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Miksi elämänkaarimalli

• Integraatiota tarvitaan, koska:
• Väestörakenne
• Hajautunut hallintojärjestelmä
• Yhteistyö ei ole sillä tasolla, että ongelmia pystyttäisiin ratkaisemaan

• Siiloutuneet palvelut (so vs te) eivät tue aitoa integraatiota

• Onnistunut sote- integraatio edellyttäisi mm. ”yhden luukun periaatetta”, 
kokonaisvaltaista hoitoa ja palvelua, yksilöllistä kattavaa hoito- ja 
palvelusuunnitelmaa, hoidon ja palvelujen koordinaatiota ja niiden jatkuvuutta, 
eri ammattiryhmien sitoutumista moniammatilliseen tiimityöhön, hyvin yhteen 
sovitettua palvelutuottajien verkostoa, yhteensopivia tietojärjestelmiä, vahvaa 
johtajuutta sekä vastuuta julkisesta taloudesta.



Mikä on elämänkaarimalli

• Elämänkaarimallissa palvelukokonaisuudet jakautuvat kolmeen 
ryhmään:

1. Lasten ja nuorten (perheiden) palvelut

2. Työikäisten palvelut

3. Ikäihmisten palvelut

• Elämänkaarimallin mukainen palvelukokonaisuusrakenne perustuu 
ajatukseen, että tietylle  asiakasryhmälle suunnatut palvelut löytyvät 
kaikki ”yhden luukun periaatteella”, jolloin asiakkaan ei tarvitse 
tietää, minkä yksikön alle juuri hänen tarvitsemansa palvelu kuuluu 
tai mitä palvelua hän kussakin tilanteessa tarvitsee.



Elämänkaarimallin tavoite

• Tavoitteena vahvistaa asiakaslähtöistä toimintatapaa, tukea 
sektoreiden ylittämistä ja rajata professioiden valtaa

• Palvelujen nivelvaiheiden ja rajojen parempi hallinta

• Palvelut järjestetään ja tuotetaan asiakaslähtöisesti.

• Ongelmia ratkaistaan vaikuttavasti

• Parempi tuki asiakastyöhön



Elämänkaarimalli

Sote-integraatiosta hyötyvät asiakasryhmät: monialaisia palveluja tarvitsevat, 
moniongelmaiset, ikäihmiset, pitkäaikaissairaat, paljon palveluja tarvitsevat tai 
käyttävät asiakkaat



Elämänkaarimalli

Elämänkaarimallin mukainen organisaatiomalli tukee ihmislähtöisiä palveluita

• Elämänkaarimallin mukaisessa organisaatiorakenteessa pystyttäisiin tarkastelemaan 
kokonaisvaltaisesti eri ikävaiheissa olevien ihmisten tarpeita sekä ikävaiheeseen liittyviä 
hyvinvoinnin ja terveyden haasteita. Ikävaiheesta riippumatta sama ihminen saattaa 
tarvita sekä peruspalveluita että erityispalveluita tai sekä terveydenhuollon että 
sosiaalihuollon palveluita. 

• Palveluiden lisäksi tarvitaan muita hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimia. Näitä ei 
kannata pilkkoa eri hallintosiiloihin vaan koota ne laajemmiksi kokonaisuuksiksi.

• Asiakaslähtöisyys tärkein pohja integration toteuttamiselle 

• kun on asiakaslähtöinen tulee toimineeksi myös integroituneesti.

• Kaiken kategorinen integrointi voi olla haitallista



Case Eura

Perusturvapalveluiden organisaatiouudistus
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Case Eura

Tavoitteena:

• Luodaan asiakaslähtöisiä sekä toiminnallisia 
palvelukokonaisuuksia.

• Palvelukokonaisuuksissa yhdistyvät sosiaali- ja  terveyspalvelut.

• Otetaan huomioon valmisteilla olevan sosiaali- ja 
terveydenhuollon uudistamisen suuntaviivat.



Case Eura



Case Eura



Eura, perusturvapalvelut



Case Eura

Täyttyikö uudistuksen tavoitteet?

• So ja Te raja-aita poistui

• Asiakaslähtöisyys parani

• Saatiin toimivat kokonaisuudet

• Palveluketjujen ja palveluiden kehittäminen helpompaa.

• Yhdenluukun tavoite onnistui

Uudistuksen karikot/vaikeudet

• Muutamat esihenkilöt vastustivat, koska asema organisaatiossa muuttui.

• Toimintakulttuurin muutos hidasta.


