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1. Johdanto

INSOTE-hanke sai kaksivuotisen sosiaalityön yliopistotasoiseen tutkimukseen suunnatun
Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämän tutkimusrahoituksen 1.1.2021 alkaen. Projektin
ensimmäistä vuotta luonnehtii karkeasti neljä vaihetta: (1) tutkimushankkeen käynnistäminen,
(2) verkostoituminen, (3) aineistonkeruu ja (4) alustavien tutkimustulosten hahmottaminen ja
julkaisusuunnitelman laatiminen.

Tämä toisen hankevuoden maksatushakemuksen yhteydessä toimitettava väliraporttimme on
luonteeltaan työraportti, jossa painopiste on hankkeen etenemisen kuvauksella, ei niinkään
vielä akateemisella kirjoittamisella lähteineen. Raportti etenee niin, että kertaamme hankkeen
tutkimussuunnitelman mukaisen tavoitteen, kuvaamme hankkeen organisoitumisen ja
verkostoitumisen, raportoimme hankkeen järjestämistä tapahtumista ja hankkeen tutkijoiden
erilaisista osallistumisista muiden järjestämiin tapahtumiin, kuvaamme hankkeen
aineistonkeruuta ja nostamme alustavia tuntumia tuloksiin. Lopussa suuntaamme hankkeen
etenemiseen toisena hankevuotena.

2. Hankkeen tavoite
Tutkimussuunnitelman mukaisesti tutkimuksen tarkoituksena on jäsentää ja kehittää

ammattilaisten ja asiakkaiden asiantuntijuutta yhdistävää monialaista työotetta osana sosiaali-

ja terveyspalvelujen uudistamisprosessia. Kutsumme tällaista työotetta integroiduksi.

Uudistamisen kaikissa vaiheissa on pidetty tärkeänä palvelujen nykyistä parempaa integrointia

erityisesti, kun kyse on paljon ja monia palveluja käyttävistä ihmisistä. Sosiaalihuoltolain

käsittein voidaan puhua erityisen tuen tarpeessa olevista ihmisistä, joiden kohtaamisessa ja

palvelujen koordinoinnissa sosiaalityöllä on keskeinen vastuu. Tässä tutkimuksessa käytämme

erityisen tuen tarpeen rinnalla ilmaisua kompleksisissa elämäntilanteissa elävät ihmiset.

Integrointi on vahva lähtökohta myös sosiaali- ja terveyskeskusten uudistamisohjelmassa.

Ajatus on, että keskuksissa on käytettävissä eri ammattilaisten osaamista silloin, kun siihen

näyttäisi olevan tarvetta kompleksisten tilanteiden ratkaisemiseksi.
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Tälle tutkimukselle ainutlaatuisen ympäristön muodostaa Tampereella suunnitteluvaiheessa

oleva Kaupin yliopistollinen sosiaali- ja terveyskeskus, jonka on tarkoitus käynnistää toimintansa

2025 (tähän aloitusvuoteen uutena fyysisenä toimitilana on tullut kahden vuoden viive

tutkimussuunnitelmamme kirjoittamisen jälkeen). On kansallisestikin poikkeuksellinen

mahdollisuus päästä tutkimaan muotoutuvaa uuden ajan yliopistollista sote-keskustoimintaa sen

suunnitteluvaiheesta lähtien ja rakentaa samalla tutkimusta osaksi sote-keskuksen

toimintakäytäntöjä. Suunniteltava sote-keskus tarjoaa elävän laboratorion tutkia sitä, miten

integroitua työtä kehitetään ja lopulta toteutetaan kokonaan uudessa, lähtökohtaisesti

monialaisessa ympäristössä. Tutkimus perustuu osallistuvaan otteeseen eli tutkijat ovat mukana

kehittämistyössä. Tutkimus nojaa suhdeteoreettiseen monialaisen työn käsitteistöön1 ja sen

ytimenä ovat dialogisuus, osallisuus ja tilallisuus.

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa siitä, miten uudistuvien ja yhteensovitettavien

sote-palveluiden avulla kohdataan ihmiset, joiden auttamista pidetään usein inhimillisen

kärsimyksen lievittämisen ja resurssisäästöjen näkökulmasta kaikkein tärkeimpänä, mutta myös

vaikeimpana tehtävänä. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa asiakaskeskeisiä käytäntöjä, joilla

tuetaan ja avataan kompleksisissa tilanteissa elävien asiakkaiden toimintamahdollisuuksia ja

uskoa tulevaisuuteen. Integroitua työotetta lähestytään vaativiksi ja monialaista osaamista

tarvitseviksi tunnistettujen esimerkkitapausten – vaikeiden huoltoriitojen ja vapautuvien vankien

kompleksisten tilanteiden – avulla.  Tapausesimerkkien kautta integroitua työotetta

konkretisoidaan ja kehitetään sovellettavaksi myös muissa tilanteissa. Tutkimus vahvistaa

sosiaalityön ja monialaisen sote-keskustyöskentelyn tutkimusperustaisuutta.

1 Edwards, A. (2010) Being an Expert Professional Practitioner: The Relational Turn in Expertise,
Dordrecht: Springer.
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3. Hankkeen organisoituminen

3.1 Hankkeen johto ja tutkijat

Hankkeen vastuullisena johtajana toimii YTT, dos. Aino Ritala-Koskinen.

Hankkeen vastuulliseen toteuttajaryhmään kuuluvat hankkeen johtajan lisäksi professori Kirsi
Juhila, professori Hannele Forsberg, YTT, yliopistonlehtori Jenni-Mari Räsänen ja YTT, dos.,
yliopistonlehtori Suvi Raitakari. Edellisten lisäksi hanketiimiin on kuulunut tiiviisti YTT,
projektipäällikkö Lasse Rautniemi, jonka sote-uudistukseen ja yliopistollisen sote-keskuksen
kehittämiseen kiinnittyvä työpanos jakautuu Tampereen yliopiston ja Tampereen kaupungin
kesken (10 % /90 %). Hannele Forsberg on voinut osallistua hankkeen toteuttamiseen tammi-
maaliskuuussa 2021.

Hankkeen tutkijoiden rekrytointi aloitettiin heti rahoituspäätöksen saatuamme tammikuussa
2021. Hankkeen tutkijoina ovat toimineet vuonna 2021:

- tutkija/tutkijatohtori YTT Arttu Salo 1.2.-31.12.21 (väitellyt 03/2021)
- väitöskirjatutkija YTM Tuuli Kalari 1.2.-31.12.2021
- tutkija YTM Vera Virolainen 15.4.-31.12.2021
- yliopistotutkija, YTT, dos. Aino Ritala-Koskinen 1.8.-31.12.2021

Hankkeen käynnistämisvaiheessa keväällä 2021 vastuullinen toteuttajaryhmä yhdessä

tutkijatiimin kanssa kokoontui noin kerran kuukaudessa. Syksyllä 2021 vastuullinen

toteuttajaryhmä on kokoontunut yhdessä tutkijatiimin kanssa vain kerran. Vastuullisen johtajan

tukena on ollut säännöllisesti professori Kirsi Juhila. Hankkeen taloustilanteesta on keskusteltu

tarpeenmukaisesti TAU/SOC-taloushallinnon kanssa.

Hankkeen toteuttamisen ytimessä on ollut tutkijatiimi (Kalari, Ritala-Koskinen, Salo, Virolainen),
joka on vastannut hankkeen käytännön etenemisestä ja kokoontunut tutkijatiimin palavereihin
viikoittain.
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3.2  Hankkeen käynnistäminen, verkostoituminen ja
kiinnittyminen sote-kehittämiseen

Hankkeen käynnistämisvaiheessa keväällä 2021 tärkein tehtävä oli luoda suhteet hankkeen
kannalta keskeisten toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Esittelimme hankkeen
tavoitteita ja neuvottelimme aineistonkeruun ja yhteistyön mahdollisuuksista ja toteuttamisen
käytännöistä seuraavien toimijatahojen kanssa:

- Pirkanmaan liitto ja erityisesti sen sote-uudistusta toteuttavat Pirsote- ja KOMAS -
hankkeet – erityisesti kehittäjätyöntekijöiden haastattelut

- Lape-Pirkanmaa (osa Pirsote-hanketta), eropalveluihin liittyvistä intresseistämme
keskustelu

- Tampereen eroverkosto, Tampereen kaupungin perheneuvola ja perheoikeudelliset
palvelut – eropalveluiden kehittämisen teemat

- Tampereen kaupunki, sosiaalipalveluiden kehittämisestä vastaavat toimijat – neuvottelut
kaupungin toimintojen yhteydessä tapahtuvasta aineistonkeruusta

- Rikosseuraamusviraston valtakunnalliset ja alueelliset toimijat liittyen vapautuviin
vankeihin

- Järjestöt: Kriminaalihuollon tukisäätiö ja KRIS ry, liittyen vapautuviin vankeihin

Kutsuimme yhteistyötahojamme laajasti hankkeen aloitusseminaariin 22.4.2021, joka
koronatilanteesta johtuen järjestettiin verkkotapahtumana. Seminaarin tavoitteena oli antaa tiivis
tutkimusperustainen kuva hankkeemme lähtökohdista ja tavoitteista. Ohjelman sisältö oli
tiisvistettynä seuraava:

- INSOTEn aika, paikka ja tekijät – seminaarin avaus, dos. Aino Ritala-Koskinen, projektin
johtaja

- Miksi integroitu työote? – hankkeen tutkimukselliset lähtökohdat – prof. Kirsi Juhila ja
dos. Suvi Raitakari

- Sote-keskuksen muotoutumisprosessin tavoittaminen – alustavia tutkimusavauksia
o Tilallisuus monialaisuuden välineenä, tutkija (YTM, väit.) Arttu Salo
o Vuorovaikutuksen tutkimuksen näkökulmia integroituviin palveluihin, tutkija

(YTM) Tuuli Kalari
- Miksi vankilasta vapautuvat tarvitsevat integroitua kohtaamista? projektipäällikkö (YTT)

Lasse Rautniemi & vs. kehittäjä-sosiaalityöntekijä Heli Norolahti ja tutkija (YTM) Vera
Virolainen
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- Tarve ero- ja huoltoriitojen integroidumpaan kohtaamiseen dos. Aino Ritala-Koskinen
- Kohti uusiutuvaa sote-keskusta – paneelikeskustelu, vetäjinä dos. Aino Ritala-Koskinen

ja YTT Jenni-Mari Räsänen

Hankkeen käynnistämisvaiheessa työstettiin myös erilaisia hankkeen toteuttamiselle
välttämättömiä dokumentteja, kuten:

- yliopiston ja hankkeen yhteistyökumppaneiden väliset yhteistyösopimukset
- hankkeen verkkosivut https://projects.tuni.fi/insote/
- hankkeen aineistonhallintasuunnitelma (hankkeen sisäiseen käyttöön)
- hankkeen tietosuojailmoitus, saatavissa ns. projektikortilla:

https://www.tuni.fi/fi/tutkimus/insote-integroitu-tyoote-uusiutuvassa-sote-keskuksessa-
kohti-dialogisuutta-osallisuutta-ja

4. Hankkeen tapahtumat ja osallistumiset
vuonna 2021

INSOTE-hanke on vuoden 2021 aikana osallistunut ja pitänyt puheenvuoroja useissa hankkeen
ulkopuolisten tahojen järjestämissä tapahtumissa:

- 19.1.2021 Kaupin yliopistollinen sote-keskus ja tutkimuksen mahdollisuudet –
keskustelutilaisuus (verkkoseminaari), Tampereen yliopisto & Tampereen kaupunki.
Esimerkki Sosiaalityön tutkimuksesta (INSOTE) (esitys) Suvi Raitakari.

- XXII Sosiaalityön tutkimuksen päivät 2021 – virtuaalikonferenssi, Turun yliopisto
18.2.2021 – Posterityöryhmä. Sosiaalityön VTR-rahoitusta saaneiden hankkeiden
esittäytyminen. Aino Ritala-Koskinen, Tuuli Kalari ja Jenni-Mari-Räsänen

- THL:n koordinoima Perustason sote-palveluiden tutkimusverkoston tapaamiset
o 11.5.2021 Hissipuhe: INSOTE ja vuorovaikutuksen tutkimuksen näkökulma, Tuuli

Kalari
o 7.9.2021 Hissipuhe: INSOTE hankkeen esittely kerättävien tutkimusaineistojen

näkökulmasta, Aino Ritala-Koskinen

https://projects.tuni.fi/insote/
https://www.tuni.fi/fi/tutkimus/insote-integroitu-tyoote-uusiutuvassa-sote-keskuksessa-kohti-dialogisuutta-osallisuutta-ja
https://www.tuni.fi/fi/tutkimus/insote-integroitu-tyoote-uusiutuvassa-sote-keskuksessa-kohti-dialogisuutta-osallisuutta-ja
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o 7.9.2021 Hissipuhe: Monialaiset tilat yliopistollisen sosiaali- ja terveysaseman
tarveselvityksessä. Tutkimusasetelman hahmottelua. Arttu Salo

- 17.11.2021 Kaupin yliopistollinen sote-keskus &Tampereen yliopiston SWS-ohjelma,
tutkija-kehittäjä -tilaisuus, teemana integraatio eri näkökulmista.

o  INSOTEn alustus: Miten integraation, osallisuuden ja asiakaslähtöisyyden ideat
elävät käytännön kokeiluissa? - Aino Ritala-Koskinen, Arttu Salo, Tuuli Kalari

- 10.12.2021 STM/ Harri Jokiranta: Sosiaalihuollon päivät - ajankohtaisseminaarisarjan
tilaisuus (webinaari)/ Sosiaalihuollon tila muuttuvissa rakenteissa

o INSOTElla tunnin työpaja, jossa esitelty alustavia havaintoja monialaisten
käytäntöjen kehittämisen arjesta ja osallistettu yleisöä keskusteluun. (Runsaat
100 osallistujaa)

- Hanketta esitelty lisäksi mm. Tampereen eroverkostolle, Pirkanmaan Lape-ryhmälle

INSOTE-hankkeen itse järjestämät tapahtumat ja työpajat:

- 22.4.2021 Aloitusseminaari (verkkotapahtuma), osallistujia n. 70 – Ohjelma:
https://www.tuni.fi/fi/ajankohtaista/insote-hankkeen-aloitusseminaari-verkkotapahtuma

- 2.6.2021 Vuorovaikutteisen (verkko)työpajan järjestäminen moniammatillista yhteistyötä
kehittävälle aikuisten palveluita kehittävän tiimin pilotille, fokuksessa asiakkaiden
valitseminen pilottiin ja pilotin käynnistäminen.

- 19.9.2021 Työpaja Pirsote ja Komas kehittäjille (verkkotapahtuma) – alustavia
tutkimushavaintoja ja vuorovaikutteiset pienryhmäkeskustelut, osallistujia n. 20 – kutsu:
https://sway.office.com/QLMMlnHYep7SQY7Q

- 5.11.2021 Työpaja Vaikeat eroriidat -kehittäjäryhmälle, osallistujia 14. Osallistujien
kokemuksiin ja aiempaan tutkimustietoon perustuva vuorovaikutteinen työpaja.
Kokoontuminen kasvokkain Tampereen yliopistolla.

Tulevia tapahtumia – tiedossa/suunniteltu:

- Työryhmäehdotus Sosiaalityön tutkimuksen päiville 2022/ Jyväskylän yliopisto
hyväksytty. Työryhmän aihe: Integroituva työote ja kompleksiset asiakastilanteet
tulevaisuuden sote-keskuksissa. Työryhmän vetäjät: Arttu Salo ja Tuuli Kalari. –
Hankkeesta laadimme useampia alustuksia työryhmään.

- Kaksi abstraktia jätetty Eurooppalaiseen sosiaalityön tutkimuksen ECSWR2022 -
konferenssiin 04/2022 Amsterdamissa. Vera Virolaisen abstrakti Co-creating knowledge:
case of ex-prisoners’ reintegration hyväksytty konferenssiin.

https://stm.fi/tapahtumat/2021-12-10/sosiaalihuollon-paivat
https://www.tuni.fi/fi/ajankohtaista/insote-hankkeen-aloitusseminaari-verkkotapahtuma
https://sway.office.com/QLMMlnHYep7SQY7Q
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- Työpajat nimetylle kehittäjäryhmälle vankilasta vapautuvien asiakkaiden tilanteiden
hahmottamisesta ja vapautujien kohtaamisesta ja asiakkuuteen kiinnittymisestä 1/22 &
2/22

- Lisäksi tulemme järjestämään tuloksista keskustelevia työpajoja yhteistyötahojemme
kanssa

5. Aineistonkeruu ja yhteistyö

5.1 Tutkimusluvat

INSOTE-hankkeen aineistonkeruuta varten on haettu tutkimusluvat seuraavilta tahoilta:

- Pirkanmaan liitto – suullinen/sähköpostilupa (Eeva Halme/ Jaakko Herrala) sote-
kehittämishankkeiden työntekijöiden haastatteluun

- Tampereen kaupunki – myönnetty tutkimuslupa monialaisissa sote-kehittäjäryhmissä
toimivien työntekijöiden haastatteluun, kehittämisryhmien palaverien tallentamiseen, ja
kehittämistoiminnan piirissä olevien asiakkaiden haastatteluun.

- Rikosseuraamusvirasto -- myönnetty tutkimuslupa vankilasta vapautumassa olevien
vankien haastatteluun.

- Kriminaalihuollon tukisäätiö (Krits) -- myönnetty lupa Kritsin työntekijöiden
osallistumiseen työpajatyöskentelyyn.

5.2 Kerätyt aineistot

Vuoden 2021 mittavin rupeama INSOTE-hankkeessa on ollut tutkimusaineistojen konkreettinen
kerääminen sen jälkeen, kun yhteistyöneuvottelut on saatu käytyä ja tarvittavat tutkimusluvat
hankittua.

Tutkimusaineiston keruu asettuu karkeasti viidelle eri tasolle julkiselta suunnitelmatasolta
asiakaskokemuksiin:
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1. Iso kuva: suunnitelmataso: julkiset valtakunnalliset ja maakunnalliset tulevaisuuden sote-
keskuksen suunnitteludokumentit

2. Maakunnalliset hankekehittäjät: Yksilöhaastatteluja 27, Moniammatillisuus-kurssille
osallistuneiden kehittäjien alku- ja loppuhaastattelu

3. Käytännön kehittäjäryhmät (Kehry): ryhmän vuorovaikutus/ ryhmähaastattelu
4. Monialaiset asiakasasioita käsittelevät työryhmät: ryhmän vuorovaikutus
5. Asiakkaat: Asiakashaastattelut

Tutkimusotettamme voi luonnehtia jalkautuvaksi. Lähdimme liikkeelle perehtymällä erilaisiin
sote-uudistuksen dokumentteihin, minkä jälkeen touko-kesäkuussa 2021 toteutettiin
maakunnallisten sote-kehittäjien haastattelut – tavoitteenamme tavoittaa kehittämisprosessin
alkuvaiheen tunnelmia ja ajatuksia. Keväällä 2021 valmistelimme hankkeen muuta
aineistonkeruuta avoimella ja kuuntelevalla otteella – toisaalta kuullen millaista aktiviteettia
paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden ja sote-palveluiden integroinnin ja tulevaisuuden sote-
keskusten osalta paikallisesti on käynnissä tai käynnistymässä – toisaalta hakeutuen
keskusteluun hankesuunnitelmassa määriteltyjen casien (vaikeat eroriidat ja vankilasta
vapautuvat) parissa toimivien ammattilaisten kanssa. Hankesuunnitelmassa määriteltyjen
casien rinnalle meille tarjoutui mahdollisuus päästä keräämään aineistoa paljon palveluja
tarvitsevien aikuisten monialaisen tiimin kehittämisen ja pilotoinnin parissa.

Seuraavassa kaaviossa on kuvattu INSOTE-hankkeessa tutkittavien monialaista integroivaa
työotetta kehittävien ja pilotoivien ryhmien ja asiakkaiden parissa toteutettu aineistonkeruun
kokonaisuus.



11 (18)

33014 Tampereen yliopisto FI-33014 Tampere University, Finland
Puh. 0294 5211 Tel. +358 (0) 294 52 11
Y-tunnus 2844561-8 Business ID 2844561-8 www.tuni.fi

Jalkautuvaan tutkimusotteeseemme on kuulunut vuorovaikutteinen ote suhteessa kehittämis- ja
pilottiryhmiin. Olemme osallistuneet esimerkiksi kehittämistyöpajoihin, fasilitoineet niitä ja
tuoneet niihin aiempaa tutkimustietoa tai omia havaintojamme keskusteluun tai jäsentäneet
työpajojen tuotoksia kehittämisryhmille jatkotyöskentelyä palvelemaan. Olemme myös jossain
määrin nostaneet kysymyksiä ja esittäneet kommentteja erilaisten ryhmien kokoontumisissa –
sitä on meiltä toivottu. Tämä on osaltaan luonut luottamuksellista suhdetta tutkijatiimimme ja
kehittämispilottien toimijoiden välillä.

6. Alustavia havaintoja monialaisesta
integroituvasta työstä

Ensimmäisen hankevuoden päättyessä tutkimusaineistojen keruu on lähenemässä loppuaan ja
olemme työstäneet alustavia tutkimushavaintojamme. Tähän mennessä emme ole vielä
päässeet tekemään systemaattista aineistojen analyysiä. Aineistojen pintaluennan ja
aineistonkeruutilanteissa tekemiemme havaintojen pohjalta nostamme esiin alustavia
havaintojamme monialaisesta integroituvasta työstä. Esitämme havaintojamme kolmella tasolla:
(1) ruohonjuurelta, jossa monialaista työskentelyä pilotoidaan konkreettisten asiakastilanteiden/
asiakkaiden parissa, (2) kehittämistyön tasolta, jossa maakunnalliset kehittäjät pohtivat sote-
integraation toteuttamista yleisemmästä perspektiivistä tai kehittämispiloteissa toimivat ovat
konkreettisesti kehittämistyössä ja (3) ylätasolta, jolloin havaintomme perustuvat sote-
uudistuksen johdossa työskentelevien haastatteluihin ja uudistusta suuntaaviin julkisiin
dokumentteihin.

6.1 Asiakastyön ruohonjuurella – monialaisen
kohtaamisen harjoituksia

Olemme tarkastelleet monialaisen yhteistyön muotoutumista erilaisissa asiakaspiloteissa, joiden
tavoitteena on ollut kehittää ja kokeilla uudenlaisia yhteistyömalleja paljon palveluja tarvitsevien
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asiakkaiden kanssa tehtävässä työssä. Eri asiakaspiloteissa työn kohteena ovat olleet erilaiset
asiakasryhmät ja olemme tehneet havaintoja asiakaskohtaamisista ja niiden reunaehdoista.
Lähtökohtana havaintojen tekemiselle ja tulkitsemiselle on ollut, että sote-integraatiota
toteutetaan lopulta käytännön työn tasolla. Se, miten työntekijät ja asiakkaat kohtaavat ja, miten
monialaista yhteistyötä konkreettisesti tehdään, määrittää monella tapaa sote-integraation
onnistumista – erityisesti paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden osalta.

Asiakaskohtaamisten reunaehtoja on tarpeen lähestyä asiakaspilotoinneille osoitettujen
resurssien kautta. Resursseja on osoitettu vähän. Piloteissa on ollut pulaa ajasta ja tiloista,
työvälineistä ja viestintäkanavista. Ajan puute on tullut esille erityisesti silloin, kun
asiakaspilotissa työskentelevä monialainen ryhmä on aikatauluttanut työskentelyään. Koska
piloteissa työskenteleville ammattilaisille ei ole välttämättä osoitettu työaikaa pilottiin, jo
ennestään kiireisen asiakastyön keskeltä on ollut hankalaa löytää yhteistä aikaa pilotin
asiakaskohtaamisille.

Asiakaskohtaamisille on ollut myös vaikeaa löytää monialaiselle työlle sopivia tiloja, koska
terveys- ja sosiaaliasemien kokous- ja ryhmätyöhuoneet ovat usein varattuja muuhun käyttöön.
Tilan puuttumista on osin pyritty kompensoimaan järjestämällä asiakaskohtaamiset joko etä- tai
hybriditapaamisina. Työryhmien jäsenillä ei ole kuitenkaan aina ollut käytössään etätapaamisille
välttämättömiä työvälineitä. Työryhmien keskinäinen viestintä on ontunut sekä ajan puutteen
että viestintäkanavien puuttumisen tai niiden heikon hallinnan vuoksi. Vaikka viestintäkanava on
luotu, työryhmän jäsenillä ei ole välttämättä ollut osaamista, eikä aikaa, perehtyä niiden
käyttöön.

Edellä kuvatun lisäksi pilottien työtä ovat raamittaneet asiakkaiden valintaan liittyvät ongelmat
sekä tavoitteiden ja työtapojen hämäryys. Asiakkaiden valinta on ollut työlästä. Työryhmien
sisällä eri ammattilaisten välillä on ollut eriäviä käsityksiä ja epäselvyyttä siitä, millaiset
asiakkaat pilotteihin kuuluvat ja mistä ja kenen toimesta asiakkaat valitaan. Pilotteihin on myös
valittu hyvin monimutkaisia tapauksia, jolloin asiakkaan tilanteen vaikeaselkoisuus on saattanut
estää uudenlaisen monialaisen yhteistyön luomisen. Sen sijaan työstä on tullut yksittäisten
ongelmien ratkomista ilman asiakkaan kokonaisvaltaista auttamista.

Asiakaspilottien työryhmiä koottaessa ei ole selkeästi kehystetty tehtävän työn tavoitteita ja
toiminnan mandaatit ja jatko ovat olleet epäselviä. Työryhmissä ei ole tiedetty, onko kyseessä
tähän hetkeen perustettu monialaisen työn projekti vai onko työryhmä osa suurempaa
kehittämistyötä, jonka tarkoitus on juurruttaa pilotin luoma työtapa pysyväksi käytännöksi.
Työryhmissä ei ole yhdessä mietitty ja keskusteltu uuden monialaisen yhteistyön käytäntöjä.
Työryhmissä toiset mieltävätkin monialaisen työn olevan ensisijaisesti ammattilaisten välistä
sujuvaa konsultointia tai perinteistä verkostotyötä, jota kutsumme käsitteellä kevytintegraatio.
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Toiset pyrkivät kohti vahvemman yhteistyön mallia, jossa pyritään pintaa syvemmälle kohti
uuden yhteisen tiedon ja ymmärryksen tuottamista. Taustalla vaikuttavat mahdollisesti eri
ammattiryhmien erilaiset käsitykset sote-integraation luonteesta. Työskentelylle ei ole aina
sovittu myöskään selkeää asiakastyön tavoitetta: onko kyseessä tavoitteellinen aikataulutettu
prosessi vai vaikeassa tilanteessa olevan asiakkaan kannattelu.

Seuraavaksi avaamme tärkeimmät havainnot, joita olemme tehneet monialaisen pilottien
toiminnasta konkreettisten asiakaskohtaamisten tasolla. Kasvokkaisten kohtaamisten tarkastelu
ja niiden tallenteet ovat ainutlaatuinen tutkimuskohde. Ainutlaatuisuus syntyy yhtäältä siitä, että
monialaisen työn käytäntö ei muodosta vielä mitään yksiselitteistä tai laajamittaista mallia
suomalaisen yhteiskunnan sosiaali- ja terveyspalveluissa. Toisekseen monialaisista
kohtaamisista, erityisesti kompleksisten asiakastilanteiden parissa, ei ole aiemmin juurikaan
tehty vuorovaikutustason tutkimusta kotimaisessa tai kansainvälisessä kontekstissa.

Vaikka olemme havainneet monialaisissa kohtaamisissa monenlaista alkukankeutta ja
käytännöllisiä vaikeuksia, niissä on syntynyt tai syntymässä paljon sellaista hyvää, mikä vie
monialaista yhteistyötä eteenpäin. Kasvokkaisissa tilanteissa ihmisillä on aina kyky toimia
luovasti ja ylittää työskentelyä haittaavia esteitä. Sote-ammattilaiset pystyvät esimerkiksi
kehittämään tilanteittain toimivia ratkaisuja etäkontaktien mahdollistamiseen kunnollisten
välineiden puuttuessa.

Monialaisissa kohtaamisissa esiin nousevia käytännön hankaluuksia voi ajatella siten, että työn
haasteista ja kehittämisen tarpeista saadaan realistista palautetta vasta tosiasiallisen toiminnan
kautta. Kasvokkaisissa kohtaamisissa on aina pakko luoda jonkinlainen vuorovaikutustason
ratkaisu siitä, miten monialaista työtä voi käytännössä toteuttaa. Aidosti avun tarpeessa olevan
asiakkaan läsnäolo näyttäytyy avaintekijänä, joka auttaa työryhmien jäseniä uudenlaisen
työtavan löytämisessä. Huolimatta siitä, että piloteissa toteutuneet työtavat eivät ole vielä kovin
toimivia tai edes monialaisuutta rakentavia, nämä harjoituskierrokset vievät monialaisen
yhteistyön kehittämistä konkreettisesti eteenpäin – ja usein erityyppisellä tavalla kuin pelkkä
suunnittelutason visiointi.

Monialaisen työskentelyyn osallistuvat toimijat ovat havaintojemme mukaan yksimielisiä siitä,
että työn keskiössä on lopulta asiakkaan kohtaaminen. Olemme nähneet monialaisten pilottien
harjoituksissa taitavia ja rutinoituneita kohtaamisen ammattilaisia. Sosiaali- ja terveysalan
ammattilaisten vahvaan osaamiseen ja vankkaan asiakastyön kokemukseen sisältyy kuitenkin
haasteita, kun työntekijöiden yksilöllisiä työotteita ajatellaan monialaisen yhteistyön
kehittämisen valossa. Erityisesti niissä tilanteissa, joissa työntekijät eivät ole selvästi etukäteen
suunnitelleet monialaisen asiakaskohtaamisen konkreettista toteuttamista, vuorovaikutus viettää
helposti tilanteittaisen improvisoinnin suuntaan. Tällöin ammattilaisilla on taipumus lähteä



14 (18)

33014 Tampereen yliopisto FI-33014 Tampere University, Finland
Puh. 0294 5211 Tel. +358 (0) 294 52 11
Y-tunnus 2844561-8 Business ID 2844561-8 www.tuni.fi

toimimaan omalle professiolleen totunnaisten tapojen mukaisesti. Esimerkiksi paljon
päihdekäyttäjiä työssään kohdannut ammattilainen saattaa toteuttaa hänelle tuttua
päihdekäytön kartoitusta asiakasta tiukasti haastattelemalla. Ongelma ei luonnollisestikaan ole
päihteidenkäytön kartoitus osana monialaista kohtaamista, mutta monialaisen yhteistyön
kehittäminen hyötyisi tietoisemmasta uusien – juuri monialaiseen työhön sopivien – käytäntöjen
miettimisestä.

Asiakaskohtaamisten toteuttamiseen liittyen työntekijät ovat ilmaisseet, miten tietosuoja,
organisaatioiden erilliset tietojärjestelmät ja työtä ohjaavat lainsäädännöt rakentavat
”näkymättömän seinän” monialaisen yhteistyön esteeksi. Huoli on jossain määrin aiheellinen.
Haluamme kuitenkin korostaa tähän “näkymättömään seinään” liittyvää havaintoamme. Niissä
monialaisen kohtaamisen asiakastilanteissa, joissa eri toimijat on saatu kasvokkain saman
pöydän ääreen, osapuolet näyttävät pystyvän joustavasti sopimaan yhteisistä pelisäännöistä,
kuinka asiakkaan asiassa edetään ja kenellä on valtuutus toimia missäkin asiassa.
Kasvokkaisissa kohtaamisissa mahdollistuva sopiminen, jolla ylitetään monialaisen yhteistyön
näkymättömiä seiniä, on yksi vahva perustelu sen puolesta, että monenkeskisiä
asiakaskohtaamisia kannattaa järjestää monialaista työskentelyprosessia aloittaessa ja yhteistä
luottamusta rakennettaessa.

6.2 Kehittäjätyöntekijät – soten uudisraivaajia

Kehittäjätasoa koskeva tutkimusaineistomme sisältää sote-integraatioon liittyvissä

kehittämistehtävissä työskentelevien sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten yksilöhaastatteluita,

moniammatillisten kehittäjäryhmien havainnointia ja ammattilaisille järjestämistämme työpajoista

kerättyä vuorovaikutusaineistoa.

Alustava havaintomme on, että kehittäjätyöntekijät pyrkivät luomaan uudenlaista työmuotoa,

mutta kehittämisen suunta, mandaatti ja päämäärä eivät ole sote-kentällä selviä. Integraation

johtajuus ja eteneminen näyttäytyvät epäselvinä. Esimerkiksi pilottihankkeissa työskentelevät

eivät välttämättä tiedä, onko kyse määrämittaisista kokeiluista vai onko kehitettyä toimintaa

tavoite juurruttaa pysyvämmäksi toiminnaksi (ks. myös edellisen alaluvun asiakaspilotit).

Kehittämistyön päämäärän hahmottaminen saattaa olla ylipäätään haastavaa, sillä piloteissa

toimivat käytännön ammattilaiset eivät välttämättä koe olevansa mukana uusien integroivien

käytäntöjen kehittämisessä kehittäjätyöntekijöiden rinnalla. Kentän ammattilaiset eivät
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myöskään aina tunnista kehittäjän mandaattia ja roolia ammattilaisten työkäytäntöjen

muokkaamisessa. Mikäli ammattilaiset eivät näe kehittäjän toiminnan valtuuksia selkeinä ja

tarpeellisina, he eivät välttämättä ota kehittäjää vakavasti, eivätkä lähde mukaan työskentelyyn.

Ammattilaisten motivointi kehittämistyöhön, kuten työpajoihin osallistumiseen, on ollut
haastavaa. Rajallisten resurssien varassa työskenneltäessä asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen
priorisoidaan kehittämisen edelle. Perustyön paineessa ei ehkä pohdita, miten nykyhetkessä
ylimääräistä panosta vaativana näyttäytyvä kehittämistoiminta vähentäisi pitkällä aikavälillä
työtaakkaa. Kehittämisen tarpeen, hyödyn ja tarkoituksen hahmottamattomuus voivat ilmetä
pintapuolisena osallistumisena kehittämistapaamisiin. Niihin saatetaan saapua
valmistautumattomina, tutustumatta kokoontumisen kontekstiin, sisältöön ja
ennakkomateriaaleihin. Rajallisten voimavarojen ja motivaation lisäksi kehittämistä hankaloittaa
työntekijöiden suuri vaihtuvuus. Vaikka kehittämistyö koettaisiin tärkeäksi ja siihen olisi nimetty
työyhteisöstä jäseniä, kehittäjäryhmien kokoonpanon muutokset useamman kerran vuodessa
vaikeuttavat työskentelyä. Kaikkiaan kehittämisen juurruttaminen ammatillisiin käytäntöihin
edellyttäisi siis integraatiota toteuttavien tiimien vahvistamista ja tavoitteiden kirkastamista.

Kehittämisen käytäntöön viemisen haasteena on sosiaali- ja terveysalan välinen ja niiden
sisäinen siiloutuminen. Kehittäjät painottavat aineistossamme tiedon liikkumisen esteitä, kuten
niin sanottua tietosuojan näkymätöntä seinää (ks. myös luku 6.1). Lisäksi professiot ajoittain
rajaavat omaa läsnäoloaan moniammatillisissa kokouksissa pyrkimällä päättämään etukäteen,
onko heidän asiantuntemukselleen tarvetta tiettyjen asiakastapausten käsittelyssä. On kuitenkin
tilanteita, joissa ainoastaan tietyn profession ammattilaiset pystyvät tunnistamaan alansa
asiantuntemuksen tarpeen. Tällaisissa tapauksissa profession edustajien poissaolo heikentää
moniammatillisuuden toteutumista.

Integraation määrittely kehittäjätasolla on moniselitteistä. Joidenkin asiantuntijoiden puheessa
integraatiolla tarkoitetaan ammattilaisten välistä konsultointia, mitä kutsumme
kevytintegraatioksi (ks. luku 6.1). Osa tutkimuksemme osallistujista taas kertoo vahvemman
yhteistyön mallista, jossa moniammatillisuutta toteutetaan konsultointia syvällisemmin,
suhdetoimijuutta tavoitellen.

Asiakkaiden asiantuntemuksen ottaminen osaksi kehittämistä toteutuu vaihtelevasti. Joissain
tapauksissa asiakasta kohdellaan ensisijaisesti toimenpiteiden kohteena, jolloin
asiantuntemuksen käsitetään olevan yksinomaan ammattilaisilla. Toisaalta kehittäjätasolla
tunnistetaan työskentelyn organisaatiolähtöisyys ja peräänkuulutetaan asiakaslähtöisyyttä.
Myös kokemusasiantuntijuutta hyödynnetään kehittämisessä, mutta asiakasta ei nähdä
varsinaisena kehittäjäkumppanina ja palveluihin vaikuttavana toimijana.
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6.3 Suunnittelun ylätaso – hallitusti etäällä

Suunnittelun ylätasolla olemme tarkastelleet erilaisia julkisia sote-uudistukseen ja -suunnitteluun
liittyviä kirjallisia dokumentteja ja haastatelleet sote-uudistuksen hankejohdossa työskenteleviä
henkilöitä. Kirjallisista dokumenteista olemme tarkastelleet erityisesti sitä, millaista ymmärrystä
monialaisesta integroituvasta yhteistyöstä ja kompleksista asiakastilanteista ne tuottavat.
Huomiomme on ollut muun muassa siinä, miten dokumenteissa esitettyjen tulevaisuuden sote-
keskusten tilojen ja tiloissa työskentelyn kuvauksissa tuotetaan ymmärrystä monialaisuudesta ja
integroituvasta työtavasta.

Tekemiemme alustavien tulkintojen perusteella sote-uudistuksen ja -suunnittelun dokumentteja
leimaa yhtäältä integraation kuvaaminen helpoksi ja yksinkertaiseksi ja toisaalta monialaisen
työn ymmärtäminen kapeasti ammatillisten siilojen kautta. Tällöin eri ammattilaiset tekevät
oman professionsa näkökulmasta tarpeellista monialaista yhteistyötä. Integraation kuvaaminen
yksinkertaiseksi ja helpoksi ilmenee dokumenteissa erityisesti digitalisaation näkemisenä
helppona ratkaisuna palvelujen saatavuuden rakentamisessa. Tällöin myös integraatio
näyttäytyy mahdolliseksi toteuttaa ilman tiloja, verkostollisena toimintana.

Sote-uudistuksen hankejohdossa työskentelevien puheessa toistuvat nämä uudistuksen
taustadokumenteissa esiin tulevat seikat. Tämä viestii siitä, että uudistuksen taustat ja sitä
ohjaavat periaatteet on omaksuttu huolella. Integraatio näyttäytyy toimeenpanoasiana,
digitalisaatio pitää sisällään helppoja ratkaisuja ja unelman reaaliaikaisesta datasta, jota
voidaan hyödyntää tiedolla johtamiseen. Myös asiakkaan osallistuminen kehittämiseen ja
asiakkaan tilanteen mukaiset palvelut näyttäytyvät selviönä.

Kun haastatteluissa siirrytään sote-uudistuksen periaatteista pohtimaan integroituvien
palveluiden käytännön toteutumista konkretian tasolla kompleksisissa asiakastilanteissa,
kehittäjien pohdinnat tilanteisin vastaamisesta vaihtelevat. Ne kehittäjät, joilla on lähempää
kokemusta asiakastyön rajapinnasta, pystyvät tunnistamaan kompleksisten tilanteiden
monialaisen kohtaamisen tarvetta ja haasteita. Sen sijaan ne, joilla tuntumaa
asiakasrajapintaan ei juurikaan ole, saattavat esittää yksinkertaisia ratkaisuja tai ehdottaa, että
tämäntyyppiset tilanteet eivät oikein sovellu sote-keskuksiin, vaan ne pitäisi käsitellä jossakin
muualla. Kyse on kuitenkin sosiaalityöntekijöille ja sosiaalityön asiakkaille tutuista tilanteista.

Sosiaalityön näkökulmasta on oleellista, miten uudistuvat sote-keskukset pystyvät löytämään
aidosti vaikuttavia monialaisia toimintakäytäntöjä kompleksisissa asiakastilanteissa. Tällaisten
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tilanteiden on usein arvioitu muodostavan 10 prosenttia asiakkuuksista, mutta kuluttavan 70–80
prosenttia resursseista2. Näemme, että hyvin organisoitu monialainen työskentely voi säästää
sekä kustannuksissa että inhimillisissä kärsimyksissä. Jotta tässä onnistutaan, juuri tähän
kehittämistyöhön tarvitaan vahvaa satsausta. Tämä on tehtävä sen rinnalla, kun ratkaistaan
väestön valtaosan vähemmän resursseja kuluttavat palvelutarpeet.

7. Hankkeen eteneminen vuonna 2022

INSOTE-hankkeen jälkimmäisenä hankevuotena painopiste siirtyy aineistonkeruusta analyysiin
ja tulosten julki kirjoittamiseen. Hankkeesta riippumattomista syistä muutamia aineiston
kokonaisuuden kannalta perusteltuja aineistonkeruutilanteita ja haastatteluita toteutetaan vielä
alkuvuodesta 2022.

Olemme työstäneet keskeisten havaintojemme pohjalta julkaisusuunnitelmaa, jonka
täsmentämisen ja valintojen aika on heti alkuvuodesta 2022. Hankkeen aineisto on mittava ja se
tarjoaa mahdollisuuksia paljon laajempaan määrään julkaisuja kuin tässä hankkeessa on
mahdollista toteuttaa. Pyrimme valitsemaan keskeiset avainteemat, jotka raportoimme
hankkeen aikataulun puitteissa.

Alkuvuodesta 2022 valmistelemme myös suunnitelman vuorovaikutteisten työpajojen
toteuttamisesta kehittämistoimijoiden ja yhteistyötahojemme kanssa. Työpajoissa tuomme
tutkimuksemme tuloksia yhteiseen keskusteluun ja kehittämistyön tueksi. Hankkeen
loppuvaiheessa järjestämme avoimen päätösseminaarin.

Vuoden 2022 alusta hankkeen tutkijatiimiin liittyy koko vuodeksi tutkijatohtori Teija Hautanen ja
hankkeen lopussa viideksi kuukaudeksi yliopistotutkija Jenni-Mari Räsänen. Myös hankkeen
vastuullinen toteuttajaryhmä osallistuu hankkeen julkaisujen kirjoittamiseen tutkijatiimin rinnalla.

2 Paljon palveluja tarvitsevat ja käyttävät asiakkaat perusterveydenhuollossa. (2017)
Tuloksellisuustarkastuskertomus. Helsinki: Valtiontalouden tarkastusvirasto.
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8. Lopuksi

INSOTE-hanke on edennyt ensimmäisenä hankevuotena tutkimussuunnitelman mukaisesti.
Olemme kohdanneet hankkeen matkassa monia haasteita, mutta yhteistyö eri toimijoiden
kanssa on ollut lopulta erinomaisen sujuvaa. Kun olemme tulleet toimijoille tutuiksi, vastaan on
tullut myös se vaihe, että meitä kutsutaan mukaan moniin tilanteisiin ja olemme joutuneet
rajaamaan, mihin kaikkeen voimme intensiivisen hankkeen puitteissa lähteä mukaan.

Korona-pandemian aika on ollut kaikille toimijoille poikkeuksellista aikaa. Tutkimushankkeen
arjessa se on tarkoittanut sitä, että ensimmäiset hankekuukaudet toimimme sekä hankkeen
vastuuhenkilöt että tutkijat kokonaan etänä, niin että vasta toukokuussa jotkut meistä tapasivat
toisensa kasvokkain ensimmäistä kertaa. Syyskaudella tutkijatiimi on voinut pitää myös
kasvokkaisia palavereja.

Tutkimuksen aineistonkeruu on merkittäviltä osin toteutettu etäyhteydellä Teamsin tai Zoomin
välityksellä. Yhteistyökumppanimme ovat olleet erityisen avuliaita tilanteiden tallentamisessa ja
toimittamisessa meille. Vain kaksi kehittämisryhmäsessiota on pystytty syksyllä toteuttamaan
kasvokkaisina tapahtumina. Monialaisissa asiakaskohtaamisissa tutkijamme ovat olleet läsnä,
mutta niitäkin on järjestetty hybriditoteutuksina niin, että osa ammattilaisista on osallistunut
tilaisuuksiin etäyhteydellä.

Pandemisasta johtuvat poikkeusolot ovat nostaneet digitaaliset yhteydet ja vuorovaikutuksen
keskeisempään rooliin kuin missä muutoin olisimme. Tällä on ollut väistämättä vaikutuksensa
tutkimuksen menetelmälliselle toteuttamiselle ja ratkaisujen kehittämiselle. Lisäksi se on
avannut mahdollisuuksia tarkastella digitalisaation tilaa ja mahdollisuuksia sote-palveluiden
ruohonjuurella.
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