotella tieto 

erilaisiin kategorioihin ja tasoihin lähtien datasta ja informaatiosta päätyen 

älykkyyteen ja viisauteen (Hislop, 2005). Yleisemmin tieto muodostetaan eri tiedon 

lähteistä palapelin tavoin, jolloin henkilökohtaiset kokemukset, asiantuntemus ja 

kokemustaustat vaikuttavat oleellisesti kokonaistiedon rakentumiseen, 

analysointiin ja siihen, miten tietoa voidaan käyttää omassa organisaatiossa (Rytilä, 

2011; Dalkir, 2013; Hislop ym., 2018). Tiedon luomisen ja hakemisen, tiedon 

jakamisen ja yhdistämisen kautta tieto muuntuu informaatioksi (Garavelli ym., 

2002; Hislop, 2005). Tietointensiivisen palveluorganisaation muuttuminen ja 

uudistuminen tarkasteltuna tiedon näkökulmasta tuo uutta ymmärrystä siihen, 

mihin asioihin organisaation tulisi kiinnittää huomiota palvelutoiminnan 

suunnittelussa yrittäessään selviytyä muuttuvassa toimintaympäristössä (Rytilä, 

2011; Ali ym., 2017).  

Tietoperustaisesta johtamisesta (engl. Knowledge-based management) on 

olemassa useita erilaisia määritelmiä (Mehrizi & Bontis, 2009; Hislop ym., 2018). 

Yksi keskeinen tapa on määritellä tietoperustainen johtaminen teknologia- ja 

ihmiskeskeisenä lähestymistapana. Tietoperustaisessa johtamisessa korostuvat 

toisaalta informaatioteknologian hyödyntäminen sekä ihmisten johtaminen tiedon 

käytössä ja hyödyntämisessä (Hislop ym., 2018). Tietoperustaisella johtamisella 

tarkoitetaan faktoihin ja tosiasioihin perustuvaa johtamista ja toimintaa (esim. 

Prusak, 2001) sekä tieteellisen ja analysoidun tiedon yhdistämistä johtamiseen ja 
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päätöksentekoon (Learmont & Harding, 2006). Tietoperustaisessa johtamisessa 

korostuvat näyttö eli evidenssi, tieto ja tiedon käyttö välineenä ja myös 

kokemuksellisuus (Pfeffer & Sutton, 2006) sekä halukkuus käyttää johtamisessa 

parasta mahdollista saatavilla olevaa tietoa ja toimia johtamis- ja esimiestyössä sen 

mukaisesti (Bolton & Heath, 2005; Pfeffer & Sutton, 2006; Stenvall & Virtanen, 

2007; Simonen ym., 2009). Tietoperustaisessa johtamisessa hyödynnetään 

organisaation tietoperustaa, yksilöllistä osaamista ja innovaatioita tehokkaan ja 

tuottavan organisaation saavuttamiseksi (Dalkir, 2013), ja sen johtamisen 

onnistumisessa on merkityksellistä tiedon laatu (Ali ym., 2017). Stenvallin ja 

Virtasen (2007) mukaan tietoperustainen johtaminen perustuu parempaan 

ymmärtämykseen, syvempään logiikkaan ja tosiasioihin, jotka antavat johdolle 

mahdollisuuden tehdä toisin. Seuraavassa kuviossa (3) on kuvattu tietoperustaista 

johtamista mukaillen Prusakia (2001), Hislopia (2005), Learmontia ja Hardingia 

(2006) ja Pfefferiä ja Suttonia (2006). 

 

Kuvio 3. Tietoperustainen johtaminen mukaillen Prusakia (2001), Hislopia (2005), 

Learmontia ja Hardingia (2006), Pfefferiä ja Suttonia (2006). 

Baskervillen ja Dulipovicin (2006) tietoperustaisen johtamisen kolmitasoisessa 

jaottelussa ensimmäinen luokka on rationaalinen tietoperustainen johtaminen 

sisältäen tiedon, talouden ja strategisen johtamisen teoriat. Toinen kategoria pitää 

sisällään tietojohtamisen prosessin, organisaatiokulttuurin, organisaatiorakenteen, 

organisaation käyttäytymisen ja tietopohjaiset systeemiteoriat. Kolmas kategoria 

kohdistuu tietoperustaisen johtamisen arviointiin ja mittaamiseen sisältäen myös 

laatujohtamisen ja tulosjohtamisen. Myös Rytilän (2011) mukaan tietoperustainen 

johtaminen on johtamisote, jossa yhdistyvät liikkeenjohdollinen sekä 

henkilöstöjohtamisen osaaminen sekä kyvykkyys kokemusperäisen tiedon 
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käyttämiseen ennakoivaan, tavoitteelliseen johtamiseen. Organisaatioiden 

johtamiskäytännöillä, johtamisen visionäärisyydellä, henkilöstön mukaan 

ottamisella, luovia työtapoja soveltavilla tiimiorganisaatiolla ja asiakkaiden 

kehittämistyöhön mukaan ottamisella on merkittävämpi rooli onnistumisessa (Ali 

ym., 2017; Hislop ym., 2018). Sen vuoksi tietoperustainen johtaminen on enemmän 

prosessi ja tietotyötä kuin pelkästään sen johtamista (Newell, 2015). Virtasen ym. 

(2017) mukaan palvelutuotannon johtaminen, hallittavuus ja ohjattavuus 

integroidussa palvelujärjestelmässä ratkaisevat, miten integraatio onnistuu ja miten 

toiminnanohjaustieto saadaan kytkettyä integraation kannalta merkittäviin 

johtamiskysymyksiin. Avainasemassa adaptiivisen muutoskapasiteetin 

vahvistamisessa on ylimmän johdon lisäksi esimiehet ja keskijohto. Johtamisen on 

nähty olevan kaikista tärkein ja ratkaiseva tekijä terveydenhuollon tietoperustaisen 

johtamisen onnistumisessa ja sisällön laadussa (Aki ym., 2017). Tässä 

tutkimuksessa tietoperustaisella johtamisella tarkoitan tiedon muodostumista ja 

muuttumista asiakasymmärrykseksi osana monialaista sote-palvelujen yhteistyötä 

ja johtamista keskittyen asiakaslähtöiseen sote-integraatioon.  

4.2 Tietoperustaisuus asiakaslähtöisen sote-integraation 

johtamisessa 

Tietoperustainen johtaminen korostaa tieteelliseen tietoon ja näyttöön perustuvaa 

johtamista (Prusak, 2001, 2011; Learmont & Harding, 2006; Pfeffer & Sutton, 2006) 

ja toimia johtamisessa sen mukaisesti (Stenvall & Virtanen, 2007; Simonen ym., 

2009). Tietoperustaista johtamista voidaan tarkastella myös ongelmalähtöisesti 

(Jalonen, 2013) ja pohtia, miten tieto saadaan kytkettyä ongelman tunnistamisen 

jälkeen (Zack, 2001; Jalonen, 2015) johtamisen ratkaisuihin (Virtanen ym., 2017). 

Tarkasteltuna tietoperustaista johtamista asiakaslähtöisen sote-integraation 

näkökulmasta esimerkiksi Shaw’n ym. (2011) mukaan samanlainen integraatio ei 

sovi kaikkialle ja suunniteltaessa integraation rakentamista pitäisi esittää 

esimerkiksi seuraavia kysymyksiä päämäärän suhteen: Mitä aiot saavuttaa 

integraation avulla? Mitä ongelmaa olet ratkaisemassa? Kontekstin näkökulmasta, 

onko integraatioprojekti yhteydessä muihin kehittämistoimenpiteisiin? Mitkä 

sektorit ovat mukana? Miten integraation muutos johdetaan? Millä mallilla 

integraatio toteutetaan? Mitkä prosessit integroidaaan (yhteinen hallinto, 

budjetointi, palvelujen koordinointi)? Kuinka taataan informaation siirtyminen? 

Millä laajuudella (vertikaalinen, horisontaalinen) integraatio toteutetaan? Mitkä 

insentiivit tukevat integraatiota eri professioiden, tiimien ja organisaatioiden välillä? 
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Miten integraation aste (täysin integroitu, koordinoitu, linkitetty) vaikuttaa 

asetettuihin tavoitteisiin? Sekä miten varmistetaan, että integraatio osassa sote-

järjestelmää ei aiheuta kasvavaa eriytymistä muualla? Myös Leutzin (1999) 

mukaan integraatio olisi saatava vastaamaan erityisesti merkittäviin 

hyvinvointiongelmiin, mutta se maksaa ennen kuin siitä saavutetaan hyötyjä. 

Integraation haitat ja hyödyt on siksi arvioitava huolellisesti etukäteen ja 

rakenteiden on oltava selkeitä ja tuettava integraatiota. 

Shaw’n ym. (2011) ja Jalosen (2013) näkemysten mukaista kysymysten 

asettelua lähestyn tietoperustaisen johtamisen (Rytilä, 2011; Dalkir, 2013; Hislop 

ym., 2018) näkökulmasta asiakaslähtöisen sote-integraation tunnistettujen 

hyötyjen (Leutz, 1999) kautta. Sote-integraatiotutkimukset näyttävät hajanaisilta 

(Struckmans ym., 2018; van der Heide ym., 2018) ja tutkimustulokset 

asiakaslähtöisen sote-integraation hyödyistä (esim. Armitage ym., 2009; Baxter 

ym., 2018; Struckmans ym., 2018; Leach ym., 2019) ovat olleet ristiriitaisia ja 

yhteensopimattomia sekä osoittavat eniten potilaan tyytyväisyyden kasvamista 

(van der Heide ym., 2018; Ware, 2019), potilaan kokemaa hoidon laatua ja 

palveluun pääsyä (Baxter ym. 2018). Toisaalta Leach ym. (2019) näkivät kroonisia 

sairauksia koskevassa kirjallisuuskatsauksessaan, että integroidun 

terveydenhuollon avulla fyysiset, psyykkiset ja toimintakykyyn vaikuttavat hyödyt 

tai elämänlaatuun liittyvät vaikutukset vaihtelivat tai olivat ristiriitaisia 

tavanomaiseen hoitoon verrattuna. Kyselyjä integraation hyödyistä on tehty myös 

potilaille (Crump ym., 2017) ja palvelujen tuottajille (Kania-Richmond & Metcalfe, 

2017). Niissä on noussut esille interventioiden hyötyjen vaikea arviointi sekä 

potilaan kokemusten ja omien tavoitteiden parempi esille ottaminen integroidussa 

hoidossa. Kaehne ym. (2018) näkevät taas tärkeäksi käytännönläheisten 

integraatiomallien yhteiskehittämisen, joka huomioi potilaiden tarpeet ja 

mahdollistaa integraatioprosessien kehittymisen eri olosuhteissa. Esimerkiksi 

ikäihmisten palveluissa de Carvalho ym. (2017) toteavat integraation rakentamisen 

vaativan ohjaavaa ja tukevaa politiikkaa, suunnitelmia ja sääntöjä, työvoiman 

kehittämistä, investoimista informaatioon ja teknologiaan sekä yhteistä 

budjetointia, maksuja ja sopimusperusteisia kannustimia. Myös yhteisillä sosiaali- 

ja terveyspalveluiden tiloilla (Kuluski ym., 2017; Keskimäki ym., 2018) ja 

paikallisuuden tuntemisella on merkitystä integroiduissa palveluissa (Fitzpatrick 

ym., 2017, 2018). 

Tutkimustulokset integroidun hoidon vaikutuksista myös palvelujen käytön 

vähenemiseen (Parry ym., 2019) tai kustannuksiin (Nolte & Pitchforth, 2014; 

Leach ym., 2019; Ware, 2019) ovat epäselviä, niitä ei ole saavutettu (Stokes ym., 
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2018; Parry ym., 2019) tai niitä on tutkittu vähäisesti (Mason ym., 2015; Round 

ym., 2018). Toisaalta esimerkiksi Chen ym. (2019) ikäihmisten päivystyksen 

käyttöön kohdistuvassa tutkimuksessaan arvioivat matalan kynnyksen hoidon 

integroinnilla olevan vaikutuksia päivystyksen käyttöä ja kustannuksia 

vähentävästi. Myös Peterson ym. (2017) totesivat omassa harvaan asuttua aluetta 

koskevassa tutkimuksessaan, että integraatio voi vähentää terveyspalvelujen 

käyttöä ja vähentää kustannuksia. Veras ym. (2014) ikäihmisten palveluihin 

kohdistuvassa kirjallisuuskatsauksessaan löysivät integroituneiden 

perusterveydenhuollon, sairaalahoidon, päiväkeskusten, kotona tapahtuvan hoidon 

sekä sosiaalipalveluiden vähentävän potilaiden sairaalahoidon tarvetta. 

Avaintekijöinä hoidon jatkuvuudelle olivat palvelusuunnitelmat ja palveluohjaus. 

Toisaalta Roundin ym. (2018) analyysin mukaan integroituneet 

perusterveydenhuolto, päivystys, mielenterveyspalvelut ja sosiaalipalvelut eivät 

radikaalisti vähentäneet sairaalan tai hoitokotien käyttöä. Perusterveydenhuolto oli 

avainpelaaja integraation rakentumisessa. Everinkin ym. (2018) tutkimuksen 

mukaan integroituneen hoitoketjun perusteella esimerkiksi geriatrisen 

kuntoutuksen interventio oli palvelujen järjestäjän näkökulmasta kustannustehokas, 

mutta näyttöjä ei ollut potilaan elämälaatuun liittyvistä muutoksista. Myös 

kodittomien hoidossa on nähty perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, 

kolmannen sektorin ja kunnan sosiaalipalvelujen yhteisten moniammatillisten 

tiimien työskentelyn hyödyntävän kodittomia ja vähentävän myös sairaalakäyttöä 

ja kustannuksia (Dorney-Smith ym., 2016). Siddlen ym. (2018) tutkimuksen 

mukaan ensihoitajan ja sosiaalityöntekijän kotikäynneillä oli osoitettavissa 

potilaiden päivystyksen käytön väheneminen. Samankaltaiseen tulokseen ovat 

tulleet myös Low ym. (2017) kotiin annettavien palvelujen potilaiden sairaalan 

käyttöä vähentävänä tekijänä. Fernandez ym. (2018) näkivät sairaalan ja 

sosiaalipalvelujen koordinaation ja tiedonkulun alentavan merkittävästi 

kustannuksia ikäihmisten lonkkaleikkausten jälkeisessä sairaalahoidossa. 

Integroiduilla palveluilla on ollut positiivinen vaikutus myös esimerkiksi raskaana 

olevien äitien ja vanhempien ongelmalliseen alkoholin käyttöön liittyvään hoitoon 

suhtautumiseen (Tarasoff ym., 2018).  

Tietoperustaisen johtamisen näkökulmasta tutkimukseen perustuva näyttö 

(Rytilä, 2011; Dalkir, 2013; Hislop ym., 2018) asiakaslähtöisen sote-integraation 

hyödyistä näyttäytyy hajanaisena moniongelmaisten asiakkaiden hoidossa (esim. 

Wodchis ym., 2015; Bunn ym., 2017; Peterson ym., 2017; Rijken ym., 2018; Vabo 

& Burau 2018; van der Heide ym., 2018; Stephenson ym., 2019) tunnistettuja 

hyötyjä lukuun ottamatta. Goodwinin ym. (2017) mukaan integroitu hoito sopisi 
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parhaiten hauraille ikäihmisille, pitkäaikaista kroonista tai mielenterveyshäiriöitä 

sairastaville, lääketieteellisesti monimutkaisia tarpeita omaaville tai 

päivystyshoitoa vaativille moniongelmaisille asiakkaille. Integraatiosta 

näyttäytyisi hyötyvän etenkin heikommassa asemassa olevat (esim. Banks, 2004; 

MacAdam, 2008; Leskelä ym., 2013, 2016). Myös Karapadeddy (2019) totesi 

katsauksessaan integroidun hoidon hyödyt päihde- ja mielenterveysongelmaisille. 

Suomalaisessa kontekstissa on noussut esille sote-integraation hyöty eniten niille, 

jotka käyttävät paljon palveluja eli vaikeimmassa asemassa oleville monisairaille 

ja pitkäaikaissairaille potilaille (Niemi ym., 2015; Jolanki & Sinervo, 2016; Aalto 

ym., 2018; Hujala & Lammintakanen, 2018).  

Tietoperustaisessa johtamisessa korostuu Rytilän (2011) ja Alin ym. (2017) 

näkemys siitä, mihin asioihin organisaation pitäisi kiinnittää huomiota 

asiakaslähtöisen sote-integraation onnistumiseksi (myös Learmont & Harding, 

2006; Stenvall & Virtanen, 2007). Esimerkiksi Suterin ym. (2017) mukaan 

kymmenen periaatetta onnistuneeseen integraatioon ovat 1) hoidon jatkuvuus, 2) 

potilaskeskeisyys, 3) maantieteellinen peittävyys, 4) standardoitu hoito 

moniammatillisten tiimien kautta, 5) suorituskyvyn mittaus, 6) yhteensopivat 

tietojärjestelmät, 7) vahva johtajuus, 8) lääkäreiden sitoutuminen, 9) vahva 

hallintokulttuuri, 10) vastuu julkisesta taloudesta. Myös Wodchis ym. (2015) 

tunnistivat moniongelmaisille ikäihmisille seitsemään maahan (Australia, Kanada, 

Hollanti, Uusi-Seelanti, Ruotsi, Iso-Britannia ja Yhdysvallat) kohdistuvassa 

analyysissaan onnistuneen integraation avaintekijät: 1) ”yhden luukun periaate”, 2) 

kokonaisvaltainen hoito, 3) kattava hoitosuunnitelma, 4) hoidon koordinaatio, 5) 

hyvin yhteen sovitettu palvelutuottajien verkosto. Bunnin ym. (2017) 

moniongelmaisten ikäihmisten sosiaali- ja terveyspalveluja integraatiota koskevan 

katsauksen mukaan onnistuneessa integraatiossa korostuvat potilaan näkökulma ja 

yhteisen päätöksenteon merkitys ikäihmisten, hoitajien ja lääkäreiden välillä. 

Paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden tutkimuksissa (esim. Okin ym., 2000; 

Witbeck ym., 2000; Phillips ym., 2006: Kanste ym., 2009, 2012; Grimmer-Somers 

ym., 2010; Ng ym., 2015) nousee yhtäläisenä case managerin tai koordinaattorin 

merkittävä rooli asiakaslähtöisen sote-integraation rakentajana sisältäen 

palvelujärjestelmän räätälöidyn palveluohjauksen, yhteisen palvelusuunnitelman 

(de Carvalho ym., 2017; Baird & Fraser, 2018; van der Heide ym., 2018) ja 

moniammatillisen tiimin tuen (Nolte, 2017). Case manager- tai 

asiakasvastaavatoiminta tukee monisairaiden ja paljon palveluja tarvitsevien 

asiakkaiden hoidon kokonaisuuden integrointia sekä lisää asiakkaiden 

tyytyväisyyttä hoitoonsa ja saamiinsa palveluihin (Kanste ym., 2009; Wodchis ym., 
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2015; Korhonen ym., 2016; Bonner ym., 2019). Erityisesti sosiaalityöntekijöiden 

osuus moniammatillisessa tiimissä nähdään tärkeänä ja integraatiota edistävänä 

tekijänä (Siantz ym., 2016; Fraser, 2018). He ovat mm. vastuussa kroonisesti 

sairaan hoitosuunnitelmasta yhteistyössä hoitajien kanssa.  

4.3 Yhteinen tieto asiakaslähtöisessä sote-integraatiossa 

Tietoperustaisen johtamisen näkökulmasta käytettävissä oleva yhteinen tieto 

(Grant, 1996; Rytilä, 2011; Vakkala & Palo, 2016) korostuu asiakaslähtöisen sote-

integraation rakentamisessa (esim. Jolanki ym., 2017: van der Heide ym., 2018) ja 

on kriittinen kysymys paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden haltuunottoon 

(Leskelä ym., 2013). Sosiaali- ja terveydenhuollossa kriittiset osa-alueet 

tietoperustaisen organisaation näkökulmasta voidaan karkeasti jaotella tiedon 

luonteeseen ja tietoprosesseihin eli tiedon liikkumiseen ja jakamiseen (Vakkala & 

Palo, 2016). Myös johtamisessa tarvitaan jopa päivittäistä tietoa ennustamiseksi ja 

integraation hyötyjen saavuttamiseksi (Virtanen ym., 2017). Olemassa oleva tieto 

tulisikin hyödyntää tehokkaammin informaatio-ohjaukseen terveydenhuollon 

päätöksenteossa ja suunnittelussa (Magee ym., 2006; Jylhä & Saranto, 2008; 

Simonen ym., 2009).  

Yleisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ongelmana nähdään tiedon 

ajantasaisuuden ja luotettavuuden puutteet (Vakkala & Palo, 2016). Tiedon 

luominen etenkin sosiaalisen vuorovaikutuksen pohjalta on keskeinen 

tietoperustaisuuden haaste (Mertala, 2011; Currie & White, 2012; Virtanen ym., 

2015). Vakkalan & Palon (2016) mielestä tiedon rooli on keskeinen kaikissa sote-

muutostilanteissa. Kyse ei ole pelkästään muutokseen sinällään liittyvästä tiedosta 

ja sen liikkumisesta, vaan tietotoiminnan uudistamisesta vastaamaan muuttuvien 

yksikkörajojen ja tehtäväkenttien tarpeisiin sekä niiden ja ammatillisten rajojen yli. 

Työntekijöiden halukkuus välittää tietoa on olennaista (Hislop, 2002). Professiot ja 

erityisesti niiden välinen vuoropuhelu luovatkin erityisiä haasteita, sillä 

ammattiryhmien edustajilla on taipumus välittää tietoa luontevimmin omassa 

ryhmässään (Currie & White, 2012; Tasseli, 2014).  

Asiakaslähtöisen sote-integraation rakentamisessa on tietoperustaisen 

johtamisen näkökulmasta olennaisessa roolissa tietojärjestelmät, tieto ja sen siirto 

(Virtanen ym., 2017). Øvretveit (2017) näkee yhteisen terveydenhuollon 

potilastietojärjestelmän ja sosiaalipalvelujen asiakastiedon lisäksi digitaalisaation 

hyödyntämisen merkityksellisenä asiakaskeskeisen integraation rakentamisessa 

erityisesti moniammatillisessa yhteistyössä, mutta valitettavasti niiden 
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kehittyminen on ollut hidasta (myös Suter ym., 2017; Hujala & Lammintakanen, 

2018; Robertshaw & Cross, 2019). Tiedon pirstaloituminen koskee ensinnäkin 

sote-toimijoiden kentän moninaisuutta, jolloin esimerkiksi kotikunnassa ei 

välttämättä ole tietoa asukkaan käyttämien yksityisen ja erikoissairaanhoidon 

palveluista ja niissä tuotetuista potilastiedosta. Toiseksi asiakastiedon hajanaisuus 

ja vahva toimijoiden sisäinen tietoturva koskevat sote-sisäisten erityisalojen 

tiedonvaihtoa (Vakkala & Palo, 2016).  

Myös Parviaisen ym. (2005) mukaan terveydenhuollossa tiedon saannissa on 

neljä perushaastetta: absoluuttinen tiedon puute, tiedonkulun esteet, kyvyttömyys 

analysoida olemassa olevaa tietoa ja kyvyttömyys hyödyntää analyysin tuomaa 

tietoa (myös Hislop, 2002; Virtanen ym., 2015; Hislop ym., 2018). Kaksi 

ensimmäistä liittyy tiedon keräämiseen ja kaksi jälkimmäistä tiedon käyttäjään. 

Valtakunnallisella tasolla ja tutkimuksessa rekistereitä käytetään runsaasti, mutta 

paikallistasolla käyttö on satunnaista, vaikka terveyttä koskevat tietokannat ja 

rekisterit sisältäisivät runsaasti käyttömahdollisuuksia (Virtanen ym., 2017). 

Esimerkiksi Elmasrin & Navathen (2007) mukaan tiedon käyttöä voitaisiin jakaa 

käyttötarkoituksen mukaan neljään luokkaan: 1) ennustamiseen, esimerkiksi 

ennustaa tulevia potilasmääriä tai miten tietyt palvelutoimintapäätökset tulisivat 

vaikuttamaan potilasmääriin, 2) tunnistamiseen, kerätystä tiedosta voidaan 

tunnistaa erilaisia kohteita, tapahtumia, toimintaa tai käyttäjiä 3) luokitteluun, 

tunnistamaan erilaisia potilasryhmiä, 4) resurssien käytön optimointiin. 

Analyysitietoa voidaan käyttää myös johtamisen kollektiivisen polkutiedon 

syntymiseen. Polkutiedolla tarkoitetaan tietoa, jolla määritetään toiminnan suuntaa, 

toimenpiteitä, tavoitteita ja keinoja (Drucker, 2002).  

Suomalaisessa kontekstissa Sote-tieto hyötykäyttöön -strategiassa 2020 

(Sosiaali- ja terveysministeriö & Kuntaliitto, 2014) on nostettu keskiöön 

kehittämistyön painopisteen siirtäminen tiedon keräämisestä ja siirtämisestä tiedon 

hyödyntämiseen henkilökohtaisen hyvinvoinnin ylläpidossa, asiakas- ja 

potilastyössä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisessa ja tutkimisessa. Tämä 

tarkoittaa erilaisissa tietovarannoissa olevan tiedon analysointia, tulkintaa ja 

jalostamista tietämykseksi. Olennaista on tiedon vertailukelpoisuus, 

yhteismitallisuus ja ajantasaisuus (STM, 2014). Sote-tieto 

hyötykäyttöön -strategian väliarvioinnissa (Seppälä & Puranen, 2019) strategian 

sisällöt ja tavoitteet nähtiin ajankohtaisina, mutta ne näyttäytyvät irrallisena 

toimeenpanosta. Toimeenpanosta puuttuu tiekartta ja kehittämisen 

jatkotoimenpiteet. Strategia on kuitenkin itsessään vahvistanut tiedonhallinnan 

merkitystä sote-toimijoiden parissa. Myös vuonna 2018 käynnistyneessä 
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kansallisessa sote-tiedolla johtamisen, ohjauksen ja valvonnan toimeenpano-

ohjelmassa (Toivo) kehitetään kansallista tietotuotantoa ja sitä tukevaa teknologiaa, 

jotta ne vastaisivat paremmin sote-uudistuksen kattavan, ajantasaisen ja luotettavan 

tietopohjan vaatimuksiin. Suomessa sosiaali- ja terveystietojen käyttö muuttui 

uuden lainsäädännön vuoksi, sillä eduskunta hyväksyi 13.3.2019 lain sosiaali- ja 

terveystietojen toissijaisesta käytöstä (ns. toisiolaki, 552/2019). Lain mukaan 

sosiaali- ja terveystietoa voidaan käyttää myös opetuksessa, tietojohtamisessa sekä 

kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa. Käyttölupien myöntämisestä vastaa THL:n 

perustettava uusi viranomainen. 

4.4 Tietoperustaisuus moniammatillisen yhteistyön 

rakentumisessa 

Tässä tutkimuksessa tietoperustaisella johtamisella tarkoitan tiedon muodostumista 

ja muuttumista asiakasymmärrykseksi osana monialaista sote-palvelujen 

yhteistyötä ja johtamista (Ackoff, 1989; Davenport & Prusak, 1998; Freeman ym., 

2002; Dalkir, 2013; Delva ym., 2008; Hislop ym., 2018) keskittyen 

asiakaslähtöiseen sote-integraatioon. Tiedon luomisen, jakamisen ja yhdistämisen 

kautta tieto muuttuu informaatioksi (Garavelli ym., 2002; Hislop, 2005), mutta 

käytännössä organisaation tietojohtamisen prosessi, organisaatiokulttuuri, 

rakenteet ja käyttäytyminen mahdollistavat asiakasymmärryksen syntymisen 

(Baskerville & Dulipovic, 2006). Jalonen (2015) tarjoaa organisaation tiedolla 

johtamiseen ongelmalähtöistä tarkastelua ja ratkaisuksi moniammatillista 

yhteistyötä. Moniammatillisen yhteistyön käytänteet, tiedon kulku, resurssit, 

oppiminen, työnjako ja yhteiset tavoitteet nousevat keskiöön useissa sote-

integraatiota koskevissa tutkimuksissa (esim. van Eyk & Baum, 2002; Wallick, 

2002; Lester ym., 2004; Macphee & Suryaprakash, 2012; Asakawa ym., 2017; 

Goetz ym., 2017; Jolanki ym., 2017; Nuño-Solinis, 2017; Fraher ym., 2018; Fraser, 

2018; Miller ym., 2018; Tuominen ym., 2019) asiakaslähtöiseen sote-integraatioon 

vaikuttavina tekijöinä, ja niitä pidetään vaikeana toteuttaa (van den Broeck ym., 

2017; Fraser, 2018; Morgan ym., 2019; Robertshaw & Cross, 2019). Myös Virtasen 

ym. (2017) mukaan toiminnallisen yhteistyön puute näkyy eri sote-toimijoiden 

välillä sote-integraation toteutumisessa. 

Toimiva sote-integraatio edellyttäisi systeemi-, työntekijä- ja asiakaslähtöistä 

palvelujen uudistamista (Minkman, 2017; Virtanen ym., 2017) ja hyvää johtamista 

(Ali ym., 2017; Minkman, 2017; Hujala & Lammintakanen, 2018; Tuominen ym., 

2019). Virtasen ym. (2017) mukaan organisaatiorajat ylittävä systeemiajattelu 
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muuttaa kaikkien pääsidosryhmien toimintakulttuuria organisaatiosiiloista 

alueelliseen ja kansalliseen asiakaskeskeiseen palveluajatteluun ja palveluverkon 

suunnitteluun. Niemen ym. (2015) mukaan pelkkä hallinnollinen integraatio ei 

takaa esimerkiksi kansallisen sote-uudistuksen tavoitteiden saavuttamista, vaan 

toiminnan integraatio kuuluu toiminnan ytimeen. Uudenlaisessa toimintamallissa 

keskeisintä on asiakkaan tilanteen ja tarpeiden sekä hänelle tarjolla olevien 

palveluiden hallinta monitoimijaisessa verkostossa. Myös Hujala & 

Lammintakanen (2019) näkevät asiakaslähtöisen sote-integraation edellyttävän eri 

professioiden välisten toiminnallisten ja symbolisten raja-aitojen purkamista. 

Asiakkaan tai potilaan tarpeet ovat keskiössä, ja ammattilaiset ovat valmiita 

jakamaan tietämyksensä tasavertaisesti asiakkaan ja potilaan hyväksi (Miller ym., 

2018). Haasteina on nähty mm. tiedonkulku, budjetointi ja ammatillinen tukeminen. 

Kuinka eri ammattiryhmien edustajat saadaan arkisessa kanssakäymisessä 

toimimaan toistensa kanssa (Fraser, 2018; Hujala & Lammintakanen, 2018; 

Laitinen ym., 2018). Sinervon ym. (2016) mukaan integraatio merkitsee 

useimmiten eri ammattilaisten yhteistyötä asiakkaan hoidon suhteen 

terveysaseman sisällä tai terveysaseman ja sosiaalipalveluiden välillä. 

Moniammatilliseen tiimiin kuuluu mm. psykiatrisia sairaanhoitajia, 

fysioterapeutteja, päihdehuollon työntekijöitä ja sosiaalityöntekijöitä, ja asiakas 

tulisi pystyä ohjaamaan oikealle ammattilaiselle. Keskeistä on reaaliaikainen 

tiedonkulku ja nopean konsultaation mahdollisuus (Niemi ym., 2015; Jolanki ym., 

2017).  

Tietoperustaisen johtamisen näkökulmasta moniammatillinen yhteistyö on 

suunnitelmallinen prosessi, jossa vähintään kaksi ammattilaista käsittelee yhteistä 

ongelmaa (Isoherranen, 2012; Babiker ym., 2014; Gadolin & Wikström, 2016). 

Moniammatillisuuden rakentamisessa ovat tärkeitä säännölliset kokoukset ja hyvät 

tiedonkulun välineet edistämään yhteistyökäytäntöjä ja yhteistyötä (Asakawa ym., 

2017; Jolanki ym., 2017; Virtanen ym., 2017; Tuominen ym., 2019). Myös Fraher 

ym. (2018) näkevät, että tietynlainen säännöllisyys, uudistettu koulutus ja 

kannusteet tukevat integroituneen toimintamallin käyttöönottoa erityisesti 

sosiaalityöntekijöillä. Epäselvä työnjako eri ammattilaisten välillä vaikeuttaa 

integraatiota ja asiakkaat joutuvat olemaan aktiivisessa roolissa integraation 

rakentamisessa (Jolanki ym., 2017). Työntekijöiden roolit ja vastuut tulisi tehdä 

ymmärrettäväksi ja tukea niitä uudenlaisella koulutuksella (Lester ym., 2004; 

Hujanen & Lammintakanen, 2018; Miller ym., 2018). Moniammatillisella hyvin 

organisoidulla tiimityöskentelyllä on vaikutuksia myös henkilöstön 

työtyytyväisyyteen (Goetz ym., 2017).  
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Tietoperustaisen johtamisen näkökulmasta asiakaslähtöinen sote-integraatio 

on nähtävä myös organisaation muutosprosessina (Newell, 2015; Virtanen ym., 

2017). Munday (2007) näkee integraation etenevän asteittain. Vähiten integraatiota 

ja muiden toimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä on yleensä hyvin 

organisaatiolähtöisessä toiminnassa. Lähestyttäessä kohti täydellisempää 

integraatiota organisaatiot suunnittelevat yhteisiä monipalveluyksiköitä, joissa 

palveluprosessin määrittely ja asiakaskohtaiset suunnitelmat tehdään yhdessä. 

Täydellisesti integroiduissa palveluissa toimitaan asiakaslähtöisesti kansalaisten 

tarpeiden lähtökohdista käsin. Seuraavassa kuviossa (4) on kuvattu 

moniammatillisen yhteistyön rakentumiseen vaikuttavia tekijöitä tietoperustaisen 

johtamisen näkökulmasta. 

 

Kuvio 4. Moniammatillisen yhteistyön rakentumiseen vaikuttavia tekijöitä 

tietoperustaisen johtamisen näkökulmasta. 
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5 Yhteenveto teoreettisesta viitekehyksestä 

Tutkimusten perusteella nostan yhteenvetona keskeisiä käsityksiä paljon palveluja 

tarvitsevien asiakkaiden asiakaslähtöisestä sote-integraatiosta tietoperustaisen 

johtamisen näkökulmasta. Paljon palveluja tarvitsevista asiakkaista on olemassa 

erilaisia määrityksiä ja käsityksiä, mutta ei yleisesti hyväksyttyä määritelmää. 

Heitä on määritetty pääasiassa palvelujen käytön, ominaispiirteiden sekä koetun 

huonon terveydentilan tai elämänlaadun perusteella. Paljon palveluja tarvitsevien 

asiakkaiden määrittelemistä asiakasprofiloinnin kautta löytyy niukasti tutkimuksia. 

Määrittelemisen lisäksi keskeisenä pyrkimyksenä on ollut löytää keinoja ehkäistä 

paljon palveluja tarvitsevaksi asiakkaaksi ajautumista sekä vähentää palvelujen 

käyttöä ja kustannuksia. Palvelujen käytön tarkempi analyysi ja räätälöity hoito 

voisivat vähentää niitä.  

Sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatio on käsitteenä kompleksinen ja 

vaikeasti yksiselitteisesti määriteltävissä. Tunnistetut tarpeet sote-integraation 

rakentamiseksi ovat eri maissa samansuuntaisia, mutta sen rakentamiseksi ei ole 

olemassa yhtä tunnustettua tapaa toimia tai geneeristä mallia. Sote-integraatiota on 

lähdetty rakentamaan erilaisilla malleilla eri maissa ja se etenee asteittain. 

Asiakaslähtöiset palvelumallit ja palvelujen käyttäjien huomioiminen näyttäytyvät 

vielä vaihtelevina. Kansainvälisesti sote-integraation rakentaminen on edennyt 

hitaasti ja eniten paikallisten kokeilujen kautta. Suomea pidetään sote-integraation 

mallimaana, mutta hyvien käytäntöjen vaikutus on jäänyt vähäiseksi. Kaikista 

vaativin integraation muoto on vaikuttaa väestön terveyden parantamiseen ja 

sairauksien ennaltaehkäisyyn.  

Asiakaslähtöisessä sote-integraatiossa ovat keskiössä asiakkaan ja potilaan 

näkökulma ja hänen saamansa hyöty integroidusta sote-palveluista. Koordinaatio 

on keino, jolla integroidun hoidon ja palvelun hyödyt saavutetaan. Sote-integraatio 

on noussut esille etenkin niiden asiakkaiden kohdalla, joilla on pitkäaikaissairaus, 

paljon sote-palvelujen käyttöä ja moninaisia ongelmia arjessa selviytymisessä. 

Tietoperustaisen johtamisen näkökulmasta tutkimustulokset sote-integraation 

hyödyistä sote-palvelujen järjestäjille, esimerkiksi asiakkaiden tai potilaiden 

palvelujen käytön ja kustannusten vähentämisestä tai sote-palvelujen käyttäjien 

saamasta hoidon tai palvelujen laadusta tai saatavuudesta, ovat olleet ristiriitaisia. 

Sote-integraation saavutetuista hyödyistä on eniten tutkimuksellista näyttöä 

moniongelmaisten osalta.  

Paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden asiakaslähtöisen sote-integraation 

toteutumiseksi on tutkimuksissa nostettu ratkaisukeinona esille moniammatillinen 
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palveluohjaus, yksilöity hoito- ja palvelusuunnitelma sekä case managerin tai 

asiakaskoordinaattorin nimeäminen hoidon ja palvelujen jatkuvuuden 

turvaamiseksi, mutta toimintamalli ei ole juurtunut käytäntöön. 

Tietoperustainen johtaminen pohjautuu näkemykseen tiedosta organisaation 

tärkeimpänä resurssina asiakaslähtöisen sote-integraation toteutumiselle. Yhteisen 

tiedon ongelmat liittyvät tietotoiminnan, tietojärjestelmien ja digitalisaation 

hyödyntämisen sekä lainsäädännön esteisiin. Tietoperustaisuuden hidasteina 

nähdään tiedon luomisen, ajantasaisuuden ja luotettavuuden puutteet. Terveyttä 

koskevat tietokannat ja rekisterit sisältävät runsaasti käyttömahdollisuuksia, mutta 

niitä hyödynnetään puutteellisesti paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden 

tunnistamisessa, luokittelussa ja johtamisessa. Sosiaalipalvelujen rekisterit ovat 

kehittyneet hitaasti. Tiedon pirstaloituminen, tiedon liikkuminen ja jakaminen sekä 

professioiden välinen vuoropuhelu luovat erityisiä haasteita asiakaslähtöiselle sote-

integraatiolle. Yhteensopivat tietojärjestelmät ja sähköiset palvelut edesauttaisivat 

asiakaslähtöisen sote-integraation toteuttamista. Moniammatillisen yhteistyön 

käytänteet, yhteiset tavoitteet ja johtaminen näyttäytyvät haasteellisina ja niitä 

pidetään vaikeana toteuttaa. Johtamisotteella, asiakkaiden ja henkilöstön mukaan 

ottamisella sekä moniammatillisen tiimityön onnistumisella on vaikutusta 

tietoperustaisen johtamisen näkökulmasta asiakaslähtöisen sote-integraation 

tavoitteiden saavuttamisessa.  

Johtopäätöksenä paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden asiakaslähtöinen 

sote-integraatio näyttäytyy vielä hahmottumattomana ja hajanaisena ja sen 

toteutumiseksi on monia hidastavia esteitä. Esteet liittyvät paljon palveluja 

tarvitsevien asiakkaiden systemaattiseen tunnistamiseen, asiakaskohtaisen sote-

tiedon liikkumiseen, yhteisen suunnitelman puuttumiseen sote-toimijoiden välille, 

vastuutyöntekijän nimeämiseen ja rooliin sekä moniammatillisen yhteistyön 

käytänteihin. Organisaatioiden rakenteiden sekä johtamisen tulisi olla selkeää ja 

tukea asiakaslähtöistä sote-integraatiota.  

Seuraavassa kuviossa (5) on tutkimuksen viitekehys ja keskeiset käsitteet 

kuvattuna tutkimuksen tarkoituksen näkökulmasta. 
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Kuvio 5. Tutkimuksen viitekehys ja keskeiset käsitteet. 
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6 Tutkimuksen tieteenfilosofiset lähtökohdat 

Tässä kappaleessa esittelen tutkimukseni tieteenfilosofiset lähtökohdat. 

Tutkimukseni monimenetelmäinen tutkimusote (Sormunen ym., 2013) vaikutti 

tutkimuskohteena olevien paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden kuvailun ja 

ymmärryksen tutkimusmetodien valintaan. Väitöskirjani kytkeytyy 

hermeneuttiseen tieteenfilosofiaan (Salminen, 1993; Gadamer, 2005). Valitsin 

hermeneuttisen tieteenfilosofian ymmärtääkseni tutkimukseni kontekstia, paljon 

palveluja tarvitsevia asiakkaita. Tutkimustani täydensin postpositivismin 

paradigmalla, joka ei hyväksy sellaista tietoa tai tutkimuksen periaatteita, joita ei 

voi todentaa aistihavainnoilla (Kakkuri-Knuuttila & Heinlahti, 2006; 

Metsämuuronen, 2008; Kamaja, 2014). Pragmatismissa taas korostetaan tiedon 

käytännöllistä luonnetta ja tutkimuksen käytännön tarvetta (Johnson ym., 2007; 

Niiranen & Lammintakainen, 2011). Polit & Beck (2017) näkevät 

monimenetelmäisen tutkimusotteen avulla saavutettavan vahvistusta 

tutkimustuloksille. Postpositivismin ja prgamatismin tieteenfilosofioiden avulla 

halusin täydentää hermeneuttista ymmärrystä kuvailemalla paljon palveluja 

tarvitsevien asiakkaiden terveydenhuollon palvelujen käyttöä, jotta pystyn 

muodostamaan käsityksen paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden sote-

integraatiosta. Tutkimukseen perustuva tieto on keskeinen osa myös 

tietoperustaista johtamista (Prusak, 2001, 2011; Learmont & Harding, 2006; Pfeffer 

& Sutton, 2006).  

Tutkimusprosessin eri vaiheet ovat tuoneet minulle uutta tieteellistä 

ymmärrystä paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden kontekstista. Hermeneuttisen 

tutkimusotteen mukaan tutkimus etenee osien ja kokonaisuuden tulkinnan kautta 

(Kusch, 1986; Varto, 2005). Esiymmärrystä hain kuntalaisten asiakasprofiilien 

tunnistamisella, ja esiymmärrykseen liittyi myös työelämätaustani sote-johtajana ja 

eri kehittämishankkeissa, joissa on pyritty löytämään ratkaisuja paljon palveluja 

tarvitsevien asiakkaiden sote-integraation rakentamiselle. Siljander (1988) 

näkeekin, ettei tulkintaprosessilla ole absoluuttista lähtökohtaa, sillä kaiken 

ymmärryksen perustana on tulkitsijan oma esiymmärrys. Tutkimukseni laadullinen 

osuus, sekä kuntalaisten että paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden 

asiakasprofiilien määrittely, sopivat hermeneuttiseen tutkimusperinteeseen. Näiden 

kahden aineiston (päiväkirjat ja palvelusuunnitelmat) perusteella syntyi vaiheittain 

hermeneuttista kehää mukaillen sisällön analyysin kautta esiymmärrys kuntalaisten 

asiakasprofiileista sekä systemaattisen analyysin avulla ymmärrys paljon palveluja 

tarvitsevien asiakkaiden asiakasprofiileista. Lisäksi analysoin paljon palveluja 
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tarvitseville asiakkaille myönnettyjä sosiaalipalveluja kvantifioivalla laadullisella 

analyysillä ymmärryksen vahvistamiseksi. Ajatteluni on kasvanut ja ymmärrykseni 

kehittynyt koko tutkimusprosessin aikana. Tulkintaprosessille ei ole kuitenkaan 

absoluuttista päätepistettä, sillä hermeneuttinen kehä on sulkeutumaton. Tämä voi 

johtaa tulkinnan subjektivisuuden ongelmaan, ja se vaatii onnistuessaan aitoa 

vuoropuhelua (Kusch, 1986).  

Postpositivistista ajattelutapaa korostavan tutkimukseni myönteinen piirre on 

luotettavan tiedon tavoittelu (Salminen, 2004; Kamaja, 2014). Hermeneuttista 

esiymmärrystä tarkensin selvittämällä, kuinka paljon ja millaisia 

perusterveydenhuollon, päivystyksen ja erikoissairaanhoidon palveluja paljon 

palveluja tarvitsevat asiakkaat käyttävät tutkimusjaksolla. Tutkimuksessa käytän 

tilastomatemaattisia menetelmiä, ja sillä voidaan tarkoittaa kausaalisiin yleistyksiin 

ja selityksiin pyrkivää tutkimusta (Kakkuri-Knuuttila & Heinlahti, 2006; Polit & 

Beck, 2017). Seuraavassa kuviossa (kuvio 6) on kuvattu tutkimukseni 

tieteenfilosofiset ja metodologiset lähtökohdat. 

 

Kuvio 6. Tutkimuksen tieteenfilosofiset ja metodologiset lähtökohdat. 
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7 Tutkimuksen toteuttaminen 

Seuraavissa kappaleissa kuvaan tutkimuksen toteuttamista, tutkimusympäristöä, 

aineistoja ja aineistojen analyysia osajulkaisuittain.  

7.1 Tutkimusympäristön kuvaus 

Tässä tutkimuksessa tutkimusympäristönä oli Oulun kaupungin 

hyvinvointipalvelut. Valitsin Oulun kaupungin tutkimusympäristöksi, koska Oulun 

kaupunki suunnitteli siirtyvänsä alueellisiin sosiaali- ja terveyspalvelut integroiviin 

hyvinvointikeskuksiin, joissa yhtenä painopisteenä on paljon palvelua tarvitsevien 

asiakkaiden parempi hoidon koordinaatio. Oulu on Suomen viidenneksi suurin 

kaupunki. Uusi Oulu syntyi vuoden 2013 alusta viiden kunnan (Haukipudas, 

Kiiminki, Oulu, Oulunsalo ja Yli-Ii) yhdistymisellä. Väestömäärä oli 203 623 

vuoden 2019 alussa (www. ouka.fi). Väestön keski-ikä oli 38,2 vuotta. Uuden 

Oulun syntymisen yhteydessä pinta-ala (3 880 km²) laajeni huomattavasti, mikä on 

vaikuttanut myös sosiaali- ja terveyspalvelujen uudelleen järjestelyihin. Oulun 

kaupungissa on linjattu Palvelumallissa 2020 (Oulun kaupunginvaltuusto 

27.5.2013) alueellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen toteuttaminen 

hyvinvointikeskuksissa. Hyvinvointikeskusmallin kokeilu käynnistettiin 

tutkimuskohteena olevissa kaupunginosissa (väestöpohja n. 19 000) vuonna 2014. 

Hyvinvointipalvelut siirtyivät hyvinvointikeskusmalliin koko kaupungin tasolla 

1.4.2016 alkaen. Alueellisia hyvinvointikeskuksia oli vuonna 2018 kuusi 

(Haukipudas, Kaakkuri, Kiiminki, Kontinkangas, Myllyoja ja Tuira). Vuoden 2019 

talousarviopäätösten yhteydessä siirryttiin viiden hyvinvointikeskuksen malliin. 

Palvelumalli 2020:n (2013) mukaan  

”Hyvinvointikeskukset ovat kattavan palveluvalikoiman toiminnallisia 

kokonaisuuksia, joissa väestö pääsääntöisesti asioi sosiaali- ja 

terveyspalveluita tarvitessaan. Hyvinvointikeskuksissa perus- ja erityistason 

terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen ammattilaiset ja muut toimijat 

yhteistyössä vastaavat laaja-alaisesti hyvinvointialueen ennaltaehkäisevästä 

työstä, varhaisen tuen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluista. 

Hyvinvointikeskusten toimintamalli mahdollistaa paljon erilaisia palveluja 

tarvitsevien asiakkaiden monipuolisen ja koordinoidun palveluohjauksen.” 

Hyvinvointikeskusmallin tavoitteena on hyvinvointialueella järjestettävien 

palvelujen vaikuttavuuden ja laadun parantaminen sekä tuottavuuden lisääminen 
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uusia palvelukonsepteja ja poikkitoiminnallista yhteistyötä hyödyntämällä. 

Tavoitteena on siirtää asiakaslähtöisesti palveluiden painopistettä ennalta 

ehkäiseviin, kotona annettaviin ja kevyempiin palveluihin. Konkreettisena 

esimerkkinä poikkitoiminnallisena yhteistyöstä on Byströmin nuorten palvelut, 

joka on sivistys- ja kulttuuripalvelujen koordinoima, monialainen ja 

moniammatillinen matalan kynnyksen palvelu 16–29-vuotiaille oululaisille 

nuorille. Nuori ja hänen asiansa ovat toiminnan lähtökohtia. Palvelut ovat 

tiedotusta, ohjausta ja neuvontaa, työllistymisen, kouluttautumisen ja 

arjenhallinnan tukemista sekä työllistämistä. Palvelualueiksi ovat muodostuneet 

työ, opiskelu, hyvinvointi ja terveys, talous, asuminen, ihmissuhteet, vapaa-aika 

sekä riippuvuudet ja päihteet. Talossa on henkilöstöä kaupungin nuorisopalveluista, 

hyvinvointipalveluista, konsernipalveluista sekä Pohjois-Pohjanmaan TE-

toimistosta. Lisäksi tehdään tiivistä yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden 

kanssa. (Oulun kaupungin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2018–2021, 

2018) 

Myös Oulun kaupungin hyvinvointineuvolassa eri ammattilaiset toimivat 

yhdessä sekä lasta odottavien että pikkulapsiperheiden hyvinvoinnin tukena 

perheiden omissa toimintaympäristöissä. Hyvinvointineuvolamallilla halutaan 

varmistaa, että perhe saa tiivistä tukea varhaisessa vaiheessa ennen kuin ongelmat 

vaikeutuvat. Hyvinvointineuvolan työmuotoja ovat työparityöskentely, kotikäynnit, 

verkostopalaverit, ryhmät ja yksilökäynnit. Moniammatilliselle työlle on luotu 

aikataulut ja muut käytännön yhteistyötä tukevat rakenteet. Hyvinvointineuvolan 

toimintamalli edistää varhaista tukea ja vaikuttavaa moniammatillista yhteistyötä. 

Toimintamallia varioidaan alueittain huomioiden alueelliset erityispiirteet ja 

palvelutarpeet.  

Hyvinvointikoulun toimintamallin pilotointi aloitettiin Kiiminkijoen ja 

Kaakkurin kouluissa syksyllä 2013. Toimintamallin kehittämisessä oli hyödynnetty 

hyvinvointineuvolasta saatuja kokemuksia ja sovellettu niitä kouluikäisten lasten, 

nuorten ja heidän perheittensä hyvinvoinnin tarpeisiin. Kiiminkijoen koulussa 

kehittämistyötä on tehty yhdessä Kiimingin hyvinvointikeskuksen kehittämisen 

kanssa. Hyvinvointikoulussa hyödynnetään alueen eri toimijoiden osaamista ja 

kehitetään palveluihin ohjautumista niin, että asioihin voidaan puuttua varhain ja 

tehokkaasti. Hyvinvointikoulun kehittämisen tueksi oli kartoitettu perheiden 

toiveita ja odotuksia koulun hyvinvointityölle. Hyvinvointikoulu on toimintatapa, 

jossa eri ammattilaisten yhteistyön kautta turvataan lapsen ja nuoren hyvinvointi. 

Keskeistä kehittämistyössä on kirkastaa kouluyhteisön tehtävä ja rooli 

hyvinvoinnin mahdollistajana. Hyvinvointikoulu on yhteistyön malli, jossa koulun 
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eri ammattilaiset ja oman asuinalueen hyvinvoinnin osaajat yhdessä tunnistavat 

hyvinvoinnin tarpeet ja sopivat keinoista, joilla vaikutetaan lapsen ja nuoren arkeen. 

(Oulun kaupungin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2018–2021, 2018.) 

Hyvinvointikeskusmallille asetettujen tavoitteiden saavuttamisen tueksi Oulun 

kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri olivat mukana ns. 

kuntakokeilussa (Laki kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämisestä ja 

monialaisten toimintamallien tukemista koskeva kokeilu 117/2014). Kuntakokeilut 

toteutettiin vuosina 2015–2016 (Valtionvarainministeriö, 2017). Kokeilukunnat ja 

sairaanhoitopiiri voivat monialaisessa yhteistyössä osittain tai kokonaan yhdistää 

asiakkaan yksilöllisiä palvelusuunnitelmia yhteen tai useampaan muuhun 

yksilölliseen palvelusuunnitelmaan kokeilulakia noudattaen. Oulun kaupunkia 

koskevan hyvinvoinnin integroidun toimintamallin kokeilun tarkoituksena oli 

edistää asiakaslähtöisten ja moniammatillisten toimintamallien luomista ja 

käyttämistä tekemällä paljon palveluita tarvitseville asiakkaille monialaisessa 

yhteistyössä yhteinen palvelusuunnitelma (Manssila & Koivisto, 2017). 

Asiakkaalle tehtävä palvelusuunnitelma (Liitteet 1–3) tallennettiin yhteisrekisteriin, 

joka oli käytössä eri viranomaisten välillä. Oulun kaupunginhallitus (13.10.2014 § 

398) oli päättänyt, että yhteisten palvelusuunnitelmien rekisterinä toimi 

TerveysEffica-järjestelmä. Palvelusuunnitelmien lisäksi yhteisrekisteriin voitiin 

kirjata asiakkaan seurantakäynnit. Kuntakokeiluun liittyen työntekijöille 

järjestettiin sisällöllisiä koulutuksia toimintamallista ja Efficaan kirjaamisesta. 

Osallistujina oli terveydenhoitajia, sairaanhoitajia, lähihoitajia, ohjaajia ja 

sosiaalityöntekijöitä sekä sivistys- ja kulttuuripalveluista koulukuraattoreita ja 

psykologeja. Koulutuksiin osallistui noin 212 työntekijää. Lisäksi järjestettiin 

yhteisiä palavereita, kehittämispäiviä ja esimerkiksi lapsiperheiden verkostojen 

tapaamisia (Kuntakokeilun loppuraportti, 2017). Kokeiluun sitoutuneet toimijat 

kaupunkiorganisaatiossa olivat hyvinvointipalvelut (sosiaali- ja terveyspalvelut), 

sivistys- ja kulttuuripalvelut ja työllisyyspalvelut. Kohderyhmänä olivat  

1. lapset ja nuoret, joilla on moniammatillisen laaja-alaisen tuen tarve ja 

yhteistyörajapinta suhteessa sivistys- ja kulttuuripalveluihin 

2. työikäiset, jotka käyttävät laaja-alaisesti sosiaali- ja terveyspalveluita 

3. ikäihmiset, jotka käyttävät laaja-alaisesti sosiaali- ja terveyspalveluita. 

Kaiken kaikkiaan kuntakokeiluja toteutettiin Suomessa kuudessa 

toimintamallikokonaisuudessa: hyvinvoinnin integroitua toimintamallia koskevat 

kokeilut, koulutuspalvelua koskeva kokeilu, kuntien toiminnan valvontaa koskevat 

kokeilut, asumispalveluja koskevat kokeilut, kuntien ja Kansaneläkelaitoksen 
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yhteistyötä koskeva kokeilu ja nuorisotakuuta koskevat kokeilut. Kokeiluissa oli 

mukana yhteensä 57 kuntaa (Valtionvarainministeriö, 2017). 

7.2 Aineistot ja aineistojen analyysi 

Tutkimus eteni osajulkaisuittain (Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ). Osajulkaisussa etsin vastauksia 

seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

1. Millaisia kuntalaisten asiakasprofiileja on tunnistettavissa 

hyvinvointikeskuksen suunnitteluvaiheessa? (Osatutkimus Ⅰ) 

2. Millaisia paljon hyvinvointikeskuksen palveluja tarvitsevien asiakasprofiileja 

on tunnistettavissa tietoperustaisen johtamisen näkökulmasta? (Osatutkimus Ⅱ) 

3. Millaista on paljon palveluja tarvitsevan asiakkaan perusterveydenhuollon, 

päivystyksen, erikoissairaanhoidon palvelujen käyttö ja myönnetyt 

sosiaalipalvelut asiakasprofiileittain? (Osatutkimus Ⅲ) 

7.2.1 Päiväkirjat/Sisällönanalyysi (Osajulkaisu Ⅰ) 

Päiväkirja-aineisto kerättiin yhteistyössä Oulun kaupungin sekä Suomen 

Kuntaliiton ”Innokylä”- ja ”Vaikuttavat lähipalvelut” -projektien kanssa. 

Tutkimukseen osallistujat valikoituvat eri järjestöjen (mm. Mannerheimin 

Lastensuojeluliitto, Suomen Punainen Risti, eläkeläisjärjestöt) yhdyshenkilöiden 

kautta. Kuntalaistyöpajaan (13.11.2013) kutsuttiin 32 eri elämäntilanteessa 

kyseisissä kaupunginosissa (väestöpohja n. 19 000) asuvaa kuntalaista eri 

ikäryhmistä. Pajassa osallistujat saivat tietoa hyvinvointikeskuksen suunnittelusta, 

tutkimukseen osallistumisesta sekä ohjeita päiväkirjan täyttöön että palauttamiseen. 

Kuntalaisten aikaisempaa palvelujen käyttöä ei kysytty, vaan siltä osin he olivat 

satunnaisesti valikoituja tiedonantajia (Polit & Beck, 2017). Palvelupäiväkirjaa 

täytti 15 kuntalaista kahden viikon ajan (18.11.2013–1.12.2013). Vastaajat 

jaottelivat itsensä elämänkaarimallin mukaiseen ryhmään, lapset ja lapsiperheet 

(n = 5), työikäiset (n = 4) ja ikääntyneet (n = 6). Tutkimukseen valitut täyttivät 

päiväkirjaa joko sähköisesti Luotain-työkalun avulla tai manuaalisesti 

(Muotoiluluotaimet www.innokyla.fi). Vastaajista 11 käytti sähköistä työkalua ja 

päiväkirjan palautti neljä vastaajaa. Palvelupäiväkirjan avulla kysyttiin 

tiedonantajien arjen rytmiä, sujuvuutta ja palveluiden käyttöä sekä heidän 

kokemuksiaan palveluista, avun tarpeesta sekä avun antajista. Päiväkirjaan kuului 

myös kysymys, jossa pyydettiin vastaajaa kertomaan oma tai perheensä 
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elämäntarina ja historia. Sähköisesti Luotain-työkalun kautta vastanneiden 

vastausten sivumäärä oli 2–4 sivua. Manuaalisesti vastanneiden sivumäärä oli 

pääsääntöisesti 14 sivua eli noin sivu/päivä.  

Aineiston analyysimenetelmänä oli laadullinen sisällön analyysi (Elo & 

Kyngäs, 2008; Denzin & Lincoln, 2017), koska asiakasprofiileista on sosiaali- ja 

terveyspalvelujen kontekstissa vähän tutkimustietoa (van Dijk ym., 2013; 

Koivuniemi ym., 2014; Saarnio ym., 2015; Elissen ym., 2016). Analyysissä 

keskityttiin kuntalaisten näkemyksiin ja kokemuksiin suunnitelluista 

hyvinvointikeskuksen palveluista ja niiden tarpeesta. Analyysiyksikkönä olivat 

ajatuskokonaisuudet, joissa tutkittavat määrittelivät näkemyksiään ja 

kokemuksiaan sosiaali- ja terveyspalveluista tai niiden tarpeesta. Analyysin 

apuluokkina käytettiin tutkittaville päiväkirjassa esitettyjä kysymyksiä: arjen rytmi 

ja sujuvuus, palveluiden käyttö sekä kokemukset palveluista, avun tarpeesta ja avun 

antajista. Sisällön analyysillä tarkasteltiin tekstimuodossa olevaa aineistoa eritellen, 

yhtäläisyyksiä ja eroja etsien sekä tiivistäen. Analyysissä alaluokiksi nimettiin 

palvelujen tarve, palvelukokemus sekä avun antaja. Yläluokiksi muodostuivat 1) 

asiakkaille tyypillistä, 2) asiakkaiden käyttämät palvelut, 3) asiakaskokemuksessa 

merkitsevät tekijät sekä 4) profiilin painotukset. Alustavien asiakasprofiilien 

muodostaminen analyysiprosessissa on kuvattu osajulkaisun (Ⅰ) taulukossa yksi. 

7.2.2 Palvelusuunnitelmat/Systemaattinen analyysi (Osajulkaisu Ⅱ) 

Tutkimuksen tiedonantajina olivat hyvinvointikeskusten paljon palveluja 

tarvitsevat eri-ikäiset asiakkaat (n = 56), joille oli tehty yhdessä 

hyvinvointikeskuksen henkilöstön kanssa palvelusuunnitelma (liitteet 1–3) ajalla 

1.10.2015–30.6.2016. Aineisto kerättiin hyvinvointikeskusten vastaanotoilta, 

neuvoloista, kouluterveydenhuollosta, perhepalveluista sekä 

mielenterveyspalveluista henkilöstön toimesta. Tiedonantajat valittiin 

harkinnanvaraisella otannalla (Polit & Beck, 2017) siten, että valinnan asiakkaista 

sekä kyseisen palvelusuunnitelman laadinnan tekivät joko hyvinvointikeskusten 

hoitohenkilökunta, lääkärit, sairaanhoitajat, sosiaalityöntekijät, neuvolan 

terveydenhoitajat tai sivistys- ja kulttuuripalvelujen koulukuraattorit ja -psykologit. 

Valinnan kriteereinä olivat ne henkilöt, jotka olivat käyttäneet 

hyvinvointikeskuksen perusterveydenhuollon lääkärin vastaanoton palveluja yli 

kuusi kertaa viimeisen 12 kuukauden aikana tai joilla oli ammattilaisen tunnistama 

monialainen sosiaali- ja terveyspalvelujen tuen tarve. Lapsilla ja nuorilla oli lisäksi 

kriteerinä yhteistyötarve sivistyspalveluihin eli päivähoitoon tai kouluun. 
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Palvelusuunnitelman sisältö hyväksyttiin molemminpuolisella allekirjoituksella. 

Asiakkaiden palvelusuunnitelmat valitsin tutkimusaineistoksi siksi, että niissä tuli 

esille asiakkaiden moniongelmaisuus ja siten tarve erilaisiin sosiaali- ja 

terveyspalveluihin. Asiakkaalle nimettiin vastuutyöntekijä.  

Aineiston analyysimenetelmänä oli systemaattinen analyysi, jota sovelsin 

tekstiaineiston analyysiin (Törmänen & Paasivaara, 2009; Peräkylä & Ruusuvuori, 

2017). Systemaattisen analyysin tyypillistä vaiheittaista analyyttistä lukuprosessia 

noudattaen oli mahdollista analysoida ja tulkita palvelusuunnitelmia 

tietoperustaisen johtamisen näkökulmasta. Asiakasprofiilien kuvaukset tiivistin 

tekstiaineistoista tulkinnallisina kokonaisuuksina. Tulkintaa edisti tutkijan 

tuntemus tutkimuskohteen käsitteistöstä ja niiden asiayhteydestä tutkittavaan 

ilmiöön. Analyysi eteni kolmen päävaiheen mukaisesti: valmistava vaihe, 

varsinainen analyysivaihe ja analyysin tulosvaihe (Törmänen & Paasivaara, 2009; 

Törmänen, 2011).  

Valmistavassa vaiheessa määritin tutkimuskysymyksen. Taustaolettamuksena 

oli aikaisempi tutkimustieto aiheesta. Tutkimuksessa tutkimuskysymykseksi 

muotoutui ja analyysia ohjasi, millaisia ovat paljon hyvinvointikeskuksen palveluja 

tarvitsevien asiakasprofiilit palvelusuunnitelmien perusteella tunnistettuna. 

Tutkimuskysymystä tarkastelin tietoperustaisen johtamisen osa-alueiden 

näkökulmasta: tiedon kokonaisuus ja siitä muodostuva asiakasymmärrys (Ackoff, 

1989), tiedon liikkuminen ja jakaminen yli ammatillisten rajojen (Hislop, 2003; 

Currie & White, 2012) sekä monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelujen 

yhteistyötahot asiakkaan tukena (Freeman ym., 2002; Delva ym., 2008). Osa-

alueita tarkastelin väljästi tulkinnallisena kehyksenä mikä auttoi minua tutkijana 

ymmärtämään tekstin sisältöjen merkityksiä. 

Toisessa varsinaisessa analyysivaiheessa perehdyin aineistoon lukemalla 

useaan kertaan kustakin asiakkaasta tehdyn palvelusuunnitelman alustavan 

kokonaiskuvan hahmottamiseksi. Tämän jälkeen siirsin palvelusuunnitelmien 

sisällön taulukkoon aineiston käsittelyä varten. Tässä tutkimuksessa 

analyysiyksikköinä olivat yksittäiset käsitteet ja niihin liittyvät lauseet. 

Palvelusuunnitelmat ryhmittelin ikäluokittain alle 18-vuotiaat lapset ja nuoret ja yli 

18-vuotiaat aikuiset. Käsitteistä tein muistiinpanoja asiakkaittain, hain 

yhteneväisyyksiä sekä liitin eri osatekijät asiakokonaisuuksiksi ikäryhmittäin. 

Tämän jälkeen analyysi eteni lukukierroksittain. Ensimmäisellä lukukierroksella 

keskityin ikäryhmittäin tutkittavien elämäntilanteeseen ja palvelutarpeiden 

tunnistamiseen. Toisella lukukierroksella huomioni kohteina olivat ilmaisut 

tutkittavien voimavaroista, tukiverkostosta ja yhteistyötahoista. Kolmannella 
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lukukierroksella tarkastelin palvelujärjestelmän tukea ja yhteistyöverkostoja. 

Lopuksi muodostin aineistosta kokonaisnäkemyksen tutkittavasta ilmiöstä, jonka 

kuvasin asiakasprofiileina. Analyysiprosessi on kuvattuna osajulkaisun (Ⅱ) 

kuviossa 1.  

7.2.3 Terveydenhuollon palvelujen käyttö ja myönnetyt 

sosiaalipalvelut/Kuvaileva tilastollinen analyysi ja kvantifioiva 

laadullinen analyysi (Osajulkaisu Ⅲ) 

Tutkimuksen kohderyhmänä olivat paljon palveluja tarvitsevat asiakkaat (n = 56), 

joille oli tehty yhteinen palvelusuunnitelma (Osajulkaisu Ⅱ). Tutkimusaineiston 

terveydenhuollon palvelujen käytöstä ja myönnetyistä sosiaalipalveluista keräsin 

kolmesta eri rekisteristä: Oulun kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen 

TerveysEffica- ja SosiaaliEffica-järjestelmistä sekä Pohjois-Pohjanmaan 

sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon ESKO-järjestelmästä. Tutkittavien 

perusterveydenhuollon, päivystyksen ja erikoissairaanhoidon palvelujen käyttöä 

seurasin ajalla 1.10.2015–31.12.2016 kunkin yhteisrekisteriasiakkuuden 

alkamisesta lähtien ja vuoden 2016 loppuun. Kyseessä oli rekisteritutkimus, jonka 

avulla halusin saada tietoa paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden eri palvelujen 

käytöstä (Sund ym., 2014). Rekisteritutkimuksella on Suomessa pitkät perinteet 

kattavien rekisterien vuoksi (Launis, 2005; Räisänen & Gissler, 2012; Sund, 2012).  

Tutkittavien palvelujen käyttöä kuvasin perusterveydenhuollon, päivystyksen 

ja erikoissairaanhoidon käyntien, palvelujen, perusterveydenhuollon hoitavan 

tahon perusteella sekä myönnettyjen sosiaalipalvelujen sisältöjen suhteen 

asiakasprofiileittain. Aineistoa analysoin kuvailevan tilastotieteen menetelmien 

avulla (Polit & Beck, 2017) käyttämällä IBM SPSS statistics versiota 25. Aluksi 

tarkastelin perusterveydenhuollon, päivystyksen ja erikoissairaanhoidon käyntien 

määrää frekvensseinä, prosentteina sekä vaihteluvälien, keskiarvojen ja mediaanin 

kautta ymmärtääkseni palvelujen käytön vaihtelua. Perusterveydenhuollon lääkärin 

vastaanoton käyntien määrän mukaan luokittelin myös asiakkaat yli kuusi kertaa 

ko. palvelua käyttäviin. Seuraavaksi kuvailin perusterveydenhuollon käyntien 

jakautumista palvelujen (vastaanotto, hammashoito, neuvola, perhepalvelu, 

mielenterveyspalvelu) ja ammattiryhmän (lääkäri, hoitohenkilökunta, terapeutti, 

muu henkilöstö) mukaan. Päivystystä kuvasin käytön ja käyntien perusteella. 

Erikoissairaanhoidon käyntejä analysoin sairaalan tulosalueiden (operatiivinen, 

medisiininen, lapset ja nuoret, psykiatria, potilashoidon palvelut) perusteella. P-
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arvolla (Khiin neliö-testi) testasin asiakasprofiilien välistä eroa. P-arvon raja-

arvona oli 0,05 (Heikkilä, 2014; Polit & Beck, 2017). 

Tilastollisen analyysin lisäksi analysoin tiedonantajille myönnettyjä 

sosiaalipalveluja asiakasprofiileittain kvantifioivalla kvalitatiivisella analyysillä 

(Eskola & Suoranta, 2014), koska Suomessa sosiaalipalveluista ei ole käyntitietoja 

saatavilla rekisterikäytäntöjen erilaisuuden vuoksi (Räisänen ym., 2013). 

Analysointiyksikkönä olivat 1) myönnettyjä sosiaalipalveluja, 2) ei-myönnettyjä 

sosiaalipalveluja. Luokittelukriteereinä olivat kansallisen lainsäädännön joko 

sosiaalihuoltolain (1301/2014), lastensuojelulain (417/2007) tai kuntouttavasta 

työtoiminnasta annetuin lain (189/2001) perusteella muotoutuneet luokat: 

sosiaalityö, sosiaaliohjaus, perhetyö, kotipalvelu, asumispalvelu, laitoshoito, 

liikkumista tukevat palvelut, lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvonta, 

muut sosiaalipalvelut ja kuntouttava työtoiminta. Luokitusten perusteella kuvasin 

aineistoa asiakasprofiileittain. Analyysit on kuvattu osajulkaisussa (Ⅲ) kuvioissa 

1–3 ja taulukoissa 1–2. 
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8 Tutkimustulokset 

Seuraavissa kappaleissa esittelen tutkimuksen tuloksia osajulkaisuittain (Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ). 

Alkuperäiset artikkelit löytyvät tämän tutkimuksen liitteenä. 

8.1 Asiakasprofiilien tunnistaminen hyvinvointikeskuksen 

suunnitteluvaiheessa (Osatutkimus Ⅰ) 

Osatutkimus (Ⅰ) kuvasi, millaisia kuntalaisten asiakasprofiileja on tunnistettavissa 

hyvinvointikeskuksen suunnitteluvaiheessa. Tutkimuksella hain esiymmärrystä 

paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden asiakasprofiilien tunnistamiseen. 

Tutkimuksen luokitusten perusteella syntyi kolme sote-palveluiden asiakasprofiilia: 

Suoriutuja, Huolehtija ja Selviytyjä (Osajulkaisu Ⅰ, kuvio 1). Eri ikäryhmissä oli 

samaan asiakasprofiililuokitteluun kuuluvia asiakasprofiileja. Lapsiperheiden 

ikäryhmä kuului asiakasprofiileiltaan Suoriutuja- ja Huolehtija-tyypittelyyn, 

työikäiset Suoriutuja- ja Selviytyjä-tyypittelyyn sekä ikäihmiset Selviytyjä- sekä 

Huolehtija-tyypittelyyn. Suoriutuja-profiiliin kuuluvia oli tutkimuksessa eniten 

(9/15). 

Suoriutuja 

Suoriutuja huolehti itse käytännön asioista ilman arjen sosiaalista tukiverkostoa tai 

sen turvin saaden apua esimerkiksi vanhemmiltaan. Hän tarvitsi vähän sosiaali- ja 

terveyspalveluja ja oli tottunut käyttämään sekä julkisen terveyskeskuksen että 

yksityisen lääkäriaseman tai työterveyshuollon palveluja. Hän oli järjestänyt 

elämänsä riippumattomaksi muista, tiesi mitä haluaa ja toimi sen mukaisesti mm. 

neuvola- tai lääkäripalveluja tarvitessaan. Hän arvosti helppokäyttöisyyttä, 

luotettavuutta sekä hyödynsi toimivia ja kattavia sähköisiä palveluja, mm. 

omahoitoa. Asiakaskokemuksessa merkittävänä tekijänä olivat helppokäyttöisyys 

sekä fyysinen että ajallinen riippumattomuus. Hän asioi omalla autolla ja pitkien 

matkojen vuoksi oli järjestänyt palvelutarpeensa niin, että hoiti samalla kertaa 

useammankin asian. Seuraavat kuvaukset päiväkirjoista kuvasivat Suoriutuja-

profiilia: 

”Kunnan hyvinvointipalveluista käytämme neuvolapalveluja (syntyvä lapsi ja 

vastaaja), lääkärin vastaanottoa ja laboratoriota (vastaaja) ja 

hammashoitopalveluja (poika ja vastaaja). Pojallamme on vakuutus, joka 
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kattaa lääkärikulut, joten hänen asioissaan käytämme pääasiallisesti … tai … 

palveluja. Mieheni on työterveyshuollon asiakas. Lisäksi poikamme on 

kouluterveydenhuollon piirissä, vaikka asiointia siihen suuntaan ei vielä ole 

ollutkaan.” 

”Aamulla yritin soittaa … neuvolan hoitajalle mutta hän ei vastannut, eikä 

soittanut takaisin. Koska asiani koski jo seuraavaa maanantaita, laitoin 

viestin … Omahoidon kautta.” 

Huolehtija 

Huolehtijalle oli tyypillistä aktiivinen ja sosiaalinen elämä. Arki täyttyi sekä omien 

että läheisten tarpeiden tyydyttämisestä ja hän oli verkostonsa ydin. Hän tarvitsi 

sosiaali- ja terveyspalveluja itselleen ja läheisilleen ja käytti pääasiassa julkisia 

sosiaali- ja terveyspalveluja. Hän huolehti läheisistään, ja oma jaksaminen vaikutti 

myös muiden elämään. Voimia ja apua hän sai rakentamaltaan sosiaaliselta 

verkostolta, johon kuului sukulaisia, naapureita ja muita läheisiä. 

Asiakaskokemuksessa merkitsevänä tekijänä olivat kohtaaminen kasvotusten, 

henkilökohtainen ja ihmisläheinen palvelu mieluiten lähialueella ja paikan päällä. 

Hän liikkui joko omalla autolla tai taksikyydillä. Seuraavassa esimerkkejä 

Huolehtijan arjesta: 

”Kolmen koplan aamupala klo 8 aamukahvin kera. Eno kävi 

terveyskeskuksesta diabeetikon muistivihkon verensokerin mittausten 

kirjaukseen; ei moittinut saamaansa palvelua, siis palvelu normaalin 

ystävällistä.” 

”Päivällä ennen ruokailua ulkoilua äidin kanssa, hyvä keli potkuroida ja 

ulkoilla. Keskustassa asuvan tädin poika pistäytyi ja keskustelimme tädin 

tilanteesta. Motoroitu sänky olisi käsivoimien säästämiseksi hyvä ratkaisu. 

Katsotaan miten fysioterapeutin toimet etenevät sen suhteen.” 

Selviytyjä 

Selviytyjä eli säännönmukaista ja itsenäistä elämää ja käytti vähäisesti niin 

julkisesti kuin yksityisesti tuotettuja sosiaali- ja terveyspalveluja. Hänellä ei ollut 

laajaa ja vahvaa sosiaalista tukiverkostoa, vaan useimmiten vain yksi tai muutama 

henkilö, joiden puoleen voi kääntyä. Selviytyjällä oli sosiaali- ja 
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terveyspalvelutarpeita, mutta hän ei välttämättä hyödyntänyt niitä tai saanut 

palveluja, vaan ratkoi ongelmia itsekseen. Hän asioi mielellään puhelimitse tai 

paikan päällä käyttäen omaa autoa. Asiakaskokemuksessa tärkeinä tekijöinä olivat 

halu tulla kuulluksi ja jakaa huolensa. Selviytyjä oli tottunut huolehtimaan 

arjestaan tai läheisistään itsenäisesti ja vähäisen avun turvin, mikä näkyi 

seuraavissa lainauksissa: 

”Olin kotona kuumeessa ja muutenkin kipeä. Kissa piti seuraa ja kaveri kävi 

kylässä päivällä. Netissä surfailin aikani kuluksi. Auto oli tallissa remontissa 

joten kauppareissu jäi tekemättä. Mies päivän kaupungissa töissä ja tulessaan 

kävi lähikaupassa pikaisesti ruokaostoksilla. Päivä posti jäi laatikkoon, 

kuumeisena jätin hakematta ja mies unohti töistä tullessaan ottaa.” 

”Kävin vielä apteekissa kun saatoin jättää koiran autoon (en lukinnut ovia:) 

Apteekkari oli yrittänyt tilata minulle tiettyjä hoitotarvikkeita mutta ei ollut 

onnistunut, sain kuitenkin itse sisuksien plk:n hoitajan kiinni puhelimitse ja 

tiedon että saan tarvikkeet ilmaiseksi tk:sta ja myöhemmin sain myös tk:n 

hoitajan kiinni ja tavarat on nyt tilattu ja joskus ensiviikolla saan ne.” 

8.2 Paljon hyvinvointikeskuksen palveluja tarvitsevien asiakkaiden 

asiakasprofiilien määrittely tietoperustaisen johtamisen 

näkökulmasta (Osatutkimus Ⅱ) 

Osatutkimuksessa (Ⅱ) tutkin, millaisia paljon hyvinvointikeskuksen palveluja 

tarvitsevien asiakkaiden asiakasprofiileja on määriteltävissä tietoperustaisen 

johtamisen näkökulmasta. Sosiodemograafisilta piirteiltään yli puolet tutkittavista 

oli naisia (61 %) ja valtaosa (77 %) yli 18-vuotiaita. Keskiarvoltaan tutkittavat 

olivat 32,7 vuotiaita ja mediaani-ikä oli 29,5 vuotta. Nuorin heistä oli kahdeksan 

kuukautta ja vanhin 79 vuotta. Tutkimuksen tuloksena syntyi neljä asiakasprofiilia 

(Osajulkaisu Ⅱ, taulukko 1): Arjen huolien kuormittamat lapset ja nuoret, Tukea 

tarvitsevat äidit, Moniongelmaiset oireilijat sekä Päihteiden heikentämät. Lasten ja 

nuorten asiakasprofiileja oli tiedonantajista 23 prosenttia (n = 13). Aikuisista tukea 

tarvitsevia äitejä oli 15 (27 %), moniongelmaisia oireilijoita 20 (36 %) ja päihteiden 

heikentämiä kahdeksan (14 %).  



78 

Arjen huolien kuormittamat lapset ja nuoret  

Lasten ja nuorten osalta muodostui yksi profiili, joka oli Arjen huolen kuormittavat 

lapset ja nuoret. Palvelutarpeet liittyivät heidän psyykkiseen toimintakykyynsä, 

käyttäytymiseen liittyviin ongelmiin, oppimisvaikeuksiin tai haasteisiin 

sosiaalisissa suhteissa. Myös vanhempien jaksaminen ja/tai kyvyttömyys huolehtia 

heistä olivat syynä palvelujen käyttöön. Lapsen ja nuoren voimavarat liittyivät 

koulutyön onnistumiseen, harrastuksiin sekä tukeutumiseen vanhempiin. 

Voimavaroja oli tunnistettavissa myös perheestä ja lähiverkostosta. Monialainen 

sosiaali- ja terveyspalvelujen erityisosaajaverkostoon perustuva 

palvelujärjestelmän tuki oli merkittävä arjessa selviytymisessä, lapsen ja nuoren 

kasvun ja kehityksen ja vanhemmuuden tukemisessa kotona, päivähoidossa ja 

koulussa. Lasten ja nuorten asiakasprofiiliin liittyviä kuvauksia kirjattiin mm. 

seuraavasti: 

”…3 kk:n neuvolakäynnillä noussut huoli äidin jaksamisesta, huoli myös 

lapsen hyvinvoinnista. Äiti yksinhuoltaja, perheessä lisäksi kaksi kouluikäistä 

lasta.” 

”Kotona äiti kokee, että monet arjen toiminnat haasteellisia … kanssa. 

Keskittyminen vaikeaa. Ajoittain esiintyy uhmakkuutta ja läksyjen tekeminen 

vaikeaa.” 

Tukea tarvitsevat äidit  

Tukea tarvitsevat äidit -asiakasprofiilin palvelutarpeet olivat yhteydessä raskauteen, 

pienten lasten vanhemmuuteen sekä yksinhuoltajuuteen liittyvään 

elämäntilanteeseen. Arjessa selviytymistä heikensivät äidin toimintakyvyn vajeet, 

psyykkinen sairaus, oireilu tai uupuminen. Heikko taloudellinen tilanne vaikeutti 

arjessa selviytymistä. Voimavaroja oli tunnistettavissa sitoutumisessa vauvaan ja 

omaan hoitoonsa, lapsen helppohoitoisuudessa, päihteettömyydessä, omassa 

terveydentilassa ja jaksamisessa. Läheisten, muun perheen tai tukiperheen ja 

aviopuolison rooli oli merkittävä tai niiden puuttuminen heikensi arjessa 

selviytymistä. Harrastukset ja opinnot tukivat jaksamista. Monialainen sosiaali- ja 

terveyspalvelujärjestelmän tuki oli tarpeen arjessa selviytymiseksi. Tämän 

asiakasprofiilin elämäntilannetta kuvattiin seuraavasti: 

”Perheessä on vanhemmat sekä kolme alle kouluikäistä lasta. Äiti on kokenut 

uupumusta. Äiti raskaana.” 
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”Asiakas odottaa vauvaa yhdessä … sulhasen kanssa. Asiakkaalla ei ole 

käytössä lääkitystä, eikä hän käytä päihteitä. Neuvolan käynneillä tullut esille, 

että asiakas ei laita itse ruokaa, vaan ostavat sulhasen kanssa valmiita ruokia, 

pitsaa ja hampurilaisia, ruokavalio yksipuolista.” 

Moniongelmaiset oireilijat 

Moniongelmainen oireilija -asiakasprofiililla palvelutarpeen syinä kuvattiin 

somaattiset oireet tai sairaus yhdistettynä psyykkisen sairauteen, oireisiin sekä 

psyykkisen toimintakyvyn heikkenemiseen. Ongelmia oli arjen selviytymisessä 

sekä usein myös taloudellisia vaikeuksia. Voimavaroina oli kyky tunnistaa oma 

tilanteensa sekä halu hoitaa itseään ja kyky hakea tarvittaessa apua. Toisaalta ko. 

asiakasprofiililla saattoi olla kynnystä avun pyytämiseen ja omaan hoitoonsa 

sitoutumattomuutta. Vahvuutena olivat hyvät sosiaaliset suhteet ja aktiivinen 

liikunta tai päinvastoin aloitekyvyttömyyttä ja ripustautuminen läheisiin tai 

monialaiseen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmään ja sen eri asiantuntijoihin. 

Läheisverkostoon kuuluivat perhe, sukulaiset ja ystäväpiiri. Tukiverkosto oli joko 

vähäinen tai kavereita voi olla liikaakin, mikä kuormitti arkea. Tähän 

asiakasprofiiliin kuuluvaa asiakasta kuvattiin mm. näin: 

”Potilas makoilee kotona 24h. Joka liikkeestä hengästyy … Potilas soittaa 

ambulanssia tarkistaakseen sydäntään…” 

”Voimakasta ahdistusta ja omat voimat laskeneet. Uupunut. Tukiverkostoa ei 

ole. Itkuisuutta, viimeisimpänä itsetuhoajatuksia ja täydellistä hetkittäistä 

toimintakyvyn lamaantumista.” 

Päihteiden heikentämät  

Päihteiden heikentämät -asiakasprofiililla oli syrjäytymiseen, masennukseen, 

paniikkihäiriöihin ja päihteiden käyttöön liittyviä ongelmia tai meneillä oleva 

opioidiriippuvuuden hoito. Lisäksi heillä oli toimintakyvyn ongelmia, 

työkyvyttömyyttä ja taloudellisia ongelmia, jotka vaikeuttivat arjessa selviytymistä. 

Sosiaaliset tilanteet koettiin pelottavaksi. Vaikea perhetilanne korostui usean 

asiakkaan palvelutarpeen tunnistamisessa. Profiilin voimavarat liittyivät 

motivaatioon päihteettömyydestä, läheisistä sekä arjen sujumisesta. Tukiverkosto 

oli usein ohut. Räätälöity ja tiivis sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän tuki oli 



80 

tarpeen arjessa selviytymiseksi. Päihteiden heikentämät -profiiliin kuuluvaa 

asiakasta kuvattiin palvelusuunnitelmassa seuraavalla tavalla: 

”Kärsinyt masennuksesta pitkään. Pitkä päihteiden käytön historia ja tällä 

hetkellä korvaushoidossa ollut vajaan vuoden.” 

”Korvaushoito on sujunut hyvin ja asiakas on hoitoon motivoitunut. Asiakas 

kokee toimintakykyyn vaikuttavan mielialaongelmat, ahdistuksen ja 

sosiaalisten tilanteiden hankaluuden. Kokee hankala lähteä kotoa ja olla 

ihmisten parissa. Kotonakin toimintakyky vaihtelee suuresti. Puoliso hoitaa 

pääsääntöisesti esim. kauppa- ja apteekkiasiat.” 

8.3 Paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden sote-palvelujen käyttö 

asiakasprofiileittain (Osatutkimus Ⅲ)  

Osatutkimuksessa (Ⅲ) kuvasin paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden 

perusterveydenhuollon, päivystyksen ja erikoissairaanhoidon palvelujen käyttöä 

sekä myönnettyjä sosiaalipalveluja.  

Alle 18-vuotiaiden asiakasprofiili Arjen huolien kuormittava lapsi tai nuori 

(n = 13) perusterveydenhuollon käyntien osuus (Osajulkaisu Ⅲ, kuvio 1, taulukko 

1) oli yhteensä 162 kaikkien asiakasprofiilien perusterveydenhuollon käynneistä 

(n = 1 818) käyntimäärien vaihdellessa 2:sta 39:ään (mediaani 8). 

Perusterveydenhuollon palveluista käytettiin eniten vastaanottopalveluja (mediaani 

2) neuvolapalvelujen (mediaani 2) ollessa toiseksi käytetyin. Hammashuoltoa 

käytti 53,8 prosenttia ja mielenterveyspalveluja 30,8 prosenttia lasten ja nuorten 

profiilista. Vastaanoton käynnit kohdistuivat eniten hoitajille ja lääkärille (mediaani 

4). Yli kuusi kertaa lääkärin vastaanoton palveluja oli käyttänyt 33,3 prosenttia 

lasten ja nuorten profiilista (Osajulkaisu Ⅲ, taulukko 1). Terapeuttikäyntejä oli 13,0 

prosenttia kaikista ko. käynneistä (n = 162) ja eniten muihin profiileihin verrattuna. 

Päivystyksen ja erikoissairaanhoidon käyttö oli vähäistä, ja erikoissairaanhoidon 

käynnit (jopa 88 käyntiä) kohdistuivat pääasiassa yksittäiseen asiakkaaseen. 

Erikoissairaanhoito oli pääasiassa lasten ja naisten erikoissairaanhoitoa. 

Kokonaisuutena lapsilla ja nuorilla terveydenhuollon käyntien määrä jäi vähäiseksi 

ja painottui eniten perusterveydenhuoltoon (60,4 %). Sosiaalipalvelua oli 

myönnetty valtaosalle (77,0 %) lapsista ja nuorista (Osajulkaisu Ⅲ, taulukko 2). 

Alle 18-vuotiailla sosiaalipalvelujen asiakkuuden syynä olivat usein 

sosiaalihuoltolain mukainen lapsen ja vanhemman välisen tapaamisen valvonta tai 
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siihen liittyvä huoltosuunnitelman laadinta ja asiakassuunnitelman tarkennus. 

(Osajulkaisu Ⅲ, kuviot 1–3, taulukot 1–2) 

Tukea tarvitsevalla äidillä (n = 15) perusterveydenhuollon palveluista 

käytettiin (n = 355) eniten neuvolan (p = < 0,001), vastaanoton ja hammashoidon 

palveluja. Terveydenhuollon perhepalveluja käyttivät ainoastaan tukea tarvitsevat 

äidit (Osajulkaisu Ⅲ, kuvio 1). Tarkastelujaksolla yli kuusi kertaa 

perusterveydenhuollon lääkärin palveluja oli käyttänyt 54,5 prosenttia äideistä 

(Osajulkaisu Ⅲ, taulukko 1). Tukea tarvitsevat äidit kävivät pääasiassa 

hoitohenkilöstön (mediaani 14) tai lääkärin (mediaani 5) vastaanotolla. 

Päivystyksen käyttöä oli toiseksi eniten asiakasprofiileista (mediaani 1). 

Erikoissairaanhoidon käyttö ohjautui äitiys- ja naistentauteihin ja medisiiniselle 

alueelle. Kokonaisuutena terveydenhuollon palvelujen käyttö kohdistui pääasiassa 

perusterveydenhuoltoon (74,1 %). Sosiaalipalveluja (Osajulkaisu Ⅲ, taulukko 2) 

tarvitsi 11 äitiä (73,0 %). Myönnetyt sosiaalipalvelut olivat pääasiassa sosiaalityötä, 

perhetyötä tai lapsiperheiden kotipalvelua. Myönnettyjen sosiaalipalvelujen tarve 

oli kattavin (8/10) muihin asiakasprofiileihin verrattuna. (Osajulkaisu Ⅲ, kuviot 1–

3, taulukot 1–2) 

Moniongelmaisilla oireilijoilla (n = 20) oli tarkastelujaksolla runsaasti 

perusterveydenhuollon käyntejä (n = 818, mediaani 41). Myös päivystyksessä 

käyntejä (n = 83, mediaani 2) oli lähes jokaiselle asiakkaalla ja 

erikoissairaanhoidon käyntejä eniten (n = 224, mediaani 14). Tarkastelujaksolla yli 

6 kertaa perusterveydenhuollon lääkärin vastaanotolla oli käynyt 68,4 prosenttia 

asiakkaista (Osajulkaisu Ⅲ, taulukko 1). Muihin profiileihin verrattuna 

moniongelmaisella oireilijalla oli myös eniten lääkärin (p = 0,044) ja hoitajien 

(p = 0,253) käyntejä. Erikoissairaanhoitoa käytti 85,0 prosenttia ko. asiakkaista. 

Erikoissairaanhoidon käytössä korostuivat operatiivinen (p = 0,007) ja 

medisiininen (käyntimäärä 0–55, mediaani 1) hoito. Käyntimäärät vaihtelivat myös 

psykiatriassa (0–46, mediaani 0). Moniongelmaisilla oireilijoilla terveydenhuollon 

käyntejä oli eniten asiakasprofiileista, mutta myös heillä korostui 

perusterveydenhuollon osuus (74,4 %) hoitajan ja lääkärin vastaanottona. 

Sosiaalipalveluja tarvitsi 60 prosenttia (n = 12) asiakkaista. Moniongelmaisilla 

oireilijoilla sosiaalipalvelujen tarve liittyi sosiaalityöhön ja myös pitkään 

jatkuneeseen työttömyyteen tai kuntouttavasta työtoiminnan mukaiseen 

aktivointisuunnitelman laatimiseen. Muita asiakkaille myönnettyjä palveluja oli 

mm. liikkumista tukevia palveluja, asumispalveluja ja sosiaaliohjausta. 

(Osajulkaisu Ⅲ, kuviot 1–3, taulukot 1–2.) 
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Päihteiden heikentämillä (n = 8) käynnit kohdistuivat pääasiassa 

perusterveydenhuoltoon (n = 483) käyntimäärän vaihdellessa 1–149 (mediaani 28) 

(Osajulkaisu Ⅲ, taulukko 1). Vastaanottoa käyttivät kaikki lähes päihteiden 

heikentämät ja puolet heistä kävi yli kuusi kertaa perusterveydenhuollon lääkärin 

vastaanotolla. Mielenterveyspalvelujen asiakkaina oli 75,0 prosenttia päihteiden 

heikentämistä. Käynnit kohdistuivat eniten hoitohenkilökunnan vastaanotolle 

(n = 148, mediaani 21) tai lääkäripalveluihin (n = 66, mediaani 5). Päivystyksen 

käyttö oli vähäistä ja myös erikoissairaanhoidon käynnit olivat yhteensä pienimmät 

(n = 50). Yksittäinen käyntien vaihteluväli oli 0–42 (mediaani 3). Päihteiden 

heikentämillä terveydenhuollon käyttö oli pääasiassa perusterveydenhuollon 

käyntejä (89,1 %) hoitajan vastaanottona. Sosiaalipalvelua sai kuusi kahdeksasta 

(75 %). Sosiaalipalvelujen tarve liittyi suurimmaksi osaksi joko sosiaalityöhön tai 

kuntouttavaan työtoimintaan. (Osajulkaisu Ⅲ, kuviot 1–3, taulukot 1–2.) 

8.4 Yhteenveto tutkimustuloksista 

Tutkimuksen tuloksena syntyi erilaisia tyypiteltyjä asiakasprofiileja, jotka 

kuvasivat sekä kuntalaisia että paljon palveluja tarvitsevia asiakkaita sote-

palvelujen käyttäjinä. Kuntalaisten alustavilla asiakasprofiileilla (Suoriutuja, 

Huolehtija ja Selviytyjä) oli kullakin erilainen elämäntilanne, palvelutarpeet, 

sosiaaliset verkostot ja palvelukäyttäytyminen. Eri ikäryhmissä oli samaan 

asiakasprofiililuokitteluun kuuluvia asiakasprofiileja. Vastaavasti paljon palveluja 

tarvitsevien asiakasprofiileilla (Arjen huolien kuormittamat lapset ja nuoret, Tukea 

tarvitsevat äidit, Moniongelmaiset oireilijat ja Päihteiden heikentämät) fyysiset, 

psyykkiset ja elämäntilanteeseen liittyvät ongelmat kietoutuivat toisiinsa. 

Asiakasprofiileilla oli tunnistettavissa samankaltaisia piirteitä, mutta myös selkeitä 

eroavuuksia ja tarpeita yksilöityyn palveluun joko kotona tai eri sosiaali- ja 

terveydenhuollon palveluyksiköissä. Asiakasprofiilien eroavaisuudet liittyivät 

elämäntilanteeseen ja palvelun hakeutumisen syyhyn.  

Paljon palveluja tarvitsevat asiakkaat käyttivät erilaisia sosiaali- ja 

terveyspalveluja, ja käyttö oli vahvasti yksilöity asiakkaan oman elämäntilanteen 

mukaan. Terveydenhuollon palvelujen käyttö ja käyntimäärät vaihtelivat 

asiakasprofiileittain. Paljon palveluja tarvitsevalle asiakkaalle 

perusterveydenhuollon lääkärin vastaanoton käytölle asetettu käytön kriteeri ei 

kaikilla asiakkailla täyttynyt. Terveydenhuollon palvelut olivat 

perusterveydenhuoltopainotteisia keskittyen hoitajan ja lääkärin 

vastaanottopalveluihin, neuvola- sekä mielenterveyspalveluihin. Huomattavaa oli 
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hoitajien vastaanoton suuri osuus perusterveydenhuollossa. Päivystyksen käyttö oli 

vähäistä, ja yksittäiset asiakkaat nostivat erikoissairaanhoidon käyntimääriä. 

Valtaosalla tutkittavista oli käytössä sosiaalipalveluja, ja niiden tarve vaihteli 

asiakasprofiileittain. Sosiaalipalveluista tarvittiin enimmäkseen sosiaalityötä, 

perhetyötä tai lapsen tai vanhemman välisen tapaamisen valvontaa.  
  



84 

 



85 

9 Paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden 
yksilöity sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteen 
kokoaminen 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla ja ymmärtää, mitä on yksilöity 

sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteen kokoaminen kontekstina paljon palveluja 

tarvitsevat asiakkaat. Tarkastelen seuraavaksi tutkimustuloksia sekä laadullisen että 

määrällisen tutkimustulosten luotettavuutta, eettisiä näkökohtia, tutkimuksen 

merkitystä terveyshallintotieteelle ja sote-johtamiselle sekä jatkotutkimushaasteita. 

Lopuksi esitän tutkimuksen keskeiset johtopäätökset ja suositukset. 

9.1 Paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden määrittely 

Paljon palveluja tarvitsevista asiakkaista on terveydenhuollossa paljon erilaisia 

määritelmiä (Welzel ym., 2017; Kivelä ym., 2018), mutta tässä tutkimuksessa 

halusin tietoperustaisen johtamisen (Ducker, 2002; Hislop, 2002; Parviainen ym., 

2005; Elmasri & Navathe, 2007; Virtanen ym., 2017; Hislop ym., 2018) 

näkökulmasta ja laadullisten menetelmien avulla määrittää asiakasprofiileja 

asiakasymmärryksen luomiseksi (Nordlund, 2009; Koivuniemi & Simonen, 2011; 

Koivuniemi ym., 2014; Kaarakainen & Syrjänen, 2012; Häikiö ym., 2017; 

Jäppinen & Kulju, 2017). Esiymmärrystä hain kuntalaisten asiakasprofiilien 

tunnistamisella. Tutkimus nosti esille tarpeen asiakasryhmittäiseen profilointiin 

sote-palvelujärjestelmää uudistettaessa. Tutkimuksessani paljon palveluja 

tarvitsevien asiakkaiden asiakasprofiilien määrittely perustui erillisen 

kokeilulainsäädännön mahdollistamaan sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteiseen 

palvelusuunnitelmaan, joka sallii tiedon liikkumisen yli ammatillisten rajojen 

(Hislop, 2003; Simonen ym., 2009; Currie & White, 2012) sekä tuo esiin 

monialaisia yhteistyötahoja asiakkaan tueksi (Freeman ym., 2002; Delva ym., 

2008).  

Tässä tutkimuksessa halusin nostaa esille tarpeen paljon palveluja tarvitsevien 

asiakkaiden laaja-alaiseen tunnistamiseen. Tutkimuksessa käytetyssä yhteisessä 

palvelusuunnitelmassa kartoitettiin palvelutarpeiden lisäksi asiakkaan 

elämäntilannetta ja hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä (liitteet 1–3), kuten 

terveydentilaa, liikuntaa, sosiaalisia suhteita ja osallistumista kodin ulkopuolisiin 

harrastuksiin (myös Hujala & Lammintakanen, 2018). Palvelusuunnitelmaan 

tehtiin myös yhteinen arvio asiakkaan vahvuuksista ja voimavaroista sekä tuen 
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tarpeesta. Tämän tutkimuksen paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden 

määrittämisellä (mm. Koskela, 2008; Rennemark ym., 2009; LaCalle & Rabin, 

2010; Hauswaldt ym., 2013; Smits ym., 2013; Diaz ym., 2014; Kaattari ym., 2015; 

Pymont & Butterworth, 2015; Quilty ym., 2016) ja luokittelulla (Elmasri & 

Navathe, 2007) on yhdenmukaisuutta asiakasräätälöinnin rakentamisesta 

(Minvielle ym., 2014) terveydenhuollon järjestelmään, mutta se ei ole muuttunut 

vakiintuneeksi käytännöksi. Tietoperustaisen johtamisen näkökulmasta (Elmasri & 

Navathe, 2007; Virtanen ym., 2017) paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden 

systemaattinen tunnistaminen näyttäytyy puuttelliselta ja sen merkityksellisyyttä ei 

hyödynnetä riittävästi sote-palvelujärjestelmässä. Esimerkiksi Valtiontalouden 

tarkastusviraston (2017) mukaan paljon palveluja tarvitsevia ja käyttäviä asiakkaita 

pyrki systemaattisesti tunnistamaan alle puolet terveyskeskuksista, 

määritteleminen tehtiin ilman selkeitä yhtenäisiä kriteereitä eikä valmius 

potilastietojärjestelmien hyödyntämiseen ollut kovin hyvä. 

Paljon palveluja tarvitsevaa asiakasta on määritelty usein 

perusterveydenhuollon käyntien perusteella (Jyväsjärvi ym., 2001; Koskela ym., 

2010; Hauswaldt ym., 2013; Nyman & Jäppinen, 2015; Dinkel ym., 2016; Welzel 

ym., 2017). Tässä tutkimuksessa paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden valinnan 

kriteereinä olivat ne henkilöt, jotka olivat käyttäneet hyvinvointikeskuksen 

perusterveydenhuollon lääkärin vastaanoton palveluja yli kuusi kertaa viimeisen 12 

kuukauden aikana tai heillä oli ammattilaisen tunnistama monialaisen sosiaali- ja 

terveyspalvelujen tuen tarve. Tämän tutkimuksen yksi keskeinen havainto oli, että 

paljon palveluja tarvitsevan asiakkaan palvelujen käytölle asetettu määritelmä ei 

täyttynyt kaikilla asiakkailla pelkästään perusterveydenhuollon käyntien 

perusteella, vaikka tarkastelujakso oli yhtä vuotta pitempi 15 kuukautta. Toisaalta 

paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden laajempi määrittelyväli kahdesta 24 

käyntiin vuodessa (Vedsted & Christensen, 2005; LaCalle & Rabin, 2010; Buja ym., 

2015) täyttyi kahta asiakasta lukuun ottamatta. Valtaosalle oli myönnetty myös 

sosiaalipalveluja. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella näen, että 

perusterveydenhuollon käyntien määrää paljon palveluja tarvitsevan asiakkaan 

yksittäisenä mittarina ei ole syytä pitää riittävänä sote-palvelujen tarpeen 

arvioimiseksi (myös Suter ym., 2017), vaan määrittelyssä tarvitaan myös 

ammattilaisen tunnistama monialaisen sosiaali- ja terveyspalvelujen tuen tarve. 

Mielestäni asiakaslähtöisyyden vahvistamiseksi paljon palveluja tarvitsevien 

asiakkaiden kohdalla tulisi tarkastelu palvelujen käytön määrälähtöisyydestä siirtää 

enemmän yksilöityyn sote-palvelujen tarpeen arviointiin. 
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Tämän väitöskirjan tulokset antoivat alustavan jäsennyksen sote-palveluiden 

asiakasprofiileista. Tutkimuksessa löydetyillä paljon palveluja tarvitsevien 

asiakkaiden asiakasprofiileilla oli yhteneväisyyksiä aikaisempien asiakasprofiili-

tutkimustulosten (Byrne ym., 2003; Savageau ym., 2006; Moore ym., 2009; 

Ramasubbu ym., 2016; Bhroin ym., 2019) kanssa. Tämän tutkimuksen 

moniongelmaiset oireilijat ja päihteiden heikentämät -asiakaprofiilit vastasivat 

hyvin muissa tutkimuksissa (esim. Taylor ym., 2012; Nyman & Jäppinen, 2015; 

Patel ym., 2015; Jacob ym., 2016; Quilty ym., 2016; Bestal ym., 2017; Kujanpää 

ym., 2017; Smits ym., 2017; Welzel ym., 2017; Cruwys ym., 2018; Hujala & 

Lammintakanen, 2018; Kivelä ym., 2018; Sandvik & Hunskaar, 2018; Reho ym., 

2018; Street ym., 2018; Bhroin ym., 2019; Carmassi ym., 2019) paljon palveluja 

tarvitsevien asiakkaiden tunnistettuja ominaispiirteitä. Tässä tutkimuksessa 

määritettiin myös arjen huolien kuormittavien lasten ja nuorten sekä tukea 

tarvitsevien äitien asiakasprofiilejä. Heillä korostuivat arjessa selviytymisen 

ongelmat. Paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden tutkimuksissa on vähän heihin 

liittyvää sote-palvelujärjestelmään liittyvää tutkimusta (esim. Vila ym., 2012; 

Hockey ym., 2014; Gitsel-van der Wal ym., 2019; Johnson ym., 2019). Tässä 

tutkimuksessa vahvistui näkemys paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden 

asiakasprofiilien fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten ongelmien kytköksestä 

toisiinsa. Esimerkiksi Karlssonin ym. (1997) tunnistamaa selkeää jakoa 

profiileittain pelkästään terveyspalvelutarpeisiin ei ollut löydettävissä. Tämän 

tutkimuksen tulos oli yhteneväinen Kumarin ja Kleinin (2013) paljon palveluja 

tarvitsevien asiakkaiden moninaisista tarpeista tai Phillipsin ym. (2006) 

psykososiaalisten tekijöiden tunnistamisesta sekä yhteyksistä 

perusterveydenhuoltoon ja kunnan muihin palveluihin. Tämän tutkimuksen paljon 

palveluja tarvitsevien asiakkaiden asiakasprofiileilla oli tunnistettavissa fyysisiä 

oireita tai sairauksia (Dinkel ym., 2016; Jørgensen ym., 2016; Smits ym., 2016; 

Welzel ym., 2017; Sandvik & Hunskaar, 2018), kroonisia sairauksia (Taylor ym., 

2012; Hauswaldt ym., 2013; Patel ym., 2015; Street ym., 2018), psyykkisiä tai 

psykosomaattisia oireita tai sairauksia (Dinkel ym., 2016; Haroun ym., 2016; 

Kujanpää ym., 2017; Kivelä ym., 2018; Carmassi ym., 2019) sekä sosiaalisia 

ongelmia (Quilty ym., 2016; Neale ym., 2017; Cruwys ym., 2018; Hujala & 

Lammintakanen, 2018; Sandvik & Hunskaar, 2018). Heillä oli tarve monialaisiin 

sote-palveluihin ja siten yhtymäkohta aiempien tutkimustulosten kanssa (Leskelä 

ym., 2013, 2016; Smits ym., 2014; Hajek ym., 2017; Kujanpää ym., 2017) sekä 

myös tarve monialaisen tiedon liikkumiseen (Vakkala & Palo, 2016; Jolanki ym., 

2017; van der Heide ym., 2018).  
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Tämän tutkimuksen asiakasprofiileilla oli tunnistettavissa samankaltaisia 

piirteitä, mutta myös selkeitä eroavuuksia ja tarpeita yksilöityyn palveluun joko 

kotona tai eri sosiaali- ja terveydenhuollon palveluyksiköissä. Asiakasprofiilien 

eroavaisuudet liittyivät elämäntilanteeseen ja palvelun hakeutumisen syyhyn. 

Määritetyt asiakasprofiilit tukivat aikaisempia näkemyksiä siitä, että asiakkailla on 

erilaisia palvelutarpeita ja -käyttäytymistä (esim. van Dijk ym., 2013; Elissen ym., 

2016). Sen vuoksi riskinä on, että kaikkia asiakkaita palvellaan yhdenvertaisesti 

samalla mallilla asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaamatta (de Blok ym., 2013; 

Hujala & Lammintakanen, 2018). Tässä tutkimuksessa eroja asiakasprofiilien 

välillä oli esimerkiksi asioimisessa terveyskeskuksessa mieluiten joko käymällä 

paikan päällä, puhelimitse tai sähköisesti ja myös käyntitarpeet vaihtelivat. Tapa 

hakeutua palveluihin oli erilainen, eikä palvelutarjonta kaikilta osin vastannut 

heidän tarpeitaan. Myös aikaisemmissa tutkimustuloksissa (mm. Thomson & 

Nussbaum, 2010; Koivuniemi ym., 2014) on osoitettu, että sote-palvelut oli 

suunniteltu pääasiassa työikäisille valtaväestöön kuuluville asiakkaille. Paljon 

palveluja tarvitsevien asiakkaiden hoito on taas näyttäytynyt monimutkaisena ja 

pirstaleisena (Leskelä ym., 2013; Goodwin & Alonso, 2014), vaikka useissa 

moniongelmaisuutta koskevissa tutkimuksissa (esim. Wodchis ym., 2015; Bunn 

ym., 2017; Peterson ym., 2017; Rijken ym., 2018; Vabo & Burau, 2018; van der 

Heide ym., 2018; Karapadeddy ym., 2019; Stephenson ym., 2019) on tunnistettu 

asiakaslähtöisen sote-integraation hyödyt.  

Tässä tutkimuksessa en pystynyt arvioimaan, onko paljon palveluja 

tarvitsevien asiakkaiden yhteisistä palvelusuunnitelmista ollut hyötyä asiakkaille 

esimerkiksi tyytyväisyyden kasvamisena (Phillips ym., 2006), kokemuksena 

hoidon laadusta tai palveluun pääsystä (Kanste ym., 2009; Saarnio ym., 2015; 

Wodchis ym., 2015; Korhonen ym., 2016; Crump ym., 2017), vaikka 

tietoperustaisen johtamisen näkökulmasta tutkimukseen perustuva näyttö (Rytilä, 

2011; Dalkir, 2013; Hislop ym., 2018) ja aidon asiakas- ja käyttäjälähtöisyyden 

kehittämisessä asiakkailta saatava ja heidän palveluistaan koottava tieto on erittäin 

tärkeä toimenpiteiden lähde (Vakkala & Palo, 2016). Tässä tutkimuksessa paljon 

palveluja tarvitsevien asiakkaiden oma näkökulma nousi esille 

palvelusuunnitelmien kautta heidän itsensä tunnistamissa voimavaroissa ja 

verkostoissa. Usein paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden omien 

selviytymistaitojen tukeminen (Donald ym., 2011) sekä sosiaalisen verkoston 

luominen ja merkitys (Kaattari ym., 2015; Hujala & Lammintakanen, 2018) ovat 

sote- palvelujärjestelmässä jääneet liian vähälle huomiolle. Myös kuntalaisia 

aktivoitiin mukaan sote-palveluja sisältävän hyvinvointikeskuksen suunnitteluun ja 
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asiakaslähtöisten palvelujen kehittämiseen (Jäppinen, 2011; Jäppinen & Kulju, 

2017). Kuntalaiset kuvasivat kokemuksiaan omista vähäisistä 

vaikuttamismahdollisuuksistaan sote-palvelujärjestelmään. Sote-integraation 

rakentamisessa asiakaslähtöisten palvelumallien ja kansalaisten vahvan roolin 

tulisi olla keskiössä. Asiakkaiden roolia on tärkeä kehittää aktiiviseksi ja 

osallistuvaksi (Osborne, 2010, 2018) palvelujen tuottamisen kohteen sijasta 

(Tiirinki, 2014). Muutenkin kuntalaisten osallisuus asiakaslähtöisen 

palvelutuotannon suunnitteluun ja kehittämiseen on Suomessa vielä vähäistä 

vaikkakin lisääntynyt (Virtanen & Stenvall, 2014; Tuurnas, 2016).  

Tässä tutkimuksessa paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden asiakasprofiilien 

määrittelyn mahdollisti erilliseen lupaan perustuvan yhteisen palvelusuunnitelman 

laatiminen. Asiakasymmärryksen syntymiseksi on tärkeää, että paljon palveluja 

tarvitsevista asiakasta on käytettävissä monialaista tietoa (Rytilä, 2011; Dalkir, 

2013; Hislop ym., 2018), mutta sosiaali- ja terveydenhuollon ongelmana on tiedon 

ajantasaisuuden haasteet (Vakkala & Palo, 2016), tiedon luominen sosiaalisen 

vuorovaikutuksen pohjalta (Mertala, 2011) sekä professioiden välinen 

vuorovaikutuksen puute (Currie & White, 2012; Tasseli, 2014). Valitettavasti 

erityisesti julkisen terveydenhuollon haasteena on vähäinen tiedon hyödyntäminen 

palveluiden suunnittelussa, toiminnassa ja päätöksenteossa (Simonen ym., 2009; 

Rytilä, 2011). Näkemykseni mukaan paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden 

hoidon ja palvelujen parantaminen edellyttäisi saman palvelutarpeen ja 

käyttäytymismallin omaavien asiakkaiden jakamista pienempiin yhdenmukaisiin 

segmentteihin (Miettinen, 2011; Eissens van der Laan ym., 2014; Saarnio ym., 

2015) tietoperustaiseen johtamiseen (Parviainen ym., 2005; Elmasri & Navathe, 

2007; Virtanen ym., 2017; Hislop ym., 2018) perustuen. Mielestäni 

asiakasprofilointi voisi olla tapa luoda paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden 

segmenttejä ja olla osa heidän systemaattista tunnistamistaan (Elmasri & Navathe, 

2007). Esimerkiksi Minviellen ym. (2014) mukaan henkilökohtainen palvelu 

edellyttää eri asiakasprofiilien mukaista luokittelua järjestelmää uudistettaessa ja 

sen mukaista tiedolla johtamista (Mertaniemi ym., 2011; Kork, 2016; Vakkala & 

Palo, 2016; Ali ym., 2017).  

9.2 Paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden sote-integraatio 

Tässä tutkimuksessa hahmotin paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden sosiaali- 

ja terveydenhuollon asiakaslähtöistä integraatiota (Shaw ym., 2011; Valentijn, 2016; 

Goodwin ym., 2017; Virtanen ym., 2017; Kaehne ym., 2018) tietoperustaisen 
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johtamisen (Rytilä, 2011; Dalkir, 2013; Ali ym., 2017; Hislop ym., 2018) 

näkökulmasta. Tutkimuksen taustalla oli aikaisemmin samoilla asiakkailla 

tunnistetut paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden asiakasprofiilit. Tämä 

tutkimus nosti esille perusteen paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden yksilöityyn 

sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteen kokoamiseen. 

Tämän tutkimuksen keskeinen löydös oli, että paljon palveluja tarvitsevat 

asiakkaat tarvitsivat monialaista ja moniammatilliseen erityisosaamiseen 

perustuvaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän tukea arjessa 

selviytymiseksi, mutta palvelut olivat vahvasti yksilöityjä asiakkaan oman 

elämäntilanteen mukaan. Tutkimustuloksessa on tältä osin yhteneväisyyksiä paljon 

palveluja tarvitsevien asiakkaiden moninaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen 

tarpeiden (esim. Jørgesen ym., 2016; Ramasubbu ym., 2016; Hajek ym., 2017; 

Kujanpää ym., 2017; Timpel ym., 2017; Rijken ym., 2018; Sandvik & Hunskaar, 

2018) kanssa sekä Valentinjin ym. (2013) ja Bretonin ym. (2017) asiakkaan 

mikrotason hoidon koordinaatiosta ja räätälöidystä yksilötason integraatiosta (Pike 

& Morgan, 2014; Valentijn, 2016; Struckmans ym., 2018). Tämän tutkimuksen 

paljon palveluja tarvitsevat asiakkaat myös käyttivät erilaisia sosiaali- ja 

terveyspalveluja (Phillips ym., 2006; Curry & Ham, 2010; Kumar & Klein, 2012), 

mutta sote-palvelujen käyttö- ja käyntimäärät vaihtelivat asiakasprofiileittain. 

Asiakasprofiileista moniongelmaisella oireilijalla oli eniten perusterveydenhuollon 

(Buja ym., 2015; Pymont & Butterworth, 2015; Jørgesen ym., 2016; Kivelä ym., 

2018), päivystyksen (Jørgesen ym., 2016; Ramasubbu ym., 2016) ja 

erikoissairaanhoidon (Grimmer-Somers ym., 2010; Leskelä ym., 2015; 

Lappalainen ym., 2018; Rentas ym., 2019) käyttöä. Päihteiden heikentämillä 

korostuivat hoitajan vastaanoton käynnit perusterveydenhuollossa (Laurant ym., 

2018). Myös tukea tarvitsevilla äideillä ja arjen huolien kuormittavilla lapsilla ja 

nuorilla näkyi perusterveydenhuoltopainotteinen vastaanoton ja neuvolapalvelujen 

tarve (Norton ym., 2012; Vila ym., 2012; Rifel ym., 2013; Dinkel ym., 2016; 

Gitsels-van der Walt ym., 2019).  

Valtaosalla tämän tutkimuksen asiakkaista oli seurantajakson aikana runsaasti 

terveydenhuollon käyntejä painottuen perusterveydenhuoltoon, sosiaalipalvelujen 

asiakkuus ja sitä kautta selkeästi tarve yhteisasiakkuuteen ja integroituun hoitoon 

(Banks, 2004; MacAdam, 2008; Goodwin ym., 2013). Toisaalta henkilöstön 

tunnistamasta monialaisesta sosiaali- ja terveyspalvelutarpeesta huolimatta osalla 

asiakkaista oli vähän perusterveydenhuollon, päivystyksen ja erikoissairaanhoidon 

palvelujen käyttöä, vaikka heillä oli myös sosiaalipalvelujen asiakkuus (Suter ym., 

2017). Tässä tutkimuksessa yksittäiset asiakkaat nostivat erikoissairaanhoidon 
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käyttöä ja päivystyksen käyttö oli vähäistä muihin paljon palveluja tarvitseviin 

asiakkaisiin liittyviin tutkimuksiin (esim. Jørgesen ym., 2016; Ramasubbu ym., 

2016; Sandvik & Hunskaar, 2018) verrattuna. Päivystyksen vähäinen käyttö voi 

johtua suomalaisen terveydenhuoltojärjestelmän perusterveydenhuolto- ja 

hoitajapainotteisuudesta ja siten ei-ohjautumisesta ns. raskaampiin palveluihin 

(Kumar & Klein, 2013; Laurant ym., 2018). Tämä tutkimus vahvisti näkemystä 

saman integraatioratkaisun sopimattomuudesta kaikille paljon palveluja 

tarvitseville asiakkaille (Valentijn, 2016; Hujala & Lammintakanen, 2018). 

Tässä tutkimuksessa merkitykselliseksi nousi hoitajien vastaanoton suuri 

osuus perusterveydenhuollon käynneissä. Myös muissa tutkimuksissa on noussut 

esille paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden hoidossa hoitajan tärkeä rooli (Syrjä 

ym., 2016; Laurant ym., 2018; Bonner ym. 2019), moniammatillinen 

lähestymistapa (Jolanki & Sinervo, 2016; Hujala & Lammintakanen, 2018) ja case 

management (esim. Matalon ym., 2002; Phillips ym., 2006; Kumar & Klein, 2012; 

Dorney-Smith ym., 2016; Nolte, 2017; Laurant ym., 2018) lääkärikeskeisen 

toimintamallin sijaan. Tutkimuksen asiakkaille oli nimetty pääasiallinen 

vastuutyöntekijä ja myös yhteistyöverkostot olivat nimettyjä ja henkilöityjä, kuten 

kumppanuuteen tai tiimimalliin perustuva työskentely yli organisaatiorajojen 

edellyttää (Johnson & Goyder, 2005; Freund ym., 2015). Tässä tutkimuksessa 

useissa palvelusuunnitelmissa vastuutyöntekijäksi oli määritelty sosiaalihuollon 

ammattilainen, joko sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja. Sosiaalityöntekijöiden 

osuutta moniammatillisessa tiimissä on pidetty muissa tutkimuksissa tärkeänä ja 

integraatiota edistävänä tekijänä (Siantz ym., 2016; Fraher ym., 2018) myös siitä 

näkökulmasta, että paljon palveluja tarvitsevalle asiakkaille on myönnetty 

sosiaalipalveluja (Timbel ym., 2017). 

Tässä tutkimuksessa en pystynyt arvioimaan vastuutyöntekijän nimeämisen 

vaikutuksia tutkittavien terveydenhuollon palvelujen käyttöä (Peterson ym., 2017; 

Siddle ym., 2018) tai sosiaalipalvelujen tarvetta (Hockey ym., 2014; Low ym., 

2017) vähentävästi vai olivatko ne siitä huolimatta tarvittavalla tai liian vähäisellä 

tasolla (Smits ym., 2008). Paljon palveluja tarvitseviin asiakkaisiin kohdistuvissa 

tutkimuksissa on ollut erimielisyyttä, voidaanko heidän palvelujen käyttöönsä 

vaikuttaa (Smits ym., 2008). Toisaalta palvelujen käytön syyn tarkempi analyysi ja 

räätälöity hoito voisivat vähentää käyttöä (Haroun ym., 2016). Tämän tutkimuksen 

yhteinen palvelusuunnitelma ja vastuutyöntekijä -malli vastasivat Kansteen ym. 

(2009) kuvaamaa monisairaiden palveluohjaaja- tai Chronic Care Model -mallia 

(esim. Schaefer & Davis, 2004), jossa paljon palveluja tarvitseville kuntalaisille 

määritettiin palveluohjaajat vastaamaan asiakkaiden palveluiden koordinoinnista 



92 

(Strucktmans ym., 2018). Myös Breton ym. (2017) tunnistivat tärkeäksi 

erityisryhmien hoidossa omistautuneen koordinaattorin nimeämisen moninaisten 

palvelujen koordinoimiseksi (Nolte, 2017). Palveluohjauksesta (esim. Kumar & 

Klein, 2013; Korhonen ym., 2016; Vehko ym., 2016; Hujala & Lammintakanen, 

2018) on todettu hyötyvän etenkin heikommassa asemassa olevat (Banks, 2004; 

MacAdam, 2008; Leskelä ym., 2013, 2016; Aalto ym., 2018) hoidon 

kokonaisuuden integroimiseksi.  

Tämän tutkimuksen kohteena olleessa organisaatiossa kokeilulainsäädäntö 

(Laki kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämisestä ja monialaisten 

toimintamallien tukemista koskeva kokeilu 117/2014) mahdollisti yhteisen 

palvelusuunnitelman tekemisen. Yksilöidyn palvelusuunnitelman merkitys on 

nähty tärkeäksi paljon palveluja tarvitsevia asiakkaita koskevissa tutkimuksissa 

(esim. Wassmer ym., 2008; Shah ym., 2011; Sinervo ym., 2016; de Carvalho ym., 

2017; Baird & Fraser, 2018; van der Heide ym., 2018). Tutkimuksen seuranta-

aikana yhteisiä palvelusuunnitelmia tehtiin 56 ja koko 15 kuukauden kokeiluaikana 

vain 84 (Oulun kaupunki, 2017). Tämän tutkimuksen perusteella paljon palveluja 

tarvitsevien asiakkaiden hoidon kokoaminen yhteisen sosiaali- ja terveyspalvelut 

kattavan palvelusuunnitelman avulla näyttää olevan vielä vähäistä ja ehkä myös 

käytännössä haasteellista toteuttaa asiakaslähtöisen sote-integraation 

saavuttamiseksi. Tämä on näkynyt muissakin integraation rakentamiseen liittyvissä 

tutkimuksissa (van den Broeck ym., 2017) ja erityisesti moniammatillinen 

yhteistyö, työnjako ja sen johtaminen on noussut vahvasti esille (esim. Asakawa 

ym., 2017; Goetz ym., 2017; Nuño-Solinis, 2017; Fraher ym., 2018; Fraser, 2018; 

Hujala & Lammintakanen, 2018; Miller ym., 2018; Tuominen ym., 2019). Tässä 

tutkimuksessa paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden integroivien 

toimintamallien kokeiluaika oli varsin lyhyt systeemisen asiakaslähtöisen 

palvelurakenteen uudistamiseksi monitoimijaisessa verkostossa (Niemi ym., 2015; 

Minkman, 2017; Virtanen ym., 2017; Fraser, 2018; Laitinen ym., 2018). Se, miten 

yhteiset hyvinvointikeskuksen tilat tai moniammatillisen yhteistyön käytänteet 

vaikuttivat paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden yhteisten 

palvelusuunnitelmien syntymiseen, ei ole tässä tutkimuksessa arvioitavissa. 

Toisaalta pelkkä hallinto, organisaatio tai samoissa tiloissa työskentely eivät takaa 

asiakaslähtöisestä sote-integraatiosta tavoiteltujen hyötyjen saavuttamista (Niemi 

ym., 2015; Sinervo ym., 2016; Kuluski ym., 2017; Keskimäki ym., 2018), vaikka 

paikallisuuden tunteminen (Fitzpatrick ym., 2017, 2018) ja yhteiset tilat (Kuluski 

ym., 2017) on nähty integraation rakentamisessa merkityksellisinä.  
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Sote-integraatiota rakennettaessa yhteistä palvelusuunnitelmaa voidaan 

käyttää paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden sote-palveluja yhteen kokoavana 

tekijänä (Veras ym., 2014; Wodchis ym., 2015; de Carvalho ym., 2017; Baird & 

Fraser, 2018; van der Heide ym., 2018). Myös kansallisessa sote-uudistuksessa on 

puhuttu yhteisestä asiakassuunnitelmasta, johon kootaan kaikki asiakkaan 

tarvitsemat palvelut (Sipilän hallituksen esitys valinnanvapauslainsäädännöksi 

8.3.2018). Sipilän hallituksen esittämä lainsäädäntö ei ollut kuitenkaan selkeä 

asiakassuunnitelman vastuiden osalta, ja se olisi voinut jäädä asiakaslähtöisen sote-

integraation näkökulmasta puutteelliseksi (myös Hujala & Lammintakanen, 2018). 

Periaatteessa yhteisen palvelusuunnitelman mahdollisuus ja siihen liittyvä 

tiedonvaihto on rakennettu jo voimassa olevaan lakiin sosiaalihuollon 

asiakasasiakirjoista (254/2015) ja sosiaali- ja terveysministeriö on myös 

valmistellut asiakas- ja potilaslakia (STM074:00/2018), johon koottaisiin 

asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeutta tukevia ja rajoitustoimenpiteiden 

käyttöä koskevia säännöksiä. Tämän tutkimuksen perusteella näen, että paljon 

palveluja tarvitsevan asiakkaan sote-palvelut tulisi koota suunnitelmallisesti ja 

systemaattisesti yhteen ja tarvittavat tiedot olisivat asiakkaan lisäksi myös 

soveltuvin osin nähtävissä eri palvelujen tuottajilla vaikuttavan hoidon ja 

palvelujen laadun takaamiseksi. Lainsäädännössä olisi hyvä myös todeta, kenellä 

on oikeus ja mahdollisuus saada yhteinen suunnitelma käyttöönsä ja kenen 

vastuulla olisi sen laatiminen. 

Tämän tutkimuksen asiakaskohtaisilla yhteisillä palvelusuunnitelmilla 

tavoiteltiin paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden palvelutarpeista saatavaa ja 

heidän palveluistaan koottua monialaista tietoa tietoprosesseihin liittyvien 

rajapintojen ylittämiseksi ja siiloutumisen estämiseksi (myös Honkakoski ym., 

2015) ja asiakasymmärryksen kasvattamiseksi (Hislop, 2003; Currie & White, 

2012). Yhteiseen rekisteriin oli mahdollisuus kirjata palvelusuunnitelman lisäksi 

myös asiakkaan seurantakäynnit. Tässä tutkimuksessa TerveysEfficaan oli kirjattu 

seurantatietoja vain 14 asiakkaasta (n = 56). Tiedon liikkuminen ja jakaminen ovat 

kuitenkin keskeinen edellytys sote-integraatiossa tietoperustaisen johtamisen 

näkökulmasta (Hislop, 2002; Hislop ym., 2018). Myös paljon palveluja tarvitsevien 

asiakkaiden asiakaslähtöisen sote-integraation rakentamisessa korostuu 

käytettävissä oleva yhteinen asiakastieto. Työntekijöiden halukkuus ja 

mahdollisuus välittää tietoa on olennaista, ja se edellyttäisi eri professioiden 

välisten toiminnallisten ja symbolisten raja-aitojen purkamista (Fraser, 2018; 

Hujala & Lammintakanen, 2018). Suomessa perusterveydenhuollossa ja 

erikoissairaanhoidossa ei ole käytössä tai nähtävillä potilaiden sosiaalipalvelujen 
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asiakkuutta erillisten tietojärjestelmien ja tietosuojan vuoksi, vaikka yksittäiseen 

asiakkaaseen perustuva asiakas- ja potilastiedon integraatio ja sähköiset 

asiointipalvelut (Lahtiranta, 2014; van den Broeck ym., 2017) olisivat edellytys 

asiakaskeskeisen sote-integraation toteutumiseksi. Uusissa 

tietojärjestelmähankkeissa, kuten Apotti-järjestelmässä, pyritään saamaan sosiaali- 

ja terveydenhuollon tiedot yhteiseen järjestelmään ja ratkaisemaan asiakasta tai 

potilasta koskeva tiedon ajantasaisesti käytettävissä olo hoito- ja palvelutilanteissa 

lakien ja viranomaismääritysten tietosuojavaatimukset huomioon ottaen. Apotti-

järjestelmän tavoitteena on löytää sekä sosiaali- että terveyspalveluiden käytön 

perusteella kohonneessa riskissä olevia henkilöitä (www.apotti.fi). Erillisistä 

tietojärjestelmistä huolimatta näyttää myös siltä, että esimerkiksi laki 

sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista (254/2015) ja sen mahdollisuuksista 

asiakastiedon liikkumiseen terveydenhuoltoon ja eri organisaatioiden sisällä tai 

välillä ei ole siirtynyt käytäntöön. Nykyisellä lainsäädännöllä ja paljon palveluja 

tarvitsevien asiakkaiden tietojohtamisen mallilla ei saada riittävästi integroitua 

asiakaslähtöistä tietoa johtamisen tueksi, mikä olisi tarpeen toimintamallin 

uudistamisessa tietoperustaisen johtamisen näkökulmasta (Learmont & Harding, 

2006; Peffer & Sutton, 2006). Mielestäni organisaation luotettavan tietoperustan, 

moniammatillisen osaamisen ja johtamisen yhdistämisessä mahdollistuu paljon 

palveluja tarvitsevien asiakkaiden asiakaslähtöinen sote-integraatio (myös 

Tuominen ym., 2019). Asiakaslähtöisyyteen perustuva paljon palveluja tarvitsevien 

asiakkaiden yksilöity sote-integraatio edellyttää analysoidun tiedon lisäksi 

visionäärisiä, pitkäjänteisiä ja rohkeita toimijoita, jotka kykenevät luomaan 

yhteyksiä paikallisten kokeilujen (myös Kaehne ym., 2018) ja vallitsevien 

järjestelmien välille ja luovimaan erilaisten johtamis- ja toimintatapojen keskellä 

(Kivisaari ym., 2013). Myös paikallisella kulttuurilla ja kontekstilla on merkitystä, 

millaisia integraatiomalleja rakennetaan (Laitinen ym., 2018; Hujala & 

Lammintakanen, 2018).  

9.3 Tutkimustulosten luotettavuus 

9.3.1 Laadullisen tutkimuksen luotettavuus 

Tämän tutkimuksen luotettavuutta arvioin sekä tutkimusprosessin (Denzin & 

Lincoln, 2017) että tutkimustulosten (Lincoln & Cuba, 1985) luotettavuuden 

näkökulmista. Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta arvioin Lincolnin ja Guban 
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(1985) ja Elon ym. (2014) arviointikriteerien perusteella. Tutkimus toi alustavaa 

näkemystä sekä päiväkirjojen että palvelusuunnitelmien perusteella tunnistetuista 

asiakasprofiileista. Tutkimuksen puutteena voidaan pitää tiedonantajien määrän 

niukkuutta. Molemmissa laadullisissa osatutkimuksissa tiedonantajien avulla pyrin 

ymmärtämään tutkimuskohdetta ja muodostamaan alustavat asiakasprofiilit. 

Osatutkimuksessa (Ⅰ) kuntalaisten sote-asiakasprofiilien tunnistamisessa 

tutkimusjoukoksi saattoivat valikoitua todennäköisesti muutenkin aktiiviset 

kuntalaiset. Päiväkirjamerkintöjen perusteella ei voida myöskään arvioida 

tiedonantajien todellista sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvetta ajanjakson lyhyyden 

vuoksi. Päiväkirjan päivittäinen pitäminen, vaikkakin vain kaksi viikkoa, saattoi 

aiheuttaa kadon alkuperäisestä kutsutusta tutkimusjoukosta. Päiväkirjojen 

täyttämiseen olisi ollut syytä miettiä kuntalaisten motivointiin liittyviä keinoja. 

Tutkimustulosten analyysin luotettavuutta lisäsi se, että päiväkirjojen analysointia 

olivat tehneet sekä Kuntaliiton asiantuntijat että tutkija. Aineistolähtöisen sisällön 

analyysin käyttöä puolsi sote-palveluiden asiakasprofiileista oleva vähäinen 

tutkimustieto. Taulukkomuotoon (Osajulkaisu Ⅰ, taulukko 1) kuvattu esimerkki 

analyysin etenemisestä sekä päiväkirjojen autenttiset lainaukset tukivat 

asiakasprofiilityypittelyn raportointia (Lincoln & Cuba, 1985). Näiden 

tiedonantajien perusteella pystyin kuitenkin muodostamaan alustavan 

esiymmärryksen asiakasprofiileista sote-palveluissa, jota voin hyödyntää 

tutkimusprosessin seuraavassa vaiheessa. Vaihtoehtoisina aineistoina 

asiakasprofiilien määrittelyssä olisivat voineet olla esimerkiksi haastattelut. 

Osatutkimuksessa (Ⅱ) tutkimusaineistoksi valikoin palvelusuunnitelmat ja 

otantamenetelmänä käytin harkinnanvaraista otantaa (Polit & Beck, 2017). 

Palvelusuunnitelmat kuvasivat eri-ikäisten paljon palveluja tarvitsevien 

asiakkaiden monialaisia sosiaali- ja terveyspalvelutarpeita ja sopivat siksi 

tutkimusaineistoksi ja poikkesivat aikaisemmin tutkitusta. Palvelusuunnitelmien 

aineisto oli rikas sisällöllisesti ja sopi tunnistamaan asiakasprofiileja, koska niissä 

tuli hyvin esille asiakkaiden moninaiset palvelutarpeet. Määrällisesti laajempi 

tutkimusaineisto keskittyen esimerkiksi paljon perusterveydenhuollon 

vastaanottopalveluja tarvitsevaan aikuisväestöön lisäisi tulosten luotettavuutta. 

Systemaattinen analyysi syvällisenä menetelmänä sopi hyvin vaiheittain ja 

lukukierroksittainen etenevään analyysiin asiakasprofiilien muodostamiseksi 

(Osajulkaisu Ⅱ, kuvio 1), ja niistä oli tunnistettavissa yhteneväisyyksiä muiden 

tutkimustulosten kanssa. Systemaattinen analyysi edellytti minulta tutkijana 

asiantuntemusta siitä asiakokonaisuudesta, jonka osa teksti oli. Vaihtoehtoisena 

analyysimenetelmänä olisin voinut käyttää sisällön analyysia, mutta päädyin 
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systemaattiseen analyysiin, koska katsoin sen soveltuvan parhaiten 

tekstiaineistojen tulkintaan (Peräkylä & Ruusuvuori, 2017). Tutkijan 

subjektiivisuuden ongelmaa olen pyrkinyt vaientamaan käymällä systemaattista 

vuoropuhelua dokumentteihin perustuvan tutkimusaineiston kanssa ja en ole 

vuosikymmeniin millään lailla ollut suorassa asiakastyössä, joka olisi voinut 

vaikuttaa tulkintaprosessiin. Tulkitsija ei voi kuitenkaan sulkea pois 

subjektiviteettiaan tulkintaprosessista (Betti, 2005).  

9.3.2 Määrällisen tutkimuksen luotettavuus 

Tutkittavien perusterveydenhuollon, päivystyksen ja erikoissairaanhoidon 

palvelujen käyttöön liittyvän tutkimusosion (Osatutkimus Ⅲ) tutkimustulosten 

luotettavuutta arvioin tutkimustulosten yleistettävyyden, siirrettävyyden ja 

riittävyyden näkökulmasta (Metsämuuronen, 2008; Polit & Beck 2017). 

Tutkimusjoukon määrään vaikutti paljon palveluja tarvitseville asiakkaille tehdyt 

palvelusuunnitelmat ja heidän terveydenhuollon palvelujen käyttönsä seuranta-

aikana. Tutkijana en voinut näihin vaikuttaa. Tutkimusjoukko oli määrällisessä 

osiossa pieni, mutta tutkittavien perusterveydenhuollon, päivystyksen ja 

erikoissairaanhoidon käyntimääriä kertyi palvelujen käyttöä kuvailevaan 

tilastolliseen tutkimukseen riittävästi. Tutkimustulosta ei voi kuitenkaan yleistää 

koskemaan paljon palveluja tarvitsevia asiakkaita. Tutkimuksen validiteettia 

arvioin tutkimuskysymyksen ja otoksen perusteella (Heikkilä, 2014; Polit & Beck, 

2017). Tutkimuskysymyksenä oli kuvata, millaista oli tutkittavien 

perusterveydenhuollon, päivystyksen ja erikoissairaanhoidon palvelujen käyttö 

asiakasprofiileittain. Tutkimuksen perusjoukko oli selkeästi määritelty ja 

numeroitu. Suomalaisia terveydenhuollon rekistereitä voidaan pitää luotettavina 

(Räisänen & Gissler, 2012; Sund 2012). Reliabiliteetin (Heikkilä, 2014; Polit & 

Beck, 2017) näkökulmasta tiedon keruu eri järjestelmistä tehtiin huolellisesti ja 

kaikista tutkittavista saatiin tarvittavat tiedot. Tutkimuskatoa ei ollut. Käynnit 

luokittelin potilastietojärjestelmässä olevien kansallisten yleisten ja yhtäläisten 

luokitusten perusteella palvelujen, yksikköjen ja ammattiryhmän mukaan. 

Analysointivaiheessa hyödynsin biostatistikon asiantuntemusta. Tulokset on 

raportoitu erillisissä kuvioissa ja taulukoissa (Osajulkaisu Ⅲ, kuviot 1–3, taulukot 

1–2). 

Osatutkimuksessa (Ⅲ) käytin myös kvantifivoivaa laadullista analyysiä 

analysoimalla tiedonantajille myönnettyjä sosiaalipalveluja asiakasymmärryksen 

vahvistamiseksi (Eskola & Suoranta, 2014). Analysointiyksikön yksinkertaistin 
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joko niin, että tutkivalle oli myönnetty sosiaalipalveluja tai niitä ei ollut myönnetty. 

Terveydenhuollon rekisteritutkimuksella on pitkät perinteet (Räisänen & Gissler, 

2012), mutta sosiaalipalvelujen rekisterit ovat vielä kehittymässä. Tässä 

tutkimuksessa sosiaalipalveluista luokittelin vain myönnetyt palvelut enkä mennyt 

syvemmin asiakkaiden sosiaalipalvelujen sisällön kirjauksiin. Näin halusin tuoda 

esille tutkittavien sosiaalipalvelujen ja mahdollisen yhteisasiakkuuden tarpeen. 

Laadullisen aineiston perusteella sain kuvauksen asiakkaiden tarvitsemista 

sosiaalipalveluista paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden asiakaslähtöisen sote-

integraation ymmärtämiseksi. 

9.4 Eettiset näkökohdat 

Tutkimuksen toteuttamisessa huomioin valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan 

eettisen neuvottelukunnan (ETENE) ohjeistuksen. Osatutkimuksiin (Ⅱ ja Ⅲ) 

tutkimusluvat (tutkimuslupapäätökset 17.6.2016 § 40/2016 ja 23.2.2017 § 9/2017) 

sain Oulun kaupungin hyvinvointipalveluista. Erikoissairaanhoidon palvelujen 

käyttöön liittyvä tutkimuslupa (Osatutkimus Ⅲ) sain 1.8.2017 Pohjois-Pohjanmaan 

sairaanhoitopiiriltä. Ensimmäiseen osatutkimukseen osallistuvat tiedonantajat 

valikoituvat järjestöjen yhdyshenkilöiden kautta vapaaehtoisuuden perusteella 

tietoon perustuvaa suostumuksen prosessia (Denzin & Lincoln, 2017; Polit & Beck, 

2017) noudattaen. Osallistujille järjestettiin asiasta informaatiotilaisuus, jossa he 

saivat tietoa hyvinvointikeskusten suunnittelusta, tutkimukseen osallistumisesta 

sekä ohjeita päiväkirjan täyttöön ja palauttamiseen. He antoivat suullisen 

suostumuksensa tutkimukseen osallistumisesta ja osoittivat suostumuksensa 

tutkimukseen osallistumiseen täyttämällä päiväkirjaa. Erillistä kirjallista lupaa ei 

pyydetty. Palvelusuunnitelman laatimisesta pyydettiin jokaiselta asiakkaalta 

erikseen tietoon perustuva suostumus (Polit & Beck, 2017). Suunnitelma 

tallennettiin yhteisrekisteriin, joka oli käytössä eri viranomaisten välillä (Laki 

kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämisestä ja monialaisten toimintamallien 

tukemista koskeva kokeilu 117/2014). Oulun kaupunginhallitus (13.10.2014 § 398) 

oli päättänyt, että yhteisten palvelusuunnitelmien rekisterinä toimi TerveysEffica-

järjestelmä ja rekisterin ylläpitäjänä sekä rekisteriselosteen laatimisesta 

vastuullisena tahona toimi Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut. 

Rekisteriselosteet toimitettiin tietosuojavaltuutetun toimistoon. Eettisen 

toimikunnan lupaa ei tarvittu, koska tutkimuskäytössä asiakkaiden tunnistetiedot 

poistettiin palvelusuunnitelmista ja tutkittavien anonymiteetti turvattiin koko 

tutkimuksen ajan. Tutkimusaineisto on arkistoitu ilman rekisteritietoja, ja tutkija 
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säilyttää tutkimusaineiston tutkimuksen edellyttämän määräajan lukitussa tilassa 

(Polit & Beck, 2017). Tutkimuksen raportoinnissa huomioin anonymiteetin 

säilymisen esimerkiksi laadullisten tutkimusten suorien lainauksen valinnassa 

(Denzin & Lincoln, 2017; Polit & Beck, 2017). 

Olen toiminut Oulun kaupungin hyvinvointijohtajana vuodesta 2012 ja ollut 

avainhenkilö Palvelumalli 2020 (Oulun kaupunginvaltuusto 27.5.2013) mukaisten 

hyvinvointikeskusten suunnittelussa, toteutuksessa ja johtamisessa. 

Aikaisemmassa työssäni sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alueena 

toimivan Oulunkaaren kuntayhtymän johtajana perehdyin, kehitin ja johdin mm. 

paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden sote-palvelujen yhteensovittamista. 

Tutkijana pyrin eriyttämään tutkijan ja johtajan roolit. Organisaation johtajana 

toimiminen on vaikuttanut myös tutkimusaineiston valintaan. Esimerkiksi 

aineiston kokoamisesta huolehtivat eri henkilöt enkä ole itse käsitellyt 

tutkimuksessa käytettäviä rekistereitä ja asiakasprofiileihin kohdistuvat suorat 

lainaukset on tutkimuksessa minimoitu anonymiteetin turvaamiseksi. Tutkijana ja 

myöskään johtajana minulla ei ole pääsyä potilas- ja asiakasrekistereihin ja minulla 

ei ole muuta tietoa tutkittavista kuin mitä tutkimusaineistosta on ilmennyt. 

Asiakkailta suoraan haastattelun kautta palvelusuunnitelmaan saatu tieto tai 

henkilöstön haastattelut olisivat täydentäneet tutkimusaineistosta muodostuvia 

asiakasprofiileja, mutta eettiset näkökulmat huomioiden en olisi voinut niitä 

käyttää. Myös toisesta organisaatiosta tutkimusaineiston hankkiminen olisi ollut 

mahdollista, mutta päädyin kyseisessä tutkimusorganisaatiossa toteutetun 

hyvinvointikeskusmallin ja kuntakokeilun vuoksi käyttämään esitettyjä 

tutkimusaineistoja.  

9.5 Tutkimuksen merkitys terveyshallintotieteelle ja sote-

johtamiselle 

Tässä tutkimuksessa tarkastelin paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden yksilöityä 

sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteen kokoamista tietoperustaisen johtamisen 

näkökulmasta. Tutkimusaihe on erittäin ajankohtainen kansallisten sote-

integraatiopyrkimysten vuoksi. Terveyshallintotieteen näkökulmasta tutkimus 

nosti esille tiedon, tiedon liikkumisen ja tiedon ymmärtämisen merkityksen 

kompleksisessa poliittisessa, kulttuurisessa, sosiaalisessa ja monialaisessa sote-

toimintaympäristössä tietoperustaisen johtamisen näkökulmasta ja kontekstoiden 

sen ymmärrykseen paljon palvelujen tarvitsevien asiakkaiden yksilöidystä sote-

integraatiosta. Tässä tutkimuksessa tunnistin asiakasprofiloinnin avulla paljon 
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palveluja tarvitsevia asiakkaita. Esiymmärrystä hain kuntalaisten asiakasprofiilien 

tunnistamisella. Tutkimuksessa vahvistui näkemys paljon palveluja tarvitsevien 

asiakkaiden asiakasprofiilien fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten tarpeiden 

kytköksestä toisiinsa ja tarve koota sote-palvelut suunnitelmallisesti yhteen. Paljon 

palveluja tarvitsevien asiakkaiden asiakasprofiilien systemaattisella ja laaja-

alaisella tunnistamisella voidaan todennäköisesti tuottaa yksilöidympää ja 

vaikuttavampaa asiakaslähtöistä hoitoa ja palvelua sekä vastata paremmin pitkällä 

aikavälillä myös kustannustehokkaaseen palveluiden tuottamiseen. 

Asiakasprofilointi voisi olla uudenlainen tarkastelun tulokulma paljon palveluja 

tarvitsevien asiakkaiden luokittelulle ja tuoda lisäarvoa palvelujen 

käyttäjätutkimukselle ja kehittämistyölle. Tämän tutkimuksen perusteella nykyinen 

toimintamalli lainsäädäntöineen ei tue riittävästi paljon palveluja tarvitsevien 

asiakkaiden asiakaslähtöisen sote-integraation toteutumista. Tutkimuksen tuloksia 

voidaan hyödyntää ja soveltaa sote-palvelujen johtamisessa sekä asiakaslähtöisten 

integraatiomallien rakentamisessa. Tämän tutkimuksen lisäarvo 

terveyshallintotieteelle ja sote-johtamiselle on tuoda näkyväksi sote-

integraatiokeskusteluun liittyviä taustaolettamuksia ja tutkimustietoa. 

9.6 Jatkotutkimushaasteet 

Sote-integraation rakentaminen ja sen johtaminen ovat tutkimusaiheena 

kiinnostuksen kohteena erityisesti kansainvälisessä tutkimuksessa. Myös 

tietoperustainen johtaminen nousee yhä tärkeämmäksi kompleksisessa sote-

toimintaympäristössä. Jatkotutkimuksissa olisi tärkeää saada tietoa, miten 

onnistunut asiakaslähtöinen ja yksilöity sote-integraatio rakennetaan. Mitä 

lainsäädännön muutoksia se tarkoittaisi esimerkiksi tiedon liikkumisen suhteen? 

Millaista asiakkaan hoidon ja palvelujen koordinointia, moniammatillisten 

toimintatapojen käyttöönottoa ja johtamista integraatio edellyttää? Lisäksi tietoa 

tarvitaan paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden palveluiden eritasoisesta 

integraatiosta esimerkiksi perus- ja erikoissairaanhoidon yhdyspinnassa ja niiden 

johtamisessa. Myös yhteisasiakkaan hoidon ja palvelun jaettu päätöksenteko sote-

integroidun kokonaisuuden rakentamisessa olisi ajankohtainen tutkimusaihe. 

Voidaanko asiakaskokemukseen perustuvan tiedon avulla ja asiakasprofiloinnilla 

tehdä laajempaa segmentointia integroitua sote-palvelujärjestelmää uudistettaessa? 

Jatkotutkimusaiheena olisi myös tarpeen selvittää asiakkaiden omia kokemuksia 

sote-integraation hyödyistä sekä näkemyksiä hoidon ja palvelun vaikuttavuudesta.  
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9.7 Tutkimuksen johtopäätökset 

Tämän tutkimuksen perusteella esitän seuraavat johtopäätökset ja suositukset sote-

johtajille paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden yksilöityjen sote-palvelujen 

yhteen kokoamisen näkökulmasta: 

1. Asiakaslähtöisellä asiakasprofiilien määrittelyllä voidaan tunnistaa paljon 

monialaisia sote-palveluja tarvitsevia asiakkaita vaikuttavan hoidon ja 

palveluiden kehittämiseksi.  

2. Paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden määrittelyssä tarvitaan palvelujen 

määrälähtöisyyden sijaan ammattilaisen tunnistamaa laaja-alaista sote-

palvelujen tarpeen arviointia.  

3. Paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden sote-palvelut tulee koota yhteiseen 

suunnitelmaan yksilöityjen sote-palvelujen toteutumiseksi. 

4. Paljon palveluja tarvitsevista asiakkaista tarvitaan monialaista sote-palvelujen 

asiakastietoa ja tiedon liikkumista yli ammatillisten rajojen tietoperustaisen 

johtamisen vahvistamiseksi yksilöityjen sote-palvelujen yhteen kokoamisen 

takaamisessa.  

5. Paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden yksilöityjen sote-palvelujen yhteen 

kokoamista tulisi edistää lainsäädännön uudistamisella sekä henkilöstön 

moniammatillisten työtapojen, koulutuksen ja johtamisen kehittämisellä 

tietoperustaisen johtamisen näkökulmasta. 

Seuraavassa kuviossa (7) on yhteenveto tutkimuksen tuloksista ja johtopäätöksistä. 
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Kuvio 7. Yhteenveto tutkimustuloksista ja johtopäätöksistä. 
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 Liite 2 

 
Yhteinen asiakassuunnitelma / Palvelusuunnitelma – 
lapsiperheet 
 
Otsikko: Hoidon tarve 
Palveluun hakeutumisen syy  

 Lapsen/perheen tilanne esim. huoltajuustiedot, 
asumismuoto, perheen/nuoren sosioekonominen tilanne, 
taloudellinen tilanne 

 Läheisverkoston kartoittaminen, mahdollisuus saada 
tukea läheisiltä, perheenjäsenten välinen vuorovaikutus  

 Olemassa olevat tukitoimet, päiväkoti/koulu, onko 
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Hyvinvointiin vaikuttavat tekijät  
 Esim. terveydentila, lapsen/nuoren ja perheen ja 

työntekijän arvio asiakkaan vahvuuksista ja 
voimavaroista. Miten vanhemmat jaksavat huolehtia 
lapsesta? Lapsen selviytyminen päivittäisistä 
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Lapsen/nuoren ja perheen sekä ammattilaisen yhteinen arvio 
tuen tarpeesta 
 
Otsikko: Hoidon tavoitteet  
Palvelun tavoitteet  

 Yksilölliset tavoitetasot asiakkaan ja perheen kanssa 
yhdessä keskustellen, konkreettisesti ja täsmällisesti. 
Realististen välitavoitteiden asettaminen. Tavoitteet, 
johon asiakas sitoutuu. 

Otsikko: Suunnitelma 
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Sovitut palvelut ja asiakkaan oma rooli. Asiakkaan velvoitteet ja 
sitoutuminen. Suunnitelma palveluista sekä niiden alkamisajankohta ja 
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 Arvio asiakkuuden kestosta. Omahoidon ja muiden 
sähköisten palveluiden hyödyntäminen. 

 
Seuranta  

 Seuraava seurantakäynti, kenelle, milloin. Mahdolliset 
suunnitellut tutkimukset. Toteutumisen seurantaa, 
tavoitteiden saavuttamista ja tavoitteiden uudelleen 
arviointia koskevat tiedot. 

Yhteistyötahot 
 Tahot, jotka osallistuvat asiakkaan/perheen tarpeisiin 

vastaamiseen ja vastuiden jakautuminen 
(vastuutyöntekijä, eri tahojen yhdyshenkilöt ). 

 
Vastuutyöntekijä yhteydenpito vastuutyöntekijään tai muuhun 
henkilökuntaan 
 
 Suunnitelma tulostetaan asiakkaalle. 

 Allekirjoitetaan-> suunnitelman laadinnassa mukana olleet 
viranomaiset ja työntekijät. 

 Suunnitelman tarkistus maks. 3 kk:n kuluttua.  

 
Arviointi 
 
Tavoitteisiin pääsemisen arviointi: suhteessa tavoitteisiin 
Jatkosuunnitelma  

 Tarkennukset, mahdolliset uudet suunnitelmat, 
tarvittaessa yhteydenotot muihin toimijoihin. 
Mahdollisesti palvelun päättäminen, päätetään 
yhteistyössä asiakkaan kanssa.  
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Muu merkintä Hoito- ja palvelusuunnitelma 
 
Hoidon tarve 

Palveluun hakeutumisen syy  
 

Elämäntilanne  
 

Hyvinvointiin vaikuttavat tekijät 
 
Työntekijän ja asiakkaan yhteinen arvio vahvuuksista ja voimavaroista 
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Hoidon tavoitteet 
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Suunnitelma 
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 Liite 4 

Yhteinen asiakassuunnitelma /Palvelusuunnitelma –
aikuiset  
 

Otsikko: Hoidon tarve 
Palveluun hakeutumisen syy tulosyy/käyntisyy/palveluun 
hakeutumisen syy 

• Asiakkaan ja ammattilaisen arvio tuen tarpeesta 

Elämäntilanne  
• Perhetilanne, asumismuoto, olemassa olevat 

tukitoimet, läheisverkoston kartoittaminen, 
mahdollisuus saada tukea läheisiltä 

• Asiakkaan hoidossa olevan henkilön tilanteen 
selvittäminen, omaishoito 

• Onko huollossa alaikäisiä lapsia? -> väyke, lapset 
puheeksi -menetelmän käyttö 

• Sosioekonominen tilanne, taloudellinen tilanne 

• Olemassa olevat tukitoimet 

Hyvinvointiin vaikuttavat tekijät  
• Esim. terveydentila, lääkehoito, ravinto, liikunta, 

päihteet, tupakointi, mielen hyvinvointi, sosiaaliset 
suhteet 

• Osallistuminen kodin ulkopuolisiin harrastuksiin, 
toimintaan 

Työntekijän ja asiakkaan yhteinen arvio vahvuuksista ja voimavaroista sekä 
tuen tarpeesta 
 
Otsikko: Hoidon tavoitteet 
 
Palvelun tavoitteet  
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• Yksilölliset tavoitetasot asiakkaan ja tarvittaessa 
omaisten kanssa yhdessä keskustellen, 
konkreettisesti ja täsmällisesti. Realististen 
välitavoitteiden asettaminen. Tavoitteet johon 
asiakas sitoutuu. 

 
Otsikko: Suunnitelma 
Sovitut palvelut ja asiakkaan oma rooli  

• Suunnitelma tarvittavista välttämättömistä toimenpiteistä 
ja palveluista sekä niiden alkamisajankohta ja kesto, arvio 
asiakkuuden kestosta. Asiakkaan velvoitteet ja 
sitoutuminen.  

• Omahoidon ja muiden sähköisten palveluiden 
hyödyntäminen. 

Seuranta 
• Seuraava seurantakäynti, kenelle, milloin, mahdolliset 

suunnitellut tutkimukset. 

• Toteutumisen seurantaa, tavoitteiden saavuttamista ja 
tavoitteiden uudelleen arviointia koskevat tiedot. 

Yhteistyötahot 
• Tiedot eri yhteistyötahoista, jotka osallistuvat asiakkaan 

tarpeisiin vastaamiseen ja vastuiden jakautuminen 
(vastuutyöntekijä, eri tahojen yhdyshenkilöt). 

 
Vastuutyöntekijä yhteydenpito vastuutyöntekijään tai muuhun 
henkilökuntaan 
 
 Suunnitelma tulostetaan asiakkaalle. 

 Allekirjoitetaan-> suunnitelman laadinnassa mukana olleet 
viranomaiset ja työntekijät. 

 Suunnitelman tarkistus maks. 3 kk:n kuluttua. 
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Arviointi 
 
Tavoitteisiin pääsemisen arviointi: suhteessa tavoitteisiin 
Jatkosuunnitelma  

 Tarkennukset, mahdolliset uudet suunnitelmat, 
tarvittaessa yhteydenotot muihin toimijoihin. 
Mahdollisesti palvelun päättäminen, päätetään 
yhteistyössä asiakkaan kanssa. 
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