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1. Johdanto 

1.1 Työn tausta ja tavoite 

Tämä esiselvitys kokoaa yhteen kansallisesti ja alueilla tehtyä työtä kuntien ja valmisteilla olleiden maakuntien 

välisten yhdyspintojen valmistelutyöstä. Yhdyspintatyön jäsentämiseksi ja kehittämiseksi perustettiin vuoden 2018 

lopulla kuntien ja maakuntien tehtävien yhdyspinnat -projekti, jonka työhön tämä esiselvitys liittyi. Tehtävänä oli 

kartoittaa: 

 

− yhdyspintoja koskevat ohjelmat, projektit, selvitykset ja säädöspohja, 

− maakunnissa ja kunnissa tehtävä yhdyspintatyö ja 

− yhdyspintatyön keskeiset kehittämistarpeet. 

 

Työ käynnistettiin tammikuun puolivälissä 2019, jolloin Sipilän hallituksen kärkihankkeenaan valmistelema maakunta- 

ja sote-uudistus oli eduskunnan valiokuntakäsittelyssä. Esiselvitysvaiheen tavoitteena oli tehostaa yhdyspintatyön 

koordinointia ja luoda yhteinen rakenne jatkotyöhön kansallisella tasolla. Keskeinen tavoite oli tukea myös 

monialaisen maakunnan ja tulevaisuuden kunnan rakentamista sekä yhtenäisiä ja saumattomia palveluketjuja. 

Esiselvitystyön tarkoituksena oli näin koota ja jäsentää yhteistä näkemystä yhdyspinnoista sekä tehtyä valmistelutyötä 

ja hyviä esimerkkejä yhdyspintojen mallintamisesta. 

 

Huolimatta esiselvityksen tiiviistä aikataulusta (toteutusaikaa noin 2,5 kuukautta) uudistus ehti kaatua Sipilän jätettyä 

hallituksensa eronpyynnön 8.3.2019. Näin ollen esiselvityksen tavoitteilta tukea uudistuksen valmistelua putosi pohja 

pois. Valtiovarainministeriön (tilaaja) ja tutkimuskonsortion käymien keskustelujen pohjalta esiselvitys haluttiin 

kuitenkin saattaa loppuun alkuperäisessä aikataulussa ja alkuperäisellä sisällöllä, mutta kuitenkin niin, että 

johtopäätöksissä ja kehittämissuosituksissa huomioidaan muuttunut tilanne. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 

yhdyspintatyöstä tehdään yleisemmän tason nostoja ja pyritään samalla kuvaamaan, millaisia asioita kahden toisistaan 

riippuvan ja itsehallinnollisen yksikön välisessä yhdyspintatyössä on pidettävä tärkeänä. Näin esiselvityksestä voidaan 

poimia oppeja myös nykyisen ja mahdollisten tulevien rakenteiden puitteissa hyödynnettäväksi. 

 

Tässä raportissa kuvataan pääasiassa kuntien ja valmisteilla olleiden maakuntien välisiä yhdyspintoja hallinnon ja 

asiakkaan näkökulmasta. Selvityksessä kuvataan yhdyspintoja myös muihin toimijoihin (esim. järjestöt ja muut 

kumppanit), joskin osittaisesti. Tarkemmin ja hieman laajemmin syntyviä yhdyspintoja muihin toimijoihin on 

mallinnettu visuaalisissa asiakaspolkukuvauksissa luvussa 5. Kaikkineen tämän raportin teksti kuvaa 

valmistelutilannetta tammi- ja helmikuussa 2019, kun maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu oli yhä käynnissä ja 

lait eduskunnan käsittelyssä. Johtuen uudistuksen äkkipysähdyksestä tekstissä puhutaan maakunnista sellaisena kuin 

ne valmistelussa näyttäytyivät ja olettaen, että uudistus etenee ja maakunnat perustetaan. On olennaista huomata, 

että kyse on nimenomaan uudistuksen puitteissa tehdyn yhdyspintatyön kokoamisesta ja summaamisesta. Selvityksessä 

tarkastellaan aihetta aineistolähtöisesti, ja näin ollen sisällön mahdolliset puutteet palautuvat saatavilla olleen 

aineiston rajallisuuteen sekä hankkeen verrattain nopeaan toteutusaikatauluun. Ilmeisenä esimerkkinä tästä voidaan 

pitää sitä, että selvityksessä ei kuvata seikkaperäisesti valmistelutyön laajuuden ja tason suurta alueellista vaihtelua. 

Erillisissä yhdyspintakuvauksissa kuvatut haasteet eivät täten välttämättä koske kaikkia kuntia ja maakuntia. 

 

Maakunta- ja sote-uudistus olisi luonut Suomeen 18 maakuntaa, joille olisi siirretty tehtäviä mm. nykyisiltä kunnilta, 

valtiolta ja maakuntien liitoilta. Uudistuksen jälkeen kunnat ja maakunta olisivat olleet keskenään rinnakkaisia, eivät 

päällekkäisiä tai hierarkkisessa suhteessa toisiinsa olevia, kansanvaltaisia toimijoita. Uudistus olisi muuttanut myös 

kuntien tehtäviä merkittävästi. Maakunta- ja sote-uudistuksessa kuntien ja maakuntien väliset toimivalta- ja 

vuorovaikutussuhteet olisivat muotoutuneet uudenlaisiksi. Asiakkaat, asukkaat ovat kuitenkin tulevaisuudessakin 

samat sekä kunnalle että maakunnalle ja siten kuntien ja maakunnan yhteistyön tarve on ilmeinen. Maakuntien 

vastuulle siirtyvissä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa yhdyspinnat esimerkiksi kunnan asukkaiden asumiseen, 

liikkumiseen, ympäristöön, koulunkäyntiin tai vapaa-ajan toimintaan olisivat olleet hyvin ilmeiset. Maakuntien 

aluekehitystehtävät, elinkeinojen kehittäminen, työ-, yritys- ja elinkeinopalvelut olisivat liittyneet suoraan kunnan 

elinkeino- ja laajemmin elinvoimapolitiikkaan. Maakunnan suunnittelu, maakuntakaavoitus ja 

liikennejärjestelmäsuunnittelu sekä kunnan alueiden käytön suunnittelun ja rakennustoimen järjestämisen 

edistäminen olisivat liittyneet kuntien maapolittikkaan ja kaavoitusmonopoliin. Näin ollen tarvitaan kunnan ja 
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maakunnan välisen rajan ylittävät suunnittelun, kehittämisen ja palvelutuotannon prosessit maakunnan kaikilla 

tehtäväaloilla. (Luukkonen, Majoinen & Kuopila 2016; ks. myös Heinonen ym. 2018) 

 

Raja- tai yhdyspinnalla tarkoitetaan erityisesti kahden tai useamman organisaation välistä toiminnallista raja-tai 

yhdyspintaa, jolloin joko asiakas tai informaatio liikkuu kahden eri toimijan välillä. Yhdyspinnalla halutaan korostaa 

yhteisen toiminnan merkitystä. Rajapinnasta tulee yhdyspinta aidosti silloin, kun yhteistyö alkaa toimia. Yhdyspinnalla 

tarvitaan toimijoiden yhteistä tahtotilaa sekä yhteisesti sovittuja menettelytapoja ja pelisääntöjä. 

Yhdyspintaproblematiikkaa voi toki esiintyä myös yhden organisaation sisällä. Tässä selvityksessä yhdyspintoja 

kuvataan nimenomaan kunnan ja suunniteltujen maakuntien välillä. 

 

Valmisteluvaiheessa tiedostettiin, että monien asioiden asiakaslähtöinen ja vaikuttava toteuttaminen edellyttää 

yhteistyötä kuntien ja maakunnan välillä. Tämä johtuu siitä, että vaikka sote-palveluiden ja kasvupalveluiden 

järjestämisvastuu olisi tulevaisuudessa ollut maakunnilla, olisi kuntiin jäänyt paljon tehtäviä, jotka olisivat 

vaikuttaneet joko suoraan ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen sekä alueen elinvoimaisuuteen, tai jotka olisivat 

tukeneet ja mahdollistaneet maakunnan järjestämien palveluiden tuotannon ja siten parantaneet palveluiden 

vaikuttavuutta. Esimerkiksi kuntien maankäytöllä, asuinympäristöjen suunnittelulla ja kaavoituksella olisi ollut suora 

vaikutus maakunnan mahdollisuuksiin tukea ikäihmisten ja erityisryhmien itsenäistä kotona asumista. Lisäksi joissain 

asiakasryhmissä asiakkaiden palvelukokonaisuudet olisivat jakautuneet maakunnan ja kunnan järjestämisvastuulle, 

kuten esimerkiksi lasten ja nuorten palvelujen kohdalla. 

 

Järjestöt ja muut toimijat ovat jo nyt keskeisessä asemassa monen asiakasryhmän palvelukokonaisuuksissa. Näiden 

toimijoiden rooli olisi kasvanut uudistuksen yhteydessä, sillä valinnanvapaus olisi laajentanut erilaisten toimijoiden 

mahdollisuuksia osallistua palvelutuotantoon. Palvelutuotannon lisäksi on myös huomioitava vapaaehtoistyö ja muu ei-

markkinaehtoinen toiminta, jota järjestöt ja säätiöt harjoittavat, ja joka on tärkeässä asemassa joidenkin 

asiakasryhmien palveluissa. Maakuntien ja kuntien yhdyspinnat näihin muihin toimijoihin ovat tärkeitä asiakkaiden 

sujuvien palveluketjujen turvaamiseksi ja palvelutarpeen kattamiseksi yhtenä kokonaisuutena. 

 

Jatkossa palveluita ohjataan ja tuotetaan eri organisaatioissa, joilla saattaa olla myös erilaisia intressejä. Yhteisen 

näkemyksen ja toiminnan löytäminen, nimenomaan asukkaan ja asiakkaan näkökulmasta, saattaa olla 

haasteellisempaa kuin aiemmin. Tarvitaan erilaisia menettelytapoja ja sovittuja toimintamalleja, joilla erilaisia 

asukkaiden tarpeita ja eri toimijoiden intressejä sovitetaan yhteen. Valmisteluaineistosta välittynyt yleiskuva on, että 

yhdyspintatyötä oli tehty jo jonkin verran maakuntien ja kuntien kesken, mutta sisällöltään vaihtelevasti. Maakunnan 

ja kunnan välisen yhdyspinnan toimivuus kaikkien tehtävien osalta olisi ollut aivan ratkaisevassa osassa koko sote- ja 

maakuntauudistuksen tavoitteiden saavuttamisessa. 
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1.2 Aineisto ja menetelmät 

Seuraavassa on kuvattu esiselvityksen toteutussuunnitelma ja työn vaiheistus sekä eri vaiheissa hyödynnettävät 

menetelmät ja lopputulokset sekä aikataulu ja resursointi (kuva 1). 

 
Kuva 1. työsuunnitelman eri vaiheet ja käytettävät menetelmät. 

 

Esiselvitys käynnistyi yhdyspintatyöhön liittyvän aineiston kokoamisella kansallisesti ja maakunnista. 

Dokumenttiaineistossa nojattiin hyvin paljon selvityksen laajaan eri tehtävänaloja kattaneeseen 

asiantuntijaohjausryhmään, jossa oli edustajia eri ministeriöistä sekä alueilta. Tämän varsin mittavan, joskin 

aluetasolla keskenään eriparisen, aineiston analyysin pohjalta muodostettu alustava kuva tehdystä työstä ja niistä 

asioista, joihin yhdyspintatyö oli erityisesti kiinnittynyt. Dokumenttianalyysin pohjalta muodostunutta kuvaa 

täydennettiin toteuttamalla teemahaastatteluja kansallisen ja maakuntien valmistelun asiantuntijoille. 

Haastattelujen pohjalta täydennettiin kokonaiskuva tehdystä yhdyspintatyöstä ja tehtiin alustava ehdotus tarkemmin 

kuvattavista yhdyspinnoista. Tätä käsiteltiin ohjausryhmän kokouksessa. 

 

Toisessa työvaiheessa pureuduttiin valittuihin yhdyspintoihin ja rakennettiin aineistolähtöisesti kuvaukset jokaisesta 

yhdyspinnasta. Jokaisen yhdyspinnan kohdalla kerättiin tehdyn valmistelutyön ja tuotetun aineiston pohjalta tietoja 

koskien palveluja ja tehtäviä, taloutta ja kustannuksia, organisaatiota ja johtamista, prosesseja ja toimintamalleja, 

henkilöstöä ja osaamista, tiloja, kiinteistöjä ja sopimuksia sekä tietojärjestelmiä ja tiedon hallintaa. Tällä 

systemaattisella kuvauksella pyrittiin saattamaan tehty yhdyspintatyö keskenään yhteismitalliseksi, jotta pystytään 

muodostamaan systemaattisempi ja realistisempi kokonaiskuva tehdystä valmistelutyöstä. Aineiston pohjalta 

laadittuja alustavia kuvauksia on vielä validoitu toteuttamalla asiantuntijahaastattelu tehtävä- tai 

palvelukokonaisuuden asiantuntijalle. Haastateltavalle lähetettiin etukäteen nähtäväksi kyseisen yhdyspintakuvauksen 

alustava luonnos, johon haastattelussa sitten tehtiin täsmennyksiä. Samanaikaisesti 10 yhdyspinnan yleistason 

kuvauksen lisäksi tehtiin palvelumuotoilun periaatteita hyödyntäen tarkemmat kuvaukset ja analyysit kolmesta 

asiakastapauksesta. Aitojen asiakastapausten kuvaamisella ja visualisoinnilla pyrittiin konkretisoimaan yhdyspintatyön 

merkitystä asiakkaan prosessissa. 

 

Viimeisessä vaiheessa tutkimustiimi on järjestänyt keskenään useamman session, joissa on keskitytty pohtimaan 

johtopäätöksiä ja kehittämissuosituksia kerätyn aineiston ja tehdyn työn pohjalta. Erityisesti viime vaiheessa 

keskustelussa on huomioitu muuttunut tilanne ja maakunta- ja sote-uudistuksen kaatuminen. Johtopäätöksiä ja 

kehittämissuosituksia käytiin läpi yhdessä esiselvityksen ohjausryhmän kanssa ja samalla testattiin ja validoitiin 

havainnot. Tällä haluttiin varmistaa, että suositukset ovat yleispäteviä ja sovellettavissa jatkossa yhdyspintatyössä 

olivatpa yhdyspinnalla toimivat organisaatiot mitä hyvänsä. Validointipajan jälkeen esiselvityksen loppuraportti 

viimeisteltiin ja toimitettiin tilaajalle.  
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2. Kunnat ja maakunnat yhdyspintaosaajina 

2.1 Näkökulmia kuntien ja maakuntien yhdyspintoihin  

YHDYSPINTATYÖN LÄHTÖKOHTIA 

 

Yhdyspintatyön tarvetta, lähtökohtia ja edellytyksiä on mahdollista käsitteellistää ja hahmottaa monista erilaisista 

teoreettisista näkökulmista, kuten organisaatioiden yhteistyönä, kuntien hallintasuhteina sekä monitasohallinnan ja 

holistisen hallinnan käsitteiden avulla. 

 

Tämän yhdyspintaselvityksen tarve lähti liikkeelle maakunta- ja soteuudistuksen myötä. Tuossa yhteydessä sen eräänä 

merkittävänä taustavaikuttajana voidaan nähdä monitasohallinnan malli, josta on keskusteltu Euroopan unionin 

yhteydessä 1990-luvulta lähtien. Monitasohallinta tarkoittaa monien toimijoiden koordinoitua toimintaa ja jaettua 

vastuuta julkisen arvon aikaansaamisessa julkisen vallan tehtävissä kuten palveluissa ja alueellisessa kehittämisessä. 

Sillä on sekä vertikaalinen että horisontaalinen ulottuvuus, ja monitasohallinta koskee sekä julkisia että yksityisiä 

toimijoita. Eurooppalaisessa viitekehyksessä sitä on tarkasteltu keinona alue- ja paikallistason yhteisöjen 

voimaannuttamiseen useita vertikaalisia, mutta vähemmän hierarkkisessa suhteessa olevia, tasoja sisältävän hallinnan 

mallin kautta. Maakuntauudistus olisi lisännyt suomalaisen hallinnan monitasoisuutta tuomalla uuden itsehallinnollisen 

– joskin tiukassa valtion ohjauksessa olevan – toimijan paikalis- ja valtiotason väliin. 

 

Monitasoisen hallinnan onnistumisen peruselementtejä ovat onnistunut työnjako toimijoiden välillä, hallinnon tasojen 

autonomia ja kansanvaltaisuus, tasojen legitimiteetti eli hyväksymisenarvoisuus ja toimijoiden yhteistyö vertikaalisti 

ja horisontaalisti. Viimeksi mainitussa on juuri kysymys yhdyspinnoilla tapahtuvasta toiminnasta, jonka merkitys on 

sitä suurempi, mitä monitasoisemmasta ja monitahoisemmasta järjestelmästä on kysymys. Monitasoisen järjestelmän 

vertikaalin yhdyspintatyön erityispiirre liittyy tasojen ja toimijoiden suhteisiin, joiden ei tulisi olla vain hierarkkisia. 

Siten valtion keskushallintoa ei tulisi tarkastella vain ”hierarkian huippuna”, vaan yhtenä toimijana, joka tuottaa 

vaikutuksensa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. 

 

Toinen, ja maakunta- ja soteuudistuksesta riippumaton, näkökulma yhdyspintatyön tärkeyteen tulee ns. holistisen 

hallinnan ideasta. Kansainvälisessä keskustelussa tässä yhteydessä operoidaan käsitteillä holistic governance, the 

whole of governance, integrative governance ja joined-up governance. Sitra tarkoittaa kutakuinkin samaa ilmiötä 

puhuessaan ilmiölähtöisyydestä. Kysymyksessä on pyrkimys hallinnan kokonaisuuteen, joka järjestelmätasolla 

tarkoittaa organisaatioiden välistä koordinoitua toimintaa ja yksilöiden tasolla sujuvaa, kansalaisen tarpeista (ei 

sektoroituneen ja pirstoutuneen palvelujärjestelmän tarjonnasta) lähtevää muotoiltua käyttäjälähtöistä palvelua. 

Melko yleisesti nähdään, että julkinen hallinto kärsii pirstoutumisesta ja siiloutumisesta, kun taas yhteiskunnalliset 

ongelmat ja kansalaisten sujuva palvelu edellyttäisivät yhä enemmän holistista ja käyttäjälähtöistä otetta. Hallinnan 

kokonaisuus sekä järjestelmätason että yksilötason tavoitteiden saavuttamiseksi riippuu toimijoiden vertikaalisesta ja 

horisontaalisesta yhteistyöstä ja sen koordinaatiosta. 

 

KUNNAT YHDYSPINTAOSAAJINA 

 

Kunnat ovat organisaatioita ja yhteisöjä, joiden toiminnassa erilaiset yhteistyösuhteet ja yhdyspinnoilla toimiminen 

ovat aina olleet merkittävässä asemassa. Yhdyspintoja on aiemmissa esityksissä kuvattu mm. hallintasuhteiden 

käsitteellä. Hallintasuhteet ovat niitä kunnan sisäisiä ja ulkoisia suhteita, joissa kunta vuorovaikuttaa, ja joiden 

hoitaminen on tärkeää kunnan tehtävien suorittamisen kannalta. Sisäisiä hallintasuhteita ovat esimerkiksi kunnan 

toimielimien väliset suhteet kuten valtuuston, lautakuntien ja virastojen väliset suhteet. Ulkoiset hallintasuhteet 

voidaan jakaa kuntayhteisön sisäisiin (konserninäkökulma), paikallisiin, kansallisiin ja aina kansainvälisiin 

hallintasuhteisiin. 

 

Perinteisesti eräs tärkeimpiä hallintasuhteita/yhdyspintoja on ollut kuntien ja valtion välinen suhde. Tämä suhde on 

monin tavoin institutionalisoitunut siinä mielessä, että sen tärkeimmät muodot ovat suhteellisen formaalin ja pitkän 

aikavälin kuluessa syntyneet rahoitusta, ohjausta, lupia ja valvontaa koskevat normit ja käytännöt. Kunnat eivät 

itsehallinnollisina toimijoina ole kuitenkaan pelkästään hierarkian alapäässä olevia passiivisia toteuttajia, vaan niillä 
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on merkittävää yhteiskunnallista valtaa ja ne voivat monin tavoin, mm. yhteisen edunvalvonnan kautta, vaikuttaa 

valtion toimintaan. 

 

Kuntien ja valtion välinen yhdyspinta ei ole tasainen tai yhtenäinen, vaan monimuotoinen ja rosoinen, siinä on 

runsaasti sektorikohtaisia ja kuntatyypeittäin jäsentyviä variaatioita, osa on kuntayhtymien kautta tapahtuvaa, osa 

taas yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden suodattamaa. Viime vuosina erityisesti suuret kaupungit ja 

kaupunkiseudut ovat näkyvästi toimineet yhtenä koalitiona valtio-yhdyspinnalla. Hyvä esimerkki kaupunkiseutujen ja 

valtion välisestä yhdyspintatyöstä ovat suurimpien kaupunkiseutujen kuntien ja valtion väliset maankäytön, asumisen 

ja liikenteen MAL-sopimukset, joiden kokemuksia voisi hyödyntää laajemminkin yhdyspintatyössä. MAL-sopimuksia on 

laadittu vuodesta 2010 lähtien hallituskausittain Helsingin, Turun, Tampereen ja Oulun kaupunkiseuduille ja niiden 

piirissä on yhteensä 43 kuntaa. 

 

Yhä merkittävämpi osa kuntien yhdyspintatyötä liittyy erilaisiin kuntien sisäisiin tai osin yhteisiin yhteenliittymiin, 

liikelaitoksiin ja konserniyhtiöihin. Niihin liittyvä ohjaus voi olla haastavaa useista eri syistä, mikä heijastuu myös 

niihin liittyviin yhdyspintoihin. Myös ulkoistukset ja yksityistäminen muokkaavat uusiksi kuntien yhdyspintatyötä, jonka 

voidaan yleisesti todeta muuttuvan yhä monimutkaisemmaksi. 

 

YHDYSPINTATYÖN LIIKKEELLEPANEVAT VOIMAT 

 

Rajapinnoista voidaan päästä yhdyspintoihin toimivan yhteistyön avulla. Kuten yleensäkin organisaatioiden välisessä 

yhteistyössä, myös kuntien ja maakuntien yhdyspinnoilla työskentely voi perustua vapaaehtoisuuteen tai kolmannen 

osapuolen – lähinnä valtion viranomaisten – aikaansaamaan pakkoon. Näiden välimaastossa ovat sellaiset normit ja 

insentiivit, jotka eivät suoranaisesti pakota yhteistyöhön, mutta tekevät sen harjoittamisen houkuttelevaksi 

vaihtoehdoksi. 

 

Vapaaehtoisen yhteistyön perustana ovat toimijoiden yhteinen intressi ja havaitut riippuvuudet. 

Resurssiriippuvuusteorian (Pfeffer & Salancik 1979) mukaan organisaatioiden menestys riippuu olennaisesti niistä 

resursseista (raha, materiaalit, asiakaskontaktit, tieto, taito, valta, vaikutusvalta), joita niillä on käytettävissään. 

Siksi on tärkeää pyrkiä laajentamaan resurssiperustaa strategisesti oikeiksi katsotuissa asioissa, ja tämä tapahtuu 

yhteistyösuhteiden kautta erilaisissa verkostoissa. Resurssiriippuvuusteorian mukaan organisaatioiden asema ja valta 

verkostoissa määräytyy niiden hallussa olevien resurssien perusteella. Pfefferin ja Salancikin (emt). mukaan kolme 

seikkaa määrittää ulkopuolisten resurssien merkityksen. Ensiksikin se, että resursseja kontrolloivilla organisaatioilla on 

paljon toimintavapautta ja valtaa. Toiseksi merkityksestä kertoo se, että seuraukset ovat vakavia organisaation 

toiminnan kannalta, ellei se pysty hyödyntämään ko. ulkopuolisia resursseja. Kolmanneksi yhteistyösuhteiden 

tärkeydestä kertoo tilanne, jossa ei ole vaihtoehtoisia resurssilähteitä, eli organisaation on pakko rakentaa 

yhteistyösuhteita juuri kyseisten toimijoiden kanssa. 

 

Resurssiriippuvuusteorian näkökulmasta alueellisten maakuntien ja kuntien vapaaehtoisen yhdyspintatyön perustana 

ovat havaitut resurssiriippuvuudet. Kunnat tarvitsevat maakuntia voidakseen suoriutua tehtävistään ja maakunnat 

tarvitsevat kuntia. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on hyvä esimerkki tehtäväalueesta, jossa maakunnat ja 

kunnat ovat selkeästi riippuvaisia toisistaan. (Maa)kuntalaisten hyvinvointi tarvitsee sekä maakunnan järjestämiä 

terveydenhoitoalan ammattilaisen palveluita että kuntien viisasta ennaltaehkäisevää työtä hyvinvoinnin 

mahdollistamiseksi liikenteen, asumisen, vapaa-ajan yms. alueilla. Resurssit, kuten tieto, ovat suurelta osin 

jakaantuneet toimijoiden kesken. Riippuvuudet generoivat mutta myös uudelleenmuokkaavat yhtäältä kuntien ja 

maakuntien sisäistä, mutta toisaalta myös niiden välistä valtaa (ketkä toimijat ja henkilöt hallitsevat riippuvuuksia?). 

 

Yhdyspintatyön toinen liikkeellepaneva voima on kolmas osapuoli. Valtio voi ensiksikin pyrkiä edistämään yhteistyötä 

sääntelyn keinoin, eli velvoittamalla lainsäädännöllä kunnat ja maakunnat toimimaan yhteistyössä tiettyjen 

palveluiden tai kehittämistoimenpiteiden aikaansaamiseksi. Valtio voi esimerkiksi velvoittaa osapuolet laatimaan 

suunnitelma yhdyspintatyön järjestämiseksi. Tällaista ”kovaa” sääntelyä tarvitaan erityisesti silloin, kun yhteistyön ei 

voida olettaa toimivan tehokkaasti vapaaehtoiselta pohjalta, ja sillä voitaneen varmistaa ainakin minimitason toiminta 

yhdyspintojen aikaansaamiseksi. Toisaalta normitetulla toiminnalla ei ole samoja motivaatioetuja kuin 

vapaaehtoisuudella, ja normittaminen voi heikoimmillaan johtaa formaaliin ja paperinmakuiseen yhteistyöhön (vrt. 

kuntasuunnittelu ja lakiin perustuvat kuntastrategiat). 
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Kovan sääntelyn ohella valtio voi harjoittaa pehmeämpää ohjausta, jota voidaan kutsua metahallinnaksi. Metahallinta 

pyrkii voimaannuttamaan, kannustamaan ja ohjaamaan yhteistyötä ilman suoraa väliintuloa. Sen keinoina voi olla 

instituutioiden muotoilu ja kehystäminen, joista ensimmäinen voi tarkoittaa esimerkiksi hyvien käytäntöjen 

levittämistä. Vastaavasti kehystäminen voi olla toimintaa ohjaavien periaatteiden juurruttamista vaikkapa 

helpottamalla resurssien yhteistä käyttöä, tai taloudellisilla resursseilla tapahtuvaa kehystämistä niin että 

yhdyspintatyö tehdään taloudellisesti houkuttelevaksi. Edellä mainitut MAL–sopimukset sisältävät useitakin 

metahallinnan elementtejä. 

 

KAKSI ITSEHALLINNOLLISTA TOIMIJAA – JÄNNITTEET JA MAHDOLLISUUDET 

 

Itsehallinnollisina toimijoina kunnat ja maakunnat ovat ”eriparisia”. Kunnilla on Suomessa vahva itsehallinto, jonka 

perustana on perustuslaissa määritelty asema, verotusoikeus, yleistoimivalta ja vahva osaamiskapasiteetti. 

Kansainvälisesti tarkastellen Suomen kuntien itsehallintoa voidaan pitää jopa poikkeuksellisen voimakkaana. 

Maakunnille kaavailtiin Sipilän hallituksen ajamassa maakunta- ja sote-uudistuksessa itsehallintoa, joka olisi ollut 

huomattavasti kuntien itsehallintoa heikompi. Maakuntien perustuslaillinen tausta olisi pohjautunut yhtä kuntaa 

laajemman alueen yhteistyötä koskevaan mainintaan, verotusoikeutta ei ollut tulossa ja maakuntiin oli tarkoitus 

kohdistaa melko huomattava ja osin yksityiskohtainenkin valtionohjaus sekä rajoitettu mandaatti. Näin ollen 

suunnitellun uudistuksen osalta voidaan puhua eriparisista itsehallinnollisista toimijoista. 

 

Käytännössä tämä näkyisi muun muassa siinä, että kunnat voivat vapaasti tarttua asioihin, joita pitävät paikallisen 

hallinnan kannalta tärkeinä, kun taas maakuntien toimivalta olisi rajattu ja myös niiden mahdollisuudet tehdä 

sopimuksia olisivat kuntia heikommat. Kunnallisten toimijoiden olisi luontevampaa olla aloitteellisia uusissa esille 

nousevissa kysymyksissä ja koollekutsujina yhteistyöverkostoissa. 

 

Toisaalta kummallakin osapuolella on vahva kansalaisilta tuleva mandaatti toimia, kun valtuustot ovat suoralla 

kansanvaalilla valittuja. Tilannetta parantaa se, että kysymys on samoista maakuntalaisista ja kuntalaisista. 

Yhdyspintatyö luulisi olevan helppo legitimoida (maa)kuntalaisten näkökulmasta. Maakuntalaisilta on mahdollista 

odottaa jopa kovaa julkista painetta yhteistyön aikaansaamiseksi. Samalla tavoin, kun moni kansalainen ei tänä 

päivänä erota valtion tai kunnan palveluja toisistaan, vielä vähemmän hän tullee olemaan kiinnostunut siitä, mikä on 

kunnan ja maakunnan keskinäinen työjako asioiden aikaan saamisessa, kunhan palvelut toimivat hänen 

näkökulmastaan hyvin. Ongelmat palveluissa voivat kuitenkin heikentää sekä kuntien että maakuntien tai 

itsehallinnollisten alueiden asemaa. 

 

Maakuntien ja kuntien valta kumpuaa osin samoista, osin eri lähteistä. Suurempi itsehallinnollisuus ja pitkän historian 

mukanaan tuoma hiljainen tieto ja muu osaamiskapasiteetti antaa kunnille valtaa suhteessa maakuntiin, jotka ovat 

vasta käynnistämässä toimintaansa. Maakuntien koko, joka näkyy etenkin sosiaali- ja terveydenhuollon taloudellisina 

ja henkilöstöresursseina, on puolestaan maakuntien vahvuus yhdyspintatyössä. 

 

Yleisesti voidaan ajatella, että maakunnan ja kunnan väliset jännitteet ovat vähäisempiä kuin yhdyspintatyöhön 

kannustavat elementit. Myös valtasuhde on kohtuullisen tasapainossa, huolimatta siitä, että vallan lähteet ovat osin 

erilaisia. 

 

LEGIMITEETTI JA YHDYSPINTA 

 

Kunnat ovat suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan peruspilari. Kunnat ovat toimineet eräänlaisina integraattoreina, 

joiden palvelut ovat kattaneet ihmiselämän koko kirjon vauvasta vanhukseen. Suomalainen kunta on vastannut 

poikkeuksellisen laajasti ihmisten terveydestä, sivistyksestä ja elinympäristöstä. Tämä on muokannut kunnan ideaa 

hyvin vahvasti nk. palvelukunnan suuntaan. Samalla tämä on merkinnyt sitä, että kuntien legitimiteetti on 

näyttäytynyt etenkin kykynä suorittaa palvelutehtäviä ja tarjota laadukkaita palveluita kuntalaisilleen. Kyse on nk. 

tuotospainotteisesta (output) legitimiteetistä. 

 

Maakuntien tai muiden itsehallinnollisten alueiden perustaminen sote- ja mahdollisesti myös muiden - nykyään kuntien 

vastuulla olevien – palveluiden tuottamiseen muuttaa tätä asetelmaa merkittävästi, koska kuntien rooli ihmisten 

kannalta tärkeiden julkisten palveluiden järjestäjänä ja tuottajana pienenee. Tässä asetelmassa tuotospainotteisen 

legitimiteetin osalta korostuvat luonnollisesti ne palvelutehtävät, jotka kunnille jäävät (esim. sivistys- ja 
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elinvoimatehtävät). On kuitenkin mahdollista, että itsehallinnollisten alueiden synnyttyäkin kansalaiset mieltäisivät 

vielä pitkään, että kunnat ovat edelleen vastuussa aiemmin hoitamistaan tehtävistä. Tämä on tietysti erityinen 

ongelma muodostettavien itsehallinnollisten alueiden oman legitimiteetin muotoutumisen kannalta. Maakunta- ja 

sote-uudistuksen yhteydessä on puhuttu siitä, että kuntien rooli muuttuu palvelukuntaroolista kohti elinvoima- ja 

yhteisöroolia. Mikäli tällainen kehitys tapahtuisi, tarkoittaisi se myös kunnan legitimiteettilähteiden muutosta nk. 

syötepainotteisen legitimiteetin suuntaan. Muutoksen myötä jatkossa korostuisivat nykyistä enemmän toimivallan, 

edustuksellisuuden, päätöksenteon toimivuuden ja yhteisön kehittämisen ulottuvuudet. Kokonaisuutena on kuitenkin 

tärkeää kysyä, säilyykö kaikkien näiden muutosten kautta kuntien mandaatti ja legitimiteetti edelleen vahvana. 

 

Maakunnat tai muut syntyvät itsehallinnolliset alueet ovat legitimiteettinsä osalta hyvin erilaisessa tilanteessa kuin 

kunnat. Kuntien legitimiteetti on vahvistunut vuosikymmenten kuluessa, kuten edellä kuvattiin. Maakunnat tai muut 

itsehallinnolliset alueet puolestaan aloittavat legitimiteettinsä rakentamisen (lähes) tyhjästä. Käytännössä 

muutosvaiheessa erilaiset sote-palvelut eivät välttämättä muutu kovinkaan paljoa, jos samat tutut terveyskeskukset 

ja palvelupisteet säilyvät ennallaan. Periaatteellisesti ja legitimiteetin näkökulmasta muutos on kuitenkin iso, sillä 

palveluiden toiminnasta vastaava taho on täysin uusi. Tämä on haaste erityisesti siinä tilanteessa, että 

siirtymävaiheessa syntyy erilaisia palveluhäiriöitä tai muita ongelmia, mikä on täysin mahdollista, kun luodaan uusia 

toimintakäytäntöjä ja –prosesseja. Tällaiset ongelmat voivat haastaa palvelunkäyttäjien ja kaikkien kansalaisten uskoa 

maakuntien ja itsehallinnollisten alueiden kykyyn hoitaa niille uskottuja tehtäviä, mikä on merkittävä haaste 

nimenomaan tuotospainotteisen legitimiteetin muodostumisen kannalta. Haasteita liittyy myös maakuntien tai muiden 

itsehallinnollisten alueiden syötöspainotteisen legitimiteetin kehittymiseen – etukäteen on todella vaikea arvioida 

sitä, kuinka kansalaiset mieltävät sen, missä määrin he voivat omalla äänestyskäyttäytymisellään ja aktiivisuudellaan 

vaikuttaa kuntia laajempien itsehallinnollisten alueiden toimintaan ja valintoihin. Kansalaiset ymmärtävät 

kunnallisvaaleissa ja eduskuntavaaleissa (ja ehkä jopa EU-vaaleissa) sen, mitä äänestämisellä voi saada aikaan. 

Uudella hallinnontasolla tämä ymmärrys muotoutuu vasta ajan myötä. 

 

Maakuntien tai muiden itsehallinnollisten alueiden syntyminen voidaan kokea pelottavana nimenomaan siitä 

näkökulmasta, että aiemmin kuntien hallitsema kokonaisuus ihmisille tärkeiden palveluiden kokonaisuus pirstaloituu. 

eikä kunnan ja itsehallintoalueen kansalaista enää samalla tavalla pakoteta tai kannusteta katsomaan kokonaisuutena. 

Pahimmillaan syntyy uudenlaisen osaoptimoinnin kenttiä. (Tolkki, Airaksinen & Kyösti 2017) Juuri tämä huomio 

korostaa kuntien ja maakuntien tai muiden itsehallinnollisten alueiden keskinäisen yhdyspintatyön merkitystä myös 

legitimiteetin näkökulmasta. Huonosti toimivat palvelut ja ”kokonaisen kansalaisen” unohtavat hallintokäytännöt 

syövät sekä kuntien että kuntaa suurempien itsehallinnollisten alueiden legitimiteettiä. Tällainen tilanne ei siis 

hyödynnä kumpaakaan hallinnontasoa. 

 

Erilaiset kunnat suhtautuvat kuntaa suurempiin itsehallinnollisiin alueisiin eri tavoin ja eri syistä myös legitimiteetin 

näkökulmasta. Kasvavien kaupunkiseutujen näkökulmasta kyseessä on paikallisen ja seudullisen vallan uusjaosta 

tilanteessa, jossa kaupunkiseutujen intressissä olisi paikallisen itsehallinnon vahvistaminen edelleen nimenomaan 

kaupungistumiseen liittyvien toimintaympäristön muutosten hyödyntämiseksi. Tämä on tavallaan ymmärrettävää, 

koska tähänastisen maakunta- ja sote-uudistuksen yhteydessä ei ole kovinkaan mietitty sitä, kuinka suunniteltujen 

maakuntien järjestämisvastuulla olevat palvelut ja niiden yhdyspinnat jäsentyvät nimenomaan kaupunkikehittämisen 

näkökulmasta. Suurten ja kasvavien kaupunkiseutujen näkökulmasta tämän asian huomioiminen voisi lisätä 

itsehallinnollisten alueiden hyväksyttävyyttä ja legitimiteettiä. Tämä on tietysti vain yksi yksityiskohta suurten 

kaupunkien ja kaupunkiseutujen maakunta- ja sote-uudistusta kohtaan esittämästä kritiikistä. 

 

Pienten tai taantuvien kuntien näkökulma maakuntiin tai muihin itsehallinnollisiin alueisiin voi olla kriittinen muista 

syistä. Yksi keskeisistä näkökulmista liittyy luonnollisesti itsehallinnollisen alueen järjestämien palveluiden 

palveluverkkoon ja siihen liittyviin yhdyspintoihin. On luonnollista, että itsehallinnolliset toimijat jäsentävät omia 

toimintojaan omista lähtökohdistaan käsin, eivätkä pienet tai taantuvat kunnat voi olla varmoja, mikä niiden asema 

on tässä kokonaisuudessa tai kuinka se tulevaisuudessa kehittyy. Yhtä kaikki, yhdyspinnat muodostuvat ja 

muovautuvat uudenlaisiksi, millä on vaikutusta sekä kuntien että itsehallinnollisen alueen legitimiteettiin. 

Yhdyspintatyöllä myös tätä legitimiteetin muutosta on mahdollista hallita. Yhdyspintojen muotoutumisen osalta 

haasteeksi voi muodostua myös erilaiset toiminta- ja organisaatiokulttuurit – pieniin ja pieneneviin kuntiin nähden 

maakunta tai muu itsehallinnollinen alue on kokoluokaltaan huomattavan iso toimija, mikä voi vaikeuttaa luontevien 

yhdyspintojen rakentamista. Legitimiteettinäkökulmasta voi hyvin myös kysyä, riittääkö pienillä ja taantuvilla kunnilla 

rahkeet toimia aitoina ”elinvoimakuntina” tai ”yhteisökuntina”, jos ja kun niiden palveluiden järjestämisvastuu 

kapenee. Tämä herättää kysymyksen myös niiden legitimiteetin säilymisestä.  
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INTEGRAATIO JA YHDYSPINNAT 

 

Kuten aiemmin tekstissä todettiin, jonkinlainen holistisen hallinnan tai vaihtoehtoisesti ilmiölähtöisen hallinnan idea 

on keskeinen osa yhdyspinta-ajattelua. Tällainen kokonaisuuksia painottava ajattelu, jonka tavoitteena on tarjota 

ihmisille heidän tarpeidensa mukaan muotoiltuja asiakaslähtöisiä palvelukokonaisuuksia, on myös palveluintegraatiota 

koskevan keskustelun ytimessä. On hyvä muistaa, että integraatio ei ole uusi kysymys suomalaisen palvelutuotannon 

kentällä ja kuntien voi nähdä toimineen tähän asti eräänlaisina palvelujen integraattoreina. 

 

Tavoitetaso integraation suhteen on kuitenkin ajan myötä noussut ja esimerkiksi maakunta- ja sote-uudistuksessa 

integraatiota on pyritty viemään huomattavasti aikaisempaa pidemmälle.1 Ilmeisin esimerkki tästä on tavoite 

integroida perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja sosiaalipalvelut. Uudistus ei toisaalta pelkästään lisää 

integraatiota, vaan myös purkaisi jotain nykyisiä integraation muotoja. Esimerkiksi järjestäminen ja tuottaminen 

erotettaisiin siirryttäessä maakuntamalliin. Tämä loisi monissa tehtävissä uusia yhdyspintoja toisaalta järjestäjän ja 

tuottajan sekä toisaalta myös järjestäjän ja järjestäjän välille. Järjestäjän ja järjestäjän välinen dynamiikka tulee 

esiin esimerkiksi niissä palvelukokonaisuuksissa, jotka sisältävät sekä kunnan että maakunnan järjestämiä palveluita. 

Myös valinnanvapaus olisi osaltaan lisännyt yhdyspintojen määrää. 

 

Yhdyspintoja voidaankin lähestyä ja tarkastella myös palveluintegraation näkökulmasta. Maakuntien toimeenpanon 

esivalmistelun integraationäkökulmat ovat karkeasti jaoteltavissa kolmeen kategoriaan. Ensimmäinen koskee 

maakunnan sisäisiä yhdyspintoja, toinen maakunnan ja muiden organisaatioiden yhdyspintoja ja kolmas ICT-

järjestelmiä. Maakunnan yhdyspintoja muihin organisaatioihin koskeva keskustelu on keskittynyt pääasiassa kuntiin 

jääviin tehtäviin. Palvelujen integraation näkökulmasta maakunnan ja kuntien yhdyspinta liittyy etenkin yritys- ja 

elinkeinopalveluihin, kuntien elinvoimatehtävään, lasten ja perheiden palveluihin, kaavoitukseen, ympäristö- ja 

liikenneasioihin sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen tähtäävään työhön (hyte). Hyvinvointinäkökulman 

laajentumista voidaan pitää itsessään eräänlaisena integraatiopyrkimyksenä: valmistelun yhteydessä yhä useammat 

palvelut käsitetään osaksi hyte-kokonaisuutta. 

 

Valmistelutyön osana tehtäväkohtaisia yhdyspintoja on pyritty sisällöllisesti tunnistamaan uuden maakunnan sisällä. 

Integraatioon kytkeytyvä valmistelutyö on ollut erityisen hyödyllistä juuri siksi, että se on pakottanut hahmottamaan 

tehtäviä palvelukokonaisuuksina. Maakunta- ja sote-uudistuksen nähdään synnyttävän uudenlaista 

integraatiopotentiaalia ja tätä kautta luovan alustan uudenlaisten ja aiempaa kokonaisvaltaisempien 

palvelukokonaisuuksien synnylle. Parhaimmillaan uudistus lisää monialaista osaamista sekä toimijoiden välistä 

yhteistyötä. 

 

Integroiduissa palveluissa asukkaan ja asiakkaan roolit suhteessa palveluihin muuttuvat. Koska palvelukokonaisuudet 

muotoutuvat ensisijaisesti asiakkaan tarpeiden pohjalta, asiakkaalla on väistämättä aiempaa suurempi rooli osana 

palvelumuotoilun ja -tuotannon prosesseja. Integroiduista palvelukokonaisuuksista hyötyvät erityisesti paljon eri 

palveluita käyttävät asiakkaat. Edellä kuvattu integraatiokehitys implikoi, että myös tosiasiallisten toimintamallien 

tulee muuttua, eivätkä vanhat ratkaisut välttämättä toimi uudenlaisessa toimintaympäristössä. Ratkaisuksi 

integraation kysymyksiin on ehdotettu ja suunniteltu sekä jossain määrin myös toimeenpantu, muun muassa erilaisia 

yhteenkokoavia toimielimiä, verkostoja ja alliansseja. 

 

Palveluintegraation edistämisessä koetaan tarve koordinoivalle taholle. Tästä johtuu, että erityisesti johtajien 

sitoutuminen yhteistyöhön perustuviin toimintamalleihin ja yhdyspintapalvelujen edistämiseen on erittäin tärkeää. 

Poliittisilla päättäjillä ja keskeisillä viranhaltijoilla tulee olla yhteinen käsitys palvelujen integroinnista. Lisäksi 

tarvitaan rakenteita tukemaan yhteistä kehittämistä, jotta toimet eivät jää pelkiksi puheiksi, vaan ne hyväksytään 

käytännön toiminnaksi. Integraation pitkän aikavälin mahdollisuutena pidetään sitä, että ennaltaehkäisevän 

puuttumisen mahdollisuudet voitaisiin viedä uudelle tasolle palveluntarvetta koskevaa tiedontuotantoa ja -välitystä ja 

niitä koskevia ratkaisuehdotuksia yhdyspinnoilla ja päättävissä elimissä edistäen. Tällainen tulevaisuudennäkymä on 

kuitenkin erityisen riippuvainen koko tietoinfrastruktuurin laajamittaisesta integraatiosta tiedon keräämisestä aina 

tiedon hyödyntämiseen saakka.  

                                                      

 
1 Integraatiota ja yhdyspintoja käsittelevän osion sisältö perustuu Kohti uusia maakuntia (Ranta ym. 2017) sekä Maakuntauudistus ja 

vahvistuvat yhteistyörakenteet sivistyksessä ja hyvinvoinnissa (Antikainen ym. 2018) VN TEAS -raporttien sisältöön. 
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2.2 Yhdyspintojen johtaminen 

Yhdyspinnoilla johtamista tulee tapahtua monella eri tasolla: poliittisen päätöksenteon tasolla, johtamisen tasolla, 

ammattilaisten tasolla sekä asiakkaan tasolla (Kuntaliitto 2018; Kuopila 2018). Yhdyspintoja syntyy sekä näiden 

tasojen välille (esim. ammattilainen ja asiakas) että eri toimialojen (esim. sivistystoimi ja sosiaali- ja 

terveydenhuolto) välille. Kullakin tasolla johtamisen kysymykset näyttäytyvät erilaisina ja synnyttävät erityyppisiä 

johdettavia yhdyspintoja. Monimuotoinen yhdyspintojen verkko tulee johdettavaksi myös monipuolisten palveluiden ja 

eri ammatinalaa edustavien toimijoiden yhteensovittamisen näkökulmasta. Johdettavaksi tulee sekä vertikaaliset että 

horisontaaliset yhdyspinnat sekä erilaiset keskinäisriippuvuudet. Maakunnan ja kunnan johtamisrakennetta 

määrittelee lainsäädäntöön sekä moniin asiakirjoihin nojaava rakenne, mutta yhdyspintoja ja yhteisiä rakenteita 

syntyy laajalti myös vapaaehtoisesti verkostotoiminnan muotoon. Muun muassa järjestötoimijat ovat olleet laajasti 

mukana luomassa uudenlaisia yhdyspintoja julkistoimijoiden rakenteisiin. 

 

Maakuntien ja kuntien yhdyspintojen johtamisen näkökulmasta tarkasteltavaksi tulee sote- ja maakuntauudistuksessa 

kaavaillun järjestämisen ja tuottamisen erottava malli, roolieroista syntyvät eriävät ydinprosessit sekä niistä syntyvät 

velvoitteet ja odotukset erilaisille johtamista tukeville rakenteille. Oletuksena on, että järjestäjä määrittää 

strategiset painopisteet ja tavoitteet ja kirjaa nämä oleellisiin maakunnan toimintaa ohjaaviin asiakirjoihin kuten 

maakuntastrategiaan, palvelustrategiaan, palvelulupaukseen sekä rahoitusallokaation kautta määriteltyihin 

asiakirjoihin. Strategiaa ja tavoitteita toteuttaakseen järjestäjä määrittää parhaat tavat järjestää palvelut. Järjestäjä 

toteuttaa tuottajien johtamista ja ohjaamista eri ohjauskokonaisuuksissa erilaisella valikoimalla ja painotuksella 

ohjauskeinoja. Asiakkaita ohjataan esimerkiksi asiakasohjauksen ja verkostoyhteistyön keinoin. Järjestäjä seuraa 

palvelutuotantoa tiedolla johtamisen keinoin asettamillaan mittareilla ja reagoimalla poikkeamiin. Palvelutuotannosta 

kerättävä tietopohja toimii myös järjestäjän tavoiteasetannan, palvelujen järjestämisen ja ohjauksen pohjana. 

 

Tuottaja puolestaan panee toimeen järjestäjän määrittämät strategiset tavoitteet johtaen ja ohjaten omaa 

palveluverkkoaan ja palvelutuotantoaan sekä kohdentaen tuotantoaan tarkoituksenmukaisille asiakassegmenteille. 

Tuottaja huomioi toiminnassaan sille asetetut kannustinmallit sekä palvelulupauksen ja kriteerit. Tuottaja huolehtii 

siitä, että palveluverkko on tarkoituksenmukainen ja valinnanvapaus mahdollistuu, asiointi- ja palveluketjut ovat 

sujuvat ja että asiakkaat saavat tarvitsemansa palvelut järjestäjän määrittämin kriteerein. Tuottaja ohjaa 

palvelutuotantoa sekä keskitetysti että paikallisesti. Tiedolla johtamisen näkökulmasta tuottaja sopeuttaa 

palvelutuotannon järjestäjän asettamiin raameihin ja seuraa palvelutuotantoaan sekä järjestäjän asettamilla että 

omilla mittareillaan. 

 

Yhdyspintojen johtamiseen kytkeytyy oleellisena osana myös ohjaukselliset elementit. Tuottajien väliset yhdyspinnat 

ovat maakunnan suoraan ohjattavissa niin kauan kuin maakunta rahoittaa tuottajien toimintaa – joskaan keinot eivät 

aina ole selkeät. Yhdyspintojen johtaminen on tehtävä epäsuorilla keinoilla silloin, kun osapuolet ovat keskenään 

yhdenvertaisia. Maakunnan ohjausmalleja käsittelevässä Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan raportissa 

(Leskelä, Rissanen et al. 2018) on esitelty kaavaillun sote- ja maakuntauudistuksen palveluiden järjestämiseen ja 

tuottamiseen liittyvien ohjausmallien vaihtoehtoja. Selvityksessä kartoitettiin, miten eri ohjausmallit tukisivat 

järjestäjän pyrkimyksiä sote- ja maakuntauudistuksen tavoitteiden saavuttamisessa. Selvityksessä ohjausmalleista 

keskeisimpiä tarkastelussa olivat hierarkkinen ohjaus, markkinaohjaus, verkosto-ohjaus sekä allianssiohjaus. Näiden 

lisäksi toimivina hybridimalleina tunnistettiin myös tulosohjaus ja sopimusohjaus. Järjestäjän ohjauskeinot koostuvat 

resurssiohjauksesta, normiohjauksesta, informaatio-ohjauksesta sekä pehmeistä ohjauskeinoista. 

 

Osana selvitystä luotiin kuva erilaisten ohjausmallien vahvuuksista ja heikkouksista sekä todettiin, että kaikissa 

käytännön ohjausmalleissa on omat haasteensa, eikä mikään rakenne suoraan ratkaise ongelmia. Johtopäätöksenä 

selvityksessä todettiin, että palvelutuotannon ohjaus koostuu neljästä keskeisestä elementistä: korvausmallit (raha), 

hallintorakenteet ja säännöt (valta), tieto ohjauksen tukena ja vipuvartena (tieto) sekä pehmeiden ohjauskeinojen 

rakentaminen ja ylläpitäminen (esim. vuorovaikutus ja luottamus osapuolten välillä). 

 

Maakunnan ja kunnan toimintarakenteissa ja yhdyspintojen johtamisessa kaivataan verkosto-ohjauksellista otetta 

muiden ohjauskeinojen rinnalle ja tueksi. Toisinaan puhutaan yhteensovittavasta johtamisesta (Perälä, Halme, 

Nykänen 2012) tai yhteensovittavasta verkostojohtamisesta. Verkosto-ohjaus perustuu horisontaalisiin suhteisiin – 

päätösvalta ja pysyvyys ovat kuitenkin verkostojen johtamisen haasteena. Hierarkkisessa johtamisessa toimijat ja rooli 

ovat tiedossa, kun taas verkostossa kukin toimii omien strategisten intressiensä mukaisesti. Verkostoihin tulevat 
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syötteet ovat moninaisia ja perustuvat neuvotteluun ennemmin kuin määräyksiin. Verkostokumppaneiden keskenään 

sopimat pelisäännöt ovatkin tärkeitä organisaatioiden toimiessa verkostomaisesti. Joustavuutensa ja avoimuutensa 

vuoksi verkostojen vahvuutena pidetään nopeaa reagointivalmiutta ja uudistumiskykyä. Itsenäisillä verkostotoimijoilla 

on yleensä ainakin pääosin erilliset resurssit ja niiden tavoitteet eivät keskinäisestä riippuvuudesta huolimatta ole 

kaikissa asioissa yhtenevät. Tämä voi aiheuttaa verkoston jäsenten välillä osaoptimointia. Osaoptimoinnin näkökulma 

on hyvä jäsentää analysoimalla yhdyspinnoilla toimivien verkostojen eri osapuolten tilannetta ja tarpeita suhteessa 

tosiinsa sekä muodostaa toimintamalleja, joilla osaoptimointi voidaan havaita tai estää. Päätöksenteon ongelmana 

verkostoissa onkin erityisesti kyvyttömyys tehdä ratkaisuja konfliktitilanteissa, koska yhdelläkään toimijalla ei ole 

käskyvaltaa suhteessa muihin. 

 

Yhdyspintojen johtamiseksi vaaditaan paitsi lainsäädäntöön, asiakirjoihin ja ohjausmalleihin nojaavia tukirakenteita 

myös vahvaa näkemyksellisyyttä siitä, miten verkostoja ja niissä osallisina olevia ihmisiä tulee johtaa. Yhdyspinnan 

johtamisessa toimijoiden välistä yhteistyömallia määrittelee yhteistyöverkoston legitimiteetti ja normatiiviset suhteet 

toisiinsa, toimintamallissa syntyneen yhdyspinnan tai verkoston pysyvyys, toimijoiden motivaatiorakenteet (sisäiset ja 

ulkoiset motivaatiotekijät) ja sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin, sisäryhmä- ja ulkoryhmäasenteet, vastuunjako ja 

roolien selkeys, ryhmien jäsenten keskinäinen koheesio ja luottamus, sovitut vuorovaikutus- ja viestintätavat, 

menettelytapojen oikeudenmukaisuuden periaatteet jne. Epäonnistuneeseen verkostoitumiseen liittyy tyypillisesti 

(Valkokari, Valjakka et al 2014) yhteisten tavoitteiden määrittelyn haasteellisuus, erilaiset odotukset toiminnasta, 

sitoutumisen puute sekä johtamisjärjestelmän epämääräisyys tai puute. Myös Yhdyspinnat yhteiseksi mahdollisuudeksi 

-raportissa (STM 8/2018) nostetaan yhdyspintojen johtamisen näkökulmasta esiin keskeisinä haasteina mm. 

puutteellinen verkostojohtamisen osaaminen, puutteelliset johtotason yhteistyömallien määrittelyt, toisten 

toimijoiden palvelutuotannon tuntemattomuus, päällekkäiset palvelut, epäselvät työnkuvat sekä vastuiden 

määrittelyiden epäselvyydet. 

 

Myös organisaatioiden poikkeavat kulttuurit aiheuttavat yhdyspintojen johtamisen näkökulmasta haasteita. Yhteisten, 

eriävien sekä tavoitteellisen yhdyspintaa koskevan toimintakulttuurin johtaminen vaatii myös oman huomionsa. 

Hyvinä esimerkkeinä maakunta- ja sote-uudistuksen panostuksista yhdyspintojen yhteensovittavaan ja 

verkostomaiseen johtamiseen toimivat muutosjohtajat, muutosagentit ja kunta-agentit. 

 

Verkostojen johtamisen lisäksi keskeinen johtamisen elementti maakuntien ja kuntien yhdyspintoja tarkasteltaessa ja 

luodessa on muutosjohtaminen. Muutosjohtamisen tavoitteena on saada aikaan prosessinomainen, hallittu ja 

tosiasioihin perustuva muutos. Jotta muutos voi onnistua, tarvitaan oikeanlaiset työkalut, prosessit ja toimijat 

muutoksen valmisteluun ja toteutukseen. Muutos epäonnistuu tyypillisesti, mikäli johto ei ole riittävästi sitoutunut 

muutoksen toteutukseen ja tästä johtuen myös muita toimijoita ei olla saatu sitoutettua, organisaation toimintojen 

rajat ylittävä yhteistyö on puutteellista, kenelläkään ei ole vastuuta muutoksen läpiviennistä, epäonnistutaan 

viestinnässä muutoksen kiireellisyydestä ja tarpeellisuudesta, ei suunnitella mitä saavutuksia halutaan aikaansaada 

lyhyellä aikavälillä ja kuinka muutosta mitataan, tai siksi, että muutosta ei ankkuroida osaksi uutta 

toimintakulttuuria. (Bucy et al. 2016, Kotter 2007) 

 

Maakunnan ja kunnan välille muodostuu parhaimmillaan yhdyspinta, joka luo tavoitteellisen palveluintegraation. 

Heikoimmillaan rakenteesta syntyy uusia rajapintoja - yhdyspintojen sijaan. Yhdyspintojen johtamista tarkasteltaessa 

tulisikin jatkoselvityksissä yksityiskohtaisemmin paneutua kunkin yhdyspintatason synnyttämiin erityiskysymyksiin. 

Maakunta- ja sote-uudistuksen kaaduttua maaliskuussa 2019 voitaneen todeta, että yhdyspintojen verkosto- ja 

muutosjohtamisesta, ohjausmallien vaihtoehdoista sekä toimijayhteistyöstä on valmisteluvaiheessa opittu paljon. 

Toivottavaa on, että jatkossa tehdään ponnisteluita sen eteen, että näitä oppeja pystytään mahdollisimman 

tehokkaasti soveltamaan tulevissa uudistuksissa. Tässä kuntien ja maakuntien yhdyspintoja koskevassa esiselvityksessä 

tarkastellaan kunkin yhdyspinnan osalta sitä, miten johtamisnäkökulmaa on näissä yhdyspinnoissa lähestytty 

aineistoissa ja haastatteluissa. 
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2.3 Yhdyspinnat lainsäädännön näkökulmasta  

Maakunta muodostuu useista toimijoista, ja toimiva ja tuloksellinen yhteistyö julkisessa hallinnossa tarvitsee tuekseen 

lainsäädäntöä ja sovittuja rakenteita. Maakuntien lakisääteiset tehtävät ovat julkisen hallinnon vastuulla. 

Velvollisuudesta ja mahdollisuudesta yhteistyöhön lakisääteisissä tehtävissä tarvitaan selkeät säännökset.2 

 

Maakuntien itsehallinto olisi eronnut merkittävällä tavalla kuntien itsehallinnosta, kun Sipilän hallituksen 

kaavailemille maakunnille ei olisi tullut verotusoikeutta. Perustuslakivaliokunnan mukaan kunta hoitaa kuntalain 7 §:n 

mukaan itsehallinnon nojalla itselleen ottamansa tehtävät ja järjestää sille laissa erikseen säädetyt tehtävät. Laissa 

säädetään myös siitä, että tehtäviä on järjestettävä yhteistoiminnassa muiden kuntien kanssa (lakisääteinen 

yhteistoiminta). Kunta voi sopimuksen nojalla ottaa hoitaakseen muitakin kuin itsehallintoon kuuluvia julkisia 

tehtäviä. Perustuslakia koskevassa hallituksen esityksessä (HE 1/1998 vp) kuitenkin todetaan, että "kunnan asukkaiden 

itsehallinnon periaatteeseen kuuluu, että kunnan tulee voida itse päättää tehtävistä, joita se itsehallintonsa nojalla 

ottaa hoidettavakseen".3 Kuntien tehtävien kannalta on ilmeistä, että lainsäätäjä voi rajata yleisen toimialan piiriä 

esimerkiksi säätämällä joidenkin tehtävien hoitamisesta erikseen lailla, mutta kokonaan yleistä toimialaa ei voida 

poistaa. 

 

Yhdyspintojen muovautumisen kannalta on oleellista, millaista lainsäädännöllistä ohjausta tai rajoitusta yhdessä 

tekemiseen muotoutuu ja miten rahoitus aikanaan toimintaa ohjaa. Esimerkiksi maakunnan suunnittelu, 

maakuntakaavoitus ja liikennejärjestelmäsuunnittelu sekä kunnan alueiden käytön suunnittelun ja rakennustoimen 

järjestämisen edistäminen liittyvät kuntien maapolitiikkaan ja kaavoitustehtäviin. Tarvitaan siis kunnan ja maakunnan 

välisen rajan ylittävät suunnittelun, kehittämisen ja palvelutuotannon prosessit maakunnan kaikilla tehtäväaloilla. 

Näiden varmistamiseen ja niistä sopimiseen tarvitaan myös lainsäädännön tukea, mutta paikallisesti ja alueellisesti 

erilaiset ratkaisut tulee mahdollistaa lainsäädännössä.4 

 

Toisena näkökulmana on sote-alan yhdyspintojen lainsäädäntö. Nykyisellään perusterveydenhuollon, 

erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalveluiden tiiviimpi integraatio on ollut sote-uudistuksen keskeinen tavoite. 

Yhdyspintatyöhön on totuttu nykyisin jo erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa. Järjestämisvastuussa olevalle 

maakunnalle suunniteltiin välineitä palvelurakenteen ja palvelujen sisällön ohjaamiseen. Näitä ovat muun muassa 

maakuntalakiesityksen mukaisesti maakunnan palvelustrategia ja -lupaus (sote-järjestämislakiehdotuksen 14 ja 15 §), 

maakuntien yhteistyösopimus (16 §), liikelaitoksen hallintosääntö, valinnanvapauslakiesityksen suoran valinnan 

palvelujen tuottajiin ja asiakassetelipalvelujen tuottajiin sovellettavat hyväksymismenettelyt (lain 8 luku), tuottajien 

kanssa tehtävät sopimukset (47 §) sekä tuottajien korvausjärjestelmä (lain 10 luku). Näillä keinoilla maakunta olisi 

toteuttanut sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuuta monituottajamallissa ja pyrkinyt varmistamaan 

palvelujen saatavuuden, saavutettavuuden, laadun ja yhdenvertaisuuden.5 

 

Kolmantena esimerkkinä yhdyspintojen ylityksissä ja verkostomaisessa työskentelyssä on huomioitava tietosuojan 

lainsäädännölliset haasteet. Valmistelussa asiakastietojen yhteiskäyttö, tietojen saanti ja luovutus on tunnistettu 

yhdeksi tärkeimmäksi asiaksi maakunnan ja kunnan yhdyspinnan toimivuudessa. Isona haasteena valmistelussa koettiin 

se, ettei nykylainsäädännöllä eikä myöskään valmisteilla olevalla lainsäädännöllä voitu kasvupalveluiden osalta 

allianssisopimuksella luovuttaa viranomaisen käsittelemiä asiakastietoja allianssiosapuolten kesken. Asiakkaan 

suostumuksella tietoja voi luovuttaa, mutta käytännössä tämäkin on osoittautunut hyvin haasteelliseksi. 

 

Haasteita kuntien ja maakunnan yhdyspintoihin olisivat tuoneet lisäksi uudistuvat suunnittelu- ja 

päätöksentekojärjestelmät. Haasteena on saada toimivat yhteiset suunnitelmien valmistelu- ja päätöksentekoprosessit 

maakunnissa ja kunnissa (mm. vastuutahot ja yhteistyökäytännöt), kun laaditaan hyvinvointikertomus (maakunnassa ja 

sen alueen kunnissa), maakunnan palvelulupaus, yhteistyösopimus, palvelustrategia, maakuntastrategia ja -ohjelma. 

                                                      
 
2 Kuntaliitto 2016: 40. 
3 PeVL 26/2017 vp s. 21-22. 
4 Kuntaliitto 2016: 11. 
5 PeVL 26/2017 vp s. 38. 
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Toimintaa ja voimavaroja sovitetaan yhteen eri tasoilla ja toimissa, kun suunnitelmien toteutumista seurataan ja 

arvioidaan erillään maakunta–kunnat-kokonaisuudessa. Maakuntien yhteistoiminnasta olisi säädetty tarkemmin 

maakuntalakiesityksen luvussa 8. Vaihtoehtoina olivat maakuntien yhteinen toimielin, yhteinen virka tai sopimus 

viranomaistehtävien hoitamisesta. Maakunnat olisivat voineet tehdä muuta vapaaehtoista yhteistyötä tarpeidensa 

mukaisesti. Lainsäädäntö olisi luonut tärkeät reunaehdot yhdyspinnoille ja velvoitteita – ja esteitäkin – käytännön 

toimintaan, mutta samalla myös mahdollisuuksia. Yhdyspintojen valmisteluun tarvitaan asiasta lisää tietoa ja 

ratkaisuehdotuksia. 
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3. Tunnistetut yhdyspinnat tehtäväaloittain 

Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on ollut koota tähän mennessä tehtyä yhdyspintatyötä aineistolähtöisesti ja 

kokoavalla otteella. Aineiston perusteella yhdyspinnat käsitetään monilta osin sopimukselliseksi kysymykseksi. 

Yhdyspinnoilla työskentelyssä korostuvat uudenlaiset toimintatavat ja -mallit. Tällaisia ovat muun muassa 

moniammatilliset työyhteisöt ja toimintatavat, tiedolla johtamisen hyödyntäminen sekä asiakaslähtöinen ajattelu. 

 

Syntyviä yhdyspintoja on kartoitettu mm. SOMAYRTTI-hankkeessa (Valtakari ym. 2018), jossa yhdyspintoja on 

tarkastelu erityisesti vaikeasti työllistyvien, maahanmuuttajien ja pitkäaikaissairaiden palvelukokonaisuuksien 

näkökulmasta. Hyviä käytäntöjä yhteistyöhön yhdyspinnoilla on myös tunnistettu valmistelun aikana paljon (esim. 

Tupala ym. 2018, Antikainen et al. 2018), ja tunnistetut käytännöt ovat osittain yleistettävissä monenlaisiin 

yhdyspintoihin. Tieto tukee toimivien yhteistyön toimintamallien muotoilua sekä asiakaslähtöisten ja vaikuttavien 

palvelukokonaisuuksien kehittämistä osana maakuntalain ja aluekehittämis- ja kasvupalvelulain myötä tapahtuvia 

muutoksia. 

 

Maakuntien valmistelussa oli jo koottu hyviä käytäntöjä eri sektorien ja tahojen yhdyspinnoista ja monialaisista 

toimintatavoista ylittää organisaatiorajat sekä laadittu kuvauksia ja tehty valmistelutyötä kuntien ja suunniteltujen 

maakuntien yhdyspinnoista. Useimmissa maakunnissa oli tehty kuntakierroksia, joissa on kuultu ja keskusteltu 

näkemyksistä kuntien ja maakuntien yhdyspinnoista. 

 

Valmistelu on tähän mennessä keskittynyt monilta osin joko yhdyspintatyön tarpeellisuuden toteamiseen, eri 

toimijoiden palveluiden kokoamiseen ja listaamiseen tai yleisesti yhdyspintojen määrittelyyn. Varsinaisia 

yhdyspinnoilla toimimisen tapoja on pohdittu monilta osin lähinnä hypoteettisella tasolla ja konkretian tasolle vietyjä 

toimintamalleja on verrattain vähän. Maakuntatasolla yhdyspinnoissa näyttää korostuvan erityisesti koordinoinnin, 

yhteisten työryhmien ja foorumien sekä tämän tyyppisten vapaiden organisoitumisen rakenteiden merkitys. 

 

Yhdyspintatyöskentelyssä on kuitenkin tunnistettu erinäisiä haasteita jo tässä valmistelun vaiheessa. Yksi keskeinen 

haaste on tiedonkulku ja sen ongelmat eri toimijoiden välillä. Nämä ongelmat palautuvat lainsäädäntöön ja erityisesti 

sen tulkintaan muun muassa asiakastietoa koskevissa kysymyksissä. Lainsäädäntö tuottaa haasteita myös siinä 

mielessä, että yhdyspintatyö tapahtuu tyypillisesti moniammatillisessa ympäristössä, joka voi sisältää myös 

jonkinlaisia palveluintegraation esimerkkejä. Konkreettinen esimerkki tällaisesta tilanteesta on sisote-kokonaisuus ja 

sen lainsäädännöllinen ulottuvuus. Terveysalan, sosiaalialan ja sivistysalan lainsäädännöt poikkeavat toisistaan ja 

niissä saatetaan viitata asioihin toisistaan poikkeavilla käsitteillä tai ne saattavat sisältää jopa suoranaisia ristiriitoja. 

Tällaisessa toimintaympäristössä eri alojen toiminnan yhteensovittaminen yhdyspinnoilla ei ole yksinkertaista. 

Yhteisten käsitteiden ja yhteisen kielen puute ei välttämättä palaudu pelkästään lainsäädäntöön: myös 

organisaatioiden toimintakulttuurit saattavat poiketa toisistaan. 

 

Haasteena on myös se, että palvelukokonaisuuksien hahmottaminen on monilla aloilla toistaiseksi puutteellista. 

Tämän haasteen ylittäminen edellyttää uudenlaisia kyvykkyyksiä sekä näkökulman muuttamista. Näyttää siltä, että 

yhdyspintatyöhön kytkeytyvässä palvelukokonaisuuksien käsittämisessä nämä kokonaisuudet eivät ole välttämättä 

seurausta lailla säädetyistä tehtävistä ja organisaatioista vaan pikemminkin asukas- ja asiakassubjektin tarpeista. 

Tällainen näkökulma palveluiden järjestämiseen on kuitenkin vielä monissa tarkastelluissa palveluissa 

alkutekijöissään, eikä esimerkiksi nykyinen tietoinfrastruktuuri kaikilta osin edes mahdollista tällaista lähestymistapaa 

laajassa mitassa. 

 

On selvää, että yhdyspintoihin kytkeytyvä uudenlainen yhteistoiminta vaatii myös uudenlaista johtamista. 

Valmisteluaineiston perusteella yhdyspinnoilla tapahtuvan toiminnan johtamiseen on kuitenkin hahmoteltu yllättävän 

vähän konkreettisia ratkaisuja. Tämä osaltaan kertoo siitä, että yhdyspintatyöskentelyyn liittyvät kyvykkyyden 

haasteet koskevat myös johtamista. Omat haasteensa johtamisen osalta tuottavat kannustimet yhteistoimintaan. 

Osassa tarkastelluissa tehtäväkokonaisuuksista kannustimet ovat melko selkeitä ja osassa, esimerkiksi 

työllisyydenhoidossa, eri osapuolien motivoiminen yhteiseen toimintaan olisi ollut ehdotetussa mallissa haastavaa. 

 

Yhdyspintoihin liittyvä juridinen lainsäädäntönäkökulma on ollut tähän mennessä verrattain pienessä roolissa, ja se on 

liittynyt monesti lainsäädännön tulkinnan herättämiin avoimiin kysymyksiin. Sallivuuden ja rajaamisen välinen 
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dynamiikka näyttäytyy erityisen kiinnostavana varsinkin tulkinnanvaraisten sisältöjen osalta. Lainsäädännön tulkintaa 

on osaltaan haastanut vaikutusten arvioinnin keskeneräisyys tai täysi puuttuminen. Uudistuksen koko lainsäädäntö 

onkin koettu kokonaisuutena vaikeasti hahmotettavaksi, ja tämä on heijastunut kahden itsehallinnollisen toimijan 

välistä suhdetta koskevaan valmistelutyöhön. Ohjaussuhteet ja mandaatti toimia eri yhteyksissä eivät ole olleet 

ehdotetun lainsäädännön pohjalta kaikilta osin selkeitä. 

 

Viimeistään uudistuksen valmistelun yhteydessä on myös havahduttu siihen tosiasiaan, että alueet, kunnat ja 

kaupungit poikkeavat toisistaan, mikä tarkoittaa käytännössä myös resurssien, osaamisen ja toimintatapojen 

erilaisuutta. Tästä syystä alueellisten erityispiirteiden huomioiminen koetaan tärkeäksi yhdyspintatyöskentelyssä ja 

tässä yhteydessä tekemisen raamien joustavuus sekä mahdollisuus sopia tehtävistä ja toimintatavoista koetaan 

hyödylliseksi. 

 

Seuraavassa osiossa tarkastelemme seikkaperäisemmin kymmentä erikseen valittua yhdyspintakokonaisuutta. Rajaus 

kymmeneen esimerkkiin ja valinta niiden sisällöstä on tehty yhteistyössä ohjausryhmän kanssa. Rajaus ei tarkoita sitä, 

etteikö näiden lisäksi olisi muitakin tehtäväkokonaisuuksia, missä yhdyspintanäkökulma on relevantti. Taulukossa 1 on 

listattu maakunnan ja kunnan näkökulmasta keskeisiä tehtäväkokonaisuuksia, jotka edellyttävät yhdyspinnoilla 

toimimista. 

 

Listaus on tehty nimenomaan kunnan ja suunnitellun maakunnan välille muodostuvien yhdyspintojen näkökulmasta. 

Tästä johtuu, että eri tehtäväkokonaisuuksissa on listattu maakunnan ja kunnan rooliksi tehtäviä, jotka eivät 

välttämättä kuulu lakisääteisesti otsikon laajempaan tehtäväkokonaisuuteen, mutta ovat kuitenkin tosiasiallisesti 

relevantteja osana laajempaan tehtäväkokonaisuuteen kytkeytyvää käytännön toimintaa. Listaus on toteutettu 

nojaten selvityksen aineistoon, ja näin ollen se kuvaa sitä, mitä asioita taulukon tehtäväkokonaisuuksiin vähintään tai 

ainakin kytkeytyy. Näin ollen se ei ole – tai edes yritä olla – välttämättä tyhjentävä kuvaus tehtäväkokonaisuuksien 

tosiasiallisesta sisällöstä. 
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Taulukko 1. Laajemmat tehtäväkokonaisuudet yhdyspintojen näkökulmasta 

LAAJEMMAT 
TEHTÄVÄKOKONAISUUDET 
YHDYSPINTOJEN 
NÄKÖKULMASTA 

MAAKUNNAN ROOLI KUNNAN ROOLI 

SOTE – HYVINVOINNIN JA 
TERVEYDEN EDISTÄMINEN 

Sote-palvelujen järjestäminen; Kuntien 
tukeminen hyvinvoinnin, terveyden ja 
turvallisuuden edistämisestä ja ehkäisevässä 
päihdetyössä, ehkäisevät sote-palvelut 

Vastuu hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisestä, ehkäisevä mielenterveys- ja 
päihdetyö (valistus, kasvatus, varhainen 
tunnistaminen ja tuki, etsivä työ) 

VARAUTUMINEN 
Pelastustoimi, Maakunnan varautuminen ja 
alueellisen varautumisen yhteensovittaminen 

Ennakoiva turvallisuustyö, häiriö- ja 
poikkeustilanteisiin varautuminen ja 
valmiussuunnittelu 

SIVISTYS Sote-palvelut; Kasvupalvelut 

Varhaiskasvatus, esiopetus, perusopetus, 2. 
asteen opetus, opiskeluhuolto, jatko-
opinnot/työelämä, Nuorisotoimen (ml. 
työpajatoiminta), liikuntapalvelujen, 
kulttuuripalvelujen ja muiden vapaa-ajan 
palvelujen järjestäminen, osaamisen ja 
sivistyksen edistäminen; koulutuksen 
järjestäminen 

LIIKUNTA-, NUORISO- JA 
KULTTUURITYÖ 

Liikunnan edistäminen maakunnassa; 
Alueellisen liikuntaneuvoston nimittäminen; 
Ulkoilureittitehtävistä huolehtiminen; 
Kulttuurin edistäminen; Kulttuurin 
yhteensovittamistehtävät; Sote-palvelut; 
Kasvupalvelut ja aluekehittäminen 

Varhaiskasvatus, esiopetus, perusopetus, 2. 
asteen opetus, opiskeluhuolto, jatko-
opinnot/työelämä, Nuorisotoimen (ml. 
työpajatoiminta), liikuntapalvelujen, 
kulttuuripalvelujen ja muiden vapaa-ajan 
palvelujen järjestäminen 

YMPÄRISTÖTEHTÄVÄT 

Luonnon monimuotoisuuden suojelun 
edistäminen ja kulttuuriympäristön hoito; 
Ympäristöasioiden edistäminen, kehittäminen 
ja seuranta 

Ympäristönsuojelu; ympäristöasioiden 
edistäminen, kehittäminen ja seuranta 

YMPÄRISTÖ- 
TERVEYDENHUOLTO 

Ympäristöterveydenhuolto; varautuminen 

Rakennustoimi ja valvonta, ympäristötehtävät, 
varautuminen, kaavoitus, terveellisen 
elinympäristön turvaaminen (esim. koulujen 
sisäilma) 

TYÖLLISYYS JA 
ELINKEINOPOLITIIKKA, 
ALUEKEHITTÄMINEN 

Kasvupalvelut; Sote-palvelut, 
aluekehittäminen ja innovaatioympäristöjen 
kehittäminen 

Paikallinen elinkeinopolitiikka, 
aluekehitysvastuu (ml. yleinen toimivalta), 
Työllisyydenhoito ja edistäminen (erit. 
vaikeasti työllistyvien tuki ja työttömyyden 
ehkäisy; etsivä nuorisotyö, työpajat, 
kotouttaminen) 

MAASEUTUPALVELUT 
Maataloustehtävät ja maaseudun 
kehittäminen, viljelijäpalvelut ja lomitus 

Maaseudun kehittäminen; Ympäristötehtävät  

JOUKKOLIIKENNE JA 
KULJETUKSET 

Maakunnan liikennejärjestelmä suunnittelu; 
Joukkoliikenteen alueellisen suunnittelun ja 
järjestämisen yhteensovittaminen; Alueellinen 
tienpito 

Joukkoliikenne, tieverkkojen rakentaminen ja 
ylläpito 

TUKIPALVELUT 
Palvelukeskukset: ICT, talous ja henkilöstö, 
toimitilat ja kiinteistöt 

Hankinnat, logistiikka, henkilöstö- ja 
taloushallinto; ruokahuolto 

KAAVOITUS, 
MAANKÄYTTÖ JA 
PALVELUVERKOT 

Maakuntakaavoitus, palveluverkko ja 
palveluiden saatavuus ja käyttö (mm. 
ikäihmisten ja erityisryhmien asuminen) 

Yleis- ja asemakaavoitus 

ASUMINEN 
Sote-palvelut; Maankäytön ja kaavoituksen 
ohjaaminen 

Rakentaminen; Kaupunkisuunnittelu; 
Maankäyttö ja kaavoitus; Asuntopolitiikka (ml. 
asuinympäristöjen suunnittelu) 
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4. Yhdyspintakokonaisuuksien kuvaukset 

Tässä esiselvityksessä on koottu yhteen ja jäsennetty yhdyspinnoista tehtyä valmistelutyötä. Tässä pääluvussa on 

esitetty yhtenäisen rakenteen mukaan kymmenen kunnan ja maakunnan keskeistä yhdyspintakokonaisuutta sekä 

esitetty kootun aineiston pohjalta tunnistettuja kehityskohteita ja jatkotoimenpiteitä. Yhdyspintakokonaisuudet on 

valittu niin, että ne kattavat laajasti eri tehtävänaloja ja siten, että valmistelutyön kuvaamisella ja yhdyspintojen 

mallintamisella on merkitystä tulevasta hallintorakenteesta riippumatta. Tässä selvityksessä keskiössä on nimenomaan 

kuntien ja maakuntien väliset yhdyspinnat. Kuvauksissa on kuitenkin pyritty nostamaan aineistosta olennaisia 

huomioita myös esimerkiksi yhdyspinnoista järjestöihin ja muihin kumppaneihin ja palvelutuottajiin. Lisäksi 

kuvauksissa on pyritty nostamaan esille valmistelussa nousseita esimerkkejä suunnitelluista toimintatavoista 

yhdyspinnoilla. Kuvaukset perustuvat dokumenttianalyysiin sekä tarkentaviin asiantuntijahaastatteluihin. Kuvatut 

yhdyspinnat ovat keskenään erimitallisia saatavilla olleen aineiston johdosta. 

 

Yleiskuvausten rakenne on seuraava. Kustakin yhdyspinnasta on nostettu esille ensin valmisteluaineiston perusteella 

syntynyt yleiskuva yhdyspintatyön kattavuudesta sekä yhteenveto yhdyspintaa koskevista jatkotyön tarpeista. Tämän 

liikennevalokuvan tarkoituksena on lähinnä tuoda karkealla tasolla esille, mihin asioihin maakunta- ja soteuudistuksen 

valmistelussa yhdyspintatyö on kiinnittynyt ja mihin kokonaisuuksiin liittyy vielä erityisesti jatkoselvitettävää 

(tulevasta hallintorakenteesta riippumatta). Kussakin esimerkkikuvauksessa on tuotu tämän jälkeen esille keskeiset 

yhdyspintatyön näkökulmat eri tasoilla päätöksenteosta ja kunta- ja maakuntajohdosta asiantuntijoihin ja asiakkaisiin. 

Tällä on pyritty kuvaamaan, millaisesta yhdyspinnasta on ylipäätään kyse. Lisäksi esimerkkikuvauksissa on hahmotettu 

yhdyspintaan liittyvät palvelu- ja tehtäväkokonaisuudet kuntien ja maakuntien kannalta. Kukin esimerkkikuvaus on 

tämän jälkeen avattu seitsemän kokonaisuuden kautta niiltä osin kuin aineiston pohjalta mahdollista ja esitetty 

kehitys- ja syvennystarpeet yksilöitynä: 

 

− palvelut ja tehtävät 

− talous ja kustannukset 

− organisaatio ja johtaminen 

− prosessit ja toimintamallit 

− henkilöstö ja osaaminen 

− tilat, kiinteistöt ja sopimukset 

− tietojärjestelmät ja tiedon hallinta 
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4.1 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 

 
Kuva 2. Yleiskuva hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valmistelutyöstä ja keskeisistä kehityskohteista. 

 

 

Kuva 3. Keskeisiä yhdyspintanäkökulmia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.6 

  

                                                      
 
6 Kuvio on mukaelma Kuntaliiton 14.5.2018 tekemästä kunnan ja maakunnan välisiä yhteistyön tasoja kuvaavasta luonnoksesta. 
Samaa mukaelmaa käytetään myös muissa tarkemmissa yhdyspintakuvauksissa. 



 

 

20 

 

PALVELUT JA TEHTÄVÄT 

 

 

Kuva 4. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen keskeisiä yhdyspintoja palveluissa ja tehtävissä. 

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen tulee olemaan jatkossa kuntien ja maakuntien yhteinen tehtävä. Hyvinvoinnin 

ja terveyden edistäminen säilyy kuntien tehtävänä myös maakunta- ja sote-uudistuksen jälkeen. Vastaavasti maakunta 

tulee vastaamaan väestönsä hyvinvoinnin ja terveyden seurannasta ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 

strategisesta johtamisesta poikkihallinnollisesti. Osa maakunnille lakiluonnoksessa säädetyistä hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämisen tehtävistä edellyttää tiivistä yhteistyötä kuntien kanssa. Maakunnan tulee muun muassa laatia 

maakuntastrategia, jossa huomioidaan hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä koota maakunnan yhteinen 

hyvinvointikertomus yhteistyössä alueen kuntien kanssa. Lisäksi maakunnan tulee tarjota sosiaalisen hyvinvoinnin ja 

terveydenedistämisen palvelut sekä tarjota kunnille asiantuntijatukea hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden 

edistämisessä ja ehkäisevän päihdetyön toteuttamisessa. Lisäksi maakunnan tehtävänä on yhdyspintapalveluiden 

tunnistaminen ja yhteistyöstä sopiminen, yhdyspintapalveluiden seuranta ja arviointi sekä sopimusten laatiminen 

yhdyspintapalveluiden toteuttamiseksi. 

 

Asiantuntijahaastatteluissa sekä taustamateriaaleissa nousi esiin useita hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 

yhdyspintoihin liittyvää näkemystä, joita on tässä koottu yhteen sekä rikastettu kirjoittajien tunnistamin näkemyksin. 

Yhdyspinnat ulottuvat laaja-alaisesti eri tehtävänaloille ja eri-ikäisten palveluihin niin kunnan ja maakunnan välillä 

kuin yksityisen ja kolmannen sektorin välillä. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyviä keskeisiä yhdyspintoja 

syntyy kaikenikäisten sosiaali- ja terveyspalveluihin, kasvupalveluihin, sivistyspalveluihin, kotoutumispalveluihin, 

kaavoitukseen sekä joukkoliikenteeseen ja kuljetuksiin. Terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta keskeisiksi kriittisiksi 

menestystekijöiksi muodostuu se, minkälaiset suhteet, yhdyspinnat, kunnat luovat järjestöihin ja minkälaisella roolilla 

järjestöt otetaan osaksi palvelutuotantoa ja yhdyspintojen toimintaa. Tuija Braxin (Brax 2018) järjestöjen rooli 

maakunta- ja sote-uudistuksessa raportissa selvityshenkilö arvioi yleishyödyllisten toimijoiden toimintaedellytyksiä 

sekä laati kehitystoimenpiteitä. 
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Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluiden ja tehtävien valmistelutyössä tunnistettuja kehityskohteita 

Kehityskohteet kunnissa: 

− Eri asiakassegementeille räätälöidyt konkreettiset terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toimet ja 

toimeenpanon tiekartat 

− HYTE-mittariston määrittäminen ja palveluiden vaikuttavuuden osoittaminen 

− Yhteistyömallit järjestöjen kanssa 

− Laaja hyvinvoinnin edistäminen poikkisektoraalisesti, sillä ratkaisut useiden eri hallinnonalojen alla 

vaikuttavat hyvinvointiin eri osa-alueilta 

Kehityskohteet maakunnissa: 

− Maakuntastrategiaan kirjatut terveyden ja hyvinvoinnin toimet ja seurantamallit 

− Alueelliset hyvinvointikertomukset 

− HYTE-edistämisen poikkihallinnollinen strateginen johtaminen 

− Maakuntien kunnille tarjoaman tuen järjestäminen ja toteuttaminen 

− HYTE-edistämisen tehtävien järjestäminen osana sote-palveluita 

− Yhdyspintapalveluiden järjestäminen 

Muut yleiset kehityskohteet: 

− Hyte laajempana tehtäväkokonaisuutena on sekä kunnan että maakunnan vastuulla ja kysymyksiä 

liittyy vielä paljon siihen, mitä hoitaa kunta ja mitä maakunta ja mitä yhteistyö tulee käytännössä 

olemaan. 

 

TALOUS JA KUSTANNUKSET 

 

Kunnilla on ollut tähän asti taloudellisia kannustimia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen onnistumiseen, koska 

epäonnistuneen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kustannukset koituvat lopulta kunnan harteille suurempana 

sosiaali- ja terveyspalveluiden käytöllä. Jatkossa tämä kannustin siirtyy maakunnan toimintaa ohjaavaksi. Joidenkin 

arvioiden mukaan kunnan kannustin tukea järjestöjen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä heikentyy 

merkittävästi, kun hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä koituvat hyödyt sosiaali- ja terveyspalveluiden tarpeen 

vähenemisestä koituvat jatkossa ensisijaisesti maakunnan hyväksi. Toisaalta hyvinvoinnilla ja terveydellä on 

vaikutuksia myös työllisyyteen, johon kunnalla liittyy taloudellisia kannustimia. 

 

Perusteellisia kuntatalouden vaikutusarviointeja tästä ei ole tehty. Taloudellisena kokonaisuutena hyvinvoinnin ja 

terveyden edistäminen ei ole suuri menoerä, mutta monet kunnat ovat taloudellisesti ahtaalla ja paine säästää on 

suuri erityisesti pienissä kunnissa, joissa kyky järjestää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluja on heikompi. 

Kokonaistaloudellisesti ennaltaehkäiseviin palveluihin sijoittaminen on järkevää ja välttämätöntä sosiaali- ja 

terveydenhuollon kustannusten hillitsemiseksi. Osaoptimoinnin välttämiseksi tarvitaan kannustimia. Yhtenä 

selvityksen pohjalta nousseena keinona esitetään, että tähän voidaan käyttää esimerkiksi yhteisbudjetointia ja -

kehittämistä sekä niihin sisältyviä palkitsemismenettelyjä. Myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kertoimiin eli 

ns. HYTE-kertoimiin liittyvät kannustimet on esitetty yhdeksi keinoksi osaoptimoinnin välttämiseksi. Tällöin kuntien 

rahoituksen valtionosuuden suuruus määräytyisi osaksi niiden tekemän hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön 

mukaan. Kannustimet toimisivat muun muassa eri toimialoja yhdistävien interventioiden suunnitteluun. 
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Taloutta ja kustannuksia koskevat kehityskohteet hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä 

Kehityskohteet kunnissa: 

− Kuntatalouden vaikutusarvioinnit 

− Ikäryhmäkohtaiset budjettianalyysit (esim. lapsibudjetointi > tuottaako panostus ennaltaehkäisyyn 

korjaavien palveluiden tarpeen vähenemistä)  

Muut yleiset kehityskohteet: 

− Ennaltaehkäisevien, toimintakykyä ylläpitävien ja korjaavien palveluiden taloudelliset tarkastelut 

budjettiteknisestä näkökulmasta kunnan, maakunnan että valtiontalouden tasolla huomioiden 

yhdenmukaiset ja vertailtavissa olevat raportoinnit esim. JHS-rakenne 

− Kunnan ja maakunnan on sovittava kannustimista hyte-palveluiden vahvistamiseksi 

− Järjestöt ovat merkittävä hyte-toimija ja niiden rahoituskysymys on ratkaistava pian. Ratkaisuksi 

ehdotettu muun muassa strategista sopimista kunnan ja maakunnan yhteistyönä 

 

ORGANISAATIO JA JOHTAMINEN 

 

Maakunnat ja kunnat johtavat hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä strategisella tasolla. Terveyden ja hyvinvoinnin 

edistäminen onkin yksi keskeisimmistä maakunnan ja kunnan yhteisistä tehtävistä. (HE 15/2017 vp.) Tämän vuoksi 

maakunnan ja kunnan välisten yhteistyörakenteiden luominen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävissä on 

erittäin tärkeää. Jotta hyvinvointityöllä voidaan vastata paikallisten asukkaiden tarpeisiin ja toiminta pystytään 

sopeuttamaan paikallisiin olosuhteisiin, tarvitaan rakenteita, jotka tukevat eri toimijoiden osallisuutta ja keskinäistä 

dialogia. Tähän on esitetty ratkaisuksi muun muassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuutahojen sekä 

alueellisten yhteistyöryhmien nimeämistä, päätösten ennakkoarviointikäytäntöjen luomista sekä yhteistä sopimista 

hoito- ja palveluketjuista, yhdyspintapalveluista sekä alueellisen hyvinvointikertomuksen valmistelusta. 

 

Sote-palvelujen järjestämisvastuun siirtyminen maakunnalle luo uuden rajapinnan sote-palvelujen ja kunnan 

liikuntapalvelujen välille. Tämä luo haasteita ja mahdollisuuksia siirryttäessä maakuntamalliin. Hallituksen esityksessä 

maakuntalaiksi (HE 15/2017 vp) todetaan, että maakunnan tehtävänä on asettaa alueellinen liikuntaneuvosto 

yhteistyössä muiden maakuntien kanssa, edistää liikuntaa maakunnassa alueellisen liikuntaneuvoston toiminnan kautta 

sekä huolehtia ulkoilureittitehtävistä. Alueellisten liikuntaneuvostojen kautta maakunnat osallistuvat liikunnan 

edistämiseen ensisijaisesti strategisella tasolla. Liikunnan edistämisen päävastuu on jatkossa edelleen kunnilla 

liikuntalain (390/2015) osoittamalla tavalla. 

  

Elintapasairaudet ovat Suomessa merkittäviä elämänlaatuun ja sote-kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä. 

Elintapaohjaus on ollut useiden maakuntien agendalla VESOTE-kärkihankkeen (Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- 

ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti) kautta vuosina 2017-18. Hankkeen aikana on havaittu alueellisia 

eroavaisuuksia toimintamalleissa, mutta varsinainen harmonisointi ja hyviksi havaittujen toimintamallien käyttöönotto 

on laajalti vielä tekemättä ja vaatii vahvaa yhdyspintojen sekä toimeenpanon johtamista. Esimerkiksi Pirkanmaalla on 

fokuksessa ollut työikäisen väestön palvelutarjonta, mutta toimintaa olisi tarkoitus kehittää jatkossa myös lasten ja 

nuorten sekä ikäihmisten kannalta. VESOTE-hankkeen aikana ei ole tarkasteltu elintapaohjauksen 

kustannusvaikuttavuutta, vaikka edellytyksiä tähän on kyllä luotu. Keskeisenä haasteena on kustannusten johtaminen 

sekä yhdenmukaisen tiedon tuottaminen vaikutuksista ja vaikuttavuudesta. Toistaiseksi ei ole täyttä selvyyttä siitä, 

miten kaavaillussa sote- ja maakuntauudistuksessa elintapaohjaus tullaan toteuttamaan ja onko se kunnan vai 

maakunnan vastuulla. 

 

Tulevan maakuntauudistuksen nähdään tuovan potentiaalisen alustan kulttuuriympäristöjen ja hyvinvoinnin 

paremmalle integroinnille. Maakuntauudistus tarjoaa mahdollisuuden monialaisen osaamisen hyödyntämiselle sekä 

yhteistyön lisäämiselle aluesuunnittelun, kulttuurisektorin sekä sosiaali- ja terveyspuolen kanssa. Toisaalta 

yhdyspinnan nähdään vahvistuvan erityisesti kuntien suuntaan, joiden tehtäväksi on profiloitumassa hyvinvoinnin ja 

terveyden edistäminen. Maakunta tarvitsee samanlaisen kirjon kulttuurin yhteistyökumppaneita kuin kunta 

edistäessään kulttuuria, maakunnan identiteettiä ja hyödyntäessään taidetta ja kulttuuria osana sosiaali- ja 

terveyspalveluiden järjestämistä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjänä se voi edellyttää sote-palveluntuottajilta 

hyvinvointia ja terveyttä edistävää kulttuuritoimintaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluyksiköissä. Selvityksen 

asiantuntijanäkemysten pohjalta on ehdotettu, että yhdyspintojen sujuvoittamiseksi tulevaisuuden maakuntiin 
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tarvitaan kulttuuritoiminnan vastuutaho tai vastuuhenkilö, joka suunnittelee ja koordinoi kulttuurin hyödyntämistä 

osana maakunnan sote-palveluja ja maakunnan aluekehittämistehtävää. 

 

Organisaatiota ja johtamista koskevat kehityskohteet hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä 

Kehityskohteet kunnissa: 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen dokumentaation ja hyvinvointikertomusten 

yhdenmukaistaminen ja vertailtavuus 

Kehityskohteet maakunnissa: 

− Elintapasairauksien sekä muiden kansansairauksien kustannusten läpinäkyvyyden edistäminen ja 

kustannusvaikuttavuuden johtaminen 

Muut yleiset kehityskohteet: 

− Hyte-kokonaisuudessa lainsäädäntö on hyvin tulkinnallista. Kunnalla on tässä yhteydessä vastuu ja 

maakunta tukee. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa (kenellä on vastuu mistäkin)? Lainsäädäntö 

velvoittaa esimerkiksi hyvinvointisuunnitelman tekemiseen, mutta suunnitelma ei ole lain tavalla 

velvoittava. Olisikin tärkeää löytää yhteinen tulkinta laista eri toimijoiden välille. 

− Lainsäädännön näkökulmasta hyten jakautuminen on osittain kysymysmerkki. Lainsäädännöstä 

seuraa, että hyte tulee hoitaa, mutta ei esitetä, että millä keinoin. Tästä syntyy juridinen riski: joko 

vastuuta siirretään tai asioita jää hoitamatta. 

− Säädöspohjassa on tarvetta liikkumavaralle, koska kunnat, kaupungit ja alueet poikkeavat toisistaan 

suuresti. 

− Miten kunnissa ja maakunnissa johdetaan hyvinvointia? Esimerkiksi hyvinvointikertomuksella? 

Maakunta ei tee ennaltaehkäisevää työtä eikä sillä ole ohjausvaltaa kuntiin. 

− Tiedolla johtaminen: miten esimerkiksi turvataan kuntien reaaliaikainen tiedonsaanti? Tähän liittyen 

valmistelu on ollut todella ylätasolla. 

− Millaiset ovat kunnan ja maakunnan roolit järjestötyössä ja sen tukemisessa? 

 

PROSESSIT JA TOIMINTAMALLIT 

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on tähän asti painottunut paljolti sosiaali- ja terveydenhuoltoon. 

Maakuntavalmistelussa hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on nähty paljon laajempana tehtävänä, ja 

merkittävimmät toimet käsittävätkin kaikkea muuta kuin sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa. Hyvinvointiin ja 

terveyteen vaikuttavia asioita ovat muun muassa varhaiskasvatus ja koulutus, liikuntamahdollisuudet, ruoka- ja 

kulttuuripalvelut, asuminen, kaavoitus ja liikennejärjestelyt. 

 

Maakunta- ja sote-uudistuksen onnistuminen edellyttää maakunnan, kuntien ja järjestöjen sujuvaa yhteistyötä. 

Selvityksen taustamateriaalien ja asiantuntijahaastatteluiden mukaan, merkittäviksi riskitekijöiksi hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämisessä nähdään mahdolliset tietokatkokset maakunnan, kuntien, palveluntuottajien ja järjestöjen 

välillä. Yhteistyön varmistamiseksi ja tietokatkosten ehkäisemiseksi kuntiin ja maakuntaan tarvitaan yhteyshenkilöt 

sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen että järjestöyhteistyöhön. Lisäksi tarvitaan järjestöjen ja maakunnan 

virallinen yhteistyöfoorumi (maakunnan järjestöjen kumppanuusfoorumi) sekä kaikille järjestöille avoimia foorumeita 

(Pohjois-Karjalassa jo vakiintunut käytäntö). Maakuntiin on jo perustettu, ja ollaan perustamassa, erilaisia rakenteita 

ja toimintamalleja järjestöjen kanssa tehtävään yhteistyöhön kuten erilaisia julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin 

kumppanuuteen perustuvia yhteistyömalleja. Yhtenä hyvänä esimerkkinä kumppanuudesta nostettiin esiin 

hyvinvoinnin allianssimalli. Myös esimerkiksi perhekeskustoimintamallit sekä erilaiset monituottajapalvelukeskukset 

(esim. Essoten Omatori) ovat esimerkkejä onnistuneesta HYTE ja sote- yhdyspintatyöstä. Koska tulevaisuudessa 

vaikuttavuusperusteisuus tulee korostumaan entistä enemmän, tulevat kasvupalvelumarkkina, hyvinvoinnin ja 

terveyden edistäminen ja sosiaali- ja terveydenhuolto toimimaan todennäköisesti entistä enemmän yhdessä. 

 

Kuullut asiantuntijat uskovat, että yhteistyö tulee korostumaan entistä enemmän kunnan ja kulttuuritoimijoiden 

välillä. Työvälineinä voivat olla esimerkiksi verkostotapaamiset tai digitaalisilla alustoilla toimivat maakunnalliset 

kulttuuritarjottimet, joihin kootaan tiedot kulttuuripalvelujen tuottajista, heidän tarjoamistaan palveluista ja jonka 

perusteella kulttuuripalveluja voitaisiin tilata. Panostukset vapaaehtois- ja verkostotyöhön sekä kaikille ikäryhmille 
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suunnatut matalan kynnyksen harrastemahdollisuudet näyttäytyvät osana terveyden ja hyvinvoinnin toimia, joihin 

kunnat voivat merkittävästi valinnoillaan vaikuttaa. 

 

Yhteistyön tärkeys korostuu myös sosiaali- ja terveydenhuollon ja liikuntapalvelujen välillä, jotta saumattomien 

liikuntapalveluketjujen luominen on mahdollista. Keskeisenä nähtiin erityisesti liikuntapalvelujen ja lääkinnällisen 

kuntoutuksen välinen rajapinta. Kuntoutus ja soveltavan liikunnan hoito- ja palveluketjujen sujuvuus käytännössä 

vaatii myös pitkälle menevää yhteistyötä maakunnan terveys- ja sosiaalipalvelujen tuottajien, kunnan liikuntatoimen 

ja järjestöjen ohjatun liikuntatoiminnan välillä. Sote-tuotannosta vastaavien tuottajien toimissa tulee korostumaan 

myös kuntoutukseen ja kotiutukseen liittyvät ennakoivat toimet sekä toimintakyvyn ylläpitäminen mahdollisimman 

pitkään asiakkaiden omassa arkiympäristössä. Ohessa listatut hyvät toimintamallit eivät ole kaiken kattava kuvaus 

olemassa olevista hyvistä käytännöistä ja sitä tulee pikemminkin lukea listana nostoja. 

 

 
 

Prosesseja ja toimintamalleja koskevat kehityskohteet hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä 

Kehityskohteet kunnissa: 

− Asiakasosallisuuden vahvistaminen ja HYTE-palveluiden muotoileminen asiakaslähtökohdista käsin 

− HYTE ja sote yhteistyömuodot ja rakenteet julkisten, yksityisten ja järjestöjen kanssa 

Kehityskohteet maakunnissa: 

− Järjestöjen ja maakunnan virallinen yhteistyöfoorumi 

Muut yleiset kehityskohteet: 

− Hyvinvoinnin ja sivistyksen palveluissa tehdään jo nyt paljon yhteistyötä, mutta yhteistyön 

rakenteissa on parantamisen varaa. Yhteistyön sujuvoittamiseksi tiedon on kuljettava entistä 

paremmin eri alojen ammattilaisten välillä 

− Neuvottelumenettely, miten avautuu ja sovelletaan? 

− Millainen on prosessi kuntien dokumenttien toimitukseen maakunnille? 

− Liikuntapalveluihin ohjaavat lähetteet: miten näissä ohjaus ja palveluketjut menee? 

 

HENKILÖSTÖ JA OSAAMINEN 

 

Palvelujen järjestäjän näkökulmasta nousee yhä tärkeämmäksi ymmärrys kunkin asiakkaan palvelujen 

kokonaisuudesta, koska usein hyvinvointiin ja terveyteen liittyvät haasteet eivät esiinny yksinään. Yksinkertaisessakin 

asiakkaan palveluprosessissa voi palvelun tuottajia olla niin maakunnasta, kunnasta kuin järjestöistä ja yksityiseltä 

sektorilta. Kumppanuusmalleissa korostuu verkostomaisen ja poikkisektorisen yhteistyön tärkeys. Toimivaa yhteistyötä 

voidaan pitää elinehtona tämän kaltaisessa toiminnassa. Yhteistyön haasteeksi voi nousta eri sektoreiden 

toimintakulttuurien erilaisuus. Terveydenhuollossa korostuu yksin tekemisen tapa, sosiaalitoimessa puolestaan yksilö- 

tai perhekohtainen toiminta, kun taas liikuntatoimessa sekä järjestöissä yhdessä tekeminen ja ryhmätoiminta. Myös 

kunkin toimialan sisällä ilmenee henkilöstön ja osaamisen näkökulmasta paljon ammattialakohtaisia näkemyksellisiä 

eroja sekä epätietoisuutta toisten ammattilaisten osaamisesta tai vastuista koskien terveyden ja hyvinvoinnin 

edistämisen näkökulmia. Keskeiseksi tekijäksi kumppanuusmalleissa ja erilaisissa verkostomaisissa toimintamalleissa 

nousee eri toimijoiden kyvykkyys verkostojohtamisessa. 

  

Järjestökentällä toimivilla aktiiveilla, vapaaehtoisilla ja palkatuilla työntekijöillä on sellaista asiantuntemusta ja 

osaamista, jota ei löydy muualta. Järjestöissä on kokemusasiantuntijoiden ja -kouluttajien lisäksi myös 

ESIMERKKEJÄ TUNNISTETUISTA HYVISTÄ TOIMINTAMALLEISTA YHDYSPINNOILLA 
  

− Lähitoritoiminta, Tampere: neuvoa ja ohjausta arjen ongelmiin, ryhmätoimintaa ja kohtaamispaikkoja ikäihmisille 

− Omatori (kumppanuus): kynnyksetön kohtaamispaikka ikääntyville, vammaisille ja kaikenikäisille omaishoitoperheille. 

Essote, järjestöt ja yksityiset toimivat yhteistyössä 

− Tesoma (kumppanuus): hyvinvointipalvelujen allianssi Tampereella. Julkisen, yksityisen ja 3. sektorin yhteistyömalli 

− Menox: Kuopion liikuntaneuvontahanke terveysongelmien vähentämiseksi 

− LiPaKe: Liikunta ja elintapaneuvonta esim. Satakunnassa 

− Perhekeskustoimintamallit: lapsille ja perheille suunnatut hyvinvointia ja terveyttä sekä kasvua ja kehitystä edistävät, 

varhaisen tuen ja hoidon palvelut. Esim. Itäkadun perhekeskus Helsingissä sekä perhekeskukset Kajaanissa, Seinäjoella ja 

Lohjalla 
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poikkihallinnollista ja kokonaisvaltaista osaamista ja asiantuntemusta. Järjestöjen ja niiden edustamien ihmisryhmien 

asiantuntemusta tulee hyödyntää erityisesti erityisryhmien palvelujen suunnittelussa, kehittämisessä ja 

järjestämisessä sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. 

  

Järjestöjen on osattava jatkossa arvioida oman hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toiminnan luonne joko 

markkinalähtöisenä palveluna tai järjestölähtöisenä toimintona. Tämä arvio voi vaihdella maakunnittain ja sen 

tekeminen vaatii usein runsaastikin osaamista ja uudenlaista tietoa, mikä on otettava huomioon järjestöjen koulutus- 

ja kehittämistarpeita arvioitaessa. 

 

Henkilöstöä ja osaamista koskevat kehityskohteet hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä 

Kehityskohteet kunnissa: 

− Sujuva yhdyspintayhteistyö edellyttää myös horisontaalista integraatiota kuntien sisällä. Keskeinen 

kysymys koskee sitä, miten kunnissa pystytään lujittamaan poikkihallinnollista ja monialaista 

yhteistyötä sekä vahvistamaan eri ammattiryhmien osaamista. 

− Henkilöstön osaamisen kehittäminen 

Kehityskohteet maakunnissa: 

− Yhdyspintojen sujuvoittamiseksi tulevaisuuden maakuntiin tarvitaan kulttuuritoiminnan vastuutaho 

tai vastuuhenkilö, joka suunnittelee ja koordinoi kulttuurin hyödyntämistä osana maakunnan sote-

palveluja ja maakunnan aluekehittämistehtävää. 

− Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja henkilöstöresurssipanostukset esim. HYTE-koordinaattori, 

järjestökoordinaattori 

Muut yleiset kehityskohteet: 

− Kuntien ja maakuntien tulisi pystyä rakentamaan hyvinvointipalveluiden eri professioita edustavien 

ammattilaisten välistä yhteistyötä 

− Olennaista on oppia toimimaan verkostoissa ja hyödyntämään eri alojen ammattilaisten osaamista. 

Ruohonjuuritasolla löydetään usein luovia käytännön yhteistyöratkaisuja, esimerkiksi eri alojen 

ammattilaisten muodostamat työparit tai tiimityömallit. 

− Kolmannella sektorilla on paljon osaamista hyvinvoinnin edistämisessä. Tämä osaaminen tulisi 

hyödyntää ja toiminta tulisi nostaa vahvemmin osaksi muita palveluja. 

 

TILAT, KIINTEISTÖT JA SOPIMUKSET 

 

Sote- ja maakuntauudistuksen suunnitelman mukaan maakunnat ottavat vuonna 2020 hoitaakseen kuntien nykyisin 

hoitamia tehtäviä, kuten sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen ja vuokraavat kunnilta toimintoihin 

liittyvät tilat. Kunnat ovat toistaiseksi omilla strategisilla tila- ja kiinteistötoiminnoillaan mahdollistaneet järjestöjen 

vahvan roolin terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä kunnissa. Tulevaisuuden haasteena nähdäänkin se, miten 

jatkossa mahdollistetaan terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen mukaan lukien monipuolinen järjestöjen tarjoama 

kulttuuri- ja harrastetoiminta, jos tilojen hallinnointi ei ole enää kunnan vastuulla, ja maakunnalla ei ole vastaavia 

velvoitteita hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi kuin kunnilla. 

 

Kunnan ja maakunnan välinen yhdyspinta luodaan sopimalla selkeä tehtävien ja vastuiden jako. Pirkanmaan 

valmistelussa työvälineeksi tähän on hahmoteltu maakunnan ja kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tahojen 

välistä yhdyspintasopimusta, joka toimisi mandaattina ja vahvana velvoitteena yhteiselle työlle. 

Yhdyspintasopimuksessa olisi tarkoitus sopia tiedonkulusta, laadunvalvonnasta, hyvistä käytännöistä viestimisestä, 

monialaisista ja sektorit ylittävistä työryhmätoiminnasta, yhteistyön muodoista ja sidosryhmäyhteistyöstä. On myös 

esitetty toisenlaista yhdyspintasopimusta, jossa maakunnan ja kunnan lisäksi huomioidaan keskeisesti 

järjestötoiminta. Tässä yhdyspintasopimuksessa kuvattaisiin järjestöjen saamat kunnalliset ja maakunnalliset 

avustukset, tilojen käyttöoikeudet ja osallisuusrakenteet kuntien ja maakunnan kesken. 
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Tiloja, kiinteistöjä ja sopimuksia koskevat kehityskohteet hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä 

Kehityskohteet kunnissa: 

− Järjestötoiminnan mahdollisuudet kunnissa tila- ja kiinteistönäkökulmasta 

Kehityskohteet maakunnissa: 

− Tilojen vuokraaminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tarpeisiin, sopimukselliset suhteet 

Muut yleiset kehityskohteet: 

− Miten ennaltaehkäisevistä palveluista sovitaan? Tuleeko tähän yhteyteen kannustimia? 

− Tilojen yhteiskäytön kysymykset (esim. liikuntapalvelut yleensä & lääkinnällinen kuntoutus) 

− Tarvitaanko sopimuksia maakuntien ja kuntien välille? 

− Keskeistä on rakentaa eri toimijoita kokoavia matalan kynnyksen palvelupisteistä sekä sopia niiden 

rahoituksesta ja keskinäisistä sopimuksista (esim. kohtaamispaikat, asiointipisteet, terveyskioskit, 

perhekioskit, ohjaamo jne.) 

 

TIETOJÄRJESTELMÄT JA TIEDON HALLINTA 

 

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen osalta kunnan ja maakunnan tehtäväkenttä lainsäädännön valossa tulkittuna 

jää jokseenkin epäselväksi. Esitetyn sote- ja maakuntauudistuksen mallin mukaisesti olisi rekisterinpitäjät eriäviä 

hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tiedoilla ja sosiaali- ja terveydenhuollon tiedoilla. Lisäksi järjestelmät myös 

olisivat erillisiä ja eri organisaatioissa. Tämä aiheuttaa merkittäviä haasteita tiedon yhteiskäytön ja 

yhteismitallisuuden näkökulmasta. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tietojärjestelmäkirjausten rakenteellista 

muotoa ei ole myöskään vahvasti kehitetty. Ponnistukset hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteisen 

tietopääoman kasvattamiseksi ovat olleet melko vähäisiä ja asia vaatinee jatkossa lisää panostuksia sekä yhteistyötä 

etenkin sosiaali- ja terveystoimen mutta myös maakunnan omien kasvupalveluiden sekä kuntien sivistyspalveluiden 

parissa. 

 

Selvityksessä kuultujen asiantuntijoiden näkemysten mukaan on katsottu tarpeelliseksi, että tietopohja järjestöjen 

toiminta-avustuksista tulisi osaksi sote-uudistuksen tiedolla johtamista. Lisäksi toivotaan, että järjestöille annettavia 

maakuntien ja kuntien avustuksia seurattaisiin yhdenmukaisesti ja systemaattisesti. Avustusten osalta seurannan 

kohteeksi tulisi ottaa paitsi avustusmäärät, myös avustuksilla saavutetut hyödyt. Kelassa kehitteillä olevan Kanta-

palveluiden Omatietovarannon käyttöä varten suunnitellaan erikseen ohjeet ja suositukset siitä, kuinka järjestöjen 

HYTE-toiminnoissa kertyvää tietoa voidaan neuvoa kirjattavan omaehtoisesti. 

 

Tietojärjestelmiä ja tiedon hallintaa koskevat kehityskohteet hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä 

Kehityskohteet kunnissa: 

− HYTE-tiedon rakenteiden kirjaaminen 

Kehityskohteet maakunnissa: 

− Kasvupalveluiden ja HYTE:n tiedon yhteiskäytön mahdollisuudet sekä tietojärjestelmäkehitystyö 

Muut yleiset kehityskohteet: 

− Tiedolla johtaminen ja yhdenmukaiset tietorakenteet kuntien ja maakuntien terveyden ja hyvinvoinnin 

edistämisen toimien seuraamiseksi ja ohjaamiseksi 

− Järjestöjen toiminta-avustusten seurantamallin luominen 
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4.2 Sivistys-ja sosiaali-ja terveyspalvelut (sisote)  

 
Kuva 5. Yleiskuva sisote-kokonaisuuden valmistelutyöstä ja keskeisistä kehityskohteista. 

 

 
Kuva 6. Keskeisiä yhdyspintanäkökulmia sisote-kokonaisuudessa. 
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PALVELUT JA TEHTÄVÄT 
 

 
Kuva 7. Sisote-kokonaisuuden keskeisiä yhdyspintoja palveluissa ja tehtävissä. 

 
Sivistyspalvelut ja sosiaali- ja terveyspalvelut ovat laaja-alainen kokonaisuus, missä on lukuisia erimuotoisia 

yhdyspintoja. Sivistyspalvelut ovat kunnan vastuulla olevaa palvelutuotantoa; kun taas sosiaali- ja terveyspalveluiden 

kokonaisuus jakautuu sekä kunnan että maakunnan vastuualueille. Sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavat myös 

kolmas sektori sekä yksityiset toimijat. Sosiaali- ja terveyspalvelut jakautuvat puolestaan omiin hallinnollisiin 

rakenteisiinsa kuten sosiaalipalveluiden kokonaisuuteen sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon 

palveluihin. Horisontaaliseen tasoon liittyviä integraatiohaasteita ilmenee sekä sosiaalipalveluiden sisällä 

lastensuojelun ja sosiaalipalveluiden yhdyspinnalla, että sosiaalipalveluiden ja terveyspalveluiden välillä. 

Sivistyspalveluiden ja sosiaali- ja terveyspalveluiden tarkasteluun kytkeytyy oleellisena osana myös terveyden ja 

hyvinvoinnin edistäminen. 

 

Yhdyspintatarkastelussa voidaankin tarkastella yksittäin kunkin hallinnollisen rakenteen muodostamaa yhdyspintaa 

suhteessa toiseen toimijaan ja kokonaisuudessaan sivistyspalveluiden ja sosiaali- ja terveyspalveluiden välistä 

yhdyspintaa. Tässä yhdyspintaa koskevassa tarkastelussa pitäydytään sivistyspalveluiden ja sosiaali- ja 

terveyspalveluiden välisen yhdyspinnan tarkasteluun aineistolähtöisin keinoin. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 

sivistystoimen välistä yhdyspintaa on käsitelty myös mm. Yhdyspinnat yhteiseksi mahdollisuudeksi - Selvitys lapsi- ja 

nuoriso- ja perhepalveluiden toteuttamiseen liittyvistä yhdyspinnoista muuttuvassa toimintaympäristössä -raportissa 

(Heinonen et al. 2018). 

 

Maakunta- ja sote-uudistus synnyttää toteutuessaan lasten, nuorten ja perheiden palveluihin useita uusia 

yhdyspintoja. Merkittävin ero nykyiseen tilanteeseen ei kuitenkaan ole yhdyspintojen lisääntyminen sinänsä vaan se, 

että palveluiden kokonaisuudesta vastaa jatkossa kaksi itsehallinnollista rinnakkaista toimijaa. Eduskunnalle annetun 

maakuntalakiesityksen 15 §:ssä säädetäänkin yleisellä tasolla maakuntien ja kuntien välisestä neuvottelumenettelystä, 

jossa on sovittava tehtävien hoitamiseen liittyvästä yhteistyöstä, tavoitteista ja työnjaosta. Tarve tälle korostuu 

lasten-, nuorten ja perheiden palveluissa. 

 

Vuosien 2018-2019 aikana on kaikissa maakunnissa toteutettu Lasten ja perheiden palveluiden muutosohjelmaa (LAPE-

kärkihanke) ja täten vahvistettu yhdyspinnoissa tapahtuvaa toimintaa. Kehitystyö Lape-muutosohjelmissa on 

kohdentunut (maakuntakohtaisia eroja) mm. lapsivaikutusten arviointiin, verkostojohtamiseen, lapsibudjetointiin, 
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perhekeskustoimintamallin kehittämiseen, varhaiskasvatuksen, koulujen ja opetuksen yhteistyörakenteisiin sekä 

erityisen ja vaativan tason palveluiden kehittämiseen. Muutosohjelma on vaatinut sekä kuntien, maakuntien että 

ministeriöiden (sekä järjestöjen) tasolla uudenlaisen yhteistyömallin opettelua. Kehitystyön myötä on todettu, että 

yhdyspinnalla on vielä runsaasti kehitettävää mm. asiakkaiden tunnistamisen, palveluihin ohjaamisen sekä 

rinnallakulkijuuden käytännöissä. Muutosohjelma on ollut omiaan luomaan uusia yhdyspintoja ja hyvin alkanut 

toimintamallien uudistaminen sekä verkostojen rakentaminen jatkuu myös vuoden 2019 aikana lape-muutosagenttien 

sekä kunta-agenttien työn tukemana. 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut muodostavat yhdyspintoja varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen 

kanssa, mutta myös kunnan muiden terveyttä ja hyvinvointia edistävien palvelujen välille. Keskeiset sosiaali- ja 

terveydenhuollon ja opetustoimen yhdyspinnat muodostuvat ensisijaisesti opetustoimen palveluiden sekä mm. 

neuvolapalveluiden, perhepalveluiden, lastensuojelun, päihde- ja mielenterveyspalveluiden, vammaispalveluiden sekä 

erityistason ja vaativien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kanssa. Sivistystoimen tehtävänä on myös kulttuurin 

ja liikuntatoimen edistäminen. Tämä kokonaisuus linkittyy vahvasti myös terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen ja 

näissä yhdyspinnoissa tehtävään yhteistyöhön. 

  

Uudistuksen mahdollisuutena on nähty se, että lasten ja nuorten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut järjestetään 

entistä enemmän lähellä lapsia, nuoria ja perheitä, mikä edistää palveluiden saavutettavuutta. Opiskeluhuolto 

järjestetään opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen monialaisena yhteistyönä. Opiskeluhuoltoa toteutetaan 

yhteisöllisenä ja yksilökohtaisena opiskeluhuoltona. Sekä yhteisöllisen että yksilökohtaisen opiskeluhuollon 

toteuttamisessa tehdään yhteistyötä oppilaitoksen ulkopuolisten kumppanien, kuten nuorisotoimen, 

perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon, mielenterveyspalvelujen, sosiaalityön, lastensuojelun ym. tahojen 

kanssa. 

 

Koulu- ja opiskeluajan jälkeen seuraa työllistymisen kannalta merkittäviä nivelvaiheita, kun siirrytään perusasteelta 

toisen asteen koulutukseen ja edelleen työelämään. Siirryttäessä toisen asteen opintojen pariin on opiskeluhuolto 

järjestetty vaihtelevasti riippuen opintoja tuottavasta tahosta. Selvityksessä esiin noussut yhdyspinnan suhteen 

tunnistettu haaste on, että opiskeluhuolto ei riittävissä määrin integroidu osaksi opiskelijan pedagogista polkua 

(sivistystoimen prosesseja) ja opiskeluhuollon toimijoiden pariin pääseminen voi olla paikoittain hyvinkin 

haasteellista. Nivelvaiheissa nuorelle on tälläkin hetkellä tarjolla runsaasti erilaisia palveluita, joista osa on 

tulevaisuudessa kunnan (esimerkiksi nuorisotyö ja sivistystoimi), osa maakunnan (kasvu- ja sosiaali- ja terveyspalvelut) 

ja myös valtion (sähköiset valtakunnalliset palvelut). Julkisen sektorin ohella yksityinen ja kolmas sektori tarjoavat 

monipuolisesti palveluita. Esimerkkinä nuorille suunnatusta yhdyspintoja yhdistävästä palvelusta on Ohjaamo-

toiminta. Ohjaamoiden tavoitteena on ollut selkeyttää ja koota yhteen nuorille tarkoitettuja ohjaus-, sosiaali- ja 

terveyspalveluita sekä työvoima- ja nuorisopalveluita ja lyhentää samalla palveluprosessien kestoa. Sote- ja 

maakuntauudistuksessa kaavailtiin, että ohjaamoiden järjestämisvastuu siirtynee maakunnille. Ohjaamo-toiminnan 

jatkoa pidetään tärkeänä ja asiantuntijakuulemisissa nostettiin esiin, että maakuntavalmistelussa Ohjaamo-toimintaa 

tulisikin suunnitella maakuntien, kuntien ja Kelan yhteistyössä.  

 

Muita hyviä esimerkkejä palveluiden tasolla tapahtuvasta yhdyspintatyöstä on psykiatrisen sairaanhoitajien 

(”psyykkarien”) jalkautuminen osaksi perusopetuksen ja toisen asteen oppilaitoksiin esim. Raisiossa ja Salossa. Lisäksi 

muun muassa sairaalakoulut ja koulukodit ovat sivistys- ja sosiaali- ja terveystoimen yhdyspinnoilla tapahtuvaa 

toimintaa. 

 

Selvityksessä nostettiin esiin yhtenä tunnistettuna yhdyspintana osaamis- ja tukikeskukset (OT-keskukset), jotka ovat 

uusia verkostomaisia monialaisia erityistason tukikeskuksia vaativia palveluja tarvitseville lapsille, nuorille ja heidän 

perheilleen – toiminta vielä osin käynnistymisvaiheessa. OT-keskukset toimivat viidellä sote-yhteistyöalueilla tehden 

monialaista yhteistyötä yli maakuntarajojen. OT-keskusten palvelut kohdentuvat pieneen ryhmään asiakkaita. OT-

keskukset tarjoavat monialaista osaamista sekä tuen ja hoidon yhteensovittamista hyödyntäen sähköisiä palveluja sekä 

jalkautuvia palveluja. OT-keskukset ovat siten sivistys- ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhdyspinnoilla tapahtuvaa 

yhteistyötä edistävää toimintaa. OT-keskuskonseptin kehittämisen haasteena tunnistettiin sote-palveluiden sisäiset 

yhdyspinnat ja toisaalta OT-keskusten verkostomaiseen rakenteeseen liittyvien muiden palveluiden ja toimintojen 

muodostamat monitahoiset yhdyspintakysymykset. 

 

Myös VIP-verkosto on uusi sivistystoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen yhdyspinnalla toimiva toimintamalli. Vaativan 

erityisen tuen verkosto -VIP-verkosto- toimii niiden tukena, jotka oppimisensa ja koulunkäyntinsä tueksi tarvitsevat 
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vaativaa erityistä tukea. VIP-verkosto on Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman kehittämisryhmän (2015-2017) 

pohjalta LAPE-muutosohjelmakaudella käynnistynyt yhdyspintatyön toimintamalli. VIP-verkostossa viiden 

yhteistoiminta-alueen kesken tehtävässä kehittämistyössä kootaan vaativaa erityistä tukea toteuttavia toimijoita 

verkostoksi, hahmotetaan vaativan erityisen tuen alueellista tarjontaa, tutustutaan ja verkostoidutaan sekä 

kartoitetaan alueen keskeisimpiä kehittämis- ja täydennyskoulutuskohteita, ideoidaan ja suunnitellaan vaativan 

erityisen tuen kysyntää ja tarjontaa sekä ennaltaehkäisevän työn muotoja (https://vip-verkosto.fi/). VIP-verkosto). 

VIP-verkoston asiakkaista useilla on oppishaasteiden lisäksi myös terveyteen- ja hyvinvointiin liittyviä 

erityiskysymyksiä sekä mahdollisesti muutoinkin laaja-alaista palvelutarvetta. Hyvänä käytännön esimerkkinä 

alueellisesta sivistys- ja sosiaali- ja terveystoimen yhdyspintatyöstä toimii myös valtakunnallinen oppimis- ja 

ohjauskeskus Valteri, joka toimii kuudella paikkakunnalla eri puolilla Suomea. 

 

Sisote-kokonaisuuden palveluiden ja tehtävien valmistelutyössä tunnistettuja kehityskohteita 

Kehityskohteet kunnissa: 

− Opiskeluhuollon tuottaminen ja saatavuuden edistäminen 

− Tiedolla johtaminen: horisontaaliset palvelukohtaiset mittarit ja seurantamallit sekä 

vertaiskehittäminen 

− Sivistystoimessa hyvinvointikysymysten huomioiminen 

− Yksilökohtaisen ja yhteisöllisen opiskeluhuollon käytänteet 

Kehityskohteet maakunnissa: 

− Tiedolla johtaminen: horisontaaliset palvelukohtaiset mittarit ja seurantamallit sekä 

vertaiskehittäminen 

− OT-keskusten roolin ja tehtäväkentän vakiinnuttaminen yhteistoiminta-alueella 

− VIP-verkoston roolin ja tehtäväkentän vakiinnuttaminen yhteistoiminta-alueella 

Muut yleiset kehityskohteet: 

− Verkostomaisen toimintakulttuurin kehittäminen palveluiden tasolla 

− Opiskeluhuollon ja perhekeskuksen yhteistyömalli/ palveluohjaus 

− Yhdyspintapalveluja on ryhdytty kehittämään, mutta maakunnittain on suuria eroja kuntien ja 

maakuntien yhteistyömalleissa ja valmiuksissa yhteistyöhön. Muutos vaatii yli hallituskauden ja 

kärkihankeajattelun ulottuvaa yhdessä tekemistä. 

− Systeemisen kulttuurimuutoksen synnyttäminen vaatii uusia työkaluja, rooleja, foorumeja, 

kannusteita sekä budjetointiin ja tavoitteenasetantaan liittyviä ratkaisuja. 

− Paljon palveluita tarvitsevien asiakasryhmien suunnittelu ja koordinaatio sivistys- ja sosiaali- ja 

terveystoimen välillä 

− Sivistys- ja sote- toimintojen yhteensovittamistarpeita vahvistettava erityisesti toisen asteen 

opinnoissa 

− Haasteet kouluun ja oppilaitoksiin liittyvissä hyvinvointipalveluissa sote ja kunta rajapinnassa 

 

TALOUS JA KUSTANNUKSET 
 
Palvelurakenteiden ja palveluiden uudistuminen edellyttävät myös rahoituksen uudistamista ja rahoituspohjan 

uudelleen järjestelyä. Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen järjestämistä maakunnan ja kunnan yhdyspinnan 

ylittävänä kokonaisuutena voidaan periaatteessa tukea kuntien valtionosuus- ja maakuntien rahoitusjärjestelmään 

lisättävien uusien rahoituksen määräytymisperusteiden avulla. Rahoituksen määräytymisperusteita arvioitaessa on 

erityisen tärkeää ottaa huomioon kannustimet kuntien ja maakuntien yhteistyöhön ja -rahoitukseen lasten, nuorten ja 

perheiden palvelukokonaisuuden järjestämisessä. Yksityiskohtaisten määräytymisperusteiden heikkoutena on 

kuitenkin osaoptimoinnin riski. Osaoptimointia voi tapahtua, mikäli rahoituksen saaja pyrkii toiminnassaan 

keskittymään ainoastaan rahoitusta varten mitattavien asioiden parantamiseen. Osaoptimoinnin riski on olemassa 

myös heikossa taloustilanteessa, jolloin voidaan herkemmin keskittyä ainoastaan omien lakisääteisten tehtävien 

hoitoon eikä esimerkiksi kunta investoi ennaltaehkäisevään toimintaan, jonka hyödyt koituvat pääasiassa maakunnan 

hyväksi. 

 

Toistaiseksi sivistys- ja sosiaali- ja terveystoimen talouden ja kustannuksien seuranta on ollut palveluittain sekä 

tehtävittäin hankalasti verrattavaa eikä yhdenmukaisia välineitä seurantaan ole liioin ollut tarjolla. Kumpikin toimiala 

https://vip-verkosto.fi/).%20VIP-verkosto
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on seurannut ja johtanut omia kustannuksiaan, vaikka osin palvelut ovat kohdistuneet samoille asiakasryhmille. JHS-

palveluluokittelun käyttöönoton myötä voitaneen tulevaisuudessa päästä tarkemmalle tasolle ja yhdenmukaistaa 

vertailua. Osana LAPE-muutosohjelmaa mm. Pohjois-Pohjanmaa sekä Heinola ovat lähteneet mallintamaan omia 

lapsiin kohdistuneita eurojaan lapsibudjetointiajattelua hyödyntäen. Hiljattain käynnistynyt Valtioneuvoston selvitys- 

ja tutkimustoiminnan selvitys lapsibudjetoinnista 2019-2020 tulee myös selvittämään lapsiin kohdistuvia määrärahoja 

ja seurantamalleja lapsilähtöisen budjettianalyysin keinoin sekä luomaan työvälineitä lapsibudjetoinnin 

toteuttamiseksi. Lapsilähtöisellä budjetoinnilla voidaan tulevaisuudessa paremmin osoittaa miten sivistys- ja sosiaali- 

ja terveystoimen yhdyspinta toimii talouden näkökulmasta sekä tunnistaa mahdollisia haasteita tai kehitystarpeita. 

 

Taloutta ja kustannuksia koskevat kehityskohteet sisote-kokonaisuudessa 

Kehityskohteet kunnissa: 

− Lapsibudjetointi 

− Kustannusvaikuttavuuden arviointi 

Kehityskohteet maakunnissa: 

− Lapsibudjetointi 

− Kustannusvaikuttavuuden arviointi 

Muut yleiset kehityskohteet: 

− Lasten-, nuorten ja perheiden palveluiden kokonaisuuden kustannusten seuraamiseksi alueilla tulee 

kerätä lasten ja nuorten kustannukset yhteen sekä sote- että sivistyspalveluista ja näitä tulee 

seurata yhdessä kunta-maakunta -mallissa 

− Kertyvä tieto tulee koota yhteen valtakunnallisesti niin, että ministeriöiden tasolla voidaan seurata 

lasten ja nuorten palvelujen kustannuksia kokonaisuutena (sote, varhaiskasvatus, koulut, kulttuuri) 

alueittain 

− Tulevissa rahoitusratkaisuissa tulee huolehtia siitä, että maakunnille ja kunnille syntyy riittävät 

kannustimet hyvinvointia edistävän toiminnan ja ennaltaehkäisyn yhteiseen järjestämiseen 

− Kulttuuri- ja liikuntatoimen palveluihin investoinnin kustannusten vaikutusten arviointi terveyteen 

ja hyvinvointiin sekä sitä kautta sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttöön 

 

ORGANISAATIO JA JOHTAMINEN 
 

Maakunnan ja kunnan välille muodostuu uusi yhdyspinta, kun palveluiden järjestäminen ja tuottaminen tapahtuu 

jatkossa aidosti eri organisaatioissa ja päätöksentekojärjestelmä muuttuu. Yhdyspintoja syntyy myös maakunnassa 

lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kokonaisuuden ja toiminnan ja talouden suunnitteluun sekä 

päätöksentekoon. Merkittäväksi tekijäksi muutoksen onnistumisessa on nostettu toimintakulttuurin muutos. Tässä 

korostuu johtamisen merkitys ja johtamiselta edellytetäänkin uudenlaista kyvykkyyttä yhdyspintoja ylittävään, 

verkostomaiseen toimintamalliin. Verkostomaisessa toimintamallissa on tärkeää tunnistaa lasten, nuorten ja 

perheiden asiakaslähtöisten palvelupolkujen kokonaisuus ja eri toimijoiden tehtävät siinä. Lasten, nuorten ja 

perheiden kannalta olennaisinta ja näkyvintä on se, miten maakunnan ja kunnan yhdyspintajohtaminen näkyy 

sivistystoimen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen arjessa. 

  

Yhdyspintatyössä onnistumiseen tarvitaan myös yhteistyörakenteita ja yhteiset tavoitteet yhteistyölle. Selvityksessä 

kuullut asiantuntijat nostivat esiin sen, että yhteistyötä vahvistavaksi rakenteeksi on kaikissa maakunnissa 

muodostettu maakunnan ja kuntien yhteinen LAPE-yhteistyöryhmä. Yhteistyöryhmän kokoonpanoksi on ehdotettu 

maakuntakonsernin ja kuntien lasten-, nuorten ja perheiden palveluista vastaavia johtavia viranhaltijoita, ja 

sivistysjohtajia. Yhteistyöryhmän keskeisinä tehtävinä ovat muun muassa lasten-, nuorten ja perheiden 

yhdyspintapalveluihin liittyvien asioiden valmistelu ja yhteensovittaminen, palvelujen integraation ja resurssien 

optimoinnin tukeminen (lapsibudjetointi), lapsivaikutusten arviointien edistäminen, keskeisten lasten-, nuorten ja 

perheiden palveluita koskevien asiakirjojen käsittely ja esitykset ennen niiden etenemistä maakuntien ja kuntien 

päätöksentekoon, lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tilan ja palvelukysynnän seuraaminen ja siihen 

vastaaminen sekä maakuntatasoisen järjestöyhteistyön organisointi. Johtamisen näkökulmasta uskotaan, että LAPE-

yhteistyöryhmä luo hyvän puitteen verkostomaiselle yhteistyön kehittämiselle, mutta haasteen muodostaa se, että 

yhteistyöryhmällä ei nykyisellään ole ohjauksellista toimivaltaa. Yhteistyöryhmä voi suosittaa, linjata sekä muodostaa 

yhteisiä tavoitteita, mutta ei velvoittaa.  
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Selvityksen tuloksena esitettiin, että on tarpeenmukaista, että lasten-, nuorten ja perheiden palvelujen 

yhdyspintakysymyksiä käsitellään säännönmukaisesti myös ylimmässä maakuntien esivalmisteluelimessä. 

Valmistelutyössä tehdyn kyselyn ja käytyjen keskustelujen perusteella maakunnat ovat tässä hyvin eritahtisesti 

liikkeellä ja parantamisen varaa löytyy kaikilla. 

  

Maakunnalla on tulevan järjestämislain mukaan vastuu tuottajien toiminnan yhteensovittamisesta. Haasteena on, 

kuinka maakunta pystyy järjestämiseen liittyvillä päätöksillään ja suunnitteluasiakirjoilla (strategiat, palvelulupaus) 

luomaan edellytykset sujuvalle eri tuottajat yhteen sovittavalle toiminnalle ja esimerkiksi perhekeskustoiminnan 

yhdyspintojen vahvistamiselle. Maakunta voi asettaa ehtoja myös sote-keskuksille lasten-, nuorten ja perheiden 

palvelujen yhteensovittamisen edistämiseksi. 

  

Sivistystoimen näkökulmasta kriittisinä kysymyksinä nostettiin esiin muun muassa, ohjataanko maakunnasta riittävästi 

resursseja koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoon, miten toimintatapoja ohjataan, miten opiskeluhuollon 

kokonaisuutta kehitetään ja miten yhteistyö eri organisaatioiden välillä järjestetään. Asiantuntijahaastatteluissa 

ilmeni, että haasteita on tunnistettu palvelujen yhdenvertaisen saatavuuden toteutumisessa kuntien resurssien, 

toimintatapojen ja käytäntöjen vaihdellessa. Esimerkiksi kunnan pieni koko ja syrjäinen sijainti voivat aiheuttaa 

ongelmia koulutetun työvoiman (mm. kuraattorit, psykologit) saatavuudessa. Kunnan varhaisen vaiheen palveluiden 

saatavuuden ollessa heikkoa näyttäytyy palvelutarve usein voimakkaampana sosiaali- ja terveyspalveluiden korjaavissa 

palveluissa. Mikäli kokonaisuutta johdetaan ja tarkastellaan erillisinä siiloina, on vaarana se, että johdetaan 

toimintoja ja organisaatioita, asiakastarpeista lähtevien johtamis- ja ohjausmallien sijaan. Perhekeskustoimintamallin 

odotetaan tuovan, paitsi asiakkaille, myös johtamisen näkökulmasta helpotusta palveluintegraatioon, joskin 

toistaiseksi on monin paikoin epäselvää, minkälaisella johtamisrakenteella perhekeskuksia johdetaan ja miten tiiviisti 

ne nivoutuvat osaksi esim. varhaiskasvatuksen tai perusopetuksen toimintaa ja tiloja. 

 

Lasten, nuorten ja perheiden palveluja yhteensovittava johtaminen oppaassa Perälä, Halme ja Nykänen (2012) 

kuvaavat strategista ja hallinnonalat ylittävää johtamista paneutuen täten myös sivistys- ja sosiaali- ja terveystoimen 

yhdyspintahaasteisiin yksityiskohtaisemmin. Johtamisen näkökulmasta merkittävänä sivistys- ja sosiaali- ja 

terveystoimea yhteensovittavana tekijänä on myös tuore julkaisu Lapsen aika – Kohti kansallista lapsistrategiaa 2040 

(Valtioneuvoston julkaisuja 2019:4). Julkaisussa määritellään yhteisen vision lapsi- ja perhemyönteisestä Suomesta. 

Strategian luomisessa on Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Sosiaali- ja terveysministeriö yhteistyössä asettaneet 

visioita sekä näitä konkretisoivia tavoitteita, joita kohti yhdyspintatyössä tulisi edetä. 

 
Taulukko X. Organisaatiota ja johtamista koskevat kehityskohteet sisote-kokonaisuudessa 

Kehityskohteet kunnissa: 

− Sivistystoimessa hyvinvointitarpeiden johtaminen ja palveluihin ohjausmallit 

Kehityskohteet maakunnissa: 

− Sosiaali- ja terveystoimen johtamisrakenteen nivominen sivistyspalveluita tukevaksi 

Muut yleiset kehityskohteet: 

− Yhteistoimintarakenteet ja päätäntävalta 

− Palveluiden sirpaloitumisesta palveluiden asiakaslähtöiseen integraatioon 

− Sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaisten palveluiden integroitu johtaminen ja 

palvelurakenteen muutos kohti varhaisen tuen palveluja 

− Sosiaali- ja terveyspalveluiden tarjoaminen mahdollisimman lähellä asiakkaiden arkiympäristöä ja 

osana sivistystoimea sekä tiimityönmallit ammattilaisten välillä (esim. perhekeskustoimintamalli) 

− Palveluiden järjestämisvastuu jakautuu maakuntien ja kuntien välillä. Tämä muodostaa 

yhdyspintoja ja mahdollisesti haasteita kokonaisuuden suunnittelun ja koordinaation näkökulmasta. 

Haasteiden todennäköisyys kasvanee erityisesti paljon palveluita tarvitsevien asiakasryhmien 

kohdalla 

− Sivistysjohdon vahvempi mukana oleminen tulevissa uudistustöissä 
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PROSESSIT JA TOIMINTAMALLIT 
 
Selvityksessä nostettiin esiin, että lasten-, nuorten ja perheiden palveluiden yhdyspintojen valmistelutyössä 

ongelmallisiksi yhdyspinnoiksi on tunnistettu muun muassa lastensuojelun ja mielenterveyspalvelujen sekä 

nuorisopsykiatrian ja lastensuojelun väliset yhdyspinnat. Ongelmat kohdistuvat eroavaisiin näkemyksiin ja odotuksiin 

toisen osapuolen mahdollisuudesta vaikuttaa lapsen ja perheen tilanteeseen sekä erilaisiin näkemyksiin palvelun 

toteuttamisessa esimerkiksi huostaanottotilanteissa. Eri puolella maata tehdään kehittämistyötä näiden 

yhdyspintahaasteiden osalta ja yhä enenevissä määrin pyritään myös huomioimaan, että nämä palvelut integroituvat 

osaksi sivistystoimea. Yhtenä hyvänä esimerkkinä toimii Eksotessa toimiva Taho-auto toiminta, missä 

nuorisopsykiatrian, opiskeluhuollon ja koulun yhteisestä tarpeesta osana Lape-muutosohjelmaa pilotoitiin mallia, 

missä palvelut viedään oppilaan kotiovelle. Tao-auto toimintamallin tavoitteena on saada koulupudokkaat hoitoon 

mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ennen kuin koulupoissaolo pitkittyy ja aiheuttaa syrjäytymistä nuorelle. 

  

Peruskoulusta ammatilliseen koulutukseen tai lukioon siirtyminen on yksi nivelvaihe ja yhdyspinta, joka edellyttää 

ohjausta ja tukea sekä yhteistyötä huoltajien ja eri ammattilaisten välillä. Opiskeluhuollon asiantuntijat toimivat 

koulutuksen järjestäjän ja lasten, nuorten ja perheiden palveluiden yhdyspinnalla ja voivat välittää nuoren ja hänen 

perheensä kanssa sovitulla tavalla tiedon niistä asioista koulutuksen järjestäjälle, jotka vaikuttavat koulutuksen 

järjestämiseen, ja jotka on hyvä tietää opiskelijan tuen tarpeiden näkökulmasta koulutuksessa. Tämä mahdollistaa 

luottamuksellisen ja eettisesti hyväksytyn tavan tukea nuorta ja perhettä vaativissa elämäntilanteissa. 

  

Perhekeskus -toimintamallilla on haettu ratkaisua pirstaleisiin lasten-, nuorten ja perheiden palveluihin. 

Toimintamalli tiivistää yhdyspintoja ja tekee yhteistyön läheiseksi. Kuullut asiantuntijat kokivat, että tehty työ antaa 

hyvän perustan täsmentää toimintamallia tulevaisuuden maakuntien ja kuntien toimintaympäristöön. 

Perhekeskustoimintamallin ajatuksena on monituottajamalli, joka yhteensovittaa nykyisten kuntien ja kuntayhtymien 

sekä järjestöjen ja seurakuntien palveluja ja toimintaa. Perhekeskus toimii hyvänä alustana tulevalle maakuntien ja 

kuntien sekä muiden toimijoiden väliselle yhdyspintatyölle. Toiminnan yhteensovittamisen haasteita on kuitenkin 

oletettavissa, kun joidenkin maakuntien alueelle todennäköisesti tulee lisäksi useita eri tuottajien sote-keskuksia. 

  

Perhekeskukseen liittyvät yhdyspinnat vaihtelevat lapsen ja perheen ongelmien suuruudesta riippuen. Lievissä 

ongelmissa keskeiset yhdyspinnat muodostuvat sosiaali- ja terveyspalvelujen, varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, 

koulun, seurankuntien ja järjestöjen välille. Lapsen ja perheen ongelmien ollessa moninaisia muuttuu sosiaali- ja 

terveyspalveluiden yhdyspinta varhaiskasvatukseen, esiopetukseen ja kouluun monitahoiseksi, sillä yhdyspintoja voi 

olla useaan eri sektoriin ja useisiin eri ammattilaisiin. Varhaiskasvatuksen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen 

yhteistoiminnan edistämiseksi onkin kehitetty erilaisia monialaisia toimintamalleja esimerkiksi Triangeli-malli. Ohessa 

listatut hyvät toimintamallit eivät ole kaiken kattava kuvaus olemassa olevista hyvistä käytännöistä ja sitä tulee 

pikemminkin lukea listana nostoja. 

 

 
 

  

ESIMERKKEJÄ TUNNISTETUISTA HYVISTÄ TOIMINTAMALLEISTA YHDYSPINNOILLA 
  

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut kokonaisuudeksi 

− Perhekeskustoimintamallit 

− Elämänkaarinen palvelujen järjestämisen malli Hämeenlinnassa 2009-2017 

− Oulun lapsibudjetoinnin malli 

− Soiten Uusi Lasten päivystys – monitoimijainen matalan kynnyksen lasten ja nuorten päivystyspalvelu 

− Ohjaamo – malli miten edetä maakuntallinnossa 

 

Tuki saatavilla helposti lähetä tai verkosto 

− Taho-auto – liikkuva malli koulukieltäytyjille Eksotessa 

− Psyykkarit (psykiatriset sairaanhoitajat) kouluissa ja 2. asteella 

− Monialainen Triangeli-malli varhaiskasvatuksessa 

− Neuvolan palvelut varhaiskasvatuksessa 

− Opiskeluhuollon yhteinen aiakastyö 

− Lasten ja perheiden talot esim. Lappeenranta, Imatra 

− Perheen voinnin, erityisesti riskiolojen arviointi (BriefCAP) 

− Nuoren masennuksen lyhyhoito-ohjelma (IPC) kouluissa esim. Espoossa 
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Prosesseja ja toimintamalleja koskevat kehityskohteet sisote-kokonaisuudessa 

Muut yleiset kehityskohteet: 

− Rajoitteena yhdyspintatyöskentelylle toimii usein laintulkinta. Eri palvelut noudattavat eri lakeja 

(esim. terveys, sosiaali ja sivistys). 

− Sivistys-, sosiaali- ja terveystoimen yhteistyökäytäntöjä tukea tarvitsevien oppilaiden osalta tulee 

kehittää. Oppilaan koulunkäyntikyvyn arviointi tulee tehdä opetuksen järjestäjän toimesta 

monialaisesti. Tarvittavat jatkotoimenpiteet tulee suunnitella ja vastuuttaa moniammatillisesti. 

− Vaativan erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden toisen asteen nivelvaiheen tuki edellyttää kuntien 

opetustoimen ja maakuntien kasvupalvelujen yhteistyötä 

− Kohderyhmäkohtaisen tiedon välitys. esim. syrjäytymisvaarassa olevat nuoret. 

− Palvelujen integraatiossa on haasteita kaikkien asiakasryhmien osalta; erityisesti laaja-alaisen tuen 

tarpeessa olevien asiakkaiden kohdalla 

− Nuoret, jotka ovat sijoitettuina lastensuojelun tukitoimina eri paikkakunnille, tuovat haasteita 

yhdyspinnoilla tapahtuvalle yhteistyölle ja palvelujen jatkuvuudelle. 

− Digitaalisten palvelujen ja etävastaanoton hyödyntäminen: tuki ja hoito tuodaan sinne missä asiakas 

on 

 

HENKILÖSTÖ JA OSAAMINEN 
 
Valmistelussa on nähty erityisen tärkeänä tarve asennemuutokseen ja toimintakulttuurin muutokseen sitoutuminen. 

Yhdyspinnoilla toimiminen edellyttää jatkossa henkilöstöltä asenteiden muutoksen ja toimintamallien uudistamisen 

lisäksi aivan uudenlaista yhdyspintaosaamista, joka ulottuu niin yhdyspintojen strategiseen ja operatiiviseen 

johtamiseen kuin palvelujen yhteensovittamiseen ja konkreettisiin palvelutilanteisiin. Tarvitaan uudenlaista 

horisontaalista asiantuntijuutta, missä ammatillinen osaaminen limittyy saumattomaksi kokonaisuudeksi yli 

yhdyspintojen eri erikoisaloihin, professioihin ja organisaatioihin. Horisontaalinen asiantuntijuus auttaa tunnistamaan 

haastavia tilanteita jo varhaisessa vaiheessa sekä ennakoimaan ja hallitsemaan niitä. Erityisen tärkeänä pidettiin sitä, 

että pystytään tunnistamaan yhdyspinnoilla työskentelevät kriittiset ammattiryhmät, jotka kohtaavat useita eri 

palveluja käyttäviä lapsiperheitä, kuten palveluohjaajat. Myös muut ammattiryhmät, joista on jatkuvasti kroonista 

pulaa, tulisi entistä tehokkaammin saattaa kuntien omien resurssien sijaan laajempien alueiden hyödynnettäväksi 

esimerkiksi konsultaatiorakenteita tai henkilöstöpooliajattelua kehittämällä. 

  

Yksi keskeinen yhteistä suunnittelua edellyttävä yhdyspintatehtävä on lastensuojelu. Lastensuojelun tarpeen 

tunnistaminen ja erityisesti lapsiin kohdistuvan väkivallan riskin tunnistaminen ja riskejä vähentävät tehtävät 

edellyttävät varhaiskasvatuksen ja opetuksen sekä opiskeluhuollon laajaa sitoutumista lastensuojeluun. 

Tunnistamiseen tarvitaan myös välineitä ja koulutusta. Yhtenä käytännön esimerkkinä siitä, miten lastensuojelua ja 

sivistystoimen käytäntöjä on integroitu toimii Eksotessa LAPE-muutosohjelmakaudella pilotoitu toimintamalli, missä 

osaksi sosionomikoulutuksen opintoja (AMK) tuotiin lastensuojelun kokemusasiantuntijoita ja lastensuojelun 

ammattilaisia opiskelijoiden ja opettajien pariin työelämäosaamisen vahvistamiseksi. 

  

Yhdyspintaosaamisen merkityksenä nähdään korostuvan erityisesti uudistuksen valmistelu- ja käynnistysvaiheessa, 

jolloin se antaa parhaat asenteelliset ja rakenteelliset valmiudet tukea uudistuksen onnistumiseen ja lisää 

luottamusta eri toimijoiden välille. Ammattirajat ylittävä LAPE-muutosohjelma, muutosagenttitoiminta ja 

hallinnonuudistus uusine yhdyspintoineen merkitsevät niin suurta muutosta palveluiden toteuttamisessa, että se tulee 

muuttamaan koulutusten, tutkintojen ja ammattien muotoja ja sisältöjä. Toisaalta yhdyspintaosaamista on 

mahdollista kartuttaa myös tietoa jakaen hyvistä käytännöistä vertailukelpoisista tilanteista muun muassa kuntien 

sisällä tai kuntien ja nykyisten kuntayhtymien kesken sekä verkostojohtamisen yleisempiä malleja hyödyntäen. 

  

Sivistystoimen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyötä vahvistamaan on eri puolella Suomea aloittanut 

sivistystoimen johdon yhteistyötä vahvistavia sivistystoimen kunta-agentteja. Kunta-agenttien tehtävänä on vahvistaa 

erityisesti sivistystoimen osallistumista kuntien ja tulevien maakuntien yhdyspintatyön rakenteiden ja toimintamallien 

luomiseen. 
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Henkilöstöä ja osaamista koskevat kehityskohteet sisote-kokonaisuudessa 

Kehityskohteet kunnissa: 

− Haasteita on tunnistettu palvelujen yhdenvertaisen saatavuuden toteutumisessa kunnissa, joiden 

resurssit ovat erilaiset ja toimintatavat ja käytännöt vaihtelevat. Esimerkiksi kunnan pieni koko ja 

syrjäinen sijainti saattavat aiheuttaa ongelmia koulutetun työvoiman (kuraattorit, psykologit) 

saatavuudessa 

Kehityskohteet maakunnissa: 

− Osaamisen jakaminen ja henkilöstöpooliajattelun kehittäminen mm. kuraattorit, psykologit, 

sosiaalityöntekijät, erityisopettajat 

Muut yleiset kehityskohteet: 

− Koulutusohjelmien uudistaminen yhteistyötä tukeviksi 

− Erityistason jalkautuminen perustasolla edellyttää uusien konsultaatiomuotojen ja uudentyyppisen 

yhdessä työskentelyn kehittämistä sekä soten sisäisten vertikaalisten yhdyspintojen hyvää hallintaa 

− Siirtymä erikoissairaanhoidon (ja usein myös lastensuojelun) raskaista palveluista ongelmien 

varhaiseen tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn edellyttää tieteellistä tutkimustietoa päätöksenteon 

tueksi. Useat vaikuttavat ehkäisevät menetelmät liittyvät vanhemmuustaitoihin. Myös kiusaamiseen 

ja ryhmästä syrjäytymisen ehkäisemiseen on kehitetty vaikuttavia interventioita. Näiden toteutusta 

tulisi jatkossa kehittää yhdyspintajohtamisena. 

 

TILAT, KIINTEISTÖT JA SOPIMUKSET 
 

Maakuntien ja kuntien tulee yhteistyössä kartoittaa tilatarpeiden muutokset tulevan uudistuksen edellytysten 

mukaisesti ja laatia yhteinen tilastrategia, joka tukee lasten-, nuorten ja perheiden palvelujen muutosta. Kuntien 

tulee jatkossa tarjota erityisesti sivistystoimen kiinteistöjä sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden käyttöön 

joustavan asioinnin helpottamiseksi. Muun muassa maakunnan ja kuntien palveluverkkosuunnitelmia sekä toimitiloja 

koskevia investointisuunnitelmia on tarpeen käsitellä maakuntien ja kuntien kesken edellä esitettyjä toimintamalleja 

soveltaen. Myös esimerkiksi perhekeskustoimintamalli vaatinee yhteiset tila- ja kiinteistösuunnitelmansa kuntien ja 

maakuntien kesken. 

 

Selvityksen asiantuntijat näkivät, että maakunnan ja kuntien on suositeltavaa tehdä yhteinen LAPE-sopimus, jossa 

kuvataan konkreettisesti maakunnan ja kuntien väliset keskeisimmät yhteistyö-, työnjako- ja resurssikysymykset. 

Sopimus voi olla myös maakunnan ja useamman kunnan yhteinen, mikäli kuntien välinen yhteistyö on tiivistä. 

Sopimukseen on mahdollista liittää myös lasten-, nuorten ja perheiden palvelujen ja hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämisen kannalta keskeisiä järjestöjä, oppilaitoksia, seurakuntia ja muita toimijoita. 

  

Maakunta ja kunnat laativat myös yhteisen palvelu- ja hyvinvointilupauksen osana valtuustokausien alussa laadittavaa 

lakisääteistä maakunnan ja kuntien strategiaa. Palvelu- ja hyvinvointilupaus kuvaa valtuustojen tahtoa ohjata ja 

kehittää lasten-, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja arjen sujuvuutta maakunnan alueella. 

 

Tiloja, kiinteistöjä ja sopimuksia koskevat kehityskohteet sisote-kokonaisuudessa 

Kehityskohteet kunnissa: 

− Sivistystoimen kiinteistöjä sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden käyttöön joustavan asioinnin 

helpottamiseksi 

− Sivistystoimen kiinteistöjä kulttuuri ja vapaa-ajantoimintojen (matalan kynnyksen harrastetoiminta) 

käyttöön terveyden ja hyvinvoinnin sekä perhekeskustoiminnan edistämiseksi 

Kehityskohteet maakunnissa: 

− Palvelulupaukset ja palvelusopimukset 

− Perhekeskustoimintamallin sopimukset 

Muut yleiset kehityskohteet: 

− Tilojen tarjoaminen järjestötoimijoille ja seurakunnille sekä yksityisille 

− Sopimukset ja yhteistyömallit muiden kuin kunnallisten toimijoiden kanssa 

− Kulttuuritarjonta osana sosiaali- ja terveystoimea 
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TIETOJÄRJESTELMÄT JA TIEDON HALLINTA 
 
Yhdyspintojen saumattoman toiminnan mahdollistaja tai este on ennen kaikkea tiedon kulku ja tiedolla johtaminen. 

Maakuntien ja kuntien on palvelujen järjestäjinä välttämätöntä kehittää hyvinvointitiedon hyödyntämistä yhdessä. 

Asiantuntijat näkivät, että etenkin hyvinvointisuunnitelmat ja -kertomukset ovat tärkeitä tiedon kokoamisen välineitä. 

Sähköisten hyvinvointikertomusten kehittämistyö tarjoaa hyvän alustan yhteiselle tietopohjan ja tietojohtamisen 

vahvistamiselle. 

  

Tiedolla johtamisen käytäntöjä ja menetelmiä kehitettäessä on tunnistettava eri tasot, joilla tietoa hyödynnetään. 

Ongelmia on tiedon kulkemisessa asiakkaan mukana, tiedonkulussa organisaatioiden välillä ja tietojen 

kumuloitumisessa yhtenäiseksi tietovarannoksi. Kehittämisessä onkin tärkeää huomioida niin asiakkaan, organisaation 

kuin koko palvelujärjestelmän näkökulmat. Yhteinen asiakassuunnitelma ja moniammatilliset tiimimallit nähdään 

paitsi toimijoita, myös tietoja integroivina ratkaisuina joihin tulevaisuudessa halutaan panostaa. Tiedon hallinnan 

näkökulmasta haasteita aiheuttaa se, että sivistystoimella ja sosiaali- ja terveystoimella on omat tietojärjestelmänsä 

(ja lakinsa) joiden puitteissa tietoa kerätään. Tietojen yhdistäminen muissa kuin tutkimuksellisissa tarkoituksissa on 

toistaiseksi hankalaa tai mahdotonta. Eksotessa LAPE-muutosohjelman kaudella toteutettiin ennakoivan analytiikan 

pilotti, missä integroitiin sivistystoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen aineistoja. PIlotti loi alustavaa näkemystä 

siihen, että tietoja integroimalla voisi palvelutarpeen ennakoimista ja toimenpiteiden kohdentamista tehdä entistä 

paremmin nykyaikaisin menetelmin. 

 
Tietojärjestelmiä ja tiedon hallintaa koskevat kehityskohteet sisote-kokonaisuudessa 

Kehityskohteet kunnissa: 

− Tiedon rakenteinen ja yhdenmukainen kirjaamismuoto 

Kehityskohteet maakunnissa: 

− Eri rekisterinpitäjä hyte-tiedoilla ja sote-tiedoilla 

Muut yleiset kehityskohteet: 

− Kuntien ja maakuntien erilliset tietojärjestelmät ja rekisterit 

− Tiedolla johtamisen mahdollistamiseksi lasten-, nuorten ja perheiden palveluissa tulee kyetä 

rakentamaan selkeä juridinen pohja, tekniset järjestelmät ja toimintakulttuuri, joka tukee sitä, 

että kukin viranomainen voi hyödyntää tietoa eri lähteistä tietosuojasta huolehtien 

− Paljon palveluita tarvitsevien asiakasryhmien palveluiden integrointi, yhteiset asiakassuunnitelmat 

sekä tiedon kulkeminen 

− Maakunnilla ja kunnilla tulisi olla käytössään tietojärjestelmä tai tietojärjestelmiä integroiva alusta, 

joka mahdollistaisi lapsen yksilöllisen opetussuunnitelman, koulussa annettavan psykososiaalisen 

tuen, terveydenhuollon kuntoutussuunnitelman ja/tai lastensuojelun näihin liittyvien 

interventioiden koordinoinnin 

− Valtakunnallinen vertailtavuus ja kokonaiskuvan muodostaminen nivelpintatoiminnoista ja niiden 

toimivuudesta (mittarit) 
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4.3 Työllisyydenhoito 

Kuva 8. Yleiskuva työllisyydenhoidon yhdyspinnan valmistelutyöstä ja keskeisistä kehityskohteista. 

 

 
Kuva 9. Keskeisiä yhdyspintanäkökulmia työllisyydenhoidossa. 
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PALVELUT JA TEHTÄVÄT 

 

Työllisyydenhoidossa työnhakijoiden palveluista ja palveluprosessista vastaa nykyisin valtio (ELY-keskukset ja TE-

toimistot) ja työnhakijan palveluprosessin keskeisistä osista säädetään julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun 

lain 2 luvussa. Maakunta- ja kasvupalvelu-uudistuksen sekä julkisia rekrytointi- ja osaamispalveluita koskevan 

lakiuudistuksen myötä vastuu työllisyyspalveluiden järjestämisestä oli tarkoitus siirtyä valtiolta maakunnille. Palvelut 

voidaan tuottaa joko julkisen työvoimapalvelun omatuotantona tai ulkoisin palveluostoin tai kumppanuusjärjestelyin 

yksityisiltä palveluntuottajayrityksiltä tai järjestöiltä. Vastuuta erityisesti vaikeasti työllistettävistä on kuitenkin viime 

vuosina siirretty hyvin paljon valtiolta kuntien vastuulle ja viime vuosina on ollut myös tähän liittyviä kokeiluja 

käynnissä (mm. Työllisyyden kuntakokeilu 2012–2015, julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueelliset kokeilut 

2017–2018). Kunnat tuottavatkin yleisen toimialan puitteissa omaehtoisesti erityisesti pitkäaikaistyöttömille erilaisia 

työllistymistä edistäviä palveluita, järjestävät työkokeilupaikkoja ja ovat vastanneet pääosin esimerkiksi 

kuntouttavasta työtoiminnasta. Valtion ja kuntien työllisyyspalveluiden ohella järjestökentällä on tärkeä rooli tarjota 

erityisesti pitkäaikaistyöttömille työskentelymahdollisuuksia sekä työllistymistä edistäviä että työssä selviytymistä 

tukevia palveluja. (Valtakari et al. 2018) 

  

Kuntien lakisääteiset palvelut ja velvoitteet työllisyydenhoidossa liittyvät erityisesti ikääntyvien 

työllistämisvelvoitteeseen (Laki julkisista työvoima- ja yrityspalveluista 11 luku, 1 & 2 §), aluevelvoitteeseen (Laki 

julkisista työvoima- ja yrityspalveluista 11 luku, 3 & 4 §), kuntouttavaan työtoimintaan (Laki kuntouttavasta 

työtoiminnasta), työmarkkinatuen rahoitukseen (Työttömyysturvalaki), työttömien terveyden edistämiseen 

(Terveydenhuoltolaki), vammaisten henkilöiden työllistymistä tukevaan toimintaan ja vammaisten henkilöiden 

työtoimintaan (sosiaalihuoltolaki) sekä yhteistoimintavelvoitteeseen ja TYP-toimintaan kuntien edellä mainittujen 

lakisääteisten velvoitteiden osalta (laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta). (Lindberg 2017)
 

  

Kaikkineen työllisyydenhoidon yhdyspintoja muodostuu hyvin laajasti eri palveluiden ja tehtävien osalta maakunnan ja 

kunnan välillä (kuva 10). Valmistelutyössä on jo hyvin laajalti tunnistettu ja kuvattu palveluita ja maakunnalle 

siirtyviä tehtäviä. Kuntalaki (1 §) velvoittaa kunnat ”edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa 

sekä järjestämään asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla”. 

Olennaisimpana näkökulmana onkin kuntien elinvoimatehtävä, johon työllisyyskysymykset liittyvät hyvin keskeisesti. 

Kunnalla on yleisen toimialan puitteissa vahvat intressit vaikuttaa työttömyyden ehkäisyyn ja toisaalta työllisyyden 

kasvuun ja alueen yritysten osaavan työvoiman saatavuuden edistämiseen. Tätä kautta myös kuntien järjestämät ja 

tuottamat sivistys- ja koulutuspalvelut ovat keskeinen yhdyspinta työllisyydenhoidossa. Maakuntien vastuulle 

siirtyvissä sosiaali- ja terveyspalveluilla on myös erityisen läheinen kytkös työllisyyspalveluihin ja linkki näiden välillä 

on palveluprosesseissa oltava saumaton. Nykyisin erityisesti TYP ja Ohjaamo-toimintamallit ovat jo pyrkineet 

moniammatillisina ratkaisuina ja tiimeinä madaltamaan organisaatioiden välisiä rajapintoja yhdyspinnoiksi. Toisaalta 

hyvinvoinnin ja terveyden edistämisellä on keskeinen rooli ihmisten terveyden- ja toimintakyvyn ylläpitämisessä ja 

myös sitä kautta työttömyyden ennaltaehkäisyssä. Lisäksi maahanmuuttajien työllistymisen osalta kotouttaminen on 

hyvin keskeisessä roolissa maakunnan ja kunnan välillä. 
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Kuva 10. Työllisyydenhoidon keskeisiä yhdyspintoja palveluissa ja tehtävissä. 

 
Työllisyydenhoidon palveluiden ja tehtävien valmistelutyössä tunnistettuja kehityskohteita 

Kehityskohteet kunnissa: 

− Kuntien lainsäädäntöön perustuvien tehtävien lisäksi niiden tuottamien palveluiden skaala on tärkeä 

kartoittaa erilaisissa kunnissa. Kunnat tuottavat vapaaehtoisesti erilaisia työllistymistä tukevia 

palveluja, kuten yksilö- ja työvalmennusta, työpajatoimintaa sekä työhönvalmennusta. Useat kunnat 

käyttävät myös määrärahoja työnantajille myönnettäviin kuntalisiin sekä harkinnanvaraiseen 

toimeentulotukeen. 

Muut yleiset kehityskohteet: 

− Palveluiden kuvaaminen maakunta- ja soteuudistuksen valmistelussa on itsessään jo pitkällä, mutta 

työnjaossa on noussut haasteena maakunnan ja kuntien palveluiden järjestämisestä sopiminen. 

− Olennainen kysymys kunnan ja maakunnan yhdyspinnan toimivuudessa on suhde palvelutuottajiin 

(ml. oppilaitokset) ja KELAan (erityisesti joustava yhteistyö ja tiedon liikkuminen). Lisäksi 

työikäisten matalan kynnyksen palveluissa on olennaista tunnistaa tärkeä yhdyspinta mm. 

seurakuntiin, järjestöihin ja vapaaehtoistoimintaan. 

 

TALOUS JA KUSTANNUKSET 

 

Kunnilla on taloudellisia kannustimia työllisyydenhoitoon, toisin kuin maakunnalla, mutta vastaavasti ei 

lainsäädännöllisiä palveluvelvoitteita. Maakuntien rahoitus taas on sitä suurempi, mitä enemmän työttömiä. 

Pelkästään kuntien verotulot muodostavat ison intressin tässä yhteydessä työllisyydenhoitoon ja työttömyyden 

vähentämiseen. Työttömyysturvalain (1290/2002) 14 luvun 3a §:ssä säädetään työmarkkinatuen rahoituksesta. 

Työttömän kotikunnalla on velvollisuus kustantaa puolet tuen saajan työmarkkinatuesta, kun työmarkkinatukea on 

maksettu yli 300 päivää. Kun työmarkkinatukipäivät ylittävät 1000 päivää, on kunnan maksuosuus jo 70 prosenttia.  

Kunnilla on siten myös taloudellinen intressi huolehtia, että erityisesti pitkään työttöminä olleille tarjotaan 

työllistymistä edistäviä palveluita. 

 

Edelliseen problematiikkaan liittyy myös se, että kuntien talouden ja kustannusten kannalta on ongelmallista, että 

kunta ei voi saada tietoa henkilöistä, joille maksetaan työmarkkinatukea riittävän ajoissa. Erityiseksi haasteeksi on 
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tunnistettu myös se, miten toimenpiteet kohdennetaan ilman tietoa työttömien palveluhistoriasta. Tämä tiedon 

saannin oikeuden puute johtuu siitä, että kunnilla ei ole velvoitetta järjestää lakisääteisiä palveluita ja työttömyyttä 

torjutaan yleisen toimialan puitteissa. 

 
Taloutta ja kustannuksia koskevat kehityskohteet työllisyydenhoidossa 

Kehityskohteet kunnissa: 

− Kunnan tarjoamat toimitilat ja avustukset mahdollistavat ennalta ehkäisevää matalan kynnyksen 

toimintaa, joka on kustannustehokasta ja tuottaa säästöjä. Järjestöjen näkökulmasta onkin 

tunnistettu tärkeäksi, että kunnat jatkavat myös soten ja työllisyydenhoitoon kytkeytyvien 

yhdistysten toiminnan tukemista, vaikka sote-palvelujen järjestämisvastuu siirtyy maakunnalle. 

Kehityskohteet maakunnissa: 

− Maakunnan kannalta liian ahdas budjettiraami saattaa vaikeuttaa voimakkaastikin työllisyydenhoitoa 

jatkossa, mikäli sote-menot ylittävät valtion asettamat talousarvioraamit ja maakuntien on 

sopeutettava toimintansa niihin. 

Muut yleiset kehityskohteet: 

− Työmarkkinatukimaksun kohtalo ja jako kunnan ja maakunnan välillä on vielä auki. Olisi tärkeä 

rakentaa maakunnille ja kunnille yhteiset vaikuttavuustavoitteet ja kannusteet, jotka motivoivat 

yhteistyöhön. 

− Olennaiseksi haasteeksi nykytilanteessa on nostettu resurssien ja vastuun hajanaisuus. Resurssit ovat 

tälläkin hetkellä TE-puolella niukat, mikä aiheuttaa suuren kysymysmerkin tulevien maakunnan 

resurssien jatkuvuudelle ja kohdentamiselle työllisyydenhoitoon. 

 

ORGANISAATIO JA JOHTAMINEN 

 

Kuntien rooli tulevassa lainsäädännössä herättää kysymyksiä. Rooli nähdään lainsäädännön perusteella pieneksi, kun 

se liittyy yleiseen toimialaan. Kunnilla on suuri rooli työllisyyden edistämisessä ja kuntien näkökulmasta tämä olisi 

tärkeä huomioida kasvupalvelulainsäädännössä nykyistä paremmin. Uudessa lainsäädännössä kunnille ei myöskään jää 

velvoitteita, mikä on riski työllisyyden edistämisen kokonaisuuden näkökulmasta. Yleisesti ottaen kuntien edustajilla 

on tahtoa siihen, että työllisyyttä hoidetaan kokonaisvoimavarat hyödyntäen. Onkin tärkeä, että kunta ja maakunta 

molemmat tukevat toistensa onnistumista työllisyydenhoidossa ja myös tähän tähdätään kaikin keinoin molemmissa 

organisaatioissa ja johtamisessa. 

 

Maakunnan ja kunnan yhteisiksi asiakaskohderyhmiksi on tunnistettu erityisesti nuoret ja heikossa työmarkkina-

asemassa olevat työnhakijat, työvoimaa tarvitsevat yritykset sekä osaamisen kehittämisen tarpeessa olevat 

työnhakija-asiakkaat. Näiden kaikkien asiakasryhmien osalta on useita yhdyspintapalveluita, joita on kyettävä 

katsomaan laajana kokonaisuutena. 

 
Organisaatiota ja johtamista koskevat kehityskohteet työllisyydenhoidossa 

Kehityskohteet kunnissa: 

− Kunnille ja maakunnille toivotaan paljon sopimisen varaa työllisyyden kokonaisuudessa. Alueelliset 

erot suuria ja sama malli ei toimi kaikkialla. 

Kehityskohteet maakunnissa: 

− Valmistelussa on esitetty huoli maakunnan todellisiin mahdollisuuksiin johtaa tiedolla (ml. 

vaikuttavuusperusteisuus johtamisen välineenä). Lisäksi samaan asiaan liittyy maakunnan 

(palveluiden järjestäjän) kyvykkyys valvontaan, mikä on myös tunnistettu olennaisena asiana 

monituottajamalliin siirryttäessä ja vastuun hajautuessa yhä useammalle toimijalle. 

Muut yleiset kehityskohteet: 

− Jatkon kannalta olennaista on selventää ylipäätään sitä, millainen rooli valtakunnallisilla, 

alueellisilla ja kunnallisilla työllisyyspalveluilla on ja mitä integraatio eri tasoilla tarkoittaa. 

Erityisen tärkeänä asiana on noussut palveluiden järjestämisestä ja yhteisistä hankinnoista 

sopiminen sekä erilaisia tulkintoja herättänyt järjestäjä-järjestäjä sekä järjestäjä-tuottajasuhde 
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kunnan ja maakunnan välillä. Mahdollisuutta yhteistyöhön palvelujen järjestämisessä (järjestäjä-

järjestäjä) toivotaan alueilla ja esim. allianssimallin katsotaan jäävän vajavaiseksi, jos ei ole 

yhteistä palvelujen järjestämisestä sopimista. 

− Palvelutarvearvio ja palvelukoordinaation ”sijoittuminen” maakunnan ja kunnan välillä ja 

mahdollisesti myös palvelutuottajien vastuulle on tunnistettu kriittiseksi kohdaksi, johon on tärkeä 

löytää ratkaisuja. Pilotointi ja kokeilut ovat tapa selventää tätä kysymystä tarkemmin. 

− Työllisyydenhoidossa olennaista on koota ja saada olennaiset tahot yhteen ja samaan pöytään 

neuvottelemaan työllisyydenhoidon tavoitteista, palveluiden ja toimintojen yhdyspinnoista. Tässä 

korostuu kyky verkostojen johtamiseen ja neuvotteluun. 

 

PROSESSIT JA TOIMINTAMALLIT 

 

Prosessien ja toimintamallien valmistelua on tehty hyvin vahvasti jokaisella alueella. Valmistelua on kuitenkin 

haastanut se, että aluekehittämistä ja kasvupalveluita koskeva laki sekä erillislait ja ovat eläneet loppuun asti ja 

sisältävät hyvin paljon mahdollistavia rakenteita. Tämä on pitänyt pelikentän hyvin avoimena ja toimintamalleja on 

vasta hahmoteltu. 

  

Kunnan ja maakunnan tavoitteiden ja toimenpiteiden työllisyyden edistämiseksi ja toisaalta työttömyyden 

vähentämiseksi tulisi olla samansuuntaisia. Työllisyydessä on kyse kunnan ja maakunnan elinvoimasta. Tässä 

yhteydessä on siten keskeistä myös osaavan työvoiman saannista huolehtiminen sekä tarkasta tilannekuva- ja 

ennakointityöstä, minkä avulla tavoiteltavia vaikutuksia voidaan arvioida suhteessa tilanteeseen ja keinoihin. 

Työllisyydessä on kyse alueen elinvoimasta ja lisäksi työllisyydenhoidolla on vaikutus myös asukkaiden hyvinvointiin ja 

terveyteen. Jos ihmisellä ei ole töitä tai työttömyys pitkittyy, se heijastuu sote-palveluihin (mm. sosiaalityö: 

eläminen, toimeentulo ja asuminen). Tukiin liittyvien kysymysten osalta korostuu yhdyspinta KELAan. Yhä enemmän 

kyse on näiden eri näkökulmien kokonaisintegraation tavoittelusta. Yhdyspintoja muodostuu työllisyydenhoidossa 

kuntien näkökulmasta erityisesti nuorten palveluihin esim. ohjaamoihin ja työpajoihin, mikä korostuu vielä 

siirryttäessä toisen asteen koulutukseen. Lapsuuden jälkeen seuraa työllistymisen kannalta merkittäviä nivelvaiheita, 

kun siirrytään perusasteelta toisen asteen koulutukseen ja edelleen työelämään. Nuorten koulutuksen ja työelämän 

nivelvaiheet muodostavat useita yhdyspintoja, varsinkin silloin kun työllistyminen ei työttömyyden sattuessa ole 

ensisijainen tavoite. Nuoren työllistymisen tukemiseen saattaa liittyä esimerkiksi tarve osaamisen kehittämiselle ja 

toimeentuloon tai asumiseen liittyvien kysymysten ratkomiselle. Nivelvaiheissa nuorelle on tälläkin hetkellä tarjolla 

runsaasti erilaisia palveluita, joista osa on tulevaisuudessa kunnan (esimerkiksi nuorisotyö ja sivistystoimi), osa 

maakunnan (kasvu- ja sote-palvelut) ja myös valtion (sähköiset valtakunnalliset palvelut). 

 

Ohjaamot ovat muutokset keskellä. Ohjaamoiden toiminnan kannalta keskeisiä yhdyspintoja muodostuu julkisen, 

yksityisen kuin myös kolmannen sektorin välille. Ohjaamoiden tehtävänä on yhdistää työllisyys-, nuoriso-, koulutus- ja 

sote-palveluita sekä niiden tuottajia. On huomioitava, että maakunta- ja soteuudistukset tarjoavat myös 

mahdollisuuden sote- ja kasvupalvelujen integrointiin. Esimerkiksi työnhakupalveluita, sote-palveluita, Kelan 

kuntoutuspalvelut jne. voidaan toteuttaa yhtenäisempinä kokonaisuuksina myös nuorten kohdalla Ohjaamoissa. Tätä 

kautta nykyisiä rajapintoja eri toimialueiden välillä voidaan madaltaa ja häivyttää ja yhtenäistää palveluja vielä 

vahvemmin kokonaisuuksiksi palvelutarpeiden mukaisesti. 

 

Markkinoiden hyödyntämisen ja vaikuttavuusperusteisuuden merkityksen kasvaessa kasvupalveluissa, valmistelussa on 

nostettu esille, että markkinat tulevat syntymään yhä vahvemmin kasvupalveluita, sote-palveluita sekä hyvinvoinnin 

ja terveyden edistämisen palveluita yhteen nivovana kokonaisuutena. Tähän tulee myös kiinnittää huomiota 

palveluprosesseja ja -hankintoja suunniteltaessa. Kolmannella sektorilla on tärkeä rooli ja osaamista mm. matalan 

kynnyksen työtilaisuuksien tarjoajina, mikä on kuntien tiedossa hyvin vahvasti ja tunnistettu tärkeäksi 

yhdyspintakysymykseksi. Useassa maakunnassa tämä on tunnistettu ja STM:n tukema Järjestö 2.0 koostuukin 17 

maakunnallisesta hankkeesta, joiden yhteisenä tavoitteena on aktivoida järjestöjä, yhdistyksiä ja maakunnan 

asukkaita kehittämään maakuntaa ja löytämään uusia toimintamalleja myös maakunnan, kunnan ja järjestöjen 

väliseen yhteistoimintaan. Esim. Pirkanmaalla on käynnistetty verkostokiihdyttämötoimintaa ja klubityyyppistä 

organisoitumista yhteistyön tukemiseksi. 
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Prosesseja ja toimintamalleja koskevat kehityskohteet työllisyydenhoidossa 

Kehityskohteet kunnissa: 

− TYP:n rooli ja jatko on noussut vahvana huolenaiheena, sillä kunnilla ei ole jatkossa pakkoa olla 

mukana TYPeissä. Jatkuuko toimintamalli jatkossa, jos ei selkeää roolitusta? 

− Kuntien näkökulmasta on olennaista yhteisen prosessin toimivuus työvoimatarpeiden ennakoinnissa. 

Tällä hetkellä ennakointia tehdään monessa eri paikassa ja tasolla, tieto ei kulje sinne missä 

voitaisiin palveluilla tehostaa työllisyydenhoitoa ja saada myös kehitettyä työmarkkinoiden ja 

osaamisen kysynnän ja tarjonnan parempaa kohtaantoa. 

− Kunnissa tulevaisuuden haasteena tunnistaa proaktiivisesti alueen / asiakkaiden haasteita etukäteen 

sekä välittää tietoa myös maakunnalle 

Kehityskohteet maakunnissa: 

− Palvelutarvearvio ja palvelukoordinaatio: Toimialarajat ylittävä ja monialainen työ- ja 

toimintakyvyn arviointi sekä vaikuttavien palvelukokonaisuuksien räätälöinti asiakaskohtaisesti 

Muut yleiset kehityskohteet: 

− Isoin haaste on vaikeammin työllistyville kohdistetut prosessit ja kokonaisvoimavarojen 

hyödyntäminen. Tämän kohderyhmän osalta intressit sekä kustannusjakomalli ja hyödyt on 

ratkaistava kunnan ja maakunnan välillä, jotta päästään myös toimiviin prosesseihin ja 

toimintamalleihin. 

− Samaan aikaan on valmistelussa uudenlaiset hankintamallit palveluihin. Ratkaistavana on riittävät 

kannustimet ja hankintamallit yksityiselle toimijoille tuottaa toivottuja tuloksia. Jatkossa yhä 

isompi kysymys on kuntien ja maakunnan hankintojen koordinaatio ja yhteensovittaminen. On 

erittäin olennaista, että osaamista ja kyvykkyyttä kasvatetaan järjestäjätasolla yhteenliittymiin. 

ESIMERKKEJÄ TUNNISTETUISTA HYVISTÄ TOIMINTAMALLEISTA YHDYSPINNOILLA 

 

TYP- ja Ohjaamo-toimintamallit ovat molemmat jo pidempään toimineita monialaisen yhteistyön käytäntöjä ja toimintamalleja 

yhdyspinnoilla toimimiseksi ja organisoimiseksi. TYP on työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu ja yhteinen 

toimintamalli TE-toimiston, kunnan ja Kelan välillä palvellen pidempään työttömänä olleita työnhakijoita yhden luukun 

periaatteella. Ohjaamot taas ovat alle 30-vuotialle paikka ja yksi matalan kynnyksen palveluluukku, josta saa maksutonta apua ja 

tukea monenlaisiin asioihin opiskelusta ja työllistymisestä asumiseen ja kaikkeen näiden väliltä. Ohjaamoissa työskentelee mm. 

uraohjaajia, palveluohjaajia ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia. Olennaista vaikuttavuuden kannalta on se, että 

matala kynnys kerää asiakkaita, jotka eivät muuten tulisi palvelun piiriin tai tulevat palveluun nopeutetummin ja toimintamalli 

lyhentää jonotusaikaa sekä nopeuttaa palvelujen ja ratkaisun saantia. 

 

Pirkanmaan alueellisen työllisyyskokeilun toimintamalli ja kasvupalvelupilottihakemus. Strategisina tavoitteina monialaisessa 

yhteistyössä ja kasvupalvelujen pilotoinnissa on aikaansaada toimiva ja asiakaslähtöinen työllisyyden hoidon kokonaismalli, jossa 

tunnistetaan eri toimijatahojen intressit yhteisen asiakaskohderyhmän osalta sekä käytetään olemassa olevat resurssit 

tehokkaasti. Toimintamallin pohjalla on työvoima- ja yrityspalveluiden alueellinen kokeilu vuosien 2017–2018 aikana, jolloin 

rakennettiin alueellista yhteistyötä työllisyydenhoitoon kunnan ja nykyisten valtiohallinnon työvoimapalveluiden välillä. 

Valmistelussa on jo nyt nostettu vahvasti esille se, että organisoitumisen malli ei kaikkein ratkaisevin, vaan yhteistyön kyvykkyys 

ja yhteiset tavoitteet ja ymmärrys voimavarojen täydentävyydestä ja hyödyntämisestä. Keskeistä Pirkanmaan mallissa on jo 

lähtökohtaisesti asiakasryhmien tarkka profilointi, segmentointi ja tarpeen määrittely sekä näiden pohjalta panostukset 

palvelutarpeen arvioon digitaalisesti ja haastatteluresurssien kohdentaminen niihin, jotka niistä hyötyy eniten. Tämän jälkeen 

kyse on vahvasta ja osuvasta palveluohjauksesta palveluohjelmiin tai yksittäisiin ”täsmäpalveluihin”. Heikossa työmarkkina-

asemassa olevia henkilöitä ohjataan yhteistyönä toteutettuun monialaiseen palveluntarvearviointiin. Monialaisessa 

palveluntarvearvioinnissa tehdään päätös: a) Maakunnan resurssien käytöstä (sote, kasvupalvelut), b) kunnan resurssien käytöstä, 

jos kunta mukana elinvoimapalveluilla, c) Kelan resurssien käytöstä, jos Kela mukana ja d) arvioidaan ketkä asiakkaista hyötyvät 

kasvupalveluista. Ne, joiden ei arvioida hyötyvän kasvupalveluista, tehdään ohjaus muihin palveluihin (esim. sote, pitkäkestoinen 

koulutus, kuntoutus (KELA) jne.). 

 

Seinäjoelle on rakennettu työllisyysallianssia (kaupunki, Kela, ELY, Sedu, TE-toimisto). Tämän valmistelun sisällä on viety 

eteenpäin sote- ja kasvupalveluiden integraatiota. Allianssi on testaus kasvupalvelut-sote-rakenteesta ja toiminta perustuu 

nykylainsäädäntöön. Palvelua on mallinnettu Seinäjoella asuvien 1800 työmarkkinatukea saavan osalta. Allianssin olennaisin 

toiminnallinen tavoite on ajoittaa asiakkaalle palvelut osuvasti ja oikeaan kohtaan. Ennen kaikkea allianssilla haetaan 

työmenetelmää, sopimusta (ml. rahoitus) ja sitoutumista yhteistyöhön ja toimintamalliin. Siten allianssi on toimijoiden 

menetelmät ja tavan työskennellä siten, että roolit ja vastuut on kuvattuna. 
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Jatkossa tarvitaan syvempää allianssiyhteistyötä ja oikeita yhteishankintoja, sillä tulevaisuudessa 

kehittämisen kohteena on laajat sote-, hyte-, työvoimapalveluita yhteen nivovat markkinat. 

− Työllisyydenhoidon kokonaisuutta kehitettäessä on syytä huomioida kuntien läheinen suhde 

kolmannen sektorin toimijoihin ja työpajoihin (ml. välityömarkkinat ja hanketoiminta). 

− Keskeistä on myös rakentaa maakunnan ja kunnan yhteisiä matalan kynnyksen palveluja ja sopia 

palvelupisteistä sekä niiden rahoituksesta (esim. kohtaamispaikat, asiointipisteet, terveyskioskit, 

perhekioskit, ohjaamo jne.) 

− Työvoimakoulutus, tutkintotavoitteiden siirtyminen OKM:öön on nähty heikentävän kohdentamisen 

mahdollisuuksia alueilla. Tämä on tärkeä osa tarkastella osana uudistusta ja ennen kaikkea tärkeä 

selventää, milloin käytetään minkäkin hallinnonalan budjettia ja rahaa. Tarvitaan vahvempaa 

roolijakoa esim. siinä, että kannattaako työllisyydenhoidon määrärahoilla rahoittaa lyhytaikaista 

koulutusta. Iso osa työllisyydenhoidon määrärahoista alueella menee koulutuksiin ja asiakkaille 

vaihtoehtoja on paljon. Alueilla kaivataan isoihin linjoihin selkiytystä. 

− Tukiin liittyvien kysymysten osalta korostuu yhdyspinnan toimivuus KELAan 

− Palveluprosessin näkökulmasta on olennaista, että monilta osin palveluprosessi sähköistyy ja yhä 

suurempi painoarvo ”perus työnhakija-asiakkaiden” kohdalla on digitaalisten työkalujen 

hyödyntämisessä. Tämä edellyttää myös yhteistä sopimista kunnan ja maakunnan välillä 

toimintatavoista ja työkalujen hyödyntämisestä. 

 

HENKILÖSTÖ JA OSAAMINEN 

 

Henkilöstön ja osaamisen kannalta valmistelussa on nähty erityisen tärkeänä, että todellinen palvelutarve nähdään 

kokonaisuutena. Puutteet kokonaiskuvassa voivat johtaa joissain tapauksissa työttömyyden pitkittymiseen. Yhä 

tärkeämmäksi henkilöstön ja osaamisen näkökulmasta nousee jatkossa maakuntien ja kuntien kyvykkyys rakentaa 

osaamistaan strategisesti palvelukokonaisuuksien kehittäjinä ja palveluiden hankkijoina (ml. markkinoiden luojina, jos 

vaikuttavuusperusteisuus kasvaa). Monialaisen työn (esim. ohjaamot) tuloksellisuuden kannalta keskeistä on 

verkostojohtaminen ja asiakkaan kokonaistilanteen tarkastelun mahdollisuus. 

 

Henkilöstöä ja osaamista koskevat kehityskohteet työllisyydenhoidossa 

Kehityskohteet kunnissa: 

− TYP:n henkilöstön sijoittuminen jatkossa on vielä monilta osin auki. Vain osa moniammatillisissa 

yhteispalveluverkostoissa työskentelevistä henkilöistä toimii maakunnalle siirtyvien sosiaali- ja 

terveyspalveluiden alla. Noin 2/3 verkostoista sijoittuu kuntien organisaatiossa muualle kuin 

sosiaali- ja terveyspalveluihin. 

Kehityskohteet maakunnissa: 

− Hankinta- ja sopimusosaamisen turvaaminen ja rakentaminen työllisyyspalveluita kilpailutettaessa 

Muut yleiset kehityskohteet: 

− Henkilöstön sijoittuminen yhteispalvelupisteisiin on vielä selvitettävä tarkemmin. 

 

TILAT, KIINTEISTÖT JA SOPIMUKSET 

 

Nykyisiä (palvelu- ja osto)sopimuksia erityisesti kuntien osalta työllisyydenhoidossa ei ole systemaattisesti perattu läpi 

niin, että KEHAn ja alueellisen valmistelun välillä olisi selkeä kuva sopimusten ja toimitilojen nykytilasta ja 

tulevaisuudesta. KEHA on valmistelussa hoitanut sopimusten ja tilojen tarkastelua koko maan tasolla (ml. 

toimipisteverkko ja yhteispalvelupisteitä koskevat kysymykset), mutta ei ole vielä jalkautunut alueille, eri työryhmissä 

kyllä tullut). Maakunnissa taas on tehty enemmän yleisesti kokonaisuutena eri sektoreiden osalta kartoitusta tiloista, 

kiinteistöistä ja sopimuksista. Jakautuvien vastuiden takia yhdistämistä ja kokonaistarkastelua ei vielä olla tehty. 

 

(Monialaiset) yhteispalvelupisteet on tunnistettu erilaisten kokeilujen myötä hyvin tärkeiksi toimintamalleiksi ja 

näihin tulisi panostaa myös jatkossa maakuntien ja kuntien yhteistyönä.  
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Tiloja, kiinteistöjä ja sopimuksia koskevat kehityskohteet työllisyydenhoidossa 

Kehityskohteet kunnissa: 

− Iso kysymys sopimusten osalta on se, miten jatkumo ja nykyisten sopimusten jatko turvataan sekä 

miten kunta ja maakunta voivat näistä yhdessä sopia. Kasvupalvelumarkkinoilla on epäselvyys 

nykyisten sopimusten jatkosta ja tuottajien osalta moni sopimus katkolla. Monet pienet kaupalliset 

toimijat ovat vaikeuksissa; epäselvyys sopimusten jatkossa sekä sopimusten ja hankintamallien ja 

kriteerien epäselvyys vaikeuttaa kasvupalvelumarkkinoiden kehittymistä. 

− Toimivien tila- ja kiinteistöratkaisujen ja niiden rahoituksen selvittäminen. 

Kehityskohteet maakunnissa: 

− Tilojen ja kiinteistöjen jakautuminen ja rahoitus yhdyspintatehtävien osalta. 

 

TIETOJÄRJESTELMÄT JA TIEDON HALLINTA 

 

Valmistelussa (asiakas)tietojen yhteiskäyttö, tietojen saanti ja luovutus on tunnistettu yhdeksi tärkeimmäksi asiaksi 

maakunnan ja kunnan yhdyspinnan toimivuudessa. Isona haasteena valmistelussa on koettu se, että 

nykylainsäädännöllä eikä myöskään valmisteilla olevalla lainsäädännöllä voi allianssisopimuksella luovuttaa 

viranomaisen käsittelemiä asiakastietoja allianssiosapuolten kesken. Asiakkaan suostumuksella tietoja voi luovuttaa, 

mutta käytännössä tämäkin on osoittautunut hyvin haasteelliseksi käytännöksi. Asiakkuuksien hallinta korostuu 

erityisesti isojen asiakasmäärien kanssa toimiessa kaupunkiseuduilla. 

 

Kunta ei pääse jatkossa TE-puolen tietojärjestelmiin ja tästä on käyty vilkasta keskustelua ja selvitystä, mikä on 

mahdollista (tietosuoja)lainsäädännön sekä mahdollisten tulevien tietojärjestelmien ja asiakasrekisterien kannalta. 

Uudistuksen myötä TYPPI-asiakastietojärjestelmä lakkaa kokonaan, mikä on myös aiheuttanut epäselvyyttä tietojen 

yhteiskäytössä ja jakamisessa. 

 

Olennaisena näkökulma valmistelussa on tunnistettu myös digitaalisten palveluiden korostuva merkitys ja näihin 

palveluihin ohjaaminen 

 

Tietojärjestelmiä ja tiedon hallintaa koskevat kehityskohteet työllisyydenhoidossa 

Muut yleiset kehityskohteet: 

− Tiedonhallinnan ja asiakastietojen vaihdon kehittämisen osalta on tärkeä tunnistaa tehtävät 

asiakkuuksien hoitamiseksi. Tiedonvaihdon ongelmat on ratkottava sitä kautta, että tietojen 

luovutus on mahdollista tahojen välillä, jotka pyrkivät ratkaisemaan saman asiakkaan ongelmaa. 

− Tietojen vaihdon ja saannin kannalta Kuntaliitto on esittänyt mm. kolme eri tyyppistä ratkaisua: 

1. Maakuntalakiehdotus mahdollistaa kasvupalvelutehtävien delegoinnin kunnille (ehdotuksen 7.2 §). 

Tämä edellyttäisi kuitenkin säännöstä kasvupalvelulaissa. Säännös ei olisi maakuntaa velvoittava 

mutta antaisi kunnalle mahdollisuuden hoitaa sopimusperusteisesti viranomaistehtävää maakunnan 

puolesta. Tällöin kunnilla olisi suoraan lain nojalla oikeus saada tietoja asiakkaista. 

2. Toinen vaihtoehto olisi säätää kunnalle vapaaehtoinen työllisyydenhoidon tehtävä, jota kunta voi 

hoitaa maakunnan ohella tai sijasta. Koska kumpaakaan edellä olevista vaihtoehdoista ei ole haluttu 

käyttää ja koska yleisen toimialan ei katsota riittävän perusteeksi tiedonsaannille, on yhtenä 

vaihtoehtona yksilöidä kunnan tehtävät ja tarvittavat tiedot tehtäväkohtaisesti kasvupalvelujen 

asiakastietolaissa. 

3. Lisäksi yhtenä tarkastelun kohteena ollut asiakkaan vapaaehtoiseen suostumukseen perustuva 

mahdollisuus luovuttaa työhallinnon asiakasta koskevia tietoja kunnille. Tämä selvitystyö on vielä 

kesken, mutta lakiesityksen perusteluissa on varsin epäselvästi ilmaistu, aikooko TEM jatkaa 

suostumukseen perustuvan käsittelyperusteen arviointia. Suostumus tulee kyseeseen vain 

tilanteissa, joissa kunnan palvelun käyttäminen tai käyttämättä jättäminen ei vaikuta henkilön 

oikeudelliseen asemaan. Suostumuksen on siis perustuttava aitoon vapaaehtoisuuteen. 

− Tiedon hallinnassa ylipäätään korostuu digitaalinen tiedon kerääminen ja palveluprosessin 

digitalisointi mahdollisimman pitkälle 
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4.4 Alueiden käyttö 

 
Kuva 11. Yleiskuva alueiden käytön yhdyspinnan valmistelutyöstä ja keskeisistä kehityskohteista. 

 

 

Kuva 12. Keskeisiä yhdyspintanäkökulmia alueiden käytössä. 
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PALVELUT JA TEHTÄVÄT 

 

 
Kuva 13. Alueiden käytön keskeisiä yhdyspintoja palveluissa ja tehtävissä. 

 

Palveluverkon rakentaminen on kuntanäkökulmasta hyvin sensitiivistä. Henkilöliikenteen palvelujen järjestämisellä on 

kiinteät sidokset liikennejärjestelmätyöhön, ja maankäytön sekä liikkumisen palveluiden ja infran (pysäkit, 

terminaalit, liityntäpysäköintipaikat) sekä julkisten palveluiden verkon suunnitteluun. Myös ympäristötoimi (suojelu, 

ympäristöasioiden yleistehtävät sekä ympäristöterveydenhuolto) on mukana alueiden käytön suunnittelussa. 

Maakunnan tehtäväalaan kuuluu kulttuuria koskevien suunnitelmien ja kehittämistoimenpiteiden yhteensovittaminen 

osana maakuntastrategian ja -ohjelman sekä maakuntakaavoituksen toteuttamista.  

 

Alueiden käytön palveluiden ja tehtävien valmistelutyössä tunnistettuja kehityskohteita 

Muut yleiset kehityskohteet: 

− Millä tavalla kaavoituksella pystytään kehittämään erityisryhmien asumista? 

− Liikenneviranomaisen intressien vaaliminen kuntien kaavoituksessa? 

 

TALOUS JA KUSTANNUKSET 

 

Erityisesti kaupungeissa, mutta myös niiden ulkopuolella kaupunkisuunnittelulla ja muulla maankäytön suunnittelulla 

on merkittävä vaikutus joukkoliikenteen järjestämismahdollisuuksiin ja -kustannuksiin 

 
ORGANISAATIO JA JOHTAMINEN 

 

Maakuntauudistus tuo alueille kaksi itsehallinnollista toimijaa, jotka molemmat toteuttavat lakisääteistä alueiden 

käytön suunnittelutehtäväänsä eri tasoilla. Toiminnan avoimuudella on erityistä merkitystä sosiaali- ja 

terveydenhuollossa sekä kaavoituksessa ja rakentamisessa. Sen vuoksi ilmoitusvelvollisuus (sidonnaisuudet) koskisi 

myös sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain sekä maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamia 

tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä. Kun toimielimen varajäsenistä olisi lain 30 §:n mukaan voimassa, mitä 

varsinaisista jäsenisistä säädetään, velvollisuus koskisi myös toimielinten varajäseniä. Lisäksi velvollisuus koskisi 

maakunnan liikelaitoksen johtokunnan jäseniä ja johtajaa.  
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On iso kysymys, ovatko kunta ja maakunta tasavertaisia kumppaneita? Maakuntakaavassa osoitetaan maakunnan 

alueiden käytön linjaukset ja ratkaisut ja yleis- ja asemakaavoissa vastaavasti kuntien maankäytön linjaukset ja 

ratkaisut. Kulttuuriympäristön rajapintoihin liittyvissä selvityksissä on tullut esille aluesuunnittelun ja aluekehityksen 

välinen rajapinta, ja miten kulttuuriympäristöt saadaan sidottua molempiin tavoitteinaan kulttuuriympäristön 

säilyttäminen ja käytön edistäminen. 

 

Yksi tapa ajatella kaavajärjestelmää on tonttipalveluketjun, joka karrikoidusti alkaa maakuntakaavasta ja päättyy 

rakennuslupaan, näkökulmasta. Tämä ei tarkoita sitä, että alueiden käytön suunnittelun ainoa tavoite olisi 

tonttituotanto vaan kyseessä on nimenomaan spesifinen näkökulma. Tästä perspektiivistä kaikkien ketjun osien pitäisi 

hoitaa oma osansa, jotta lopputulos on asiakkaalle mahdollisimman hyvä. Kriittisten näkemysten perusteella tämä ei 

toteudu nykytilassa. Tonttipalveluketjuajattelun näkökulmasta maakunta voisi tarjota strategisen kulman palvella 

asiakasta tonttipalveluketjussa mahdollisimman hyvin. Tämä vaatii kuitenkin eri toimijoilta yhteistä tahtotilaa.  

 

Organisaatiota ja johtamista koskevat kehityskohteet alueiden käytössä 

Kehityskohteet kunnissa: 

− Kuntien kiinnostus osallistua alueiden käytön yhteiseen maakunnalliseen valmistelutyöhön on ollut paikoin 

heikkoa 

Muut yleiset kehityskohteet: 

− Strategisen ajattelun jalkauttaminen osaksi alueiden käytön kokonaisuutta. Tämä on toimivan 

yhdyspintatyöskentelyn välttämätön edellytys. Iso kysymys, miten maakuntien ja kuntien strategiset intressit 

saadaan kohtaamaan toisensa. Ratkaisuja tähän voisivat olla yhteiset hankkeet ja yhteiset kehittämisalustat, 

jotka rahoitettaisiin yhteisesti. Esimerkiksi liikenteen kokonaisuudessa kokonaisuusajatteluun ja 

strategisuuteen kyetään alueiden käyttöä paremmin. 

− Kunnan ja maakunnan roolia olisi hyvä selkeyttää: Missä määrin maakunnalla on mahdollisuudet vaikuttaa 

kuntiin ja toisaalta muuttuvatko kunnan mahdollisuudet vaikuttaa alueiden käytön kokonaisuuteen? Syntyykö 

hierarkiaa maakunnan ja kunnan välille? 

− Uhkat: Keskinäiset ristiriidat alueella, luottamuksen rakentaminen, tavoitteellisten yhdyspintojen 

tunnistaminen, ristiriitatilanteiden ennakoiminen ja keinojen mallintaminen 

 

PROSESSIT JA TOIMINTAMALLIT 

 

Välttämätön edellytys alueiden käytön suunnittelun uusissa rooleissa menestymiseksi on toimiva koordinaatio ja 

yhteistyö maakunnissa. Toimivat yhteistyösuhteet edellyttävät, että toimijoiden alueiden käytön suunnitteluun 

liittyvistä tavoitteista ja lähtökohdista keskustellaan yhteistyön kuluessa avoimesti. Kuntien ja maakuntien välisiä 

lakisääteisiä yhteistyömuotoja ovat muun muassa viranomaisneuvottelut, lausunnot ja kehittämiskeskustelu (jotka 

olisivat maakuntauudistuksen yhteydessä muuttuneet yhteistyötapaamisiksi. Lisäksi maakunnat olisivat voineet antaa 

muuta asiantuntija-apua ja koulutusta kunnille. Tunnistamalla tavoitteellisia yhdyspintoja maakuntien ja kuntin 

välisessä yhteistyössä voidaan sekä torjua mahdollisia uhkia että mahdollistaa alueiden käytön suunnittelun 

kehittyminen maakunnassa. Näiden tunnistaminen sekä avoin vuoropuhelu kuntien ja maakunnan välillä ovat keskeisiä 

asioita kokonaisuuden suunnittelussa.  

 

Yhteistyö kaavoitusprosesseissa on tärkeää myös maakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnittelussa ja 

väyläsuunnittelussa, jotka olisivat tulleet maakuntien tehtäväksi. Tähän kokonaisuuteen vaikuttaa myös 

asuntopolitiikka ja kohtuuhintaisen asuntotarjonnan turvaaminen kunnan tehtävänä. Vaikuttaa olennaisesti soten 

toimintaedellytyksiin niin työnantajanäkökulmasta kuin asukkaiden hyvinvoinnin ja taloudellisen toimintakyvynkin 

näkökulmasta. 
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Prosesseja ja toimintamalleja koskevat kehityskohteet alueiden käytössä 

Muut yleiset kehityskohteet: 

− Valmistelussa on jo huomattu, että on tärkeä tavoitella terveydensuojelun mukana olemista 

terveysvaikutusten arvioinnissa jo kaavoitusvaiheessa. Tätä on pystytty viemään myös käytäntöön. 

Uudistuksessa on riskinä yhteyden katoaminen, kun jakaudutaan kahteen organisaatioon. 

 

  

ESIMERKKEJÄ TUNNISTETUISTA HYVISTÄ TOIMINTAMALLEISTA YHDYSPINNOILLA 

 

Valtioneuvoston kanslian rahoittamassa Alueidenkäytön suunnittelu ja maakuntauudistus (AAMU)-hankkeessa on tunnistettu hyviä 

käytäntöjä, jotka auttavat hyödyntämään uudistuksen mahdollisuuksia, hallitsemaan tunnistettuja uhkia sekä takaamaan hyvän 

suunnittelun edellytyksiä. Hyviksi käytännöiksi on tunnistettu mm. (Päivänen et al 2018): 

- Verkostojohtaminen (Pohjois-Savon liitto) 

- Ilmastonmuutoksen vaikutusten käsittely maakunnallisena kysymyksenä (Uudenmaan liitto) 

- Oikeudellisen osaamisen varmistaminen (ELY-keskusten hyvät käytännöt) 

- Liikennejärjestelmän ja yleiskaavan yhteensovittaminen (Oulun kaupunkiseutu) 

- Pirkanmaan seudullinen aluetietopalvelu (Pirkanmaan liitto)  

 

Etelä-Karjalassa puhutaan kolmijalkaisen jakkaran mallista, jossa kulttuuriympäristöt kiinnitettäisiin osaksi koko maakunnallista 

organisaatiota. Aluekehityksessä, aluesuunnittelussa ja sosiaali- ja terveyspuolella työskentelisi jokaisessa yksi henkilö, joka olisi 

vastuussa kulttuuriympäristöasioista. 
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4.5 Varautuminen 

 
Kuva 14. Yleiskuva varautumisen yhdyspinnan valmistelutyöstä ja keskeisistä kehityskohteista. 

 

 
Kuva 15. Keskeisiä yhdyspintanäkökulmia varautumisessa. 
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PALVELUT JA TEHTÄVÄT 

 

 

Kuva 16. Varautumisen keskeisiä yhdyspintoja palveluissa ja tehtävissä. 

 

Maakunnan tulee huolehtia alueellaan toimivien viranomaisten, kuntien, elinkeinoelämän ja järjestöjen yhteiseen 

varautumiseen liittyvistä tehtävistä. Maakunnan tehtäväksi esitetty yhteensovittaminen varautumisessa koskeekin 

maakuntakonsernin lisäksi myös alueen muiden viranomaisten, kuntien ja muiden toimijoiden varautumisen 

yhteensovittamista siltä osin, kuin kysymys on yhteisestä varautumisesta. Elinkeinoelämällä tarkoitetaan tässä 

yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen kannalta kriittisiä yrityksiä. Maakunnan tulee huolehtia alueella toimivien 

viranomaisten, kuntien, elinkeinoelämän ja järjestöjen yhteiseen varautumiseen liittyen alueellisesti merkittävien 

riskien poikkihallinnollisen arviointityön järjestämisestä sekä turvallisuuteen vaikuttavien toimintaympäristön 

muutosten poikkihallinnollisen seuranta- ja arviointityön järjestämisestä. Tällä tarkoitettaisiin esimerkiksi määräajoin 

yhteisesti laadittavia ja käsiteltäviä katsauksia turvallisuuteen vaikuttavista toimintaympäristön muutoksista ja niiden 

mahdollisten varautumiseen liittyvien vaikutusten arvioinnista. Tehtävällä ei tarkoiteta häiriötilanteiden aikaiseen 

häiriötilanteiden hallintaan tai johtamiseen liittyvää operatiivista tilannekuvatoimintaa, joka on kulloisessakin 

tilanteessa asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten tehtäviin kuuluvaa toimintaa. 

 

Yhteiseen varautumiseen kuuluu myös alueella toimivien viranomaisten, kuntien, elinkeinoelämän ja järjestöjen 

varautumisen suunnittelussa tarpeellisen yhteistoiminnan järjestäminen. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi kokousten ja 

varautumiseen liittyvien muiden yhteisten tilaisuuksien järjestämistä, yhteisten suunnitteluprosessien toteuttamista 

ja kehittämistä sekä tiedon jakamista. Toimialakohtaiseen varautumisen alueelliseen yhteensovittamiseen sisältyisi 

asianomaisen toimialan eri toimijoiden varautumisen yhteensovittaminen sekä erityislainsäädännössä eri 

viranomaisille säädetyt tehtävät toimialakohtaisessa varautumisessa, esimerkiksi pelastustoimen viranomaiset 

johtavat eri toimijoiden pelastustoimintaan osallistumista koskevaa suunnittelua ja huolehtivat pelastustoimintaan 

liittyvän poikkeusolojen toiminnan ja suunnitelmien yhteensovittamisesta. Tarvittavasta toimialakohtaisen 

varautumisen edellyttämän yhteistoiminnan järjestämisestä vastaisivat toimialan toimivaltaiset viranomaiset.  

 

Kunnille tuotettavan nykyisen lainsäädännön valmiussuunnittelun tuessa on hyvä huomata, että kunnille on tarpeen 

antaa eväitä valmiussuunnitteluun. Maakunnan tehtäväksi ei kuitenkaan maakuntalaissa säädetä erikseen kuntien 

valmiussuunnittelun tukemista. Maakuntien yhteisen varautumisen tehtävien puitteissa toteuttava yhteistyö 

tarkoittaisi käytännössä varautumisessa ja valmiussuunnittelussa tarvittavaa keskinäistä tukea siihen osallistuville. 
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Jatkossa on mahdollista, että kunnat järjestävät yhdessä palveluita, jotka heikkenevät palveluiden lähtiessä 

maakuntiin. Palveluiden saatavuus varmistetaan varautumalla erilaisiin häiriötilanteisiin, kuten myrskyt ja tulvat, 

etukäteen. Varautuminen parantaa toimintakykyä häiriötilanteessa ja nopeuttaa siitä palautumista. Ehdotetussa 

järjestämislaissa on velvoitteita, jotka koskevat kaikkia palvelun tuottajia. Tämän mukaisesti muun muassa lain 52 §:n 

mukainen varautuminen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin koskee myös palvelun tuottajia. 

Ympäristöterveydenhuolto on monilta osin kytkeytynyt varautumiseen ja pelastustoimeen. Myös ympäristöasioiden 

yleistehtävissä on huomioitava varautuminen kunnissa ja maakunnissa sekä alueellisen varatutumisen 

yhteensovittaminen (esim. ilmastonmuutokseen sopeutuminen).  

 

Tärkeä tehtävä on myös henkisen kestävyyden väestön toimintakyvyn ylläpito. Sote sekä kasvatustoimiala lasten ja 

nuorten kautta ovat tärkeitä kumppanuuksia toimintakyvyn ylläpitämisessä. Kasvatuksen ennaltaehkäisevä merkitys on 

todella iso: ohjaa sitä, millaisia kansalaisia lapsista ja nuorista kasvaa. Ehdotetun uudistuksen haasteena on, että 

nykyinen hyvinvointitoimiala pirstoutuu. Monissa kunnissa on ns. hyvinvointitoimialan yksikkö, joka sisältää muun 

muassa sivistys-, sote-, kulttuuri- ja nuorisotoimialat. Näiden irti repiminen olisi saattanut katkoa prosesseja. 

Sosiaalipuoli on jäänyt tässä yhteydessä perinteisesti terveyspuolen varjoon, mutta erityisesti STM on pyrkinyt 

nostamaan sosiaalipuolta aiempaa vahvemmin mukaan varautumissuunnitteluun. 

 

Varautumisen palveluiden ja tehtävien valmistelutyössä tunnistettuja kehityskohteita 

Kehityskohteet kunnissa: 

− Tiedostaminen johdon tasolla, että kunta on keskeinen varautumisen toimija. Infrastruktuuri (mm. 

kiinteistöt, lämpö, sähkö ja vesi)  on pitkälti kunnilla. 

Muut yleiset kehityskohteet: 

− Pienet kunnat tarvitsevat asiantuntijapalveluita. Tällä lainsäädännöllä ei olla kuitenkaan menossa siihen 

suuntaan. Ei saisi unohtaa, että jokainen kunta vastaa peruspalveluista. Nykytilassa totuttu nojaamaan 

paljolti pelastuslaitoksen tukeen. Tässä mielessä jokainen kunta on myös jatkossa tärkeä turvallisuuden ja 

varautumisen toimija. 

 

TALOUS JA KUSTANNUKSET 

 

Talouden ja kustannusten osalta valmistelusta ei löydy suoranaisesti aineistoa. Olennaista on kuitenkin tunnistaa se, 

että kriittisten resurssien varaaminen on osa varautumistoimintaa. Resurssit ovat pääsääntöisesti toimialakohtaisia ja 

viranomaisten resurssit perustuvat useasti kapitaatioon. Pelastustoimessa on yritetty ajaa eteenpäin 

riskiperusteisuutta, jolloin rahoitus ei perustuisi pelkästään asukaslukuun.  

 

Taloutta ja kustannuksia koskevat kehityskohteet varautumisessa 

Kehityskohteet kunnissa: 

− Ei ole selvää minkä verran kunnat pystyvät vaikuttamaan oman alueensa viranomaisresursseihin valtion 

ohjaukseen perustuvassa maakuntamallissa. Nykytilassa ainakin isot kaupungit kykenevät ohjaamaan oman 

alueensa pelastustoimea.  

Muut yleiset kehityskohteet: 

− Lähtökohtaisesti jokainen vastaa oman toimintansa varautumisesta ja tällöin rahoituksen kysymykset ovat 

selkeitä. Yhteisessä toiminnassa rahoitus monimutkaistuu ja aina ei ole selvää, kenen vastuulla toiminnan 

rahoitus on. Tämä näkyy esimerkiksi tietojärjestelmien yhteydessä, jotka ovat tyypillisesti suuria 

investointeja. Niiden rahoittajasta ei ole päästy yhteisymmärrykseen esimerkiksi ministeriöiden kanssa.  

 

ORGANISAATIO JA JOHTAMINEN 

 

Maakunnalla olisi jatkossa valmiuslain 12 §:n mukainen varautumisvelvoite omassa toiminnassaan. Konserniohjeessa 

tulee olla määräykset maakuntakonsernin valmiussuunnittelusta, varautumisesta ja konsernin sisäisen varautumisen 

yhteensovittamisesta. Selvyyden vuoksi olisi syytä varmistaa, että konsernia ohjaaviin konserniohjeisiin otettaisiin 

varautumisvelvoitetta täsmentäviä määräyksiä. Häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa lähtökohtana on toimiminen 

viranomaisten normaaliorganisaatioilla. Näissä tilanteissa viranomaisten tehtävät saattavat kuitenkin muuttua tai 

lisääntyä taikka niitä saatetaan myös joutua suorittamaan nopeasti tai äkillisesti. Olosuhteiden vaatiessa tehtäviä 

voidaan joutua asettamaan tärkeysjärjestykseen. Tämä edellyttää, että häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin on 

varauduttu jo normaalioloissa. Poikkeusoloihin varautuminen liittyy usein kiinteästi myös toiminnan suunnitteluun 

poikkeusoloja lievempiä poikkeuksellisia tilanteita varten. 
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Varautumiseen kuuluu keskeisesti myös varautumista koskevien ohjeiden antaminen. Koska viranomainen voi laissa 

säädetyn tehtävänsä puitteissa antaa ohjeita ilman eri valtuutusta, ei lakiin ehdoteta otettavaksi erityistä ohjeiden 

antamista koskevaa säännöstä. Alueen kuntien, viranomaisten, järjestöjen ja elinkeinoelämän yhteistä varautumista 

yhteensovittaa maakunta. On ehdotettu, että maakuntakonsernilla voisi olla edustajat kuntien valmiusjohtoryhmissä.  

Toimialakohtaisesta varautumisesta säädetään kunkin toimialan omassa lainsäädännössä. Valtioneuvoston ja 

ministeriöiden tehtävistä varautumisen johtamisessa, valvonnassa ja yhteensovittamisessa säädetään valmiuslain 13 

§:ssä. Valmiuslain, puolustustilalain (1083/1991) ja ulkomaankaupan hallinnosta sekä tarkkailu- ja suojatoimenpiteistä 

eräissä tapauksissa annetun lain (1521/1994) lisäksi huoltovarmuutta ja varautumista koskevia määräyksiä on 

lukuisissa erityislaeissa. Ne koskevat muun muassa elintarvikehuoltoa, energiahuoltoa, liikennettä ja viestintää, 

rahoitushuoltoa, vakuutusalaa, sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja turvavarastointia. Varautumistoiminnassa on otettava 

huomioon myös Suomea sitovat kansainväliset sopimukset. Valtioneuvosto on lisäksi antanut erillisen päätöksen 

huoltovarmuuden tavoitteista (87/2013). 

 

Maakuntavalmistelu prosessina on auttanut tuomaan varautumista aiempaa enemmän johtajien agendalle ja yleiseen 

keskusteluun. Varautuminen on ollut esimerkiksi monien tapahtumien agendalla. 

 

Organisaatiota ja johtamista koskevat kehityskohteet varautumisessa 

Muut yleiset kehityskohteet: 

− Maakunnan on vaikea tosiasiallisesti hoitaa tehtävää, jos kaikki alueen kunnat eivät mukana tekemisessä. 

Liittyy 142 pykälään alueellisesta varautumisesta. Maakunta voi kutsua kuntia mukaan toimintaan, mutta ei 

pakottaa. Olisi ollut tosi epävarmaa onnistuuko yhteistyö ilman pakko. Yhteensovittamisen ja koordinaation 

välisen dynamiikan kirjoittaminen auki lainsäädäntöön on tuottanut vaikeuksia. 

− Johtuen siitä, että kunta-maakunta yhdyspintaa ei ole huomioitu: voi tulla kuntasektorille tilanteita, että 

häiriötilanteiden ja poikkeusolojen hallinta heikkenee. Esimerkiksi tilannekeskusten, hallintatilojen ja 

tilannekuvan välineden osalta kunnat ovat monesti tukeutuneet pelastuslaitoksiin. Näiden välillä on ollut 

tiivis yhteys ja pelastustoiminta on monesti konkreettisesti jäsenenä kunnan johtamistoiminnassa. Vaikka 

kunnalla on omat järjestelmät tässä yhteydessä, kunnalla on aina kestänyt kauemman saada oma 

johtamistoiminta käyntiin. Tätä ei ole lainsäädännössä määritelty. Vaikka käytännön vaihtelevat kunnissa 

todella paljon, pelastuslaitokset ovat jo nykytilassa hyvin pitkälle maakunnallisia toimijoita ja 

pääsääntöisesti kunnista erillisiä organisaatioita. 

− Ministeriöiden siiloutunut toiminta on haastanut valmistelua: eri toimialat saavat ohjeita omilta 

vastuuministeriöiltään, jotka eivät välttämättä kommunikoi keskenään. Varautuminen eri toimialoja 

läpileikkaava kokonaisuus, jolloin siiloutunut toiminta tekee varautumisen kokonaiskoordinaatiosta 

haastavaa. 

 
PROSESSIT JA TOIMINTAMALLIT 

 

Esimerkkinä varautumistoiminnasta voidaan mainita valmiussuunnitelmat, poikkeusoloja varten tehdyt 

etukäteisvalmistelut, joilla tarkoitetaan esimerkiksi teknisiä ja rakenteellisia ratkaisuja, koulutusta sekä harjoituksia. 

Yhteys pelastustoimeen sekä viestintä kuntalaisille ja eri toimijoille on keskeistä tässä yhteydessä. Alueen yhteisessä 

varautumisessa kysymys olisi toimijoiden, toimialojen, elinkeinoelämä ja järjestöt mukaan lukien, yhteistyöstä, 

horisontaalisesta verkostoitumisesta ja laaja-alaisesta varautumisen yhteensovittamisesta. Maakunnat voivat tehdä 

yhteistyötä myös keskenään huolehtiessaan tehtävistään yhteisessä varautumisessa, ottaen huomioon perustettavalle 

valtion lupa- ja ohjausviranomaiselle erikseen säädettävän valtakunnallisen varautumisen yhteensovittamistehtävän. 

 

Kokonaisuutta olisi hyvä tarkastella prosessien näkökulmasta: miten prosessit muuttuvat? Tai miten 

kokonaisarkkitehtuurin mukainen tekemisen tapa muuttuu? Jos tämä on hyvin suunniteltu, niin aukkopaikat löytyvät 

helposti. Jos tällainen tehdään, voi tuottaa lisäarvoa myös muille hallinnonaloille. Varautumisen taustalla vaikuttava 

perusajatus on se, että yhteiskunta on turvallisuuden ja varautumisen kysymyksissä verkosto, jossa keskinäisriippuvuus 

on todella voimakasta. Viime kädessä varautuminen kohdistuu pääasiassa toimijoihin eikä suoraa rakenteisiin. Alueet 

poikkeavat toisistaan suuresti varautumisen kysymyksissä.  

 

Maakuntavalmistelu on tuottanut varautumisen osa-alueella uusia yhteistyökumppaneita. Tämän lisäksi on tunnistettu 

uusia suorituskykyjä ja rakenteet ovat vahvistuneet. Näitä tulee suojella maakunta- ja sote-uudistuksen 

toteutumisesta riippumatta. Konkreettisia esimerkkejä tällaisista rakenteista ovat alueellisen yhteisvarautumisen lain 



 

 

53 

 

puitteissa perustetut yhteistyöfoorumit, jotka mahdollistavat muun oman alueen varautumiseen vaikuttavien 

sidosryhmien tunnistamisen. Tällaisten yhteisresurssit hyödyntäminen myös pienten kuntien kohdalla, jotka eivät ole 

maakunnan näkökulmasta kiinnostavia, on todella tärkeää. Kaiken kaikkiaan kuntien ja maakuntien varautumisen 

yhdyspinta rakentuu yhteisiä toimintamalleja ja työkaluja hyödyntäen. Esimerkkejä yhteisistä työkaluista ovat KUJA-

työkalut ja KUJA-konsepti, jotka konkreettisia yhteistyötä parantavia työvälineitä. Vaikka maakunta- ja sote-uudistus 

ei toteudu kehitys jatkuu tällä hetkellä hyvin pitkälle maakuntalain suuntaisesti. Melkein kaikki perustetut 

yhteistyöfoorumit tulevat jatkamaan. Yhteistyö koetaan niin hyödylliseksi, että sen jatkamiselle on kannatusta.  

 

Osana valmistelua perustettiin erillinen kriisiviestinnän kehittämisen yhteistyöryhmä, joka on toiminut sisäministeriön 

puitteissa. Tavoitteena oli luoda suuren maakunnan malli ja pienen maakunnan malli. Käytännössä tavoitteena oli 

luoda perus kriisiviestinnän toimintamalleja. Toimintaa on tarkoitus jatkaa uudistuksen kohtalosta huolimatta. Tämä 

työ on tärkeää joka tapauksessa. Varautumisen toimijoiden mukaan kriisiviestintä on jopa tärkein aihe varautumisen 

kokonaisuudessa ja se koskee kaikkia organisaatiosta riippumatta. Nykytilan varautumisen hyväksi käytännöksi 

esitetään aluekeskusmalli, jota hyödynnetään ainakin Keski-Uudellamaalla ja Etelä-Karjalassa. Toimintamalli on sote-

vetoinen ja siinä paljon järjestöjä mukana.   

 

Prosesseja ja toimintamalleja koskevat kehityskohteet varautumisessa 

Kehityskohteet kunnissa: 

− Nykytilassa kunnissa saattaa olla useita tilannekuvakeskuksia. Hallinnan näkökulmasta tämä saattaa olla 

tarkoituksenmukaista, mutta käytännössä todella hankalaa. Voisiko miettiä enemmän yhteistä toimintaa? 

Tätä kysymystä ei ole juurikaan käsitelty maakuntavalmistelussa. 

Muut yleiset kehityskohteet: 

− Yhteistyö valmiussuunnitellussa. Sen suunnittelu nykyistä järjestelmä vastaavaksi on iso kysymys. 

Tulevaisuuden riskinä on, että maakunta ei tue riskien hallintaa. Voi lisätä haavoittuvuutta pienissä kunnissa. 

− On ehdotettu, että maakuntakonsernin ja maakunnan alueen toimijoiden varautumiseen ja 

valmiussuunnittelun tarvitaan yhteensovittamien malli/malleja. Uuteen toimintaympäristöön soveltuvien 

yhteistyömallien luomista ylipäätään pidetään tässä yhteydessä olennaisena.  

− Maakuntalain 142 pykälän sisältö olisi hyvä implementoida maakuntien yhteistyö rakenteisiin uudistuksen 

toteutumisesta huolimatta. Tämä hyödyttää myös kuntia. 

 
HENKILÖSTÖ JA OSAAMINEN 

 

Pienissä maakunnissa on vähemmän varautumisen asiantuntijoita. Siirryttäessä maakuntamalliin olisi ollut 

mahdollista, että joissain tapauksissa kunnan ainoa varautumisen asiantuntija siirtyy maakuntaan. Tällaisessa 

tilanteessa asiantuntemuksen korvaaminen kuntatasolla olisi ollut haastavaa. Uudistus olisi saattanut luoda 

uudenlaisen kilpailuasetelman parhaasta osaamisesta ja resurssista. Maakuntamalli olisi kuitenkin saattanut 

mahdollistaa uudenlaista yhteisen koulutuksen ja kriisivarautumisen kehittämistä.  

 
TILAT, KIINTEISTÖT JA SOPIMUKSET 

 

Maakuntien tulee varmistaa, että siltä osin kuin on kysymys palvelujen hankinnasta ulkopuolisilta tahoilta, hankintaa 

koskeviin sopimuksiin on otettu tarvittavat määräykset ostettujen palvelujen turvaamisesta häiriötilanteissa ja 

poikkeusoloissa. Myös tilojen varaaminen on osa varautumistoimintaa. Kuntien omistuksessa on paljon elintärkeää 

palvelutuotantoinfraa (esim. vesi, sähkö). Maakunta ei pysty ilman sopimusta tai muuta suhdetta varmistaa, että tämä 

yhteys toimii. Kunnan sosiaalitoimella on iso vastuu evakuoinnissa. Aika pitkälti on kyse kunnan omistamista tiloista, 

joita käytetään evakuointitiloina. Olisi vaatinut sopimista ja erillistä suunnitelmaa. Sama pätee myös johtamisessa. 

Esimerkki sopimisesta kriittisesti riippuvaisesta tilanteesta on laaja evakuointitilanne suuronnettomuudessa: 

Yleisjohto pelastustoimelta, evakuointitila kunnalta, sote-palvelut maakunnalta jne. Sisältää paljon sopimista 

tilannekuvan ja johtamisen osalta.  

 

Sopimisperusteinen varautuminen on ylipäätään iso kokonaisuus, joka olisi vaatinut paljon töitä erityisesti silloin, jos 

valinnanvapaus olisi toteutunut. Valmistelun aikana aihetta työstettiin paljon ja se myös meni eteenpäin, jonka 

tuotoksia saatiin lisättyä muun muassa hallintopäätöksen ja valinnanvapauslainsäädännön lauseisiin. Tämä työ on 

sellaista, jota on mahdollista hyödyntää myös nykyisessä järjestelmässä. 
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Tiloja, kiinteistöjä ja sopimuksia koskevat kehityskohteet varautumisessa 

Muut yleiset kehityskohteet: 

− Millä tavalla nykyisten sopimusten sisältöä olisi pitänyt määritellä uudelleen, kun palvelu siirretään? 

− Miltä osin olisi tarvittu kuntien ja maakuntien välille uusia sopimuksia? Jos on esimerkiksi maakunnallisesti 

järjestetty palvelu, joka kohdistuu kuntaan, niin varmasti pakko olla jonkinlainen sopimus. 

 
TIETOJÄRJESTELMÄT JA TIEDON HALLINTA 

 

Myös poikkeusolojen viestinnän ja tietoliikenteen suunnittelu on osa varautumista. Digitalisaatiokehityksen myötä yhä 

enenevissä määrin perustoiminnot nojaavat tietoliikenteen, viestintäyhteyksien ja tietojärjestelmien häiriöttömään 

toimintaan. ICT-toimintaan liittyvä varautuminen on tähän mennessä perustunut kunnan tehtäviä koskeviin säädöksiin, 

joiden mukaan tehtävät on hoidettava kaikissa oloissa. Palvelukeskuksen (ICT) tuottamien palvelujen olisi oltava 

yleisten laatua koskevien tavoitteiden mukaisia, noudatettava yhteen toimivuuden kuvauksia ja määrityksiä ja 

täytettävä tarpeen mukaiset tietoturvallisuutta ja varautumista koskevat vaatimukset. Palvelukeskus vastaisi 

palvelutuotantonsa varautumisesta, tietoturvallisuudesta ja valmiudesta.  

 

Tulevaisuudessa voi tulla tarve nimetä valtakunnallisia toimijoita esimerkiksi varautumisen yhteisten 

tietojärjestelmien kehittämiseen ja ylläpitoon sekä muihin mahdollisiin varautumisen toimintoihin. Yhteisestä 

tilannekuvajärjestelmästä tai materiaalinjaosta käydään säännöllisesti keskusteluja. Näitä ei ole kuitenkaan saatu 

toteutettua valtakunnallisesti tai kunnallisesti. Maakunnissa on tehtyjä alustavia ratkaisuja, jotka ovat kuitenkin 

suhteellisen alkutekijöissä. Tällaisen kehityksen riskinä alueellinen eriytyminen.  

 

Tietojärjestelmiä ja tiedon hallintaa koskevat kehityskohteet varautumisessa 

Muut yleiset kehityskohteet: 

− On vielä toistaiseksi epäselvää, kenen vastuulla on yhteisten tietojärjestelmien rahoittaminen 
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4.6 Aluekehitys ja elinkeinojen kehittäminen  

 
Kuva 17. Yleiskuva alue- ja elinkeinojen kehittämisen yhdyspinnan valmistelutyöstä ja keskeisistä kehityskohteista. 

 

 
Kuva 18. Alue- ja elinkeinojen kehittämisen keskeisiä yhdyspintanäkökulmia. 
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PALVELUT JA TEHTÄVÄT 

 

Maakunnat vastaavat lakiesityksen mukaan alueensa strategisesta kehittämisestä yhteistyössä keskeisten toimijoiden 

kanssa. Kunnilla on hyvin tärkeä tehtävä luoda kasvulle, työlle ja elinkeinoelämälle suotuisaa toimintaympäristöä. 

Aluekehittämisellä pyritään toteuttamaan poliittisesti määriteltyjä tavoitteita, kuten talouden kasvuun, ympäristön 

kestävyyteen, sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen sekä muihin isoihin tavoitteisiin liittyviä toimenpiteitä. Siten 

aluekehittämisessä korostuu eri sektoreita yhdistävät toimet ja edelleen aluekehitystoimijoille säädettyihin tehtäviin 

liittyvä vuoropuhelu, koskien esimerkiksi maankäyttöä, elinkeino- ja työllisyyspolitiikkaa, ympäristöpolitiikkaa tai 

kulttuuri- ja sivistyspolitiikkaa. Siten aluekehittämisen yhdyspintatehtävien osalta korostuvat hyvin laaja-alaisesti 

esimerkiksi osaamis- ja innovaatioympäristöjen, maaseudun, kulttuurin sekä liikennejärjestelmän kehittäminen (kuva 

x). Aluekehittäminen tuo yhteen toimijoita, näkökulmia ja eri sektoreita. Siten tärkeä on hahmottaa kokonaisuuksia, 

trendejä ja tuottaa synergioita näiden välillä. Maakunnan kannalta olennaisia kumppaneita ovat kunnat ja niiden 

kehitysyhtiöt sekä korkeakoulut ja muut oppilaitokset, järjestöt ja elinkeinoelämä. Aluetasolla maakuntaohjelma on 

alueen tavoitteisiin ja strategioihin perustuva kehittämisohjelma, jolla suunnataan ja sovitetaan yhteen 

aluekehittämistyötä maakunnassa. Maakuntaohjelman laatimisesta, sisällöstä ja toimeenpanosta päättää maakunta. 

Maakuntaohjelma tarkentaa maakunnan aluekehittämiseen liittyvien tehtävien toimeenpanoa lähivuosina. 

Maakuntaohjelmassa kuvataan maakuntastrategiaa tarkemmin niitä tavoitteita ja painopisteitä, joilla eri viranomaiset 

ja muut tahot kehittävät aluetta lähivuosien aikana. Maakuntaohjelman, kuten maakuntastrategiankin hyväksyy 

maakuntavaltuusto. Se valmistellaan yhteistyössä kuntien, muiden maakunnan viranomaisten ja muiden alueiden 

kehittämiseen osallistuvien tahojen kanssa ja se osaltaan edistää maakunnan toimijoiden välistä yhteistyötä. 

Maakuntaohjelman laatiminen on osa aluekehittämistehtävää, josta maakunta vastaa. Maakunnat vastaavat omalta 

osaltaan ministeriöiden kanssa käytäviin aluekehittämiskeskusteluihin valmistautumisesta oman alueensa keskeisten 

toimijoiden ja kuntien kanssa.  

 

Lakiesityksessä alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista maakunnat voivat järjestää kasvupalveluja yritystoiminnan 

ja yrittäjyyden sekä kansainvälistymisen edistämiseksi sekä palveluja, jotka luovat edellytyksiä innovaatioiden 

kehittämiselle. Kasvupalveluja järjestäessään maakunnan on otettava huomioon alueen kuntien itsehallinnon nojalla 

itselleen ottamat tehtävät (kuntien yleinen toimiala) ja pyrkiä sovittamaan kasvupalvelut yhteen kuntien tehtävien 

kanssa. Tarvetta maakuntien tarjoamille yrityspalveluille on lähestytty maakunnissa hyvin eri tavoin ja ei ole kovin 

yhtenäistä linjaa, mitä palveluita maakunnan tulee järjestää sillä palvelurakenteet ja palvelutarjonta on kussakin 

maakunnassa hyvin erilainen. Kunnan ja maakunnan roolijako elinkeinojen kehittämisessä on vielä varsin 

hahmottumaton ja on tunnistettu myös hyvin tärkeäksi saada sujuva prosessi yrityksille neuvonnasta ja 

yhteydenotoista maakunnan ja valtakunnallisiin palveluihin (BF ym.). Maakunnan palveluista on tunnistettu erikseen 

perus asiantuntijapalveluita (kuten neuvonta- ja rahoituspalvelut sekä yritysten kehittämispalvelut ja 

yrityspalvelutoiminnan maakunnallinen koordinaatio) sekä erityisosaamista vaativia palveluita, joiden osalta korostuu 

vahva yhteys kuntien elinkeinoyhtiöihin, yksityisiin palvelutuottajiin ja valtakunnallisiin palveluihin. Näitä palveluita 

ovat mm. kansainvälistymispalvelut, omistajanvaihdospalvelut, työelämän kehittämispalvelut, yritysten palvelu 

työvoiman saatavuuden turvaamiseksi, henkilöstön koulutustarpeisiin sekä rekrytointi ja muutostilanteisiin 

vastaaminen. Yritysasiakkaiden kannalta yhdyspintoja muodostuu myös moniin muihin maakunnan alueella (ja myös 

ulkopuolella) toimiviin tutkimuslaitoksiin, korkeakouluihin ja oppilaitoksiin. 

 

Kaikkineen valmistelusta on syytä todeta, että aluekehittämisen valmistelu on jäänyt kasvupalveluiden varjoon ja 

aluekehittämiseen liittyvät kysymykset ovat olleet vähemmän esillä useassa maakunnassa. 
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Kuva 19. Alue- ja elinkeinojen kehittämisen keskeisiä yhdyspintoja palveluissa ja tehtävissä. 

 

Palveluiden ja tehtävien valmistelutyössä tunnistettuja kehityskohteita alue- ja elinkeinojen kehittämisessä 

Kehityskohteet kunnissa: 

− Alueiden kehittämisessä tulee tärkeäksi tunnistaa ja koota tietoa erityisesti erilaisten kuntien resurssit ja 

esimerkiksi keskuskaupunkien roolista maakunnassa 

− Aluekehittämisessä kuntien kannalta korostuu omaehtoinen ja tarveperusteinen organisoituminen kuntien 

kesken (ml. seutu, kasvukäytävät), kun maakuntaliittojen lakkauttamisen myötä yhteistä pyöreää pöytää ei 

samassa merkityksessä ole 

− Elinkeinojen kehittämisessä keskeistä on varmistaa kunnista yritysten palveluohjaus maakunnallisten ja 

valtakunnallisten palvelujen piiriin 

Kehityskohteet maakunnissa: 

− Yhteistyörakenne kuntien kanssa pidetään erityisen olennaisena. Maakunnan aluekehittämistehtävä 

edellyttää systemaattista yhteistyötä useiden eri sidosryhmien kanssa  

− Elinkeinojen kehittämisessä maakuntien kannalta on olennaista muodostaa yhteinen palvelulupaus yritysten 

suuntaan sekä selkiyttää yrityksille palvelujärjestelmää ja maakunnan roolia esim.: 

o palveluiden saavutettavuus (vastuu ja kontakti/sparraushenkilöt tarvittaessa, sähköiset palvelut) 

o yrityksen palvelutarpeen arviointi kokonaisuutena 

− palveluohjauksen periaatteet, asiantuntijaverkoston hyödyntäminen 

Muut yleiset kehityskohteet: 

− Maakuntien järjestämien palvelujen on tärkeä vahvistaa ja tukea tarvittavilta osin yritysten kehittymistä, 

uudistumista ja työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantoa. Siten esimerkiksi seuraavia näkökulmia on 

tullut esille palveluiden yhteensovittamisessa: 

o Yritysten aktivointia ja yrityskontaktointia tehdään tälläkin hetkellä paljon eri tahojen toimesta ja mm. 

rekrytointi- ja osaamistarpeiden kartoittamisen yhteydessä. Yritysten kontaktoinnissa ja aktivoinnissa on 

tärkeä sopia yhteisistä käytännöistä ja auttaa yrityksiä paremmin kasvupolulle ja ratkoa ajankohtaisia 

yrityksille tärkeitä kysymyksiä 
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o Perusneuvontapalveluista (yrityksen perustaminen, rahoitus, sukupolvenvaihdokset) sekä ohjauksesta ja 

käytännöistä (ml. palvelusetelit) on olennaista sopia yhdessä maakunnan ja kuntien sekä esim. 

elinkeinoyhtiöiden kanssa. Lisäksi sukupolvenvaihdoksiin on omia hankkeita ja toimintaa yksityisillä 

tuottajilla ja elinkeinoyhtiöillä.  

o Yritysten kehittämispalveluissa on tärkeä sopia, mitä kehittämispalveluita tarjotaan elinkeinoyhtiön 

kautta ja mitä ostetaan markkinoilta.  

o Kansainvälistymispalveluissa taas on tärkeää rakentaa yhteinen palvelupolku alueellisista palveluista 

valtakunnallisiin innovaatio- ja kansainvälistymispalveluihin (Business Finland). Lisäksi on erityisesti 

tärkeä huomioida korkeakoulujen merkitys ja sopia Business Finlandin näkyminen alueella (esim. 

alueelliset koordinaattorit, asiakaskohtaiset suunnitelmat, kumppanuusmalli seudullisen 

yrityspalveluverkoston kanssa, Invest in Finland toiminta, matkailun edistäminen alueellisella yhteistyöllä 

ja matkailun kasvuohjelmilla) 

o Osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen on tunnistettu myös yhteiseksi kehittämiskohteeksi monilla 

alueilla (ml. Talent Boost) ja tärkeä sopia matchmaking-palveluista eri tahojen kanssa (työpaikan ja 

työntekijän kohtauttaminen).  

 

TALOUS JA KUSTANNUKSET 

 

Maakuntauudistukseen liittyy väistämättä myös alueellisen tasausjärjestelmän reformi ja on varmaa, että jo pienillä 

muutoksilla voidaan oleellisesti vaikuttaa tulevien kuntien ja maakuntien toimintakykyyn ja erilaistumiseen myös 

aluekehittämisen osalta. Valmistelussa onkin tunnistettu erityisen tärkeäksi vaikutusten arviointi ja tarkkuus, miten 

kuntien ja maakuntien toimivaltuuksista ja toimintaedellytyksistä säädetään laissa. 

 

Maakunta toimii aluekehityksen rahoittajana EU-ohjelmatyön kautta ja kanavoi merkittäviä summia 

aluekehitysrahoitusta maakunnassa. Maakunnalla on tässä strateginen rooli ja erityisen keskeisenä maakunnan 

tehtävänä on suunnata panokset yhdessä kuntien kanssa ja saada kunnat sitoutumaan.  

 

Kunnat ovat erilailla resursoineet toimintojaan. Kuntien omistamien elinkeino- ja kehitysyhtiöt sekä niiden rooli on 

hyvin keskeinen alue- ja elinkeinojen kehittämisessä. Kunnat ovat eri alueilla allokoineet elinkeino- ja kehitysyhtiöille 

hyvin eri tavalla resursseja ja roolia alue- ja elinkeinokehittämisessä. Joillain alueilla nämä organisaatiot toimivat 

edelleen seudullisesti ja seuturakenteet elävät hyvin eri tavoin eri maakunnissa. 

 

Alue- ja maaseudun kehittämisen EU-hankerahoitus vaatii monissa yhteyksissä ja kunnat osallistuvat ohjelmatasolla 

rahoitukseen. Tällä hetkellä valmistelussa on seuraava EU-ohjelmakausi, jossa kuntien rahoitusrooli ja yhteistyön 

rakenteet ovat valmistelussa. Ohjelman sisältö vaikuttaa myös siihen, miten se palvelee kuntien tarvetta. 

 

Taloutta ja kustannuksia koskevat kehityskohteet alue- ja elinkeinojen kehittämisessä 

Kehityskohteet kunnissa: 

− Kuntien edellytykset ja intressit allokoida omarahoitusta EU-hankkeisiin alue- ja elinkeinojen kehittämisessä 

maakuntamallissa on tärkeä huomioida. 

Kehityskohteet maakunnissa: 

− Valmistelussa on tunnistettu riski sille, että maakunta ja kaupunki tekevät päällekkäin samoja tehtäviä 

erityisesti elinkeinojen kehittämisessä.  

− On hyvin epäselvää, miten ja missä määrin maakunnat todella allokoivat / kykenevät allokoimaan resursseja 

elinkeinopalveluihin.  

− Aluekehityksen rooli olennainen ja maakunnan kannalta tulee varmistaa, että tähän on myös laittaa paukkuja 

(henkilöresurssit ja rahoituksen kohdentaminen). 

Muut yleiset kehityskohteet: 

− Alueiden ja elinkeinojen kehittämisen painopisteiden tulee olla yhteisen ymmärryksen tulos, jotta voidaan 

tarkastella maakuntien ja kuntien kesken vaikuttavuutta ja tarvittavia yhteisiä panostuksia (vrt. maakunnan 

yleiskatteellisen rahoituksen allokointi). Tämä tulee olla yhä selvemmin ja konkreettisemmin koottu yhteinen 

näkemys siitä, millaisia toimia alueiden kehittämiseksi tarvitaan ja asioita, joihin sitoudutaan. Lisäksi alue- 

ja elinkeinojen kehittämisen kannalta on tärkeä tarkastella strategisesti maakunnan ulkopuolelta tulevan 

rahoituksen ja eri rahoitusinstrumenttien merkitystä, roolia ja jakautumista maakunnassa.  
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ORGANISAATIO JA JOHTAMINEN 

 

Alue- ja elinkeinokehittämisen osalta on tunnistettu selkeästi maakunnan monialaisuuden merkitys ja se, että 

aluekehittäminen tulee nähdä riittävän laaja-alaisesti johtamisen näkökulmasta ja tunnistaa maakunnan 

organisaatiorakenteen näkökulmasta. Maakuntaorganisaation rakenteesta ja selkeistä eri sektoreita ja palvelualueita 

yhdistävistä prosesseista riippuu hyvin paljon se, kyetäänkö aluekehitystä johtamaan maakunnassa riittävän laaja-

alaisesti. Valmistelussa aluekehitys on tunnistettukin monilla alueilla strategiseksi palvelualueeksi. Keskeistä on 

maakunnallisen strategia- ja ohjelmatyön koordinointi ja yhteensovittaminen. Tällä hetkellä maakunnan 

yhteistyöryhmä (MYR) päättää kehittämishankkeiden linjauksista ja tehtävänä on huolehtia maakunnan 

aluekehittämistoimenpiteiden yhteensovittamisesta. Maakuntahallituksen asettaman yhteistyöryhmän jäsenistä 

kolmasosa edustaa kuntasektoria, toinen kolmannes ohjelmia rahoittavia valtion viranomaisia sekä valtionhallintoon 

kuuluvia organisaatioita ja kolmas kolmannes keskeisimpiä etujärjestöjä. Lisäksi MYR täydentää osaamistaan 

asiantuntijoiden avulla. MYR päättää EU:n rakennerahoituksen jakaantumisesta ja käsittelee maakunnan keskeiset 

kehittämiskysymykset erityisesti maakuntaohjelman toteutussuunnitelman (TOPSU) strategiset painotukset. MYR:n 

kaltainen toiminta on tunnistettu olennaiseksi (ja välttämättömäksi) jatkaa tulevassa mallissa, mutta toimintatavat ja 

rakenteet ovat vielä valmistelussa.  

 

Kaikkineen alue- ja elinkeinojen kehittämisen osalta johtamisessa tärkeään rooliin nousevat yhteiset tavoitteet ja 

mittarit sekä niiden seuranta – tiedolla johtaminen ja ennakointi. Lisäksi ydinasia on maakunnan ja kuntien yhteinen 

sopimus toimintaperiaatteesta ja palvelurakenteesta. 

 

Kuntien kannalta on olennaista, että kytkös aluekehittämiseen ja säilyy eri tehtävänalueilta. Yhdyspintojen 

sujuvoittamiseksi tulevaisuuden maakuntiin esimerkiksi kulttuurin näkökulmasta on tunnistettu tarve 

kulttuuritoiminnan vastuutaholle tai vastuuhenkilölle, joka suunnittelee ja koordinoi kulttuurin hyödyntämistä osana 

maakunnan sote-palveluja ja maakunnan aluekehittämistehtävää. Kulttuuriympäristön rajapintoihin liittyvissä 

selvityksissä on tullut esille myös esimerkiksi aluesuunnittelun ja aluekehityksen välinen rajapinta, ja miten 

kulttuuriympäristöt saadaan sidottua molempiin tavoitteinaan kulttuuriympäristön säilyttäminen ja käytön 

edistäminen. 

 

Kasvupalveluissa elinkeinopolitiikan ja yritysten kehittäminen tulee nähdä kokonaisuutena ja rakentaa hyvää 

toimintaympäristöä maakunnan yrityksille.  

 
Organisaatiota ja johtamista koskevat kehityskohteet alue- ja elinkeinojen kehittämisessä 

Kehityskohteet maakunnissa: 

− Maakunta on aluekehitysviranomainen, mutta on vielä varsin epäselvää, miten maakunnalla on tosiasiallisesti 

mahdollisuus ohjata ja vaikuttaa maakunnan kehitykseen. Esim. alueiden käytön osalta maakuntakaavan rooli 

on vielä auki. Maakunnalla on kuitenkin merkittävä rooli aluekehittämisessä myös palveluverkon suunnittelun, 

liikenteen ja muiden keskeisten aluekehitykseen vaikuttavien tehtävien kautta.  

− Aluekehittämisen laaja näkökulma on tärkeä huomioida myös maakunnan organisaatiossa (hallintosääntö) ja 

organisoitumisessa. Tähän kytkeytyy myös se, millainen päätöksentekorakenne alue- ja elinkeinojen 

kehittämisellä on (omat lautakunnat, jaosto, työryhmä, teemaryhmä tms. toimielimet).  

− MYR:n organisoituminen tulevassa maakuntaorganisaatiossa on vielä jokseenkin auki 

Muut yleiset kehityskohteet: 

− Aluekehittämisen kannalta on olennaista, että säilytetään riittävän laaja-alainen näkökulma, ettei 

aluekehittämispalvelut ja -prosessit jää muiden palveluiden varjoon. Tämä vaatii myös aluekehittämiselle 

selvää paikkaa maakuntakonsernissa (järjestäjässä). Maakunnan monialaisuus on oikein hyödynnettynä tässä 

selkeä mahdollisuus. 

− Vaikka tehtävien jako on koettu jokseenkin valmistelussa selkeänä maakunnan ja kunnan välillä, 

maakuntauudistus ei tunnista riittävästi alueellisia erityispiirteitä ja tarjoa riittävää joustoa. Kasvupalvelujen 

kannalta pitää löytyä joustavuutta ja kyetä sopimaan hyvin tarkasti palveluiden järjestämisestä ja 

tuottamisesta kuntien kanssa. 

 
PROSESSIT JA TOIMINTAMALLIT 

 

Aluekehittämisessä yhteinen strategia- ja ohjelmatyö sekä niihin liittyvä rahoitus (maakuntaohjelma, 

toimeenpanosuunnitelma, kv-toimintaohjelma, kulttuuristrategia, jne.) ovat olennaisessa roolissa maakunnan ja 
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kunnan yhdyspinnan kannalta niin poliittisella kuin asiantuntijatasolla. Yhdyspinnalla korostuvat erityisesti 

aluekehittämisen tilannekuva ja ennakointi sekä aluekehityksen toimialueen toimintaympäristön analysointi ja 

seuranta. Kuntien kanssa on käynnistettävä uudella tavalla vuoropuhelu kehittämistehtävistä, sillä kunnilla on 

aluekehitysvastuu omalla alueellaan. Yhdyspinnan toimivuuden kannalta on hyvin olennaista, kuinka esim. 

maakuntastrategian muodostamisessa kuullaan kuntia ja välittyykö kuntien tahtotila koko maakunnan kehittämiseen. 

Onnistumisen kannalta olennaista on se, että kohdistuuko kehittäminen niihin asioihin, jotka kunnat haluavat 

rahoittaa. Lisäksi strategia- ja ohjelmatyötä olisi hyvä tarkastella ns. perinteistä aluekehityksen kehystä laajemmin. 

Esim. hyvinvointikertomuksen integroiminen tähän on tärkeää, koska siinä kuvataan asukkainen hyvinvoinnin ja 

terveyden tilaa ja niihin yhteydessä olevia asioita, johon juurikin aluekehittämisellä on paljon merkitystä.  Maaseudun 

kehittäminen on alue- ja elinkeinojen kehittämisessä tärkeä yhdyspinta, mikä liittyy erityisesti yritysrahoitukseen ja 

toimintaympäristön ja elinkeinojen kehittämishankkeisiin ja ohjelmiin.  

 

Elinkeinojen kehittämisessä maakunnalla on kokonaisvastuu palvelujen yhteensovittamisesta eli palveluintegraatiosta 

ja sen seurannasta. Yritysten näkökulmasta kyse on erityisesti siitä, miten palveluohjaus toimii (Suomi.fi) kunnan 

palveluihin. Siten on tärkeää, että aikaisempi seudullisten yrityspalveluiden (SeutuYP) jatkokeskustelu ja toimijoiden 

ja palveluiden kokoaminen yhteen tapahtuu yhteistyössä ja kootusti. Tämän koordinaation varmistamiseksi on esitetty 

mm. säännöllisesti kokoontuvaa maakunnallista/alueellista elinkeinoryhmää, joka kokoaa maakunnan asiantuntijat ja 

alueelliset asiantuntijat. Osassa maakuntia on myös pohdittu jakautumista myös edelleen seudullisiin 

elinkeinotiimeihin, joiden keskeinen tehtävä on myös elinkeinotoimintaa edistävien koulutusten, tapahtumien ja 

tilaisuuksien tiedonvälitys ja kokonaisvastuunotto informaation välityksessä alueen yrityksille ja elinkeinotoimijoille.  

 

Valmistelussa on nostettu kriittisenä kysymyksenä esille yhteisen CRM:n tärkeys. Sirpaleisen palvelujärjestelmän takia 

maakunnan olennainen tehtävä on selkiyttää järjestelmää ja palveluita asiakkaille ja saada asiakkaat ohjattua 

tarpeisiin vastaaviin palveluihin. Siksi on tunnistettu erilaisten keinojen ja kanavien tärkeys ja niihin liittyvä 

koordinointi: erilaiset tunnustelutyökalut ja digijärjestelmät, sähköposti, puhelin, suorat kontaktit 

rahoitushakemuksien tai niihin liittyvien yhteydenottojen kautta, alueellisten /seudullisten elinkeinotiimien kautta 

tuleva ohjaus, asiakasvastaanotto ja palveluohjaus yhdessä rahoitushenkilöstön kanssa julkisiin tai yksityisiin palvelun 

tuottajiin, proaktiivinen yhteydenpito yrityksiin sekä kentällä toimivat yritysneuvojat (osa nykyisistä TE-toimiston 

yritysneuvojista voi siirtyä näihin tehtäviin maakunnissa), valtakunnallisten toimijoiden kontaktit maakunnan alueella. 

Lisäksi oma asiakasvastaava / luotsi / sparraaja on asiakkaiden kannalta nostettu tärkeäksi tavoitteeksi. 

 

Valmistelussa on nostettu esille yhtenä toimintamallina myös strateginen allianssi sekä operatiivisempi hankinta-

allianssiyhteistyö sekä maakunnan ja kuntien yhteiset elinkeino- ja kehitysyhtiöt. 
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Prosesseja ja toimintamalleja koskevat kehityskohteet alue- ja elinkeinojen kehittämisessä 

Kehityskohteet kunnissa: 

− Kuntien on panostettava yritysten palveluohjaukseen palvelutarpeen mukaan yhteistyössä maakuntien 

kanssa. Yritys ohjataan maakunnan järjestämiin palveluihin kunnan toimien kautta, sillä kunnassa on monesti 

verkostot ja tuntemus paikallisesta liike-elämästä. 

ESIMERKKEJÄ TUNNISTETUISTA HYVISTÄ TOIMINTAMALLEISTA YHDYSPINNOILLA 

 
Aluekehittäminen: 

• Innovaatiotoiminnan tilannekuva (esim. Pirkanmaa ja Etelä-Pohjanmaa). Pirkanmaan innovaatiotoiminnan tilannekuva on 

yksi Pirkanmaan liiton tiedolla johtamisen työvälineistä, jolla vahvistetaan alueellista päätöksentekoa. Tilannekuvan 

tarkoituksena on luoda yhteinen käsitys innovaatiojärjestelmän kilpailukyvystä ja kehittämistarpeista maakunnan eri 

toimijoille. Innovaatiotilannekuvan seurannassa on keskitytty seurantajärjestelmien kehittämiseen sekä erityisesti tietojen 

yhteiseen tulkintaan ja tulosten levittämiseen. Yksi oleellinen Pirkanmaan innovaatiotoiminnan tilannekuvan arvioinnin 

tuottamista onkin arvioinnin tueksi laaditut sitä kuvaavat indikaattorit. Pirkanmaan toimintamallia ja indikaattoripakettia 

on kehitetty muutamia vuosia ja siihen on osallistunut laajasti eri organisaatioiden toimijoita. Tilannekuvaprosessissa on 

tilastojen lisäksi käytössä myös visualisointityökalu. sd 

• Alue-ennakoinnin toimintamalli (esim. Keski-Suomi). Keski-Suomen ennakointityö on prosessimaista toimintaa, jonka 

ylläpitämisestä vastaavat tulevaisuustyön vastuuhenkilöt erityisesti nykyisissä maakuntaliitossa ja ELYssä. Maakunnan 

ennakointityötä jäsentävät ennakoinnin vuosikello ja ennakointilupaukset. Ennakointilupaukset ovat ennakointiprosessissa 

mukana olevien organisaatioiden antamia lupauksia siitä, kuinka organisaatiossa tehdään ennakointia, mitä se tuottaa 

yhteiseen prosessiin sekä kuinka organisaatio osallistuu alueelliseen ennakointityöhön. Ennakointityössä käytetään Keski-

Suomessa tilastollisten menetelmien lisäksi laadullisia ja osallistavia menetelmiä. Maakunnassa tärkeänä ennakointityön 

osana ovat kahdesti vuodessa järjestettävät tulevaisuusfoorumit, joissa keskustellaan ja tulkitaan yhdessä merkittäviä 

ilmiöitä, tutkimuksia, barometreja sekä kannanottoja maakunnan tulevaisuuden kannalta. Maakunnassa julkaistaan myös 

noin kaksi kertaa vuodessa Keski-Suomen aikajana -julkaisua, jossa kuvataan ja analysoidaan Keski-Suomen yritystoimintaa 

ja aluetaloutta näitä kuvaavilla indikaattoreilla. Maakunnan ennakointisivustona toimii www.keskisuomi.info, johon on 

koottu ennakoinnin tiedonhallintaa.  

• Siltasopimukset (Varsinais-Suomi ja Satakunta). Keväällä 2018 allekirjoitettu yhteistyösopimus valtion ja Luonaisrannikon 

maakuntien (Varsinais-Suomi ja Satakunta) välillä. Sopimuksen kautta saatu taloudellisia panostuksia mm. liikenteen pullon-

kauloihin, koulutuksen vahvistamiseen ja FITech-yhteistyöyliopistoon. Siltasopimuksen tietopohjaa rakennettu Poretieto-

hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on 1) Tarjota ajantasainen tilannekuva Lounais-Suomen kehityksestä erityisesti 

positiivisen rakennemuutoksen kannalta keskeisten toimialojen näkökulmasta, 2) Kokeilla uusia menetelmiä tarkastella 

yritysten osaamistarpeita työmarkkinadataa analysoimalla, 3) Tarjota yhteinen tietopohja siltasopimuksen toimenpiteistä ja 

niiden edistymisestä. Tilannekuva- ja seurantapalvelu integroidaan hankekauden jälkeen Varsinais-Suomen ja Satakunnan 

jatkuvaan ennakointityöhön. Lisäksi käynnissä on Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia –hanke, jossa kehitetään 

menetelmiä heikkojen tulevaisuussignaalien analysointiin ja visualisointiin sekä rakennetaan alueellista ennakointialustaa, 

jolla ennakointitietoa visualisoidaan ja siitä viestitään.  

ESIMERKKEJÄ TUNNISTETUISTA HYVISTÄ TOIMINTAMALLEISTA YHDYSPINNOILLA 

 
Elinkeinojen kehittäminen: 

• Startup-allianssi (Pirkanmaa). Startup-allianssissa on kyse strategisesta usean järjestäjän (Tampereen kaupunki, 

Tampereen yliopisto ja ammattikorkeakoulu, Pirkanmaan TE-toimisto, Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan 

Sairaanhoitopiiri, Pirkanmaan liitto) allianssista. Startup-allianssi eroaa operatiivisesta hankinta-allianssimallista siinä, että 

strateginen allianssi voi toteuttaa useita operatiivisia alliansseja mutta myös muita hankintatapoja ja hankintaprosesseja 

riippuen siitä, millaisia palvelutarpeita startuppien palveluissa starategisella tasolla koetaan tarpeelliseksi järjestää. 

Yhteistyölle on tyypillisiä piirteitä, kuten vaihtoehtoisten ratkaisumallien käsittelyä niin sanotussa Big Room -työskentelyssä 

(yhteisissä kokoontumisissa) ja osapuolten muodostama yhteispäätöksiä tekevä johtoryhmä sekä operatiivisempi 

yhteistyöryhmä. Startup-allianssi toteuttaa palvelujen yhteensovittamista strategisella tasolla eikä pelkästään yksittäisen 

operatiivisen hankinta-allianssin yhteistyössä. Hedelmällisenä yhteistyömuotona nähdään hankintoja koskeva yhteistyö, 

jossa maakunta ja alueen kunnat kilpailuttavat neuvottelumenettelyllä ja yhdessä järjestämisvastuillaan olevien kasvu- ja 

elinvoimapalvelujen koko elinkaarta (suunnittelua, toteutusta ja seurantaa). Kyse on ennen kaikkea strategisen tason 

toimintamallista, jossa paikalliset toimijat rakentavat yhteisen startup-strategian startup-ekosysteemin parhaaksi ja jota 

voidaan toteuttaa useilla operatiivisen tason palvelujen hankinta-alliansseilla 

• Kasvupalvelupiloteissa kehitetään varsinaisia toimintamalleja maakunnan ja kuntien järjestämien elinkeinopalveluiden 

yhdyspinnoille. Esim. Kaakkois-Suomessa maakunnasta maailmalle -pilotti ja Pohjois-Karjalassa metsäbiotalousosaamisen 

vienti maailmalle -pilotti. Molemmissa tavoitteena palvelupolun roolien selkiyttäminen kunnallisten, maakunnallisten ja 

valtakunnallisten yrityspalvelujen (Business Finland) välillä siten, että asiakkaan palvelupolku olisi saumaton.  
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− Yhteishankintamahdollisuudet (kunta-maakunta) kiinnostavat erityisesti alkavan yrittäjän palveluissa  

Kehityskohteet maakunnissa: 

− Maakunnan järjestettäväksi tulevien palveluiden osalta nähdään hyvin suurta vaihtelua. Yritysten 

palveluohjaus palvelutarpeen mukaan yhteistyössä kuntien kanssa 

− Maakunnalliset palvelut tulisi olla esillä ”yhden luukun kautta” suurempina kokonaisuuksina 

Muut yleiset kehityskohteet: 

− Aluekehittämisen kannalta on hyvin olennaista, että aluekehittämisen tilannekuva ja ennakointi sekä 

toimintaympäristön analysointi ja seuranta saadaan toimimaan laajassa yhteistyössä maakunnan alueella sekä 

maakunnan ja ministeriöiden välillä. Tarvitaan siten myös prosesseja, jotka nivovat yhteen kuntien, seutujen 

ja myös maakuntien välisiä toimia yhteen aluekehittämisen eteen. 

− Elinkeinojen kehittämisen osalta nähdään tarve ”verkostomanageroinnille”, sillä huolena on palveluiden 

lokeroituminen ja liian kapea palvelujen tuntemus, omista palveluista käsin palveleminen ja lähestyminen 

yrityksiä sekä liian kapea palveluntarvearviointi.  

− Välttämätön tarve yhdyspintojen osalta nähdään kaikkineen palvelukanavien kehittämiselle, jotta yritykset 

saavat riittävästi tietoa palveluista sekä yhteisiin panostuksiin digitaalisissa palveluissa. Yhteinen tarve on 

kehittää tapoja ja prosessia uusien yritysasiakkuuksien ja kasvuyritysten tunnistamiseksi (ml. yhteiset 

instrumentit, esim. yrityspalvelusetelit, robotit ym.) 

− Prosessien ja toimintamallien osalta elinkeinojen kehittämisessä korostuu yhä enemmän myös digitaaliset 

prosessit ja toimintamallit (erit. yhteinen CRM-asiakastietojärjestelmä, Suomi.fi/yrityksille-verkkopalvelu, 

Työmarkkinatori). Asiakastiedon tulisi kumuloitua ja kulkee asiakkaan mukana – samoja tietoja ei tulisi 

kirjata moneen kertaan. 

 

HENKILÖSTÖ JA OSAAMINEN 

 

Valmistelussa on tunnistettu resurssit ja siirtyvät tehtävät aluekehittämisen ja elinkeinojen kehittämisen osalta jo 

hyvin tarkasti. 

 

Olennaiseksi henkilöstön ja osaamisen kannalta muodostuu poikkihallinnollinen ja tiimimäinen työskentelytapa, jotta 

maakunnassa monialainen henkilöstön osaaminen saadaan käyttöön ja aluekehittämisen laaja näkökulma tulee 

huomioiduksi. 

 

Henkilöstöä ja osaamista koskevat kehityskohteet alue- ja elinkeinojen kehittämisessä 

Kehityskohteet kunnissa: 

− Kyky neuvotella ja ajaa etuja suhteessa maakuntaan korostuu eri tavalla (maakunnan liittojen 

lakkauttaminen kuntien omistamana yhteisenä äänenä ja edunvalvontatyön muutos) 

Kehityskohteet maakunnissa: 

− Aluekehittämisen rahoituksen ja päätösten nykyinen hajauttaminen (esim. rakennerahastojen ja 

yritysrahoituksen osalta Etelä- ja Länsi-Suomen alueella) avaa uudelleen kysymyksen, miten resurssit ja 

osaaminen näihin jatkossa riittää ja miten tehdään ylialueellista yhteistyötä  

− Jatkovalmisteluissa tulee selvittää, miten luodaan toimivat yhteydet kuntiin, kuntien elinvoimajohtoon, 

elinkeinoyhtiöihin, kulttuurivastaaviin, kolmannen sektorin toimijoihin jne. 

Muut yleiset kehityskohteet: 

− Henkilöstön ja osaamisen kannalta erityisen olennainen näkökulma on sidosryhmäyhteistyö ja laajan 

osaamisen hyödyntäminen aluekehittämistyössä. 

 
TILAT, KIINTEISTÖT JA SOPIMUKSET 

 

Tilat, kiinteistöt ja sopimukset eivät ole korostuneet aluekehittämisen valmistelussa. Tosin laajemmin tarkasteltuna 

sopimusten osalta aluekehittämisessä on huomioitava ja hallittava yhdessä kuntien kanssa erilaisten alueellisten 

sopimusten ja aluetason ohjelmien vyyhti: esim. kaupunkiohjelma, kestävän kaupunkikehityksen ohjelma, 

seutukaupunkiohjelma sekä kaupunkiseutujen MAL-sopimukset sekä siltasopimusten mahdollisuus jatkossa. 

 

Elinkeinojen kehittämisessä myös fyysiset tilat ja niihin liittyvä yhteistyö nähdään tärkeäksi. Fyysistä tilaa 

tärkeämpänä on kuitenkin valmistelussa nähty riittävästi laajan verkoston tunnistaminen ja ylläpito maakunnassa ja 

yli maakuntarajojen. Tämän nähdään edellyttävän uutta ajattelutapaa, että toimitaan ekosysteeminä. Yksityisten 
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palveluntuottajien osuus nähdään kasvavan jatkossa yhä enemmän ja lisäksi on syytä huomioida yhä enemmän 

digitaaliset palvelut. 

 

Nykyiset tai osalla alueilla entiset seudulliset yrityspalvelusopimukset on koettu tärkeinä ja niiden roolia on arvioitu 

myös maakuntauudistuksen kannalta 

 

Tiloja, kiinteistöjä ja sopimuksia koskevat kehityskohteet alue- ja elinkeinojen kehittämisessä 

Kehityskohteet maakunnissa: 

− Maakunnan esim. kasvu- ja MAL-sopimusprosesseissa on vielä auki ja olisi tärkeä, että maakunta on näissä 

tiivisti mukana. Valmistelu on herännyt kysymyksiä siitä, mikä on erilaisen neuvottelu - ja sopimusmallien 

merkitys maakunnan kannalta, miten sovitettaan erilaiset neuvottelut ja sopimukset yhteen ja tarvitaanko 

kaikkia erikseen. 

Muut yleiset kehityskohteet: 

− Seudullisten yrityspalvelusopimusten tarkentaminen ja (sopimusmallin) roolin päivittäminen 

maakuntauudistuksessa (osassa ollut lähinnä julkisia tahoja ja osassa ollut laajasti yksityisiä tahoja myös 

mukana).  

 

TIETOJÄRJESTELMÄT JA TIEDON HALLINTA 

 

EURA 2014- ja Tuki 2014 -järjestelmiä tullaan käyttämään maakunnissa vähintään ohjelmakauden 2014–2020 

velvoitteiden loppuun hoitamiseen saakka. Kaikki ELY-keskusten ja maakuntien liittojen rakennerahastohankkeet – 

sekä käynnissä olevat että päättyneet – tullaan järjestelmissä periyttämään vastuineen uusille maakunnille 

myöhemmin tarkentuvien yksityiskohtien mukaisesti. YSA/Tuki2014-hankkeessa kehitetään yrityksille tarjottavien 

maakunnallisten kasvupalvelujen kokonaan sähköistä ja asiakaslähtöistä asiointiprosessia käsittäen uuden 

asiointipalvelun ja Tuki2014-käsittelyjärjestelmän kehittämisen. 

 

Elinkeinojen kehittämisessä iso kysymys on ollut jo pitkään se, että tietoa yrityksistä, niiden tilanteesta ja 

asiakkuuksista ei pystytä jakamaan toimijoiden kesken. Tiedon hallinnan ja kehittämisen osalta kuntien ja niiden 

omistamien elinkeinoyhtiöiden rooli on näyttäytynyt myös epäselvänä. Tämä johtuu myös siitä, että tietojärjestelmien 

ja tiedon hallinnan kehittäminen on mennyt vahvasti kansallisvetoisena. Maakuntauudistus ja kasvupalvelujen 

järjestäminen sekä tuottaminen monituottajaympäristössä edellyttävät uudenlaista toimintamallia ja kokonaan uusia 

digitaalisia palveluja. TE-digi -hankkeessa on rakennettu kasvupalvelujen asiakkuudenhallintajärjestelmän henkilö- ja 

työantaja-asiakkaita koskevat valtakunnalliset CRM-ratkaisut (H-CRM ja Y-CRM) ja siihen liittyvät digitaaliset 

asiointipalvelut. Y-CRM on pilotointivaiheessa vuoden 2018 ja 2019 aikana. TE-digissä toteutetaan myös 

Työmarkkinatori-kokonaisuus, jolla luodaan työmarkkinoiden kohtaannon parantamiseksi työmarkkinatiedon yhteinen 

markkinapaikka sekä sitä tukevat palvelut ja informaatio kootaan asiakkaille ja kansalaisille helposti ja keskitetysti 

saataville yhteen paikkaan.  Edellisten ohella käyttöönotto-/integraatiovaiheessa on myös ATV, eli henkilö-, 

työnantaja- ja yritysasiakkaiden keskitetty asiakastapahtumatietovaranto. Sen on tarkoitus koota ja tarjota 

maakuntien kasvupalvelutoimijoiden käytettäväksi kasvupalveluihin liittyviä yritysasiakkaiden oman liiketoiminnan 

kehittämiseen ja liikesalaisuuden piiriin kuuluvia perus- ja tapahtumatietoja. Tulevaisuuden tavoitteena on, että 

digitaalisen palvelutarvearvion perusteella yritysasiakkaita voidaan ohjata suoraan maakunnan harkinnanvaraisiin 

kasvupalveluihin. Lisäksi asiakkaalle on tarkoitus tarjota tuottajista vertailukelpoista tietoa valinnan tueksi ja tarjota 

mahdollisuus pyytää maakunnan asiantuntijan yhteydenottoa ja pääsyä kohdennetumpaan palvelutarpeen arviointiin. 

Vastaavasti asiakkuus voisi alkaa myös niin, että maakunta kontaktoi asiakasta analysoidun yritysasiakastiedon 

perusteella. Tarkoituksena on myös se, että yrittäjän Työmarkkinatoriin kirjaamat asiat tallentuvat valtakunnalliseen 

asiakastietojärjestelmään. Näin tiedot ovat asiakkaan luvalla hänen kanssaan asiakassuhteessa olevien tahojen 

saatavilla, ja asiakas välttyy moninkertaiselta kirjaamiselta. 

 

Tietojärjestelmiä ja tiedon hallintaa koskevat kehityskohteet alue- ja elinkeinojen kehittämisessä 

Kehityskohteet kunnissa: 

− Kuntien kannalta yhteinen CRM hyödyntäisi nimenomaan yritysten asioiden nopeaa hoitamista ja 

palveluprosessia 

Kehityskohteet maakunnissa: 
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− Elinkeinopalveluissa moni nykyinen ongelma johtuu siitä, että ei tiedetä kuka suunnittelee palveluja 

yrityksille tai millaisia palveluja on jo otettu käyttöön/tarjottu. Jatkossa maakunnan tulee huolehtia 

toimintamallista alkaneiden ja ohjautuvien asiakkuuksien seurantaan/valvontaan 

Muut yleiset kehityskohteet: 

− Aluekehittämisen osalta on tehty suuret investoinnit seurantajärjestelmiin. Jatkossa on iso kysymys, että 

niitä voidaan hyödyntää täysimääräisesti ja niiden osalta prosessit toimivat. 

− Elinkeinojen kehittämisessä CRM-kysymyksen ratkaisu ja niihin liittyvät pilotit ovat ehdottoman tärkeitä. 

Tällä hetkellä eri yrityspalvelutoimijoilla on omat asiakkuudenhallintajärjestelmänsä. Tietoa ei pystytä 

jakamaan toimijoiden kesken, koska mm. yksittäisen tiedon jakaminen ilman CRM:ää on resursseja vievää ja 

työlästä ja lisäksi tiedon vaihtoa rajoittaa myös tietosuojakysymykset. KasvuCRM on käytössä valtion 

toimijoilla sekä ELY-keskuksella ja TE-toimistolla. 

− Jatkossa realistisempana nähdään tavoitella avoimia rajapintoja järjestelmien kesken ja asiakkaan 

suostumukseen perustuva tiedon vaihto 
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4.7 Osallisuus 

 

Kuva 20. Yleiskuva osallisuuden yhdyspinnan valmistelutyöstä ja keskeisistä kehityskohteista. 

 
 

 
Kuva 21. Osallisuuden keskeisiä yhdyspintanäkökulmia. 

 
Maakuntalakiesityksen mukaan maakunnan yleislakina olisi jatkossa maakuntalaki, jossa säädetään maakunnan 

hallinnosta ja demokraattisuudesta. Maakuntalaissa säädetään muun muassa äänioikeudesta sekä muista maakunnan 

asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamisoikeuksista. Maakunnan asukkaiden osallistumisoikeuksista säädetään 

maakuntalain 5 luvussa. Luku sisältää säännökset ääni- ja äänestysoikeudesta, aloiteoikeudesta ja muista 

osallistumisen ja vaikuttamisen keinoista, vaikuttamistoimielimistä sekä viestinnästä. Sen lisäksi, että maakunnan 

asukkailla on yleinen ja yhtäläinen äänioikeus maakuntavaaleissa, heillä on äänestysoikeus myös maakunnan 

kansanäänestyksissä. 

 

Maakuntalain osallisuuskanavien sääntely vastaa vahvasti kuntalain henkeä ja kuntien jo olemassa olevia 

osallisuustoimenpiteitä. Jokainen itsehallinnollinen maakunta voi itse päättää tarkemmin ja laajemmin käytettävistä 

asukas- ja osallisuusdemokratian menettelytavoista. Maakuntalaki antaa siis maakunnille minimivaatimukset, mutta 

jättää laajasti tilaa maakunnille itse luoda uusia innovatiivisia mahdollisuuksia vaikuttaa maakunnan asukkaita 

päätöksentekoon.  



 

 

66 

 

Osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia ohjaava lainsäädäntöä on koottu alle: 

− Uudistettu sosiaalihuoltolaki 1301/2014 

− Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992 

− Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000 

− Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn 

− tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 

− Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä 

− palveluista ja tukitoimista 980/2012 

− Lastensuojelulaki 417/2007 

− Nuorisolaki 1285/2016 

− Perusopetuslaki 628/1998 

− Liikuntalaki 390/2015 

− Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 

 
PALVELUT JA TEHTÄVÄT 

 

 
Kuva 22. Osallisuuden keskeisiä yhdyspintoja kunnan ja maakunnan eri toimintojen ja tehtävien osalta. 

 

Osallisuus- ja vaikutusmahdollisuudet rajautuvat hyvin vahvasti kuntapalveluihin ja vahvasti juuri sote- ja 

sivistyspalveluihin. Viimeisen vuosikymmenen aikana uudistuvaan ja päivitettyyn erityislainsäädäntöön on selvästi 

tuotu enemmän sääntelyä asiakkaan, oppilaan ja potilaan osallisuudesta ja mahdollisuutta vaikuttaa ja valita omia 

palveluitaan. 

 

Sipilän hallituksen sote- ja maakuntauudistus kokoaa yhteen useita pohjoismaisia osallisuusmalleja, kuntalaista 

tuttuja vaikuttamistapoja ja luo aivan uusia osallisuustyövälineitä kuten maakunnan osallistavan palvelulupauksen. 

Jokaisen maakunnan on annettava palvelulupaus ja valmisteleva se yhdessä maakunnan asukkaiden kanssa. 

Palvelulupauksen avulla ja sen suunnitteluprosessilla toteuttamiseen saadaan sitoutettua maakunnan ja sen 

asukkaiden ohella myös kunnat ja kolmannen sektorin toimijat. Maakunta voi myös sisällyttää asukkaiden 

osallistumismahdollisuuden lisäämisen osaksi palvelulupausta, esimerkiksi siten että maakunnassa edellytetään 

kaikilta toimijoilta asiakkaiden osallistumismahdollisuuksien huomioimista riittävällä tasolla. 

 

Tieto järjestöistä ja niiden toiminnasta on tärkeä saada osaksi maakuntien ja kuntien tietopohjaa esimerkiksi 

hyvinvointikertomusten laadinnassa. Järjestökumppanuuksien kautta maakunta saa yhdistysten ammatillisen ja 

kokemusasiantuntijuuden mukaan strategiseen suunnitteluun, palveluiden kehittämiseen ja maakunnan 
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päätöksentekoon. Monet järjestöt toimivat kunnittain ja sen lisäksi alueellisesti. Kunta- ja maakuntataso on yleinen 

esimerkiksi monelle sote- ja yrittäjäjärjestölle. Kunnat tukevat järjestöjä myöntämällä toiminta-avustuksia ja 

toimitiloja kunnille. Maakunnan ja järjestöjen yhteistyöstä ei säädetty hallituksen esityksessä maakuntalaista. 

Hallintovaliokunta tosin piti lausunnossaan (HaVL 3/2018) tärkeänä, että kansalaisjärjestöt osana osallistuvaa 

demokratiaa ja kansalaisyhteiskuntaa tunnistetaan osallistumisen ja vaikuttamisen toimijoiksi myös maakuntatasolla. 

Maakunnan tulee myös turvata asukkaiden, palveluiden käyttäjien, järjestöjen ja muiden yhteisöjen tiedonsaanti 

maakunnan toiminnasta. Hallintovaliokunnan lausunnon mukaan maakunnan tehtäviin kuuluisi avustusten antaminen 

järjestöille. 

 

Sote-järjestämislain 7 ja 8 §:ssä säädetään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä kunnassa ja maakunnassa. 

Mainitussa 8 §:ssä ei mainita kuitenkaan maakunnan yhteistyötä järjestöjen kanssa. Hallintovaliokunta piti 

lausunnossaan asianmukaisena, että yhteistyövelvoite järjestöjen kanssa sisällytetään myös sote-järjestämislakiin. 

 

Palveluiden ja tehtävien valmistelutyössä tunnistettuja kehityskohteita osallisuuteen 

Kehityskohteet kunnissa: 

− Lasten ja nuorten äänen kuuleminen sote-palveluissa koulujen, oppilaitosten ja oppilaskuntien kautta. 

Yhdyspinnat lasten, nuorten ja perheiden sekä maakunnan välillä on merkittävä, sillä lapsilla- ja nuorilla ei 

ole äänestysoikeutta. Lapsivaikutusten arviointiin tulee panostaa. 

− Keskeistä erityispalvelujen uudistamisessa on integroitujen toimintamallien käyttöönotto, asiakkaiden 

osallisuuden lisääminen ja toimivat yhdyspinnat. 

Kehityskohteet maakunnissa: 

− Maakunnan asukkaiden osallistumisoikeuksien toteutumisen näkökulmasta keskeiseksi muodostuu se, 

millaisiksi maakuntien sisäiset ja maakuntien väliset yhteistyörakenteet muodostuvat ja missä määrin 

päätösvaltaa tosiasiassa siirtyy niihin pois maakuntien valtuustoilta. Alueen asukkaiden demokratiaoikeuksien 

kannalta merkitystä on maakunnan hallintorakenteella palvelulaitoksen roolilla. 

− Maakunnilla on paljon lakisääteistä säätelyä osallisuustoimintaan, joten maakuntien valmistelijoiden ja 

päättäjien on huomioitava tämä myös maakunnan henkilöstörakennetta ja organisaatiota suunniteltaessa. 

Maakuntien tulisi heti alusta asti rekrytoinneissaan ottaa huomioon osallisuus- ja järjestökoordinaattorit 

jotka toimisivat maakuntien osallisuuden yhdyshenkilöinä. 

Muut yleiset kehityskohteet: 

− Tieto-osallisuus on asukasosallisuuden ulottuvuus, jonka edistämisessä järjestöillä on paljon annettavaa. 

Osallisuutta ja luottamusta voidaan rakentaa myös viestinnän keinoin. Viestinnässä tulee käyttää selkeää ja 

ymmärrettävää kieltä sekä ylläpitää luottamuksellista ja kunnioittavaa puhetapaa eri toimijoiden välillä. 

Maakunta- ja sote-uudistuksen vaikutukset järjestöjen yleishyödylliseen perustyöhön ja niiden tuottamiin 

palveluihin tulee arvioida huolellisesti maakunnissa ja kunnissa. 

− Maahanmuuttajalasten, -nuorten ja -perheiden palveluiden osalta monet yhdyspinnat ovat samoja kuin 

muidenkin lasten, nuorten ja perheiden palveluiden osalta. Keskeistä on, miten maahanmuuttajalasten, - 

nuorten ja -perheiden tarpeet tunnistetaan palveluissa ja miten tämän pohjalta pystytään muodostamaan 

tarvittavia palvelukokonaisuuksia sekä edistämään maahanmuuttajalasten, -nuorten ja –perheiden 

osallisuutta. 

− Kokemusasiantuntijuus on subjektiivista tietoa, mutta esimerkiksi mielenterveys- ja päihdepalveluissa tämä 

tieto on niin arvokasta, ettei sitä voida sivuuttaa. 
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TALOUS JA KUSTANNUKSET 

 

Maakuntavaalien ja kuntavaalien järjestäminen samalla kertaa vähentäisi kuluja. (vaalijärjestelyt, palkkiot, 

viestintä). Maakuntapäättäjien ja vaikuttamistoimielinten toiminta ja kokouspalkkiot aiheuttavat kustannuksia. 

Maakuntalain yhtenä osallisuustavoitteena on myös vahvistaa osallistavaa budjetointia. Tämä voisi tapahtua 

esimerkiksi avaamalla maakunnan talouden suunnittelua erilaisissa tilaisuuksissa ja sähköisissä sovelluksissa, 

vuorovaikutteisia menetelmiä hyödyntäen. Siinä maakunnan viranomainen ja alueen asukkaat suunnittelevat ja 

päättävät vuorovaikutteisen systemaattisen prosessin muodossa siitä, mihin kohteisiin tietyt varat käytetään. 

Osallistavaa budjetointia käyttämällä voidaan lisätä kansalaisten ja viranomaisten välistä vuorovaikutusta ja 

keskustelua, kansalaisten tietämystä sekä viranomaisvalmistelun ja poliittisen päätöksenteon avoimuutta.  

 

Taloutta ja kustannuksia koskevat kehityskohteet osallisuudessa 

Kehityskohteet kunnissa: 

− Kunnilla on hyvin erilaisia käytänteitä ja määrärahoja varattuna asukkaiden osallisuus- ja 

demokratiatoimintaan.  

− Osallistavan budjetoinnin kokeiluita kunnissa tulisi hyödyntää myös maakunnille.  

Kehityskohteet maakunnissa: 

− Järjestöjen rahoittaminen uudella maakuntatasolla tulisi olla suunnitelmallista. Yhdyspinnat tapahtumien ja 

järjestöjen tukemisessa tulisi selvittää tarkemmin.  

− Maakuntalain 23 §:n 2 momentin yksityiskohtaisista perusteluista ilmenee, että maakunnan antama tuki 

järjestöille voi olla esimerkiksi työvälineisiin, viestintään tai toimintaan liittyvää tukea. Asukkaiden lisäksi 

toimijoina voivat olla erilaiset järjestöt ja yhteisöt. 

 

ORGANISAATIO JA JOHTAMINEN 

 

Ihmisten spontaanin aloitteellisuuden ja aktiivisuuden tuottamat tulokset ovat tyypillisesti parempia, kuin 

lainsäädännöllä säädetty minimitaso. Perutuslakivaliokunta arvioi maakunnan hallintoa ja taloutta koskevat 

maakuntalain säännökset ovat pitkälti yhdenmukaisia kuntalain vastaavien säännösten kanssa. 

Maakuntalakiehdotuksen säännökset ovat yleisiä ja jättävät maakunnan tarkemman organisaatiorakenteen 

maakuntavaltuuston päätettäväksi. 

 
Organisaatiota ja johtamista koskevat kehityskohteet osallisuudessa 

Kehityskohteet maakunnissa: 

− Maakuntalain osallisuuskanavien sääntely vastaa vahvasti kuntalain henkeä ja kuntien jo olemassa olevia 

osallisuustoimenpiteitä. Jokainen itsehallinnollinen maakunta voi itse päättää tarkemmin ja laajemmin 

käytettävistä asukas- ja osallisuusdemokratian menettelytavoista. Maakuntalaki antaa siis maakunnille 

minimivaatimukset, mutta jättää laajasti tilaa maakunnille itse luoda uusia innovatiivisia mahdollisuuksia 

vaikuttaa maakunnan asukkaita päätöksentekoon.  

− Monet maakunnat ovat jo aloittaneet osallisuusohjelmien valmistelut (Uusimaa, Etelä-Pohjanmaa, SiunSote) 

− Maakunnan asukkaiden osallistumisoikeuksien toteutumisen näkökulmasta keskeiseksi muodostuu se, 

millaisiksi maakuntien sisäiset ja maakuntien väliset yhteistyörakenteet muodostuvat ja missä määrin 

päätösvaltaa tosiasiassa siirtyy niihin pois maakuntien valtuustoilta. 

Muut yleiset kehityskohteet: 

− Tieto maakunnan järjestöistä ja niiden toiminnasta on tärkeä saada osaksi maakuntien ja kuntien tietopohjaa 

esimerkiksi hyvinvointikertomusten laadinnassa. Järjestökumppanuuksien kautta maakunta saa yhdistysten 

ammatillisen ja kokemusasiantuntijuuden mukaan strategiseen suunnitteluun, palveluiden kehittämiseen ja 

maakunnan päätöksentekoon. 

 
PROSESSIT JA TOIMINTAMALLIT 

 

Kaikissa Euroopan maissa alue- ja maakuntavaaleissa on muita vaaleja alhaisempi äänestysprosentti. Maakuntien 

osallisuus on siis suurten haasteiden edessä. Vuosikymmenen aikana varsinkin sivistys- ja hyvinvointialan 

erityislainsäädäntöön on tullut uutta sääntelyä osallisuudesta, vaikutusmahdollisuuksista ja oikeuksista. 

Maakunnallisista vaikuttamistoimielimistä on ollut jo onnistuneita kokeiluja, joista on selvinnyt kuinka 

vaikuttamistoimielimet tarvitsevat resursseja tuekseen. Myös selkeä ja yhteen kokoava maakuntaidentiteetti tukee 

maakunnan osallisuustoimintaa. 
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Asukasosallisuudella on iso merkitys, kokemusasiantuntijatoiminta on nostanut päätään koko Suomessa. 

Kokemusasiantuntijuutta ja osallisuutta tukevia rakenteita tulee hyödyntää suunnittelussa, esimerkiksi jos 

suunnitellaan leikkikenttää, voidaan osallistaa alueen asiakkaat suunnitteluun ja käyttää asiakasraateja ja 

viestintäkanavia. Tällä hetkellä toiminta on pistemäistä, ja sitä tulisi kehittää ja vahvistaa kokonaisuutena. 

 

 

 

Prosesseja ja toimintamalleja koskevat kehityskohteet osallisuudessa 

Kehityskohteet kunnissa: 

− Miten kunnan ääni kuuluu uudessa kaavamenettelyssä? Kuinka selkeästi maakuntastrategian muodostamisessa 

kuullaan kuntia? 

Kehityskohteet maakunnissa: 

− Lakisääteisten osallisuustehtävien lisäksi maakuntien tulisi luoda uusia osallisuusinnovaatioita ja löytää 

kunnista hyviä käytänteitä. Monet nykyiset kuntalain hengen mukaiset osallisuusvälineet, kuten 

maakunnallinen kansanäänestys ja maakunta-aloite tulevat luultavasti jäämään vähäiselle käytölle. 

Muut yleiset kehityskohteet: 

− Vaikka on olemassa hyviä kokemusasiantuntijoita (esim. lastensuojelu) on olemassa paljon ryhmiä, joilla ei 

ole vahvaa osallisuutta. Osallisuuden portaita tulisi vahvistaa. Vähentäisi esimerkiksi sitä, että pienissä 

kunnissa ei tule sellaista oloa, että heidän ääntään ei kuulla. 

− Osallistuminen on aina vaikeampaa, jos kokoontumiset aina keskuskaupungissa (hyte) 

− Haasteena on lasten ja nuorten äänen kuuluville saattaminen kunnan ja maakunnan kautta 

 
HENKILÖSTÖ JA OSAAMINEN 

 

Ostopalvelutoiminta edellyttää hankintalainsäädännön ja sopimusjuridiikan erityisosaamista, joita pienillä kunnilla on 

yleensä vähän. Varsinkin palvelujen ostamisessa kunnilla on ollut vaikeuksia määritellä laatuvaatimuksia. Kunnallisen 

itsehallinnon ja demokratian näkökulmasta tarkasteltuna kunnan tehtävien siirto yhteistoimintaorganisaatioille 

tarkoittaa valtuuston ja asukkaiden päätösvallan siirtymisestä kunnan ulkopuolelle, kunnan välillisesti valitsemille 

edustajille. Erilaiset sopimusjärjestelyjen ja vaikeiden hankintojen on nähty hämärtävän kunnan asukkaiden käsityksiä 

valta- ja vastuusuhteista. Ylikunnallisten kumppanuuksien ja kuntayhtymien malli on ollut siis 

demokratianäkökulmasta kuntalaisia vieraannuttava. 

 

Henkilöstön kokemus kuulemisesta, että ovat päässeet mukana vaikuttamaan, on tärkeässä osassa, kun kehitetään 

mitä vaan. Isoissa maakunnissa kaikki eivät kykene osallistua, ei resurssia (hyte). Näin ollen isoissa maakunnissa 

ESIMERKKEJÄ TUNNISTETTUISTA HYVISTÄ TOIMINTAMALLEISTA YHDYSPINNOILLA 
 

• Kokemusasiantuntijuus 

• Yhtenä esimerkkinä: Pirkanmaalle on esitetty perustettavan järjestöneuvottelukunta. Neuvottelukunnan tehtävät ja rooli 

maakunnassa kirjattaisiin strategiaan, jossa lisäksi näkyvillä yleisesti järjestöjen rooli ja toimintaedellytykset. Pirkanmaan 

Järjestöneuvottelukunnan tehtävinä olisivat: 

• Järjestöneuvottelukunta on vaikuttamistoimielin (vrt. vanhus- ja vammaisneuvostot ym.) ja valiokuntien 

valmistelukumppani 

• Linkittyminen vahvasti maakunnan lakisääteiseen EVA-menettelyyn: neuvottelukunta toimii asiantuntijapoolina ja 

asukkaiden äänenä EVA-menettelyn kuntalaisvaikutusten arvioinnissa 

• Järjestöjen kautta saadaan reaaliaikaista ruohonjuuritason tietoa ja hiljaisia signaaleja asioista, jotka muuten 

välittyvät valmisteluun ja päätöksentekoon viiveellä  

• Neuvottelukunta tukee tiedolla johtamista: järjestöiltä kerättävä kokemustieto tuo merkittävää laadullista lisätietoa 

kuntien hyvinvointikertomuksiin ja alueelliseen hyvinvointikertomukseen. Kokemustietoa voidaan hyödyntää 

päätöksenteossa muun hyvinvointitiedon rinnalla 

• Neuvottelukunta tekee näkyväksi Pirkanmaan elinvoimaisen kansalaisyhteiskunnan ja mahdollistaa sen osallistumisen 

maakunnan strategiatyöhön 

• Neuvottelukunta edistää maakunta-kunta-järjestö –yhteistyötä kokoamalla tietoa hyvistä käytännöistä ja tekemällä 

maakuntatason suositukset kuntien ja järjestöjen yhteistyön kehittämiseksi (mm. hyvinvointikertomus, järjestöjen 

toimintaedellytykset kunnissa) 

• Järjestöjen ääni yhdyspintasopimuksissa 
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korostuu juuri tiettyjen toimijoiden näkökulma. On pieniä kuntia, joilla ei riitä resurssia työryhmiin tai 

yhteistyöelimiin. 

 

Henkilöstöä ja osaamista koskevat kehityskohteet osallisuudessa 

Kehityskohteet kunnissa: 

− Kunta-agenteille tarvetta, tavoitteena vahvistaa erityisesti sivistystoimen osallistumista kuntien ja tulevien 

maakuntien yhdyspintatyön rakenteiden ja toimintamallien luomiseen -> yhteistyöryhmät tai vastaavat 

yhteistyökanavat tarvitaan.  

Kehityskohteet maakunnissa: 

− Osallisuuskoulutukset, joilla tuetaan maakunnan ja johdon osaamista osallisuus- ja demokratiateemoista. 

− Maakunnilla on paljon lakisääteistä säätelyä osallisuustoimintaan, joten maakuntien valmistelijoiden ja 

päättäjien on huomioitava tämä myös maakunnan henkilöstörakennetta ja organisaatiota suunniteltaessa. 

Maakuntien tulisi heti alusta asti rekrytoinneissaan ottaa huomioon osallisuus- ja järjestökoordinaattorit 

jotka toimisivat maakuntien osallisuuden yhdyshenkilöinä. 

Muut yleiset kehityskohteet: 

− Avoin viestintä ja sosiaalisen median hyödyntäminen tukee osallisuutta 

− Tieto-osallisuus on asukasosallisuuden ulottuvuus, jonka edistämisessä järjestöillä on paljon annettavaa. 

Osallisuutta ja luottamusta voidaan rakentaa myös viestinnän keinoin.  

− Viestinnässä tulee käyttää selkeää ja ymmärrettävää kieltä sekä ylläpitää luottamuksellista ja kunnioittavaa 

puhetapaa eri toimijoiden välillä. 

− Maakunta- ja sote-uudistuksen vaikutukset järjestöjen yleishyödylliseen perustyöhön ja niiden tuottamiin 

palveluihin tulee arvioida huolellisesti maakunnissa ja kunnissa. 

 
TILAT, KIINTEISTÖT JA SOPIMUKSET 

 

Tiloja, kiinteistöjä ja sopimuksia koskevat kehityskohteet osallisuudessa 

Muut yleiset kehityskohteet: 

− Järjestöille, vaikuttamistoimielimille ja osallisuustoimintaan tarvittavat tilat  

− Toimivien tila- ja kiinteistöratkaisujen selvittäminen maakuntavaltuuston kokouksiin ja maakunnan 

toimielinten tiloille. 

Muutamat maakunnat aikovat ainakin aluksi kokoustaa alueensa maakuntakeskusten kaupungintaloilla.  
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4.8 Tukipalvelut 

 
Kuva 23. Yleiskuva tukipalveluiden yhdyspinnan valmistelutyöstä ja keskeisistä kehityskohteista. 

 

 
Kuva 24. Keskeisiä yhdyspintanäkökulmia tukipalveluissa. 

 

  



 

 

72 

 

 
Kuva 25. keskeisiä yhdyspintoja palveluissa ja tehtävissä. 

 

PALVELUT JA TEHTÄVÄT 

 

Tukipalveluilla viitataan usein varsin laajaan joukkoon erilaisia palveluja. Maakuntalain 113 §:ssä tukipalveluilla 

tarkoitetaan kuitenkin hyvin suppeaa palvelujen alaa. Pykälän yksityiskohtaisten perustelujen mukaan näitä ovat 

muun muassa siivous, arkistointi, kiinteistöhuolto ja tilojen jälleenvuokraus. Maakunta voisi hoitaa myös eräitä 

tietojärjestelmien edellyttämiä tuki- ja ylläpitopalveluja. Maakuntalain mukainen tukipalvelukäsite ei mahdollista 

esimerkiksi ruokahuollon, pesulapalveluiden tai kuvantamis- ja laboratoriopalveluiden myyntiä maakunnan 

tytäryhtiöille. Tukipalveluja maakunta voi tuottaa lähtökohtaisesti yhtiöittämispoikkeuksien perusteella tytäryhtiöille. 

Näiden hinnoittelun tulee perustua markkinahintaan. 

 

Kunta ei voi myydä omasta organisaatiostaan tukipalveluja maakunnalle, koska tällöin kunta toimisi markkinoilla ja 

markkinoilla olevaa toimintaa voi harjoittaa vain yhtiömuodossa (kuntalain 126-127 §). Maakunta voi myydä 

tukipalveluja maakuntakonserniin kuuluvalle tytäryhteisölle sekä sidosyksikölle tai sidosyritykselle. Edelleen maakunta 

voi tuottaa ilman yhtiöittämisvelvollisuutta tavanomaisia palvelusuhteeseen liittyviä palveluja esimerkiksi 

työsuhdeasuntojen ja työpaikkaruokailun muodossa. (HaVL 3/2018 vp)  

 

TALOUS JA KUSTANNUKSET 

 

Osa kunnista on viimeisten vuosikymmenien aikana ulkoistanut tukipalveluita kokonaan, mutta merkittävä osa 

tukipalveluita tehdään edelleen omana hajautettuna tuotantona. Valtiolla palvelukeskustoimintaa on järjestetty 

pääasiassa in house-muodossa palvelemaan valtion virastoja. Yleisesti palvelukeskusrakenteilla on saavutettu noin 20 

% palvelutuotannon tehostuminen hajautettuihin malleihin verrattuna. 
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Taloutta ja kustannuksia koskevat kehityskohteet tukipalveluissa 

Kehityskohteet kunnissa: 

− Tukipalveluiden purkaminen nykyisistä kuntayhtymist ja yhteisistä orgnanisaatioista ja siirtäminen 

maakunnallisiksi tukipalveluiksi. 

− Tukipalvelut: tukipalveluiden koordinoitu yhteinen tuottaminen -> konsolidoituminen yleistynyt (yhtiöt joita 

kunnat ja maakunnat omistavat) sekä sitten enemmän markkinoilla toimivat yhtiöt. Kun iso osa kunnista 

siirtyy maakunnalle -> kuinka kunta nämä järjestää? Miten puolikasta resurssia hyödyntäisi? 

Kehityskohteet maakunnissa: 

− Tukipalveluista aidosti muodostuu voimakas ja jatkuva yhdyspinta. Nyt kunnilla ja sairaanhoitopiireillä on 

ollut yhteinen tukipalvelutuotanto. Henkilöstö- ja palkanlaskupuolella on tapahtumassa konsolidoitumista, 

esim. kunnat ja maakunnat tekevät toiminnot yhdessä.  

Muut yleiset kehityskohteet: 

− Eduskunnan hallintovaliokunta katsoi lausunnossaan, että valtakunnallisen palvelukeskuksen avulla voidaan 

tehostaa toimitilojen ammattimaista hoitamista. Tavoitteiden saavuttamiseksi maakuntien tukipalvelujen 

keskittämisestä ja tehostamisesta koituvat kustannus- ja tuottavuushyödyt ovat erittäin tärkeitä. Näiden 

hyötyjen aikaansaamiseksi yhteiset prosessit ja osaamisen keskittäminen ovat olennaisia. 

 

ORGANISAATIO JA JOHTAMINEN 

 

Yhtenäisten tukitoimintojen hoitaminen palvelukeskuksissa on 2000-luvulla yleistynyt sekä julkisella että yksityisellä 

sektorilla. Palvelukeskuksissa hoidetaan tyypillisesti tehtäviä, joissa käsitellään tai toteutetaan suuria määriä 

toistensa kaltaisia tapahtumia, sekä sellaisia erikoistuneita tehtäviä, jotka ovat kuitenkin yhtenäisiä useille 

toimintayksiköille. Palvelukeskustoiminnan tavoitteena on standardoida ja kehittää toimintatapoja sekä parantaa 

toiminnan laatua ja asiakaslähtöisyyttä. Maakunnille esitettiin (HE15/2017vp.) perustettavaksi valtakunnalliset 

tukipalvelut. Yhteisiä tukipalveluja olisivat maakuntalakiesityksen mukaan toimitila- ja kiinteistöpalvelut, talous- ja 

henkilöstöhallinnon palvelut sekä tieto- ja viestintätekniset palvelut. 

 

Useat maakunnat ovat aktiivisesti toteuttaneet tukipalveluiden valmistelua. Pirkanmaa on valmistellut jo pitkälle 

yhteiset tukipalvelut ja niistä on tehty jo ratkaisuja. Pirkanmaan tukipalveluja tuottaisi Monetra Pirkanmaa (yhteinen 

talous ja henkilöstöhallinnon yhtiö), Voimia (sairaanhoitopiirin kanssa yhteinen) ja Tuomi-logistiikka. Hankintavolyymit 

muuttuvat Tampereen kaupungin osalta ja muuttavat muotoa ja vaikuttavat asiantuntemukseen. 

 

Organisaatiota ja johtamista koskevat kehityskohteet tukipalveluissa 

Kehityskohteet kunnissa: 

− Jos kunta haluaa jatkossa tuottaa esimerkiksi ruokahuoltopalveluja maakunnalle, sen tulee yhtiöittää 

toiminta, koska kunnan toiminta muuttuu käytännössä taloudelliseksi toiminnaksi. Kunta voi perustaa yhtiön 

ja kunta voi itse hankkia siltä palveluja kilpailuttamatta, jos yhtiö toimii sen sidosyksikkönä (in-house -

yhtiönä). 

Kehityskohteet maakunnissa: 

− Maakunta voi myydä tukipalveluja maakuntakonserniin kuuluvalle tytäryhteisölle sekä sidosyksikölle tai 

sidosyritykselle. Edelleen maakunta voi tuottaa ilman yhtiöittämisvelvollisuutta tavanomaisia 

palvelusuhteeseen liittyviä palveluja esimerkiksi työsuhdeasuntojen ja työpaikkaruokailun muodossa. (HaVL 

3/2018 vp) 

Muut yleiset kehityskohteet: 

− Yhdyspintojen hoitaminen rajapinnoissa. Onko maakunnalla selkeitä yhteyshenkilöitä, jotka hoitavat 

koordinointia ja yhteyksiä? Onko johtajilla osaamista verkostojohtamiseen? Yhdyspintavastaavana olisi 

maakunnan johtoryhmätason vaikuttaja? 
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PROSESSIT JA TOIMINTAMALLIT 

 

Isommille harteille tukipalveluiden kokoaminen, yhdenmukaistaminen ja hyvien käytäntöjen koostaminen on 

mahdollisuus tehostaa toimintaa. Mahdollisuus ajatella palveluita uusiksi ja tämä voi olla hedelmällistä yhdyspintaa 

kuntien ja maakuntien välille. 

 

Maakuntien käyttöön tuotettaisiin nykyaikaiset ja tehokkaat tukipalvelut, jotka mahdollistavat osaamisen 

kehittämisen ja tiedolla johtamisen, sekä teknologian hyödyntämisen ja automatisaation lisäämisen kautta 

tehokkuuden parantamisen. Maakunnat määrittäisivät tukipalvelutarpeensa ja ostaisivat nämä palvelut 

palvelukeskuksilta. Maakunnat myös ohjaisivat palvelukeskusten toimintaa ja strategiaa omistuksensa kautta. 

Palvelukeskukset sekä tuottaisivat palveluja itse että hyödyntäisivät ostopalveluja. Palvelukeskukset tuottaisivat 

palveluja pääasiassa maakuntien julkisen toiminnan piiriin jäävälle toiminnalle in house -roolissa. 

 

Prosesseja ja toimintamalleja koskevat kehityskohteet tukipalveluissa 

Kehityskohteet kunnissa: 

− Kuinka kunta toteuttaa henkilöstö- ja taloushallinnon, kun 50% väestö siirtyy maakunnille? Tällöin voi olla 

tarkoituksenmukaista miettiä, kannattaako kunnan toteuttaa itse. Tämä on iso kysymys. Koskee muitakin kun 

talous- ja henkilöstöhallintoa, myös kiinteistöt. 

Kehityskohteet maakunnissa: 

− Maakunnilla on palvelukeskusten käyttövelvollisuus valtakunnallista yhtenäisyyttä edellyttävissä ratkaisuissa. 

Palvelukeskusten perustamisella pyritään vahvistamaan maakuntien toimintaedellytyksiä. 

Muut yleiset kehityskohteet: 

− Tukipalveluita ja esimerkiksi hajanaisia ICT-ratkaisuja ja potilastietojärjestelmiä yhdenmukaistetaan 

reformin avulla. 

 

HENKILÖSTÖ JA OSAAMINEN 

 

Varsinkin palvelujen ostamisessa kunnilla on ollut vaikeuksia määritellä laatuvaatimuksia. Kunnallisen itsehallinnon ja 

demokratian näkökulmasta tarkasteltuna kunnan tehtävien siirto yhteistoimintaorganisaatioille tarkoittaa valtuuston 

ja asukkaiden päätösvallan siirtymisestä kunnan ulkopuolelle. 

 

Kuntien omistamien tukipalveluyhtiöiden henkilöstö ei siirry voimaanpanolain nojalla maakuntien palvelukseen. 

Voimaanpanolakiesityksen mukaan henkilöstöllä on oikeus siirtyä maakunnan tai maakunnan yhtiön (esim. 

palvelukeskusyhtiö) palvelukseen, mikäli henkilön työpanoksesta vähintään puolet kohdistuu maakunnalle siirtyviin 

tehtäviin. 

 

Henkilöstöä ja osaamista koskevat kehityskohteet tukipalveluissa 

Kehityskohteet kunnissa: 

− Ostopalvelutoiminta edellyttää hankintalainsäädännön ja sopimusjuridiikan erityisosaamista, joita pienillä 

kunnilla on yleensä vähän. 

Kehityskohteet maakunnissa: 

− Työnantaja arvioi henkilöiden työpanoksen määrän kohdistumisen maakunnalle siirtyviin tehtäviin sekä 

kunnalle ja valtiolle jääviin tehtäviin. Alustava selvitys (esiselvitys) henkilöstöstä tehtiin 30.10.2018 

mennessä. Lopullinen selvitys siirtyvästä henkilöstöstä on oltava valmis 30.12.2019 mennessä (esiselvityksen 

päivitys).  

Muut yleiset kehityskohteet: 

− HR-palveluissa kirjanpito, palkanmaksu ja hr-palvelut eriytyvät, ellei kunta ja maakunta kuulu samaan 

palvelukeskukseen. Pienissä kunnissa pieni organisaatio hoitaa itsenäisesti. Kunnilla tulee olemaan entistä 

enemmän palkanlaskenta- ja kirjanpitoyksiköitä kuntien kesken. 
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TILAT, KIINTEISTÖT JA SOPIMUKSET 

 

Kunnat ja maakunnat voivat perustaa hankintalain mukaisesti sidosyksikön. Kuntien ja sairaanhoitopiirien 

tukipalveluita ja muuta yhteistyötä koskevat sopimukset ja rakenteet on syytä käydä läpi jo maakuntien 

esivalmisteluvaiheessa. Maakunnat ja kunnat voivat tehdä yhteistyötä sidosyksikkönä toimivassa yhtiömuodossa. Ne 

voivat myös tuottaa palveluja toisilleen perustamatta yhteistä erillistä oikeushenkilöä, jos ne toteuttavat yhteistyössä 

ja yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi niiden vastuulla olevat yleisen edun mukaiset julkiset palvelut. 

Yhtiömuodossa tehdyssä yhteistoiminnassa sidosyksikkörajat tulevat mukaan. Siltä osin kuin yhteistoimintaa tehdään 

yhtiöittämättä, sidosyksikkörajojen sijasta sovelletaan tiukempia säännöksiä, lähinnä vähäinen myynti on sallittu. 

 

MAAKUNTIEN PALVELUKESKUKSET 

 

Maakunnan ja maakuntakonsernin tytäryhteisön on käytettävä palvelukeskusten tuottamia palveluja, ellei toimitila- ja 

kiinteistöhallinnon tai talous- ja henkilöstöhallinnon palveluissa muun palveluntuottajan tarjoaman palvelun käyttö 

ole tietyssä toiminnassa tai asiassa taikka sen osassa välttämätöntä taloudellisesta, toiminnallisesta, teknisestä tai 

muusta vastaavasta perustellusta syystä. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää tarkemmin palvelukeskusten 

tehtävistä ja käyttövelvoitteen piiriin kuuluvista palveluista. Ennen valtioneuvoston asetuksen antamista on kuultava 

maakuntia ja tarvittavassa laajuudessa maakuntakonsernien tytäryhteisöjä. Valtio vastaa palvelukeskusten 

perustamisen edellyttämistä toimenpiteistä. Kun maakuntien toiminta alkaa, palvelukeskukset siirtyvät niiden 

omistukseen. Sote- ja maakuntauudistusta koskevassa lakipaketissa palvelukeskuksiin liittyvät pykälät ovat 

maakuntalaissa. Perustamiseen liittyviä säädöksiä on myös voimaanpanolaissa. 

 

Maakuntien ICT-palvelukeskusyhtiö Vimana Oy 

Maakuntien ICT-palvelukeskus Vimana oy perustettiin heinäkuussa 2017. Tehtävänä on tuottaa ja tarjota maakunnille 

asiantuntija- ja kehityspalveluita sekä hankkia markkinoilta ja yhteistyökumppaneilta tarvittavia ohjelmistoja ja 

muita ratkaisuja. Yhtiön keskeisiä palveluja ovat myös muutoksiin liittyvät tukitehtävät sekä palvelujen siirrot. 

 

Maakuntien tilakeskus 

Tilakeskus huolehtii kaikista maakunnan toiminnassaan tarvitsemista tiloista vuokranantajan ominaisuudessa. Lisäksi 

se vuokraa omistamiaan toimitiloja ensisijaisesti maakuntien käyttöön. Tilakeskus toteuttaa ja rahoittaa muutos- ja 

korjausinvestoinnit kiinteistöihin, joista on etukäteen tehty vuokrasopimus maakunnan ja tilakeskuksen välillä. 

Investointi kattaa tarveselvityksen ja hankesuunnitelman sekä varsinaisen toteutuksen, eli niiden kustannukset ovat 

osa investointia. Tarveselvitys tehdään tiiviissä yhteistyössä maakuntakonsernin käyttäjien kanssa. Maakunnan 

tehtävänä on huolehtia maakuntakonsernin käytössä olevien tilojen siivouksesta, kulunvalvonnasta, aulapalveluista ja 

muista ns. toimitilapalveluista, jotka ovat osa maakuntakonsernin toimintaa ja prosesseja. Lisäksi maakunta huolehtii 

irtaimesta omaisuudesta kuten lääkintäteknisistä ja muista laitteista ja kalusteista. Vuokrasopimuksen 

vastuurajataulukossa sovitaan tarkemmin näiden laitteiden ja kalusteiden rajapinnoista rakennukseen. 

 
Tiloja, kiinteistöjä ja sopimuksia koskevat kehityskohteet tukipalveluissa 

Kehityskohteet kunnissa: 

− Jos kunta omistaa sote-palveluita kuntayhtymänä niin in-house-kaupan myötä on mahdollista ostaa kunnilta 

paikallisia ateriapalveluja.  

Kehityskohteet maakunnissa: 

− Sosiaali- ja terveydenhuollon alueelliseksi yhteensovittamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon 

yhteistyöalueeseen kuuluvien maakuntien on tehtävä yhteistyösopimus. Yhteistyösopimus on laadittava 

valtuustokausittain. Sopimuksessa on otettava huomioon asiakkaiden tarpeet sekä 26 §:n mukaiset sosiaali- ja 

terveydenhuollon valtakunnalliset tavoitteet. Sopimuksen toteutumista on seurattava ja arvioitava 

vuosittain. Sopimuksessa sovittava tukipalvelujen järjestämisestä, muun toiminnan yhteensovittamisesta sekä 

uusien menetelmien käyttöönoton periaatteista.  

Muut yleiset kehityskohteet: 

− Omistukset, investoinnit, peruskorjaukset ja vuokrankorotukset tuovat kiinteistöjen omistukseen haasteita. 

Sopimuksissa peruskorjausten ennakointi voi olla haastavaa. 

− Hankintapalveluihin tuskin muodostuu kunnan ja maakunnan välille tiivistä yhdyspintaa, mutta sote-maku-

uudistus tulisi luultavasti lisäämään kuntien välisiä hankintakumppanuutta. 

− Asumispalveluissa sote- ja hoivapainotteita. Tehostettua palveluasumista ja palveluasumista. Kiinteistössä 

saattaa olla samoja palveluita.  
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− Vuokra-sopimus tehdään jatkossa sote-tuottajan kanssa vai kunnan kanssa? 

Kiinteistön omistajuus ja vaihtelevat käytännöt tuovat haasteita. Erilaisia ja eri tason palvelutoimintaa 

samassa kiinteistössä.  

 

TIETOJÄRJESTELMÄT JA TIEDON HALLINTA 

 

ICT-palveluja valtakunnallisesti toimivalla palvelukeskusmallilla virastomuodossa (Palkeet ja Valtori), yhtiömuodossa 

(Hansel Oy, HAUS Oy) ja liikelaitosmuodossa (Senaatti-kiinteistöt). Kuntasektorilla erityisesti talous- ja 

henkilöstöhallinnon sekä ICT-toimintoja tuotetaan palvelukeskuksissa, jotka palvelevat joko laajaa asiakaskuntaa tai 

esim. yksittäistä sairaanhoitopiiriä. Talous- ja henkilöstöhallinnon palveluissa keskeisiä toimijoita ovat mm. HUS Servis 

(liikelaitos), Taitoa Oy, KuntaPro Oy ja Monetra Oy. Toimitila- ja kiinteistöpalveluja tuotetaan kaupunkien ja kuntien 

tila-keskuksissa, jotka toimivat pääasiassa virasto- tai liikelaitosmuodossa. HUS-yhtymään kuuluu HUS-tilakeskus, joka 

edustaa omistajaa, tuottaa tilat ydintoiminnalle ja liikelaitoksille sekä tilaa kiinteistöjen hoitoon liittyvät palvelut, 

sekä tuottajaroolissa toimiva HUS-Kiinteistöt Oy. 

 

Tietojärjestelmiä ja tiedon hallintaa koskevat kehityskohteet tukipalveluissa 

Kehityskohteet kunnissa: 

− Kuntien kasvavat ICT- ja potilastietojärjestelmäkustannukset ovat tuoneet talouspaineita.  

Kehityskohteet maakunnissa: 

− Yhteisten ICT- ja potilastietojärjestelmien ratkaisut ovat pitkäaikaisia projekteja. Noin 2-5 vuoden 

välivaiheen ratkaisut ovat tarpeen sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa. 

Muut yleiset kehityskohteet: 

− Arkistoinnin osalta on selvitettävä mitä tehdään vanhoille ja nykyisille arkistoille? Jäävätkö ne kuntien 

omistukseen ja vastuulle? Tietopohjan saaminen sote-maakuntien käyttöön on tärkeää, vaikka paljon on jo 

sähköisissä järjestelmissä. Pienten kuntien it-yhteistyö tulee kasaantumaan, rekisterinpitäjyys ajaa kuntia 

tekemään kuntayhtymiä. Valmisteluvaiheessa sopimusratkaisut ovat siirtymäkauden asioita, mutta sen 

jälkeen varsinkin kiinteistö-, ruokahuolto- ja ict-ratkaisut ovat palveluiden rajapinnassa ja nämä yhdyspinnat 

jäävät voimaan. 
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4.9 Liikenne ja kuljetukset 

 
Kuva 26. Yleiskuva liikenteen ja kuljetusten yhdyspinnan valmistelutyöstä ja keskeisistä kehityskohteista. 

 

 
Kuva 27. Keskeisiä yhdyspintanäkökulmia liikenteessä ja kuljetuksissa. 
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PALVELUT JA TEHTÄVÄT 

 

 

Kuva 28. Liikenteen ja kuljetusten keskeisiä yhdyspintoja palveluissa ja tehtävissä. 

 

Maakunnan tehtäväalaan kuuluisivat liikennejärjestelmän toimivuus, liikenneturvallisuus, alueellinen tienpito, 

maankäytön yhteistyö ja toimintaympäristöä koskevien tietojen tuottaminen valtakunnalliseen 

liikennejärjestelmäsuunnitteluun siten kuin niistä lailla säädettäisiin. Tähän kokonaisuuteen kuuluvat myös 

liikkumisen ohjauksen valtionavustustehtävät, jotka siirtyisivät Traficomilta maakunnalle. Maakunta voisi hoitaa 

liikennepalveluiden maakunnallista kehittämistä ja järjestämistä sekä julkisen henkilöliikenteen suunnittelua ja 

järjestämistä samoin kuin sitä koskevia valtionavustustehtäviä, lukuun ottamatta toimintaa liikenteen palveluista 

annetun lain (320/2017) IV osan 1 luvun 3 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettujen kunnallisten ja seudullisten 

viranomaisten toimialueella ja näiden alueiden liikenteen suunnittelua ja järjestämistä. Yhteensä tällaisia 

viranomaisia on 14 kunnallista ja 12 seudullista viranomaista, jotka jatkavat toimintaansa entisellä tavalla, elleivät 

toisin päätä. Maakunnille siirtyvät myös maakuntaliittojen nykyiset liikennetehtävät.  

 

Maakunta voisi vastata myös saariston yhteysalusliikenteen suunnittelusta ja järjestämisestä sekä yksityisteiden 

losseja ja lauttapaikkoja koskevista avustustehtävistä. Nämä tehtävät siirtyisivät maakunnalle ELY-keskusten 

liikennevastuualueelta, jossa tehtävää on hoidettu yhteysalusliikenteen osalta keskitetysti Varsinais-Suomen ELY-

keskuksesta. Maakunnat voisivat hoitaa tehtävää joko itsenäisesti tai yhdessä muiden maakuntien kanssa. 

Maantielauttaliikenne olisi siirtynyt Väylävirastoon. 

 

Henkilöliikenteen palvelujen järjestämisellä on kiinteät sidokset liikennejärjestelmätyöhön, ja maankäytön sekä 

liikkumisen palveluiden ja infran (pysäkit, terminaalit, liityntäpysäköintipaikat) sekä julkisten palveluiden verkon 

suunnitteluun. Julkinen henkilöliikenne koskee maakuntalaissa tieliikennettä, lentoliikennettä, Merenkurkun 

liikennettä sekä raideliikennettä. Tieliikennettä koskevat julkisen henkilöliikenteen järjestämistehtävät ja 

Merenkurkun laivaliikenteen palveluiden ostoliikenne siirtyisivät ELY-keskuksista maakuntiin, lentoliikenteen 

ostotehtävät Liikennevirastosta maakuntiin ja lentopaikkojen valtionavustuksia koskevat tehtävät (koskee muita kuin 

Finavia Oy:n kenttiä) liikenne- ja viestintäministeriöstä maakuntiin. Maakuntalaissa mahdollistetaan se, että 

maakunnat ottavat hoitaakseen julkisen henkilöliikenteen tehtävät, suunnittelun, järjestämisen ja mahdolliset 

ostopalvelut. Maakunnat voivat halutessaan hoitaa ja vastata maakunnan liikennepalveluiden kehittämisestä ja 

järjestämisestä kokonaisvaltaisesti. ELY-keskuksen joukkoliikennetehtävien siirtyminen maakuntaan olisi 
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mahdollistanut sen, että seudulliselle joukkoliikenteelle olisi saatu profiloitua ja kehitettyä imago. Nykyisillä ELY-

keskuksilla ei ole tähän mahdollisuutta. 

 

Tienpitotehtävät ovat olennaisia liikenteen näkökulmasta ja ne koskettavat myös kuntalaisia (tiedon jakaminen, 

tiestön kunto, talvihoito yms.). Liikenneverkon suunnittelussa kunnilla on vastuu katuverkkonsa osalta. Vaikka Kela ei 

suoraan liity kuntien tehtäviin, vaikuttaa silti kuljetusten järjestämiseen: Kela-kuljetukset liittyvät esimerkiksi 

sairaanhoitoon ja muihin terveyteen liittyviin palveluihin. Yhteistyö avoimen joukkoliikenteen (toimivaltaiset 

viranomaiset), koulukuljetusten (kunnat, 2. asteen opiskelijoiden osalta Kela) sekä sosiaali- ja terveystoimen 

kuljetusten (maakunta, Kela) kanssa sekä toisaalta markkinaehtoisen ja PSA-liikenteen välillä ratkaisee 

henkilöliikennekokonaisuuden palvelutason. 

 

Liikenteen ja kuljetusten palveluiden ja tehtävien valmistelutyössä tunnistettuja kehityskohteita 

Kehityskohteet maakunnissa: 

− Tehtävien hajautuminen aiheuttaa tehokkuuden laskua, joka aiheuttaa lisäresurssitarvetta. Palvelut olisivat 

lähempänä maakuntaa, mutta vaatisivat enemmän resursseja. Valtion alueellisten tehtävien sijoittaminen 

maakunta-organisaatioon ei ole tarkoituksenmukaista eikä tuota siitä kuviteltuja hyötyjä, jos ohjaus on 

kuitenkin vahvaa valtion (Väylävirasto) taholta tienpiden osalta 

− Maakunnan suhde Kela-kuljetuksiin? 

− Tuoko se lisäarvoa, että maakunnalla on sekä joukkoliikenne että aikaisemmat ELY-keskuksen tehtävät? 

Käytännössä kuitenkin maakunnan päätösvalta tienpidon tehtävissä on pieni. Maakunnan vaikutusvallan 

lisääminen alueen tienpitoon voitaisiin helposti toteuttaa yksinkertaisella nykylainsäädännön muutostavalla 

jos sitä halutaan. Tulee huomioida, että maakunnilla on jo liikennejärjestelmätyön kautta nykyisin 

päätäntävaltaa liikennejärjestelmätehtävissä. Joukkoliikenteen osalta maakunnallinen toimija voisi tuottaa 

toki lisäarvoa jos rahoitusta löytyy (vrt. raideliikenteen kilpailutus).  

Muut yleiset kehityskohteet: 

− Junaliikenne avautuu kilpailulle ja viimeisimmässä lakiluonnoksessa maakunta olisi ollut tässä yhteydessä 

vastuullinen viranomainen. Nyt vastuullista tahoa ei ole: raideliikenne avataan kilpailulle, mutta ei ole 

viranomaista joka asian hoitaa. Onko nykylainsäädännöllä ELY-keskus vai maakunta? 

− ELY-keskuksen ja Maakuntaliiton toiminnan yhteensovittaminen. ELY on ollut operatiivinen toimija ja liitot 

eivät. Yhteensovittamisen haasteet koskevat nimenomaan maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelutyötä ja 

tehtävien siirtämistä samaan organisaatioon. 

 

TALOUS JA KUSTANNUKSET 

 

Yhteistyö eri toimijoiden välillä on ratkaisevaa myös kustannustehokkuuden näkökulmasta. Maakunta päättää 

yleiskatteellisen rahoituksen käytöstä ja kohdentamisesta (mm. joukkoliikenne). Joukkoliikennetehtävissä maakuntiin 

siirtyvät rahamäärät ovat todella pieniä ja kyseessä on vapaaehtoinen tehtävä. Erityisesti kaupungeissa, mutta myös 

niiden ulkopuolella kaupunkisuunnittelulla ja muulla maankäytön suunnittelulla on merkittävä vaikutus 

joukkoliikenteen järjestämismahdollisuuksiin ja -kustannuksiin. Säännöksessä mainitun liikkumisen ohjauksen 

tarkoituksena on vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen ja liikkumistapoihin edistämällä kävelyä ja pyöräilyä. 

Liikkumisen ohjaukseen on nykyisin osoitettu vuosittain määräraha 900 000 euroa valtion budjetista ja määrärahalla 

on rahoitettu kuntien ja yhteisöjen eri hankkeita. Maakunta voisi toteuttaa liikkumisen ohjausta joko yksin tai 

yhteistyössä muiden maakuntien kanssa.  

 

Saaristokuntia ja kunnan saaristo-osia määrättäessä on perusteena pidettävä saariston vakinaisen väestön määrää ja 

sen osuutta kunnan väestöstä sekä liikenneoloja ja peruspalvelujen saannin vaikeutta. Yksityisteiden tienpito on 

tieosakkaiden vastuulla. Tieosakkaat määrittelevät tarvitsemansa tienpitotason ja rahoittavat sen itse. Tiekunnat ovat 

velvollisia ylläpitämään liittymät, jolla yksityistie liittyy maantiehen. Valtio ja kunnat voivat nykyisin antaa avustuksia 

eri tienpitotarkoituksiin. Valtionavustusmäärärahaa käytetään nykyisin yksityisten teiden kunnossapidon ja 

parantamisen tukemiseen. Maakunnan yksityisteiden avustamistehtävää koskeva rahoitus voitaisiin toteuttaa 

painottamalla maakuntien haja-asutusta, metsätaloutta ja maataloutta. Näin suoritettava jako ottaisi paremmin 

huomioon asutuksen ja elinkeinoelämän yksityisteihin kohdistuvat tarpeet. Asiasta säädetään tarkemmin uudistetussa 

yksityistielaissa (560/2018). 
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Taloutta ja kustannuksia koskevat kehityskohteet liikenteessä ja kuljetuksissa 

Kehityskohteet maakunnissa: 

− Tienpitoon liittyen henkilöresurssitarve ja kustannukset kasvavat. Suuri osa rahoista erillisrahoina ja vain 

pieni osa maakunnan päätettävissä yleiskatteellisen rahoituksen turvin (esim. joukkoliikenne). 

Joukkoliikenteen rahoitus on siis maakunnan päätettävissä vuosittain. Joustavuus rahoituksessa osin poistuu. 

− Talousjärjestelmien integraatiot Väyläviraston ja maakuntien välillä tulee rakentaa. Järjestelmien 

mahdollinen erilaisuus tuottaisi maakunnissa lisähaasteita. 

Muut yleiset kehityskohteet: 

− Sairausvakuutuslain (SVL) mukaisten matkakorvausten siirtyessä maakuntien vastuulle tulee arvioida ja 

integroida mm. omavastuu ja palvelutasokysymykset koko järjestelmän osalta. 

− Tienpitoon liittyvä yhteistyö kuntien ja maakunnan välillä pohdittava - miten esimerkiksi kuntien ja ELY:n 

väliset nykyiset yhteishankeprosessit muuttuvat? 

− Rahoituspohja joukkoliikenteelle näyttää todella heikolta: ELY-keskuksilla on todella vähän rahaa 

joukkoliikenteeseen ja maakunnille jyvitetään vielä vähemmän. Tämä on todella huolestuttavaa, mutta 

uuteen rakenteeseen sisältyy myös mahdollisuuksia.  

 

ORGANISAATIO JA JOHTAMINEN 

 

Liikennejärjestelmän toimivuuden ja suunnittelun tehostamiseksi olisi tärkeää huolehtia laaja-alaisesta yhteistyöstä 

valtion, maakuntien ja kuntien kesken. Erityisen tärkeää olisi yhteen sovittaa eri liikennemuotojen (tie, rata, vesi, 

lentoliikenne) ja tietoliikenteen toimivuus huomioimalla kansalaisten ja elinkeinoelämän tarpeet. 

Liikennejärjestelmäsuunnittelu ei ole hierarkkista työtä vaan eri toimijoiden jatkuvaa yhteistyötä. Tätä 

kaupunkiseudut ovat tehneet jo pitkään, esim. MAL-sopimusten perustana. Kuntien, maakuntien ja kaupunkiseutujen 

yhteistyö rakentuu molemminpuolisen huomioimisen pohjalle ja siinä on kaikilla roolinsa. Maantielaki velvoittaa 

muodostamaan enintään 9 tienpitoaluetta. On kuitenkin vielä auki, millaisia tienpitoalueita syntyy. Alueellisessa 

tienpidossa on kyse enemmän maakunta-valtio suhteesta eikä se suoraa koske kuntia. Lähinnä siten, että yhtenäinen 

palvelutaso taataan. Tienpidon erillisrahoituksen vuoksi maakunnalla hyvin vähän päätäntävaltaa tienpidon asioista 

(Väylävirasto ohjaa). 

 

Palvelustrategiassa maakunta määrittelee tavoitteet muun muassa sille, miten laajasti ja missä palveluissa käytetään 

yksityisiä palvelun tuottajia. Esimerkkinä tästä voidaan todeta sairaankuljetus ja ensihoito, joita voivat tuottaa 

toiminnan laadun mukaan maakunta osana pelastustointa tai sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotantoa tai 

yksityiset yritykset. Jotta uudet innovatiiviset tavat toteuttaa palveluja saataisiin ilman tarpeettomia viiveitä 

käyttöön, on palvelustrategiassa määriteltävä myös se, mikä osa hankinnoista tulisi kilpailuttaa siten, että siten 

hankittavilla palveluilla voidaan parantaa palvelujen innovatiivisuutta ja vaikuttavuutta.  

 

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettu laki sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja 

postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettu laki (1398/2016) 

edellyttävät julkisyhteisöitä ja muita hankintayksiköitä järjestämään hankintasopimuksistaan avoimia ja tasapuolisia 

tarjouskilpailuja. Säännösehdotuksen mukaan hankintalainsäädäntöä ei sovellettaisi tilanteisiin, joissa maakunta sopii 

järjestämisvastuun siirtämisestä toiselle maakunnalle. Myös sote-lainsäädäntö ja kehitysvammalaki vaikuttavat 

kuljetusten järjestämiseen. Tämän lisäksi liikenteen erityislait sisältävät huoltovarmuutta ja varautumista koskevia 

määräyksiä. 

 

Julkinen liikenne kirjataan maakuntastrategiaan, joka on keskeinen johtamisen työkalu. Joukkoliikenteen 

palvelutasoa ei ole tarpeen enää lain mukaan vahvistaa, mutta palvelutaso kannattanee määrittää jatkossakin. 

Viranomaisen vastuu maaseutuliikenteestä todennäköisesti kasvaa, kun taksien päivystys- ja 

asemapaikkavelvollisuudet poistuvat. Kuljetusten fiksu organisointi kuitenkin parantaa yritystoiminnan 

mahdollisuuksia kokonaisuutena. Yrityssektori onkin tärkeä sektori kuljetuksissa. Kuljetukset tilataan monilta osin 

yrityksiltä ja kunnat eivät pääsääntöisesti omista busseja. Lähes kaikki tilataan markkinoilta. Jos julkiset toimijat 

pystyvät hoitamaan ja yhdistelemään kuljetuksia järkevästi, se hyödyttää myös yrityksiä. 
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Organisaatiota ja johtamista koskevat kehityskohteet liikenteessä ja kuljetuksissa 

Kehityskohteet maakunnissa: 

− Tienpito ja joukkoliikkenne hajautuu pienempiin yksiköihin (nykyiset 9 ELY-keskusta olisi hajautettu 18 

maakuntaan, kuitenkin enintään 9 toimialueelle). Tästä olisi seurannut työmäärän ja resurssitarpeen 

lisääntyminen sekä kokonaisuuden byrokratisoituminen. 

− Organisaation muodostaminen hankalaa tienpidon ja joukkoliikenteen osalta yhteistyöalueella (esim. 

VARELY:n jakautuminen Varsinais-Suomen ja Satakunnan välillä). Myös järjestämisvastuu ja tuottamisvastuu 

sekä siiloutunut johtaminen vaikuttavat tähän. 

− Tienpitoon ja joukkoliikenteeseen liittyvän operatiivisen toiminnan huomioiminen työjärjestyksessä ja 

päätöksenteossa (päätösvalta tulisi olla merkittävässä määrin asiantuntijoilla, jotta reagointikyky säilyy 

nopeana eri tilanteissa).  

− Maakunnalle tarvitaan maakunnan ja kuntien muodostama yhteistyöryhmä, jonka tavoitteena on sitouttaa eri 

osapuolet henkilöliikenteen kehittämiseen ja edistää yhteistoimintasopimuksia 

Muut yleiset kehityskohteet: 

− Henkilökuljetuksissa vielä paljon aukkoja: sote-lainsäädännön tulee valmistua ensin: esim. mitä 

valinnanvapaus tarkoittaa kuljetusten kannalta? Miten ihmisten tekemät valinnat vaikuttavat 

henkilökuljetuksiin ja tuleeko henkilökohtaista budjettia? Sote-lainsäädännöstä on vaikea sanoa, että mitä se 

tarkoittaa kuljetusten näkökulmasta  

− Keskeinen ongelma, ainakin ELY:n tehtävien osalta, että kyseessä on valtion virasto, jonka toiminta perustuu 

valtion ohjaukseen ja valtion erillismäärärahaan. Silti oltaisiin siirrytty maakuntaan. Tavoitteena oli, että 

maakunnissa olisi pystytty päättää enemmän kuin tosiasiassa: maakunnat olisivat olleet tiukassa valtion 

ohjauksessa. Poikkeus tässä yhteydessä on joukkoliikenne, mikä olisi ollut yleiskatteellisen rahoituksen 

piirissä ja sen käyttöön maakunnalla olisi ollut päätösvaltaa. 

 

PROSESSIT JA TOIMINTAMALLIT 

 

Säännöksessä säänneltäisiin sellaisista liikennealan tehtävistä, jotka tulisivat koskemaan kaikkia maakuntia. 

Maakunnan tehtävänä olisi vastata liikennejärjestelmän toimivuudesta. Liikennejärjestelmä muodostuu 

liikenneväylistä, henkilö- ja tavaraliikenteestä sekä liikennettä ohjaavista järjestelmistä. Laajasti ottaen 

liikennejärjestelmään sisältyvät myös liikennetiedot ja liikennepalvelut. Liikennejärjestelmä kytkeytyy tiiviisti 

yhteiskunnan muihin toimintoihin, kuten alue- ja yhdyskuntarakenteen kehittämiseen. Liikennepolitiikan ja 

liikennejärjestelmän yhtenä tavoitteena on liikkumisen ja kuljettamisen turvallisuus sekä ekologisesti, sosiaalisesti ja 

taloudellisesti kestävä liikennejärjestelmä. Liikennejärjestelmän toimivuuden ja suunnittelun tehostamiseksi olisi 

tärkeää huolehtia laaja-alaisesta yhteistyöstä valtion, maakuntien ja kuntien kesken. Erityisen tärkeää olisi yhteen 

sovittaa eri liikennemuotojen (tie, rata, vesi, lentoliikenne) ja tietoliikenteen toimivuus huomioimalla kansalaisten ja 

elinkeinoelämän tarpeet. 

 

Liikennejärjestelmän toimivuus sisältää liikennejärjestelmäsuunnittelua, tarveselvityksiä ja esisuunnittelua sekä 

suunnittelun yhteensovittamista maakunnan muun suunnittelun sekä kuntien ja valtion suunnittelun kanssa. Toiminta 

koskee periaatteessa myös liikenteen ohjausta, nopeusrajoituksia ja tienpidon lupia, mutta koska väyläomaisuuden 

omistajuus on valtiolla, tulisi näistä tehtävistä sopia erikseen. Lisäksi liikenteen ohjaukseen liittyvät tehtävät on 

siirretty ITMF Oy:lle, joka toimii Väyläviraston ohjauksessa.  Tähän kuuluvat myös liikenneturvallisuustehtävät, jotka 

liittyvät kaikkeen toimintaan. Maakunnat voisivat esimerkiksi tehdä oman alueensa liikenneturvallisuussuunnitelmia 

tai toteuttaa suunnitelman yhdessä muiden maakuntien kanssa.  

 

Pelkän liikennejärjestelmän toimivuuden lisäksi tärkeää on koko yhdyskuntarakenteen toimivuus. 

Yhdyskuntarakenteen toimivuudella tarkoitetaan sitä, että työssäkäyntialueet, liikenneyhteydet ja muu 

yhteiskunnallinen perusrakenne sopivat mahdollisimman hyvin yhteen maakuntajaon kanssa. Tällä on yhteys myös 

hyte-kokonaisuuteen. Ihmisten hyvinvointi ja terveys ovat yhteydessä koulutukseen, liikunta-, ravitsemus- ja 

kulttuuripalveluihin, kaavoitukseen, liikennejärjestelyihin sekä moniin muihin kuntien hoitamiin tehtäviin. Tähän 

liittyen kunnan on kuntalain 1 §:n perusteella edistettävä asukkaittensa hyvinvointia. 

 

Maakunnat, kunnat ja kaupunkiseudut ovat erilaisia toimintaympäristöltään, kuljetustarpeiltaan ja olosuhteiltaan. On 

todennäköistä, että yhtäläistä, kaikille maakunnille sopivaa mallia ei löydy, vaan ratkaisut ovat myös alue- ja 

kaupunkiseutukohtaisia. Myös liikennepalvelulain taksisääntelymuutokset edellyttävät merkittäviä muutoksia 
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kuljetuspalveluiden hankintaan. Esimerkiksi haja-asutusalueen palvelutason heikkenemisen estäminen saattaa 

edellyttää yhteiskunnan erityistoimia ja hinnoittelumetodit sekä kuljetuspalvelutuotannon laadunhallinta muuttuvat. 

Kela on siirtynyt koko Suomessa kilpailutettuihin kuljetuksiin 1.7.2018 alkaen 

 

Osa Suomesta onkin harvaan asuttua. Tämän tosiasian tuottamiin haasteisiin voidaan vastata vaikka siten, että 

samalla kuljetuksella voisi päästä erilaisia asiakasryhmiä saman runkoliikenteen ääreen: esimerkiksi yhteiskunnan 

järjestämät vpl- ja sote-asiakkaat, itsemaksavat asiakkaat, koululaiset ja työmatkalaiset. On olemassa pieniä kuntia, 

joissa on päästy tähän malliin ja on pystytty yhdistää kuljetustarpeita. Tulevat rakenteet eivät saisi rakentaa sellaisia 

aitoja, että tämä ei ole mahdollista. Esimerkiksi Pohjois-Savossa on ehdotettu, että tavoitteena tulisi olla 

maakunnalliset matkojenyhdistelykeskukset jokaisessa maakunnassa. Aina kun on joukkoliikennettä saatavilla, niin 

lähtökohta tulisi olla se, että sitä käytetään 

 

Näin ollen on tunnistettu tarve yhteistyön tarve kuntien ja maakunnan välillä henkilökuljetusten järjestämisessä ja 

joukkoliikenteen rahoituksessa sekä käyttäjän näkökulmasta yhtenäisen joukkoliikennejärjestelmän luomisessa. 

Esimerkiksi Tampereella tämän on tunnistettu koskevan erityisesti yhteishankintoja ja yhtenäistä lippu- ja 

maksujärjestelmää. Maakunta- ja sote-uudistus tuo uudet mahdollisuudet ja toisaalta haasteet joukko- ja 

henkilöliikenteen suunnittelu- ja hankintayhteistyölle käyttäjäryhmien ja maantieteellisten rajojen osalta. Jo 

nykytilassa on olemassa paljon liikennejärjestelmäryhmiä ja tällaisten ryhmien pohjalta todennäköisesti 

organisoitaisiin yhteistyötä alueilla myös jatkossa.  

 

Prosesseja ja toimintamalleja koskevat kehityskohteet liikenteessä ja kuljetuksissa 

Kehityskohteet kunnissa: 

− Keskeinen tekijä harvaan asutun alueen joukkoliikenteessä on koulukuljetusten tarve. On edistettävä kuntien 

mahdollisuutta suunnitteluttaa ja mahdollisesti tilata myös koulukyytinsä osana maakunnan 

henkilökuljetusten ja joukkoliikenteen kokonaisuutta. Tähän on jo joidenkin kuntien taholta osoitettu 

kiinnostusta. 

Kehityskohteet maakunnissa: 

− Tienpitoon ja joukkoliikenteeseen liittyvien prosessien ja toimintamallien monimutkaistumisen, 

sopimusmäärien ja vastuiden jakaminen vaikutus hankaloittavat tehokasta toimintaa ja lisäävät 

resurssitarvetta. Toiminnan joustavuus tulee turvata mm. delegointijärjestelyin. 

Muut yleiset kehityskohteet: 

− Jotta saataisiin lisäarvoa, tulisi saada samalla rahalla enemmän palvelua (yhteistyötä). Esim. yhdistellä 

erilaisia matkoja taajaan asuttujen alueiden ulkopuolella. Jos pystytään yhdistellä tarpeita ja vahvistaa 

asiakasvirtoja, niin voidaan tehostaa. Tehokkuus tärkeää palvelun laadun lisäksi. En tiedä 

markkinaehtoisuuden toimivuudesta hiljaisilla alueilla. Pitäisi olla selkeät vastuut ja pitäisi olla mahdollisuus 

sopia tehtävistä vapaaehtoisesti. Ei saa olla liian kankeita yhdyspintoja. 

− Nythän kunnat tekee laajasti ELY-keskusten kanssa joukkoliikenneyhteistyötä. Mites maakunta jatkossa? Nyt 

on hyviä yhteistyömalleja. Voivatko ne jatkua?  

− Soten asiakasrajapinnasta on saatava tietoa liikenteen suunnitteluun ja myös yksityisille palveluntarjoajille, 

jotta saadaan monipuolisempia, soten asiakkaita tehokkaasti palvelevia liikkumisen ratkaisuja. Tämä on 

kaksisuuntaista yhteistyötä. 

 

HENKILÖSTÖ JA OSAAMINEN 

 

Isoin muutos syntyy liikenteen markkinoiden muuttumisesta. Maakunnassa joukkoliikenteen toimivaltaisen 

viranomaisen tehtävät ja osaamistarpeet liittyvät entistä enemmän ihmisten kokonaisvaltaiseen 

liikkumismahdollisuuksien turvaamiseen. Tulee kuitenkin huomata, että kaikille avoimella joukkoliikenteellä ja sote-

kuljetuksissa on vain vähäisessä määrin yhdistämismahdollisuuksia. Toisaalta sote-kuljetuksissa kela-kuljetukset 

huomioiden on merkittävää säästöpotentiaalia. Soten kuljetuspäätöksiä tekevien ja muuten asiakasrajapinnassa 

työskentelevien merkitys henkilökuljetusten tehokkuudessa on keskeinen.  
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Henkilöstöä ja osaamista koskevat kehityskohteet liikenteessä ja kuljetuksissa 

Kehityskohteet maakunnissa: 

− Maakuntamalli sisältää tienpitoon ja joukkoliikenteeseen liittyvän osaamisen osalta riskejä: nykyisten 
keskitettyjen tehtävien purku ja asiantuntijuuden jako alueille aiheuttavat osaamisongelmia ja 
henkilöresurssiongelmia.  

Muut yleiset kehityskohteet: 

− Miten kuntien henkilöresurssit siirtyvät maakuntiin? 
− Tarvitaan liikennejärjestelmäkoulutusta, jolloin sote pystyy tarjoamaan monipuolisempia liikkumisen 

ratkaisuja asiakkailleen 
 
TILAT, KIINTEISTÖT JA SOPIMUKSET 

 

Tie- ja liikenneolojen osalta tehtävään kuuluisivat toimintaympäristön seuranta sekä tiestö- ja liikennetietojen 

ylläpito ja seuranta. Alueellisella tienpidolla varmistetaan liikenteen päivittäinen toimivuus ja turvataan 

tierakenteiden ja siltojen säilyminen. Nämä tehtävät toteutettaisiin sopimuspohjaisesti (päämies-agentti–sopimukset), 

koska valtio toimisi edelleen koko tieverkoston omistajana. Sopimuksissa voitaisiin sopia tarkemmin yksittäisen 

maakunnan tai tiepidosta vastaavan vastuumaakunnan kanssa alueellisen tieverkon kunnossa- ja ylläpidosta sekä 

mahdollisista alueurakoista (esimerkiksi kilpailutus ja töiden valvonta sekä maakunnan alueella olevan valtakunnan 

verkon osan kunnossapito) ja muista tienpitoa koskevista tehtävistä. Näistä asioista säädettäisiin tarkemmin 

maantielaissa (503/2005). Maakunnan tulisi joko yksin tai yhteistyössä muiden maakuntien kanssa tuottaa tietoja 

liikennemääristä, asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeista valtakunnalliseen tietojärjestelmään. Nämä tiedot tukisivat 

maakuntastrategian ja julkisen talouden suunnitelman laatimista sekä tarvittavien investointien valmistelua ja 

palvelutason määrittelyä. 

 
Tiloja, kiinteistöjä ja sopimuksia koskevat kehityskohteet liikenteessä ja kuljetuksissa 

Kehityskohteet maakunnissa: 

− Nykyisissä ELYn sopimuksissa (sekä tienpito että joukkoliikenne) ei tunneta maakuntarajoja. 

Maakuntakohtaisiin sopimuksiin siirtyminen aiheuttaisi lisätyötä ja mahdollisia erillisiä sopimuksia, joissa riski 

myös kustannusten kasvuun hankintojen pienentyessä. 

− Tarve sopia resursseista, tavoitteista ja tehtävistä monimutkaistaa tienpitoon liittyvää sopimusprosessia 

Muut yleiset kehityskohteet: 

− Vaikka sote-henkilökuljetukset sekä joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten kokonaisuus ylipäätään siirtyvät 

maakuntaan, niin kuntiin jää myös tämän kokonaisuuden tehtäviä. Miten joustavasti yhteistyöstä ja 

tehtävistä voidaan tässä yhteydessä sopia? Asettaako lainsäädäntö esteitä? 

− Miten kunnan ja maakunnan suhde määritellään? Nyt se on tehty aika jäykästi: ei ole paljon mahdollisuuksia 

sopia, vaikka nimenomaan pitäisi olla. Esim. kaupunkiseudun joukkoliikenneviranomainen voisi ottaa vastuun 

koko maakunnan joukkoliikenteestä. Tällöin pitäisi olla säädösperusta sellainen, ettei mene liian vaikeaksi. 

Joskus on parempi keskittyä seudulliseen ja tehdä maakunnallisen viranomaisen kanssa yhteistyötä. Esim. 

joku kunta voisi sopia, että koulukuljetukset hoidetaan jossain toisessa yhteydessä. Nykyään tällainen ei ole 

mahdollista, että tehtävänjaosta sovittaisiin. 

− Monet nykyiset sopimukset eivät noudata maakuntarajoja, mikä olisi saattanut tuottaa ongelmia siirryttäessä 

maakuntamalliin. Toisin sanoen sopimuksia olisi saatettu joutua pilkkomaan keinotekoisesti.   

 

TIETOJÄRJESTELMÄT JA TIEDON HALLINTA 

 

Suurimmat muutokset tuo laki liikennepalveluista, joka tuo tiedon ja rajapintojen avaamis- ja toimitusvelvollisuuksia 

sekä toimivaltaisille viranomaisille velvollisuuden myydä kertalippuja koko matkaketjulle. Lisäksi tulee 

maksujärjestelmän taustajärjestelmän internetpohjaisuusvelvoite. Valinnanvapaus ja henkilökohtainen budjetti 

saattavat aiheuttaa kuljetustuotantoon muutoksia ja joka tapauksessa tilastointiin ja henkilökohtaisten tietojen 

ylläpitoon liittyviä järjestelmämuutoksia. Palveluja voidaan myös toteuttaa ja tuottaa monin eri tavoin. Näihin 

liittyvät mahdollisuudet kehittyvät nopeasti muun muassa digitalisaation ja tietotekniikan kehittymisen vuoksi. 

Tulevaisuudessa perinteisen julkisen henkilöliikenteen rinnalle syntyy uusia, tietoon perustuvia liikkumispalveluita ja 

digitaalisia tapoja jakaa ja yhdistellä nykyistä tarjontaa uudella asiakkaita paremmin palvelevilla tavoilla.  
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Tietojärjestelmiä ja tiedon hallintaa koskevat kehityskohteet liikenteessä ja kuljetuksissa 

Kehityskohteet maakunnissa: 

− Tienpitoon liittyen hajautetut tietojärjestelyt valtion (Väylävirasto) ja maakunnan kesken. ELY:llä suuri tarve 

käyttää Väyläviraston tietojärjestelmiä.  Riskinä päällekkäiset ja maakuntakohtaiset tietojärjestelmät mm. 

taloushallinnon osalta.  

Muut yleiset kehityskohteet: 

− Lainsäädäntö olettaa, että liikenteen palveluihin liittyen yksityiset toimijat alkavat tuottamaan enenevässä 

määrin matkustajille palveluja. Lainsäädännöllä ei ole varmistettu sitä, miten viranomaisen tulee toimia, jos 

näin ei tapahdu (vrt. esim. matkustajille suunnattu aikatauluinfo). Myös markkinaehtoisen joukkoliikenteen 

osalta viranomaiselle tulisi antaa enemmän vaikutusmahdollisuuksia ao. liikennöintiin (kuten esim. edellisen 

lainsäädännön aikana). 

− Maakuntaorganisaation tulisi saada tieto kuntien koulukuljetuksista, jotta liikenteen järjestelyt olisivat 

tarkoituksenmukaisia. Tällä hetkellä tämän mahdollistavia yhteisiä tietojärjestelmiä ei ole. 
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4.10  Ympäristöterveydenhuolto 

 
Kuva 29. Yleiskuva ympäristöterveydenhuollon yhdyspinnan valmistelutyöstä ja keskeisistä kehityskohteista. 

 

 
Kuva 30. Keskeisiä yhdyspintanäkökulmia ympäristöterveydenhuollossa. 
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PALVELUT JA TEHTÄVÄT 

 

 
Kuva 31. Ympäristöterveydenhuollon keskeisiä yhdyspintoja palveluissa ja tehtävissä. 

 

Maakunnan tehtäväalaan kuuluisivat terveydensuojelu, tupakkavalvonta, elintarvikevalvonta sekä eläinten terveyden 

ja hyvinvoinnin valvonta ja eläinlääkäripalvelut siten kuin niistä lailla säädettäisiin. Nämä tehtävät muodostavat 

ympäristöterveydenhuollon, jonka tavoitteena on ihmisten ja eläinten suojeleminen elinympäristössä vaikuttavilta 

haitallisilta tekijöiltä. Edellä mainittujen tehtävien lisäksi ympäristöterveydenhuollon yksiköissä on hoidettu 

eläintautilain (441/2013), eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain (517/2015), eläinten lääkitsemisestä 

annetun lain (387/2014), eläinsuojelulain (247/1996) ja eläinten kuljetuksesta annetun lain (1429/2006) mukaisia 

tehtäviä.  

 

Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontaan kuuluvat myös eläintunnistusjärjestelmästä annetussa laissa 

(238/2010), eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annetussa laissa (1192/1996) sekä tieteellisiin tai 

opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta annetussa laissa (497/2013) säädetyt valtion hoitamat tehtävät. 

Maataloustukien täydentävien ehtojen sekä elintarvikkeiden kaupan pitämistä koskevien vaatimusten valvonnan osalta 

ympäristöterveydenhuoltoon liittyviä tehtäviä on myös maataloustukien toimeenpanosta annetussa laissa (192/2013) 

ja maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetussa laissa (999/2012). Tämän lisäksi ympäristöterveydenhuoltoon 

kytkeytyviä tehtäviä on lääkelaissa (395/1987), vesihuoltolaissa (119/2001), ympäristönsuojelulaissa (527/2014) ja 

säteilylaissa (859/2018). 

 

Eläintautien torjunnan johtamiseen, eläinlääkäripalvelujen valvontaan, sivutuotevalvontaan sekä koe-eläintoimintaan 

liittyvät aluehallintoviraston tehtävät siirtyisivät kuitenkin Ruokavirastolle. Ympäristönsuojelu jäisi kuntiin. 

Ympäristöterveydenhuolto on monilta osin kytkeytynyt varautumiseen, pelastustoimeen ja terveydenhuoltoon. 

Maakuntauudistuksessa kuntiin ei jää ympäristöterveydenhuollon tehtäviä, lukuun ottamatta mahdollisia 

erityisratkaisuja (ns. kriteerilaki, joka mahdollistaa esim. pääkaupunkiseudun erillisratkaisun). Maatalouden 

tuotantopanosten turvallisuuden, laadun ja käytön sekä kasvinterveyden valvonnan osalta, kunnissa ei ole palveluja 

nyt eikä tulevaisuudessa. 

 

Varautuminen kytkeytyy ympäristöterveydenhuoltoon muun muassa seuraavissa aihepiireissä: talousvesi, juomavesi, 

epidemiat, isot juomavesiepidemiat, eläintautiepidemiat, säteilytilanteet ja kemikaalionnettomuudet. 
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Säteilytilanteissa Säteilyturvakeskus lakkaa olemasta valvova viranomainen, muuttuu konsultiksi ja 

ympäristöterveydenhuolto aloittaa valvojana. ELY-keskukset eivät ole hoitaneet varsinaisia 

ympäristöterveydenhuollon tehtäviä. Maakuntavalmistelussa ELY-keskusten tehtävät ovat keskittyneet 

elinvoimapuolelle. On kuitenkin tärkeää huomata, että maaseutu- ja vesiasioissa on yhteistyötä 

elinvoimapainotuksesta huolimatta. AVI:sta olisi siirtynyt läänineläinlääkäreiden tehtäviä, jotka liittyvät ELY:n 

tehtäviin maksajaviranomaistehtävien kautta. AVI:lla on nykyisellään monia tehtäviä, jotka koskevat maakuntia 

isompia alueita, esimerkiksi alkoholivalvonnassa. 

 

Vesihuoltolain mukaisten tehtävien siirrosta tekee monimutkaista varsinaisen lain sisältö, joka sisältää useita 

viranomaisia, mutta tehtävien vastuutus ei ole selkeä. Vesiasiat eivät kuitenkaan ole suoraa 

ympäristöterveydenhuoltoa. Ympäristönsuojelun vesiasiat liittyvät esimerkiksi talousvesilaitosten veden laatuun ja 

jätevesilaitosten valvontaan. ELY-keskus keskittyy enemmän vesihuoltolaitosten talouteen. Ympäristöterveydenhuolto 

on kytkeytynyt myös terveydenhuoltoon ja yhteys tartuntatautiviranomaiseen on tyypillisesti kiinteä. Yhteyden tiiviys 

vaihtelee kuitenkin kuntakohtaisesti. 

 

Ympäristöterveydenhuollon palveluiden ja tehtävien valmistelutyössä tunnistettuja kehityskohteita 

Muut yleiset kehityskohteet: 

− Esim. rakennusterveys (kuntien sisäilmatyöryhmät) -> miten asiantuntija-apua on tarjolla kaikkiin kuntiin? 

− Ympäristöterveydenhuolto osana hyte-kokonaisuutta 

− Koulujen monialaiset tarkastukset 

− Yksityisten päiväkotien valvonta 

− Sosiaalipalvelujen valvonta (ympäristöterveydenhuollolla tilat ja toiminnan hygienia 

− Vesihuoltolain tarkoittamat rooli ja vastuut tulisi selkeyttää. Myös käytännöt ovat tällä hetkellä hyvin 

erilaisia ja vesiasiat olisivat vaatineet tarkastelua kokonaisuutena 

 

TALOUS JA KUSTANNUKSET 

 

Sote- ja aluehallintouudistuksen yhteydessä sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen sekä 

ympäristöterveydenhuollon rahoitusvastuut siirtyvät kunnilta valtiolle. Tämän johdosta valtion tuloja on lisättävä ja 

kuntien vastaavasti vähennettävä siirtyvän rahoitusvastuun verran. Sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen sekä 

ympäristöterveydenhuollon tehtävien järjestämisvastuun siirtyessä kunnilta maakunnille siirtyvät myös tehtäviä 

koskevat kustannukset ja tulot. Ympäristöterveydenhuolto on sisällytetty maakuntien rahoituslaskelmissa muihin 

tehtäviin ja sen kustannusten arvioitiin olevan n. 74 miljoonaa euroa. 

 

Maakunnalle siirtyviä kustannuksia laskettaessa kunnan kustannuksina otettaisiin huomioon sosiaali- ja 

terveydenhuollon, pelastustoimen, ympäristöterveydenhuollon, maaseutuhallinnon sekä maakunnan liittojen 

lakisääteisten tehtävien nettokustannukset siten, että niistä on vähennetty toimintatuotot. Toiminnan maksullisuutta 

lisätään ympäristöterveydenhuollossa. Kuntatalouden vaikutusarviota ei ole ympäristönterveydenhuollossa tehty, mikä 

johtuu osittain valmistelun kiireellisestä aikataulusta. Arvioinnin haastavuutta lisää se, että ympäristöterveydenhuolto 

on todella pieni toimija kunnassa ja sen suorat taloudelliset vaikutukset ovat vähäisiä. Asiantuntijatyön arvoa tässä 

yhteydessä on ylipäätään vaikea arvioida.  
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Taloutta ja kustannuksia koskevat kehityskohteet ympäristöterveydenhuollossa 

Muut yleiset kehityskohteet: 

− Vaikuttavuusarvio on tekemättä uudistuksessa.  

− Asukaslukuun perustuvan rahoituksen toimivuus ympäristöterveydenhuollossa? Monilla alueilla esimerkiksi 

eläinten ja yritysten määrään perustuva rahoitus olisi tarkoituksenmukaisempi. Asukasmäärä voi olla 

perusteena osittain. 

 

ORGANISAATIO JA JOHTAMINEN 

 

Kunnallista ympäristöterveydenhuoltoa koskevan terveydenhuoltolain (1326/2010) 21 §:n viittaussäännöksen 

perusteella ympäristöterveydenhuollon tehtäviä sisältäviä lakeja ovat terveydensuojelulaki (763/1994), elintarvikelaki 

(23/2006), tupakkalaki (549/2016), ja eläinlääkintähuoltolaki (765/2009). Osana ympäristöterveydenhuollon 

yhteistoiminta-alueiden tehtävää on ollut myös lääkelain 54 a-e §:issä myyntipaikan sijaintikunnalle säädetty 

nikotiinihoitovalmisteiden myyntilupien myöntäminen ja myynnin valvonta. Koska samat viranhaltijat, jotka tekevät 

elintarvikevalvontaa ja tupakkavalvontaa, tekevät myös nikotiinivalmisteiden valvontaa, on nikotiinivalmisteiden 

myyntilupien myöntäminen ja myynnin valvonta tarkoituksenmukaista olla maakuntien tehtävänä. 

 

Ympäristöterveydenhuollon tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat rakennusvalvonnan, maankäytön suunnittelun, 

ympäristönsuojelun, terveydenhuollon sekä maataloustukihallinnon viranomaiset. Maakunnassa laadittaisiin yksi 

maakuntastrategia, joka kattaisi kaikki maakunnan tehtäväalat. Maakunnat vastaisivat muun muassa sosiaali- ja 

terveydenhuollosta, pelastustoimesta, ympäristöterveydenhuollosta, alueellisista kehittämistehtävistä ja elinkeinojen 

edistämisen tehtävistä, alueiden käytön ohjauksesta ja suunnittelusta, alueellisen identiteetin ja kulttuurin 

edistämisestä sekä muista laissa säädettävistä kuntaa suuremmalla alueella järjestettävistä palveluista. 

Maakuntastrategia sisältäisi maakunnan strategisen suunnittelun myös siltä osin, kun siitä säädetään maakunnan 

tehtäviä koskevassa lainsäädännössä. Näin myös maakunnan taloudellisen kestävyyden näkökulma tulisi laaja-alaisesti 

otetuksi huomioon maakunnan tehtävien hoidossa. Tämä parantaisi eri sektoreita koskevien strategisten suunnitelmien 

toteuttamismahdollisuuksia. 

 

Maakunnissa päätetään itsenäisesti alueelle sopivasta organisoitumisesta. Tärkeää on, että yhteys kunnan johtoon on 

tiivis organisoitumisen tavasta riippumatta. Laki mahdollistaa myös sen, että esim. isot kaupungit voivat sopia 

tehtävän järjestämisestä. Ympäristöterveydenhuollon ohella saman toimielimen alaisuudessa on ympäristönsuojelu tai 

sosiaali- ja terveyspalvelut yli 70 % nykyisistä yhteistoiminta-alueista. Lisäksi ympäristöterveydenhuollon yhteyteen on 

organisoitu rakennusvalvonnan ja kaavoituksen toimiala noin 10 % valvontayksiköistä. Ympäristöterveydenhuollon ja 

rakennusvalvonnan toimialat toimivat yhdessä noin 5 % valvontayksiköistä. Vain ympäristöterveydenhuollon 

toimeenpanoa varten organisaationa on noin 10 % valvontayksiköistä. Tällainen organisoitumisen johtuu osaltaan 

ympäristönterveydenhuollon suhteellista pienuudesta ja vähäväkisyydestä. Organisaation rakenne ei kuitenkaan 

välttämättä ratkaise toiminnan onnistumista. Yhteistyö eri toimijoiden välillä on mahdollista, vaikka ei olla samassa 

yksikössä. On kuitenkin etu, että ympäristöterveydenhuolto ja rakennusvalvonta ovat samassa organisaatiossa. Myös 

toiminnan kehittäminen helpottuu organisaation koon kasvaessa. Organisaation rakenne riippuu nykytilassa muun 

muassa peruskunnan koosta. 
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Organisaatiota ja johtamista koskevat kehityskohteet ympäristöterveydenhuollossa 

Kehityskohteet kunnissa: 

− Ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan yksiköt ovat pääsääntöisesti pieniä ja uudistus lisää 

todennäköisesti kuntien yhteistyötä näiltä osin. Miten valtio voisi ohjata kehitystä yhteistyön suuntaan? 

− Tällä hetkellä osassa kunnista on liian pieniä kunnallisia valvontayksiköitä: ei ole tarpeeksi volyymia 

asiantuntijuuden tai asiakkaiden palvelutason näkökulmasta. Voi olla yksiköitä, jotka eivät oikeasti täytä 

kymmenen henkilötyövuoden henkilöresurssitavoitetta 

Muut yleiset kehityskohteet: 

− Ympäristöterveydenhuolto on tällä hetkellä järjestetty lakisääteisesti kuntien yhteistyönä yhteistoiminta-

alueilla (62 kpl), joissa samoissa yksiköissä noin puolessa on mukana kunnan ympäristönsuojelu ja/tai 

rakennusvalvonta. Erilläänkin ollessaan ympäristöterveydenhuollon (erityisesti terveydensuojelu) yhteistyö 

kunnan rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun kanssa on tiivistä ja ympäristöterveyskysymysten kannalta 

erittäin tärkeää. Nyt maakuntauudistuksessa rakennusvalvonta ja paikallinen ympäristönsuojelu jäävät 

kuntiin ja YTH menee maakuntiin. On kuitenkin huomattava, että ympäristöterveydenhuolto on monilla 

alueilla jo nykytilassa rakennusvalvonnasta ja ympäristönsuojelusta erillisessä organisaatiossa, ja näiden 

välisestä yhteistyöstä on myös onnistuneita esimerkkejä. Ympäristöterveysasioissa näiden kolmen sektorin 

yhteistyö (vesiasiat, maankäyttö, sisäilmasiat, ilmastoasiat jne.) on erittäin tärkeää ja tästä johtuen tämän 

yhdyspinnan toimivuus on varmistettava.  

− Hyte-kokonaisuuden johtaminen 

− Kunnan eläinlääkäreillä ja aluehallintovirastoilla on osittain päällekkäisiä tehtäviä. Työnjakoa olisi syytä 

järkeistää päällekkäisyyksien välttämiseksi. 

 

PROSESSIT JA TOIMINTAMALLIT 

 

Rakennusvalvonnan ja ympäristötoimen viranomaistehtävistä huolehtisi maakunnan määräämä monijäseninen 

toimielin. Maakunnallisissa yksiköissä voitaisiin turvata olemassa olevat yhteistyömuodot sekä luoda uusia synergioita 

niin rakennusvalvonnan ja ympäristötoimen kuin ympäristöterveydenhuollon sekä pelastustoimen kanssa. 

Eläintarvikevalvonnalla ja eläinten hyvinvoinnin valvonnalla on yhteistyötä kuntien rakennusvalvonnan kanssa, josta 

konkreettinen esimerkki on yhteistyössä vesihuoltolaitosten kanssa tehty valvontatutkimusohjelma.  

 

Terveysvaikutusten ja terveyshaittojen arviointi on yhteydessä maankäytön suunnitteluun, kaavoitukseen ja 

ympäristönsuojeluun. Tähän käytetty konkreettinen toimintamalli on sisäilmatyöryhmät kunnassa, joka kokoaa yhteen 

rakennusterveysasiantuntijuutta. Sisäilmaongelmien ratkaiseminen vaatii monialaista yhteistyötä. Epidemiaselvityksiä 

varten on perustettu epidemiaselvitystyöryhmiä. Myös vesihuollon ja talousveden riskinarviointi tapahtuu eri 

toimijoiden välisessä yhteistyössä. Ympäristöterveydenhuolto kytkeytyy myös häiriötilanteisiin varautumiseen. Tätä 

kautta ympäristöterveydellä on liittymäpintoja pelastustoimeen, kunnan valmiussuunnitelmaan sekä 

terveydenhuoltoon. Hyten osalta ympäristöterveydenhuolto on mukana ennaltaehkäisevissä ryhmissä. Hyte-yhteistyötä 

pidetään tärkeänä ja esimerkiksi kuntien sisäilmatyöryhmiin osallistuminen on jatkossakin olennaista. Hyte-työ 

yleisesti vaatisi kuitenkin lisää rakentamista ja ympäristöterveydenhuollon näkökulmasta erityisesti se, miten 

ympäristöterveydenhuolto siihen linkittyy. Laajasti ajateltuna ympäristöterveydenhuolto on osa hyteä. 

 

Valmistelevien henkilöiden kiinteät kontaktit sekä aluetuntemus ovat monessa mielessä tärkeitä. 

Ympäristöterveydenhuollolta edellytetään omaa aktiivisuutta erityisesti silloin, jos kunta ei muista pyytää lausuntoja 

tai kutsua yhteistyötä edellyttäviin palavereihin. Kuntalaisten/palvelujen ja tuotteiden käyttäjien turvallisuuden 

varmistaminen on ympäristöterveydenhuollon toiminnan keskiössä. Menettelytapoja ovat hyvien ja motivoituneiden 

toimijoiden sparraaminen ja ohjaaminen, ja tarvittaessa pakkotoimet. Maakunnat poikkeavat toisistaan todella paljon 

ja tästä syystä myös ympäristöterveydenhuollon toimintaympäristöt poikkeavat toisistaan huomattavasti eri alueilla.  
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Prosesseja ja toimintamalleja koskevat kehityskohteet ympäristöterveydenhuollossa 

Muut yleiset kehityskohteet: 

− Ympäristöterveydenhuolto on ollut tiukasti ohjattua ja valvonnan toteutumista on seurattu ja arvioitu. 

Ohjaus on yhtenäistänyt käytäntöjä ja samalla ohjannut valvontaa tarkastuskeskeiseen suuntaan. Samalla 

paikallinen harkinta ja kuntakohtainen kehittäminen on jäänyt vähemmälle. Käytäntöjen ja toimintatapojen 

välillä on kuitenkin vaihtelua eri alueiden yksiköiden välillä. Ympäristöterveydenhuollossa tulee jatkossa 

pitää painopisteenä myös yhdyspintojen rakentaminen ja asiantuntija-avun antaminen tulevaisuuden 

kunnille.  

− Erilaisten toimintakulttuurien yhteensovittaminen 

− Onko kunnalla ja maakunnalla mahdollisuus yhteishankintaan (esim. omavalvonnan ja 

ympäristöterveydenhuollon valvonnan laboratoriopalvelut)? 

 

HENKILÖSTÖ JA OSAAMINEN 

 

Maakunta on mahdollisuus, mikäli toimivat yhteistyökäytännöt saadaan pidettyä yllä, vaikka organisaatiot hajoavatkin. 

Tämä edellyttää kuitenkin aktiivisuutta sekä maakuntaan siirtyviltä viranomaisilta, että tulevaisuuden kunnilta. 

Kuntien tulee osata hyödyntää maakunnan osaaminen ja maakuntien tulee aktiivisesti pitää yhteyttä alueensa kaikkiin 

kuntiin. Häiriötilanteissa maakunnan ja kunnan yhteistyön saumattomuus on todella tärkeää: toimintatavoista tulisi 

sopia etukäteen. Kaiken kaikkiaan uudistus merkitsee suuria organisatorisia ja palvelujen järjestämistapaa koskevia 

muutoksia, jotka olennaisesti vaikuttavat henkilöstön tehtäviin ja sijoittumiseen. Henkilöstön erikoistuminen 

edellyttää kuitenkin tarpeeksi suuria yksiköitä. 

 

Henkilöstöä ja osaamista koskevat kehityskohteet ympäristöterveydenhuollossa 

Muut yleiset kehityskohteet: 

− Tässä olennaista on henkilöstön erikoistumisen lisääminen, jota maakunnan ympäristöterveydenhuollon 

organisaatioiden tulisi ehdottomasti tukea. (Toisaalta kuntayhteistyön säilymiseksi samojen henkilöiden tulisi 

pääosin säilyä tai ainakin vastuut selkeästi siirtää jatkajalle.) 

 
TILAT, KIINTEISTÖT JA SOPIMUKSET 

 

Maakunnille siirtyvät ympäristöterveydenhuollon järjestäminen ja elintarvikevalvonnan, eläinten terveyden ja 

hyvinvoinnin ja sen valvonnan tehtävät kunnista, aluehallintovirastoista ja ELY-keskuksista. Riittävän osaamisen ja 

resurssit omaava kunta voi kuitenkin laissa säädettyjen kriteerien täyttyessä sopia maakunnan kanssa 

järjestämisvastuun siirtämisestä tältä osin kunnalle. Sopiminen ei kuitenkaan voisi koskea laissa kunnaneläinlääkärin 

tehtäväksi säädettyä ja valtion nykyisin kokonaan rahoittamaa eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontaa. 

 

Maakunta voisi kaikkien alueensa kuntien kanssa tekemällään sopimuksella siirtää kuntien rakennusvalvonnan ja 

ympäristötoimen järjestämisen tehtävät maakunnan hoidettaviksi. Rakennusvalvontaan kuuluisivat maankäyttö- ja 

rakennuslain ja eräiden muiden lakien mukaiset kunnan rakennusvalvonnan tehtävät ja ympäristötoimeen kuntien 

ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain mukaiset kuntien ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät. 

Lisäedellytyksenä olisi, että kunnat olisivat osoittaneet maakunnalle rahoituksen näiden tehtävien hoitamiseen. 

Tehtävien siirtoa koskeva ehdotus perustuu hallituksen 5.4.2016 tekemään linjaukseen ja sen 18.12.2016 tehtyyn 

täsmennykseen. Siirto tapahtuisi myös näissä tapauksissa sopimusperusteisesti.  

 

Järjestämisen siirto maakunnan sisällä kaupungeille olisi tuottanut haasteita. Esimerkiksi eläinten terveyden ja 

hyvinvoinnin valvonnan tehtävät on jätetty siirtopykälän ulkopuolelle. Tästä johtuu, että jos tehtävä olisi siirretty 

kaupungille ympäristöterveydenhuolto olisi hajonnut pirstaleisiin ja olisi menetetty synergioita. Tällä hetkellä on 

olemassa rakennusvalvonnan ja ympäristöterveydenhuollon yhteisiä yksiköitä. Epävarmuus siitä, mitä näille käy 

jatkossa. Uuteen rakenteeseen soveltuvia vastinpareja ei ole vielä olemassa. Samoissa yksiköissä toimiminen edistää 

tiedonvaihtoa ja sujuva tiedonvaihto eri toimijoiden välillä on keskeistä ympäristöterveydenhuollossa. 

Ympäristöterveydenhuolto on kuitenkin keskittynyt pääsääntöisesti suurempiin yksiköihin kuin rakennusvalvonta ja 

ympäristönsuojelu. Ympäristöterveydenhuolto tekee kuitenkin kiinteää yhteistyötä useiden viranomaisten kanssa: 

rakennusvalvonnan ja ympäristöterveydenhuollon lisäksi muun muassa terveys-, sosiaali-, pelastus- ja 

alkoholihallinnon kanssa. Myös laboratorio- ja asiantuntijapalvelut ovat keskeisiä ympäristöterveydenhuoltoa koskevia 

sopimusasioita. Uudellamaalla on myös yliopistollinen eläinsairaala, johon kunnilla on sopimuksia.  
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Tiloja, kiinteistöjä ja sopimuksia koskevat kehityskohteet ympäristöterveydenhuollossa 

Kehityskohteet kunnissa: 

− Kunnan eläinlääkäreiden yhteisvastaanotoille olisi tilausta ja tämän eteen pitäisi tehdä töitä 

Muut yleiset kehityskohteet: 

− Kunnat tarvitsevat asiantuntija-apua ympäristöterveydenhuollon kokonaisuudessa. Pystyykö maakunta 

antamaan näitä jatkossa? Toisaalta kunnissa on rakennusterveysasiantuntemusta. Miten näistä sovitaan 

jatkossa?  

 
TIETOJÄRJESTELMÄT JA TIEDON HALLINTA 

 

Tietojärjestelmiä ja tiedon hallintaa koskevat kehityskohteet ympäristöterveydenhuollossa 

Muut yleiset kehityskohteet: 

− VATI, 2-3 eri tietojärjestelmää eläinlääkäripalveluissa, eläinten hyvinvoinnin valvonnassa ei ole tällä hetkellä 

omaa tietojärjestelmää – käyttäneet aiemmin muun ympäristöterveydenhuollon kanssa samaa järjestelmää. 

Nyt eläinten hyvinvoinnin valvonta ei ole VATI:ssa ja se aiheuttaa ongelmaa.  

 

 

  



 

 

92 

 

5. Palvelupolkujen visuaaliset mallinnukset 

Edellisen luvun yhdyspintakuvauksista on valittu kolme yhdyspintakokonaisuutta, jotka on esitetty sanallisen 

kuvauksen lisäksi visuaalisena mallinnuksena asiakkaan näkökulmasta. Mallinnukset on kuvattu asiakaspolkuina siten, 

kuin ne kaavaillun sote- ja maakuntauudistuksen mallissa oli suunniteltu toteutettavaksi. Kuvatut asiakaspolut eivät 

ole suoraan minkään olemassa olevan kunnan tai maakunnan todellisia esimerkkikuvauksia, vaan niissä on pyritty 

kuvaamaan mahdollista asiakaspolkua. Asiakaspolkujen vaiheet ja kuvatut yhdyspinnat kuvaavat ehdotetun mallin 

mukaista, mutta nykyaikaisiin käytäntöihin nojaavaa toteutustapaa. Ne eivät ole tavoiteasiakaspolkuja tai 

ideaalimalleja vaan tapauskuvauksia yhden asiakasesimerkin pohjalta. 

 

Asiakaspoluissa on kuvattu sekä visuaalisesti että sanallisesti, mitä yhdyspintatehtäviä kuhunkin polun vaiheeseen 

liittyy esiselvityksessä käytetyn aineiston pohjalta. Visuaaliset mallinnukset on tehty seuraaviin esimerkkikuvauksiin: 

 

− Työllisyydenhoito - Eero, 45-vuotias pitkäaikaistyötön 

− Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen – Anni, 80-vuotias ikäihminen 

− Sivistys-, sosiaali- ja terveyspalvelut – Mohammed, 15-vuotias maahanmuuttajanuori 

 

Asiakaspolkujen esimerkkiasiakastapausten valintavaiheessa on tehty merkittäviä valintoja siitä, minkälaisesta 

asiakastapauksesta on kyse ja minkälaista polkua halutaan kuvata. Kullekin asiakasesimerkille on laadittu asiakkaan 

elämäntilanteen kuvaus. Tämä elämäntilanteen kuvaus toimii pohjana kuvatun asiakaspolun mallinnuksessa. Valitut 

asiakasesimerkit edustavat kolmen eri asiakaskohderyhmän esimerkkitapauksia; kuvattuna on nuoren, työikäisen ja 

iäkkään asiakkaan polut. Näissä asiakasesimerkkikuvauksissa on pyritty kuvaamaan vain polun päävaiheet. Kaikkia 

mahdollisia polun poikkeamia tai polun eri vaiheissa tehtyjä päätöksiä tai elämäntilanteen muutoksia ei polkuun ole 

yksinkertaistamisen takia ryhdytty kuvaamaan. Asiakaspolku on tässä kuvauksessa asiakkaan tarinallinen kuvaus 

tarpeesta ratkaisuun. Asiakasesimerkkien avulla on haluttu konkretisoida yhdyspintojen moninaisuutta asiakkaan 

näkökulmasta.  

 

Kaikki asiakasesimerkkikuvaukset on laadittu erilliseen dokumenttiin. Alla olevaa linkkiä klikkaamalla pääset 

tarkastelemaan asiakaspolun eri vaiheita ja polun varrella eri toimijoiden välille muodostuvia yhdyspintoja 

tarkemmin: Palvelupolkujen visuaaliset esimerkkikuvaukset.  

http://www.mdi.fi/content/uploads/2019/04/2019-04-09-VM-Yhdyspintaselvitys_asiakasesimerkit_final.pdf
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Esimerkki 1: Anni, 80-vuotias ikäihminen (hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen) 

 

Tausta: Anni asuu yksin omassa kodissa ilman ulkopuolisia palveluja. Anni jäi leskeksi vuosi sitten, jonka jälkeen hän 

on laihtunut 10 kg. Samaan aikaan sosiaaliset kontaktit ovat vähentyneet ja mieliala on heikentynyt. Liikkuminen on 

vähentynyt ja sitä kautta tasapaino on heikentynyt. Annin kaksi työssäkäyvää lasta asuvat toisessa kaupungissa. 

Lapset vierailevat Annin luona kerran kuukaudessa. 

 

 
Kuva 32. Asiakasesimerkki 1: hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. 

 

Ikäihmisten moninaisissa tarpeissa eri palveluntuottajia voi olla useita niin maakunnasta, kunnasta kuin yksityiseltä ja 

kolmannelta sektorilta. Tavoitteena on saumaton palveluketju niin, ettei asiakkaan ole välttämätöntä edes tietää, 

mikä taho palvelun tuottaa. Esimerkissä yhdyspintatyö korostuu neuvonnassa ja asiakasohjauksessa sekä erilaisissa 

palveluintegraatioissa. Ikäihmisten palveluiden alueellisia yhteistyörakenteita on kehitetty pitkälle eri puolella 

Suomea I&O-kärkihankkeen puitteissa. 

 

Asiakaspolun ensimmäisessä vaiheessa maakunnan sosiaali- ja terveyspalveluissa tunnistetaan asiakkaan varhaisen 

sosiaalisen ja terveydellisen tuen tarve. Esimerkkitapauksessa Anni on toistaiseksi pärjännyt kotona omatoimisesti, 

mutta nyt Anni on loukannut kätensä kaatuessaan kotona ja hän hakeutuu maakunnan sote-keskukseen lääkärin 

vastaanotolle. Samassa yhteydessä lääkäri tunnistaa asiakkaalla varhaisen sosiaalisen ja terveydellisen tuen tarpeen 

ja ohjaa asiakkaan maakunnan asiakasohjaukseen. Huolen välittäminen oikealle taholle edellyttää sovittuja 

yhteistyökäytäntöjä ja toisen työn tuntemista, jotta asiakas saa oikeaa palvelua oikeaan aikaan ilman turhia 

siirtymisiä ammattilaiselta toiselle. 

 

Maakunnan asiakasohjaaja vastaa palvelutarpeen arvioinnista ja asiakassuunnitelman laatimisesta. Asiakasohjaaja 

toimii linkkinä asiakkaan tarvitsemiin palveluihin koordinoiden palvelukokonaisuutta. Neuvonnasta ja 

asiakasohjauksesta muodostuu yhdyspintoja lukuisiin eri tahoihin. Asiakasohjauksessa ja sosiaali- ja terveyspalveluissa 

on hyvä näkymä asiakastarpeisiin esimerkiksi liikunta- ja kulttuuripalveluihin. Näiden toimijoiden ja kunnan välisellä 

vuoropuhelulla voidaan vaikuttaa hyvinvointia ja terveyttä edistävien palvelujen kattavuuteen ja riittävyyteen. 

Valinnanvapauden toteutuessa asiakas voi valita palveluntuottajan, mikä lisää yhdyspintojen määrää entisestään. 

Asiakas voi hankkia palvelunsa asiakassetelin turvin. Esimerkkitapauksessa Anni saa asiakassetelin ja voi valita 
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listatuista palveluntuottajista itselleen parhaiten sopivan fysioterapiapalveluita tuottavan tahon. Tuottajien tulee olla 

rekisteröityä maakunnan ylläpitämään rekisteriin. 

 

Lääkäri välittää Annin luvalla yhteydenottopyynnön ja esitiedot asiakasohjaukseen, ja esittää suositukset. Maakunnan 

asiakasohjaaja ottaa yhteyttä Anniin sopiakseen palvelutarpeen arvioinnin ajankohdasta. Maakunnan asiakasohjaaja 

selvittää Annin kokonaistilanteen kotikäynnillä. Asiakasohjaaja näkee asiakastietojärjestelmästä 

fysioterapialähetteen, ja auttaa Annia palveluntuottajan valinnassa. Asiakasohjaaja antaa ohjausta eri vaihtoehdoista. 

Anni kanssa sovitaan alkavaksi kuntouttava arviointijakso. Anni valitsee tuottajaksi maakunnan kotihoidon. Annin 

luvalla suunnitelman laatimiseen osallistuu asiakasohjaajan lisäksi Annin valitsema yksityinen fysioterapeutti. 

Asiakasohjaaja jää vastuulliseksi yhteyshenkilöksi ja Annin rinnalla kulkijaksi. 

 

Kotihoito ja fysioterapeutti arvioivat asiakkaan tilannetta jatkuvasti tavoitteisiin ja suunnitelmaan nähden. 

Asiakasohjaaja on selvillä asiakkaan tilanteesta ja pitää yhteyttä asiakkaaseen sovitusti. Anni ohjataan myös kunnan 

tarjoamiin ikäihmisten liikuntaryhmiin ja muihin hyvinvointia edistäviin palveluihin. Anni aloittaa viikoittaisen 

tasapainojumpan. Lisäksi hän alkaa käydä päivittäin syömässä läheisessä monitoimijakeskuksessa Lähitorilla, samalla 

tavaten ikätovereita. Lähitorilta hän tutustuu myös kulttuuriluotsitoimintaan, jossa vapaaehtoinen kulttuuritarjontaan 

perehtynyt vertaisohjaaja tarjoaa seuraa kulttuuripalveluihin. Asiakasohjaaja sopii arviointitapaamisen Lähitorille 

Annin kanssa. Asiakasohjaaja ohjaa jatkossa kysymään tarvittaessa lisätietoa eri palveluvaihtoehdoista Lähitorin 

palveluneuvojalta. 

 

Välineeksi asiakkaan palvelujen integroimiselle ja ammattilaisten yhteistyölle on suunniteltu otettavaksi käyttöön yksi 

yhteinen asiakassuunnitelma, joka kokoaa kaikki asiakkaan tarvitsemat palvelut kokonaisuudeksi ja tarvittavat 

toimijat tiiviiksi verkostoksi. ICT-rajapintojen suunnittelu vaatii kuitenkin vielä päätöksiä. 

Arviointijakson päättyessä ja palvelutarpeen uudelleen arvioinnin vaiheessa kotihoidon, fysioterapeutin ja 

asiakasohjaajan yhteistyö on tärkeää jatkosuunnitelman kannalta. Yksityisen sektorin fysioterapeutin ja 

asiakasohjaajan välinen tiedonvaihto edellyttää asiakkaan suostumusta. 

 

Ohjaaminen kevyempiin palveluihin edellyttää, että asiakasohjauksessa on tietoa alueen palveluista. Tämä edellyttää 

toimivia työkaluja esimerkiksi erilaisia sähköisiä alustoja alueen palvelutarjoajista, jotta julkisten palveluiden lisäksi 

myös yksityisen ja kolmannen sektorin palvelut tulevat huomioiduksi. Ikäihmisten toimintakyvyn ja kotona 

pärjäämisen tukemiseksi on eri puolella Suomea kehitetty erilaisia matalan kynnyksen palvelupisteitä, joihin on koottu 

julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palveluja. Esimerkkeinä lähitoritoiminta Pirkanmaalla ja Omatori Essotella 

Mikkelissä. Kun palvelut on koottu saman katon alle, ei asiakasta tarvitse erikseen ohjata eri palveluihin, vaan asiakas 

voi löytää palvelut itse. Palvelujen kokoaminen samaan toimipisteeseen edistää myös palvelujen saavutettavuutta, 

mikä on tärkeää erityisesti ikäihmisten näkökulmasta. Saavutettavuus on otettava huomioon myös joukkoliikenteen ja 

kuljetuspalveluiden suunnittelussa. 
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Esimerkki 2: Eero, 45-vuotias pitkäaikaistyötön (Työllisyydenhoito) 

 

Tausta: Eero on työskennellyt 17-vuotiaasta asti pienellä sahatehtaalla. Työllistyminen nuorena johti ammattikoulun 

keskeytymiseen, eikä Eero ole sen jälkeen kouluttautunut. Sahatehtaan toimintaa ollaan supistamassa, minkä 

seurauksena Eeron työsuhde tullaan irtisanomaan. Kuultuaan irtisanomisesta Eeron itsetunto ja minäkuva heikentyy 

eikä hänellä ole kiinnostusta etsiä uutta työtä. Lisäksi hän alkaa lohduttautua alkoholiin. 

 

 
Kuva 33. Asiakasesimerkki 2: Työllisyydenhoito. 

 

Esimerkkikuvauksessa yhdyspintatyö korostuu palvelutarpeen arvioinnissa, palvelujen yhteensovittamisessa ja 

työnhakijan prosessin seurannassa. 

 

Suunnitellussa kasvupalvelu-uudistuksessa nykyisten ELY-keskusten ja TE-toimistojen palvelut siirtyvät maakunnan 

kasvupalvelujen järjestämisvastuulle. Asiakasesimerkissä kasvupalveluiden palvelut käynnistyvät Eeron 

ilmoittauduttua työttömäksi. Työttömäksi ilmoittautumista seuraa kasvupalveluiden toteuttama palvelutarpeen 

arviointi, joka on arvioitu kriittiseksi kehittämiskohteeksi tulevassa uudistuksessa. Palvelutarpeen arvioinnissa 

korostuu asiakkaan työ- ja toimintakyvyn tunnistamisen tärkeys, jotta asiakasta osataan ohjata oikean ammattilaisen 

luo riittävän varhain. Työllistymisesteiden ollessa monitahoiset, maakunnalla on velvollisuus yhteensovittaa palveluja. 

Tiivistä yhteistyötä tulee tällöin tehdä kasvu-, sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalvelujen toimijoiden välillä. 

 

Esimerkinkaltaisen vaikeasti työllistyvän henkilön kannalta on tärkeää tiiviit palvelukokonaisuudet, koska palveluiden 

pirstalaisuus luo ison riskin sujuvan palveluprosessin toteutumiselle. Palveluntuottajina voi olla maakunnan tai 

yksityisen sektorin sosiaali- ja terveyspalvelut, kunta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluineen sekä kolmas 

sektori. Yhdyspintoja muodostuu myös organisaation sisällä sosiaali- ja terveydenhuollon välille. Miten nämä tahot 

kykenevät luomaan yhteisiä palveluprosesseja, on haaste. Tässä korostuu verkostojen johtamisen taito ja kyvykkyys 

tunnistaa kokonaisvaltainen palvelutarve. Eero esimerkissä kriittisiä vaiheita ovat mm. terveydentilan tarkempi 

selvitys maakunnan sote-keskuksessa ja hoitosuunnitelman laatiminen kasvupalveluissa. Yhdessä Eeron kanssa 

laaditaan tavoitteellinen suunnitelma, johon kaikki monialaiseen palvelutarpeen arviointiin osallistuneet sitoutuvat. 

Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa on tärkeää tulevassa mallissa. Tämä yhdyspinta on vielä toistaiseksi epäselvä. 
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Palvelujen integraation lisäämistä pidetään yhtenä vastauksena tähän haasteeseen. Yhteensovitettujen 

palveluketjujen mahdollisiksi välineiksi on tunnistettu muun muassa yhteiset tieto- ja asiakasjärjestelmät, toimiva 

yhteistyö eri toimijoiden välillä, prosessien muotoilu laajassa yhteistyössä sekä selkeät palvelukuvaukset. Myös kunnan 

ja maakunnan välisen yhdyspinnan selkeä määrittely koetaan tärkeäksi edellä esitetyn problematiikan kysymyksissä. 

Monialaisia yhteistoiminnan malleja on jo kehitetty, esimerkiksi TYP ja Tyke-tiimit. Moni asiantuntija on ollut 

huolissaan siitä, että TYP-toiminnan tulevaisuus on uhattuna maakuntien kasvupalveluiden myötä. TYP-toiminnan 

perusidea olisi tarkoitus säilyä jatkossakin, mutta maakunta tulisi vastaamaan jatkossa kaikista pääpalveluista. Se, 

miten monialainen palvelutarpeen arviointi tulisi käytännössä jatkossa organisoitumaan ja toteutumaan, ei ole 

tarkasti kuvattu. 

 

Keskeinen yhdyspinta on asiakkaan aktivointi- ja työllistymissuunnitelmaan osallistuneiden tahojen ja palveluiden 

tuottajien välillä. Palveluntuottajina voi olla maakunnan tai yksityisen sektorin sote-toimijat, kunta hyvinvoinnin ja 

terveydenedistämisen palveluineen sekä kolmas sektori. Yhdyspinta muodostuu myös organisaation sisällä 

terveydenhuollon ja sosiaalihuollon välille. Eeron esimerkissä hän saa tukea ja apua maakunnan päihde- ja 

terapiapalveluista, psykososiaalisista palveluista ja aikuissosiaalityöstä. Lisäksi Eero alkaa käymään viikoittain kunnan 

tarjoamissa liikuntapalveluissa. Eero aloittaa myös työpajatoiminnan elämänhallinnan jämäköittämiseksi ja 

totuttautumiseksi takaisin työelämään. Kunta voi edelleen tarjota työllisyyspalveluja mm. työpajatoimintaa, mutta 

työpajoilla tapahtuva kuntouttava työtoiminta siirtynee maakunnan vastuulle. 

 

Maakunnan tarjoamassa uravalmennuksessa selkiytetään Eeron uravaihtoehtoja ja ammatinvalinnan kysymyksiä. 

Kasvupalveluiden tarjoamat koulutustarjoukset velvoittavat, että Eero hakee työvoimakoulutukseen ja ilmoittaa 

kasvupalveluille määräajassa hakemisesta. Kunnan tarjoamalla ammatillisella työvoimakoulutuksella lisätään Eeron 

ammattitaitoa ja mahdollisuuksia saada työtä. 

 

Maakunnan kasvupalvelut vastaa Eeron prosessin seurannasta. Tarkennettavaksi jää myös, miten asiakkaan prosessia 

seurataan, kuka seurannasta vastaa ja miten palauteinformaatio välittyy seurannasta vastuulliselle taholle. On 

tunnistettu, että maakuntien ja mahdollisten kasvupalveluallianssien tueksi tarvitaan jatkuva, systemaattinen ja 

läpinäkyvä toiminnan vaikuttavuutta seuraava sekä toimintaa kehittävä ja korjaava palaute- ja seurantajärjestelmä. 
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Esimerkki 3: Mohammed, 15-vuotias maahanmuuttajanuori (sivistystoimen ja sosiaali- ja terveystoimen 

yhdyspinta) 

 

Kuvaus: Mohammed on muuttanut vanhempiensa kanssa Suomeen Iranista puoli vuotta sitten pakolaisena. 

Mohammed on aloittanut perusopetukseen valmistavassa opetuksessa kolme kuukautta sitten tavoitteena siirtyä 

maahanmuuttajien pienryhmäopetukseen peruskoulun viimeiseksi vuodeksi. Mohammedilla on ollut vaikeuksia koulun 

käynnin kanssa, oppimisvaikeuksien ja keskittymishäiriöiden takia, luvattomia poissaoloja kertyy. 

 

 
Kuva 34. Asiakasesimerkki 3, sivistys- ja sosiaali- ja terveyspalvelut. 

  

Asiakasesimerkissä kuvataan Mohammedin tarinan avulla sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä sivistyspalveluiden 

välisen yhdyspinnan monimuotoisuutta. Mohammedin tarina jäsentyy huolen heräämisen ja käsittelyn vaiheesta 

tilanteen arviointiin ja palveluihin ohjaamiseen sekä sitä kautta palveluiden ja tukitoimien järjestämiseen ja 

tuottamiseen. Näitä seuraa jatkuva seuranta sekä jatkotoimenpiteet, joilla turvataan eheä polku jatkossakin. 

Mohammedin tarinaa luotaessa haluttiin kuvata syrjäytymisvaarassa olevan nuoren maahanmuuttajanuoren tilannetta. 

Asiakasesimerkiksi valittiin paljon palveluita tarvitseva nuori, joka kaipaa sekä sivistys- että sosiaali- ja terveystoimen 

tukia selvitäkseen. Tämän lisäksi haluttiin kuvata sitä, että lasten ja nuorten palvelutarpeiden osalta asiakasyksikkönä 

harvoin on vain lapsi tai nuori, vaan koko perhe ja perheen tukitarpeet. 

 

Asiakaspolun ensimmäisessä vaiheessa kunnan tuottamissa sivistyspalveluissa (perusopetus) havaitaan Mohammedilla 

tarve tukitoimien käynnistämiselle kootaan koululla monialainen yksilökohtainen asiantuntijaryhmä Mohammedin 

koulunkäynnin tueksi. Samalla voidaan konsultoida myös muita opiskeluhuollon palveluita kuten koululääkäriä, joka 

voi toimia osana sote-keskusta tai esimerkiksi perhekeskuksessa. Myös kunnan sivistystoimen erityisopettajien tuki on 

tässä vaiheessa oleellista. 

 

Opiskeluhuollon palveluita voi myös tuottaa kuntayhtymä tai sote-liikelaitos, mikäli järjestäjä on päättänyt ostaa 

palvelunsa siltä. Riippuen siitä, miten alueella on opiskeluhuolto järjestetty, voi tuen tarpeen kartoitusvaiheessa 

syntyä palveluiden välille rajapinta ja esteellisyyskysymyksiä myös tiedon käsittelyyn ja hallintaan liittyen (erilliset 
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rekisterit ja tietojärjestelmät). Asiakkaan mukaan ottaminen kaikkiin vaiheisiin sekä asiakkaalta luvan saaminen 

yhteiseen käsittelyyn on edellytys sujuvalle yhdyspintatyöskentelylle. Yhteistä työskentelyä tukee yhteinen 

asiakassuunnitelma ja moniammatillinen opiskeluhuoltoryhmä. 

 

Tilanteen arviointi ja palveluihin ohjaus ei toistaiseksi ole sivistys- ja sosiaali- ja terveyspalveluissa nuorten kohdalla 

yhdenmukaistettu palveluprosessi eikä esimerkiksi keskitettyä neuvontaa ja ohjausta ja yhdenmukaisia kartoitustapoja 

ole laadittua kaikkien käyttöön (alueellisia hyviä toimintamalleja on löydettävissä). Matalan kynnyksen palveluissa 

pyritään kartoittamaan koko perheen tilannetta, mikäli perhe niiden pariin päätyy ohjattuna tai itsenäisesti. 

Perhekeskuksessa voidaan osoittaa perheen tueksi vastuutyöntekijä, joka toimii sote-liikelaitoksen alaisuudessa. 

Mohammedin tarinassa vastuutyöntekijä kartoittaa perheen tilanteen ja tekee yhdessä perheen kanssa 

asiakassuunnitelman koko perheelle arjen tueksi. Vastuutyöntekijä voitaisiin myös nimetä kunnan opiskeluhuollon 

toimijoiden keskuudesta. Yhdenmukaista käytäntöä vastuutyöntekijämallista tai rinnallakulkijuudesta ei ole, mikä 

aiheuttaa sen, että vastuunotto asiakkaasta ei suoranaisesti ole kenenkään harteilla ja on pitkälti yhteistyökysymys, 

miten sujuvasti kokonaisuutta hallitaan. 

 

Tuen tarpeen ollessa vaativa, voi opiskeluhuolto konsultoida perusterveydenhuoltoa ja/tai erikoissairaanhoitoa. 

Suunnitelma yksilökohtaisen opiskeluhuollon tukitoimista laaditaan yhteistyössä opiskelijan ja huoltajan kanssa 

monialaisessa yhteistyössä asiantuntijaryhmän toimesta. Mohammedin tapauksessa ilmeni tarve kartoittaa 

neuropsykiatristen oireiden mahdollisuutta erikoissairaanhoidosta. Perusopetuksessa sivistyspalveluissa puolestaan 

tuen tarvetta arvioidaan kolmiportaisen tuen mallia noudattaen. Mikäli nuori ei pärjää yleisen tuen piirissä tehdään 

tehostetun tai erityisen tuen päätös.  Opettaja kirjaa tehostetun pedagogisen tuen tarpeet HOJKSiin. Mohammedin 

tarinassa tilanteen arvioimiseen osallistuu monialainen työryhmä, missä on edustajia sekä sivistys- että sosiaali- ja 

terveystoimesta eri tasoilta. 

 

Kunnan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toimet sekä alueelliset ratkaisut mm. monitoimjaverkostomalleista 

vaikuttavat siihen, miten ja mistä nuori voi tukea itselleen saada. Myös järjestötoiminnan aktiivisuudella alueella on 

merkittävä vaikutus siihen, miten monimuotoiseksi tukiverkko voidaan laatia. Oheisessa tarinassa Mohammedin perhe 

ohjataan varhaisen tuen palveluihin perhekeskuksen kohtaamispaikoille, maahanmuuttajille kohdennettuihin 

palveluihin, kunnan nuorisotoimeen ja harrastetoimintaan sekä vapaaehtoistoimintaan. Perhe saa tukea myös 

kotouttamiskysymyksiin. Kotoutumista edistävien palvelujen asiakaslähtöinen tuottaminen edellyttää monialaista 

yhteistyötä maakunnan, kunnan, Kelan ja muiden viranomaisten ja toimijoiden kesken. Kotoutumisen tukemiseksi 

ammattilaisilla tulee olla valmiudet monikulttuuriseen työskentelyyn ja toimiva konsultointi- ja tukiverkosto. 

Perhekeskuksen kautta Mohammed saa myös vapaaehtoisen tukihenkilön järjestöstä. 

 

Erikoissairaanhoidon neuprsopsykologisen konsulaationpohjalta päätetään, että Mohammed ja perhe saa 

sosiaalityöntekijän ohjaamana arkeen ja opiskeluun neuvoja ja tukea Nepsy-valmentajalta. Nepsy valmentaja tukee 

tarvittaessa myös koulua. Perhe on saanut tuekseen kattavasti palveluja maakunnan vastuulla olevista 

sosiaalihuoltolain mukaisista avohuollollisista palveluista, mutta kun tuki ei enää riitä - pelaamista myös koulupäivän 

aikana, jatkuvia poissaoloja - tekee koulu lastensuojeluilmoituksen tai ottaa yhteyttä sosiaalitoimeen lisätoimien 

kartoittamiseksi (yhdenmukaisia käytäntöjä lastensuojeluilmoitusten tekemiseksi on laadittu, mutta 

ilmoituskäytännöissä on merkittäviä eroja alueittain). Mohammedin tilanne arvioidaan ja hänelle laaditaan 

tarkennettu asiakassuunnitelma. Perhe saa tukea arjen hallintaan ja vanhemmuuteen omalta lastensuojelun 

sosiaalityöntekijältä sekä kotiin annettavista palveluista. 

 

Yhteistyötä maakunnan tuottaman lastensuojelun tehostetun perhetyön kanssa jatketaan, kunnes Mohammedin 

koulunkäynti säännöllistyy sekä huoli nuoren kasvusta ja kehityksestä vähenee. Tämän jälkeen perhe saa tukea kunnan 

perhepalveluista (sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista). Mohammed ja perhe oppivat Nepsy-valmentajan turvin 

elämään neuropsykiatristen piirteiden kanssa. 

 

Peruskoulusta ammatilliseen koulutukseen tai lukiokoulutukseen siirtyminen on yksi nivelvaihe ja yhdyspinta, joka 

edellyttää ohjausta ja tukea sekä yhteistyötä huoltajien ja eri ammattilaisten välillä. Asiakkaalta pyydetään lupa 

tarvittavien tietojen jakamiseksi eri toimijoiden kesken. Perusopetuksen puitteissa koulu tarjoaa tehostettua tukea 

jatko-opintojen valintaan Mohammedille (opinto-ohjaaja). Sivistystoimessa on aktiivinen ote nivelvaiheessa ja 

Mohammedin perheen suostumuksella monialaisen opiskeluhuollon tukitoimista kerrotaan jatko-opintopaikkaan. 

Mohammed voi saada tukea esim. Ohjaamo-palvelujen kautta.    
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6. Johtopäätökset ja kehittämisehdotukset 

YHDYSPINTATYÖN MERKITYS 

 

Tämä esiselvitys on koonnut yhteen maakunta- ja sote-uudistuksen aikaista yhdyspintoja koskevaa valmistelua 

erityisesti kuntien ja maakuntien välisten yhdyspintojen näkökulmasta. Erityisen tärkeäksi tämän selvitystyön tekee 

se, että yhdyspintatyö on tunnistettu maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun kuluessa yhä tärkeämmäksi 

kysymykseksi. Kokoava selvitys nostaakin yhdyspintojen relevanssin ja niiden moniulotteisen tarkastelun 

tarpeellisuuden hyvin merkittävänä asiana esille. Vaikka maakunta- ja sote-uudistus ehti selvityksen aikana 

sellaisenaan kaatua ja selvityksen johtopäätöksiä muodostaessa on vielä epäselvää tuleva malli, tehty yhdyspintatyö 

ei ole mennyt hukkaan. Raja- ja yhdyspintoja on nykyisissäkin palvelurakenteissa ja niitä tulee muodostumaan 

jatkossakin − puhuttiinpa sitten maakunnista tai ei. Erilaisten (lakisääteisten) tehtävien ja palveluiden välisiä 

yhdyspintoja muodostuu monilla eri tasoilla, ja ne kaikki virittyvät eri tavoin ja saavat käytännössä erilaisia piirteitä, 

joihin tämä raportti on pyrkinyt tuomaan näkemyksiä ja koottua tietoa. 

 

Yhdyspintatyön merkitys lisääntyy myös maakunta- ja soteuudistuksesta – ja sen kaatumisesta – huolimatta. 

Yhdyspintojen toimivuus kytkeytyy hyvin olennaiselta osin maakunta- ja sote-uudistuksen alkuperäisten isojen 

tavoitteiden toteutumiseen ja saavuttamiseen – eivätkä ne uudistuksen kaaduttua ole hävinneet. Yhtäältä 

yhteiskunnallisten ongelmien luonne edellyttää yhä useammin monien toimijoiden koordinoitua yhteistyötä, toisaalta 

hallinto on aiempaa enemmän organisationaalisesti pirstoutunut. Lisäksi asiakaskeskeinen ja kansalaiskeskeinen 

ajattelu ja palveluintegraation toteuttaminen edellyttävät yhdyspinnoilla toimimista. 

 

Uudistuksen kaaduttua sosiaali- ja terveyshuollon palvelujen järjestämisvastuu säilyy toistaiseksi kunnilla. Kunnilla on 

ollut myös iso integrointivastuu erilaisista kansalaisia kohtaavista palveluista. Käytännössä kuitenkin kunnat ovat jo 

tähän mennessä toteuttaneet vastuulleen kuuluvia palveluita erilaisissa kokoonpanoissa ja konstellaatioissa, jotka 

ovat tuoneet jo nykytilanteessa tarpeen vahvalle sekä kuntien sisäiselle että ulkoiselle yhdyspintatyölle. Maakunta- ja 

sote-uudistuksen kautta tämän työn välttämättömyys on vain tullut paremmin esiin. Tarve on ilmeinen erityisesti 

sellaisissa tulevaisuuden ratkaisuissa, joissa syntyy uusia itsehallinnollisia toimijoita. Tällöin yhdeksi keskeiseksi 

teemaksi nousee eri toimijoiden legitimiteetti. 

 

Jos maakunta- ja soteuudistus olisi toteutunut, maakunnilla ja kunnilla olisi ollut monia resurssiriippuvuuksia ja sitä 

kautta yhdyspintatyöhön kannustavia elementtejä. Useilla yhdyspinnoilla olisi ollut hyvät edellytykset saada yhteistyö 

toimimaan vapaaehtoiselta pohjalta ja ilman suurempaa tarvetta normittamiseen. Jännitteitäkin toki olisi syntynyt 

yhdyspinnoilla, etenkin suuremmilla ja kasvavilla kaupunkiseuduilla, jotka näkevät kaupungistumiseen liittyvien 

toimintaympäristömuutosten edellyttävän kaupungeilta vahvoja omia toimenpiteitä. 

 

Kehittämissuositus 1: Yhdyspintakysymykset ovat relevantteja jo olemassa olevassa järjestelmässä, ja ne on 

tähän mennessä kuvattu puutteellisesti. Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa kuvaustyö on kuitenkin 

käynnistynyt, eikä sitä kannata jättää kesken. Jatkossa on syytä säilyttää yhdyspintatyön näkökulma vahvana. Jos 

esimerkiksi sote-palveluiden järjestämisvastuu jatkossa siirtyisikin kunnilta jonkin muun tahon vastuulle, 

peruskuntiin jää sellaisia toimintoja ja palveluja, joiden järkevän järjestämisen näkökulmasta yhdyspinta kuntien 

ja sote-palvelujen järjestäjän välillä on saatava toimimaan saumattomasti ja toinen toisensa tekemistä tukien. 

Yhdistävä johtajuus -ajattelu saattaisi tarjota oivallisen työkalun yhdyspintojen tarkasteluun. 

 

UUDISTUKSEN VALMISTELU JA YHDYSPINTATYÖ 

 

Yhdyspintatyötä on tehty sekä valtakunnallisesti että maakunnissa kohtuullisen kattavasti ja monista eri näkökulmista, 

mutta samalla ilman mitään selviä yhteneviä pohjia tai koordinointia. Valmistelua on tehty niin tehtävänaloittain, 

asiakasryhmittäin, toimijoittain kuin tasoittain. Tästä syystä myös valmistelun aikana tuotetut yhdyspintakuvaukset 

ovat hyvin erinäköisiä, eivätkä ne ole yhteismitallisia. Myös kansallinen ja alueellinen valmistelu on ollut keskenään 

eriparista, ja ryhmät ovat muotoutuneet joko yleisistä tehtävien ja palvelujen perusteella tai yhdyspintoja 

yleisemmällä tasolla tarkastelevista valmisteluryhmistä, jolloin kokonaiskuva yhdyspinnoista on monin paikoin 

reikäinen. Monien tehtävien osalta on jouduttu valmistelemaan samaan aikaan useita yhdyspintoja, kun tehtävien 

siirtyminen ja lakien valmistelu on edennyt (esim. tehtävien siirrot valtiolle, valinnanvapauden valmistelu, 
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monituottajamalli ja siihen liittyvä markkinoiden valmistelu). Dokumentaatiota valmistelun ajalta ja toimintamalleista 

yhdyspinnoilla on paljon vähemmän kuin todellisuudessa valmistelussa on syntynyt niihin ymmärrystä ja 

asiantuntemusta. Valmistelu itsessään on tuottanut hyvin laajasti ja laaja-alaista ymmärrystä eri tehtävien, 

palveluiden sekä toimijoiden välisistä yhteyksistä ja kytköksistä. 

 

Kehittämissuositus 2: Jatkossa on tärkeää, että yhdyspintojen valmistelua kehystetään vahvemmin kansallisesti – 

olipa valmisteltava malli sitten mikä hyvänsä. Valmistelun aikana syventyneelle kuvalle yhdyspintojen 

moninaisuudesta tarvitaan jatkossa yhteisiä pohjia ja koordinaatiota kansallisen ja alueellisen valmistelun välille. 

On myös erittäin olennaista, että valmistelussa huomioidaan yhdyspintatyölle tarvittava resursointi. 

 

Sipilän hallituksen valmisteleman uudistuksen lainsäädäntö olisi jättänyt huomattavan paljon asioita “harmaalle 

alueelle”, so. kuntien ja maakuntien vapaasti ratkaistavaksi. Lisäksi täsmentävät sisältölait ovat täsmentyneet vasta 

valmistelun loppuvaiheella. Tästä syystä myös todellinen yhdyspintojen valmistelu on ollut hyvin hataralla ja 

hypoteettisella pohjalla. Yhteisen tahdon muodostaminen kahden (tai useamman) itsehallinnollisen alueen välillä on 

mutkikas prosessi, joka ei aina ole ratkaistavissa kokonaisuuden kannalta optimaalisimmalla tavalla. Lisäksi maakunta- 

ja sote-uudistuksen lainsäädännössä ja lainvalmistelussa ei raja- ja yhdyspintakeskustelua käyty. Lakipaketissa ja 

lainsäädännön esitöissä ei yhdyspintoja ole käsitelty lähes laisinkaan. 

 

Kehittämissuositus 3: Jatkossa pitäisi selkeämmin ohjata lainsäädännöllä yhdyspintatyöhön osallistuvien vastuita 

ja velvollisuuksia, jotta lähtökohta organisaatioiden välisen yhteistyön organisoimiseksi olisi mahdollisimman 

selkeä.  

 

Kehittämissuositus 4: Huolimatta lainsäädännön keskeneräisyydestä ja varsinaisen voimaantulon puutteesta 

yhdyspintatyötä on kunnissa ja maakunnissa tehty maakunta- ja sote-uudistukseen valmistautuen. Monissa 

tapauksissa on menty pidemmälle, ja kehitellyt ratkaisut tukevat yleisemmin yhteistyötä, asiakaskeskeisiä 

toimintatapoja ja palveluintegraatiota. Tehdyllä työllä on siten uudistuksesta riippumattomia hyötyjä. Tästä syystä 

tulee erityisen tärkeäksi hyödyntää valmistelun aikana tehty työ ja tunnistetut hyvät toimintamallit ja käytännöt.  

 

Kehittämissuositus 5: Tässä esiselvityksessä yhdyspintoja koskeva tarkastelu rajattiin kunnan ja maakunnan 

välille. Kun yhdyspintaa tarkastellaan aitojen asiakastapausten kautta, kahden organisaation välinen yhdyspinta 

sulkee pois muut, samaan asiakasprosessiin mahdollisesti osallistuvat, tahot. Näin ollen yhdyspintatyö ja 

asiakaslähtöinen toimintojen ja palvelujen tarkastelu on tärkeä levittää koskemaan kahta organisaatiota 

laajemman verkoston (monenkeskinen) välisten suhteiden tarkastelua. Yhtä lailla yhdyspintatyötä tulee syventää 

asiakastason mallinnusten kautta koskemaan laajemmin kaikkia asiakkaan kannalta relevantteja yhdyspintoja. 

Tässä selvityksessä on jo hahmotettu asiakastason visuaalisissa mallinnuksissa pitkäaikaistyöttömän, syrjäytyneen 

maahanmuuttajanuoren ja ikäihmisen kohdalla. Tämän tyyppiset mallinnukset mahdollistavat myös kokonaisuuden 

tarkastelun ja kehittämisen (ml. kustannusten tarkastelu) ja mahdollisten aukkopaikkojen tunnistamisen.  

 

TEHTÄVÄKOKONAISUUDET JA YHDYSPINTOJEN JOHTAMINEN 

 

Maakunta- ja sote-uudistuksessa olisi tehty hyvin merkittäviä muutoksia kuntien tehtäviin. Kaatuneessa uudistuksessa 

suunniteltujen tehtävien siirto maakunnille ja työnjako kuntien kanssa näyttäytyy kerätyn aineiston pohjalta hyvin 

vaihtelevana eri tehtäväkokonaisuuksissa. Osassa tehtävistä maakunnan ja kunnan työnjako näyttäytyy kohtuullisen 

selkeänä ja perusteltuna, kun taas osa sisältää selkeitä ongelmia ja työnjaolle on vaikea löytää perustelua. 

 

Kehittämissuositus 6: Uudistuksen kaaduttua on tärkeä käydä vielä perusteellinen tarkastelu kokonaisuutena 

tehtäväkokonaisuuksittain tarkoituksenmukaisesta tavasta hoitaa eri tehtäviä ja samalla analyyttistä keskustelua 

muodostuvista yhdyspinnoista. Kaikki tässä tarkastellut yhdyspintakokonaisuudet tarvitsevat kriittistä ja 

tarkastelua ja jatkokehittämistä joka tapauksessa. Lisäksi on syytä pohtia, miten tehtävät hoidetaan 

kustannustehokkaasti, vaikuttavasti ja asiakaslähtöisesti. Tässä yhdyspintojen toimivuudella on iso merkitys. 

 
Tässä selvityksessä yhdyspintoja käsiteltiin tehtäväaloittain useasta eri näkökulmasta, mikä osoitti samalla useita 

kehittämiskohteita ja kriittisiä menestystekijöitä ja kysymyksiä tehtävien hoidossa. Merkittävimmät haasteet ja osin 

puutteet yhdyspintojen valmistelussa liittyvät, ei niinkään valmistelun vähäisyyden, vaan nimenomaan kaavaillun 

uudistuksen ison kokoluokan muutoksesta johtuen erityisesti: 
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− talouteen ja kustannusten jakautumiseen  

− johtamiseen, prosesseihin ja toimintamalleihin 

− henkilöstöön ja osaamiseen 

− tietojärjestelmiin ja tiedon hallintaan 

 

Talous, kustannusten jakautuminen maakunnan ja kunnan välillä sekä samalla maakuntamallin aluenäköisyyden 

tunnistaminen ja huomioiminen olivat kautta linjan sellaisia asioita, jotka on tunnistettu eri tehtävänalojen kannalta 

erityisen kriittisiksi asioiksi. Kyse on siitä, mille kohdalle yhdyspinta todellisuudessa piirtyy kahden tai useamman 

toimijan välillä ja kuinka paljon yhdyspinnoissa on ”joustovaraa” (myös lainsäädännöllisesi). Lisäksi erityisen isona 

asiana on noussut eri toimijoita yhdistävien (vaikuttavuus)tavoitteiden merkitys, sekä niihin yhdistyvät (taloudelliset) 

kannusteet ja kustannukset. Jatkokehitettäviä asioita on edelleen, millä tavalla erilaiset tehtävät rahoitetaan, miten 

vastuu ja tilivelvollisuus tulevassa mallissa määräytyvät sekä millaisia kannustimia ja palkitsemismalleja sovelletaan 

ja tukevatko kannustimet yhteisiä päämääriä vai eri toimijoiden omia erillispäämääriä. Saman rahoitusmallin 

vaikutukset eri tehtäväkokonaisuuksiin poikkeavat hyvin merkittävällä tavalla. Näin ollen maakunnalle kaavailtujen 

tehtävien suuresta määrästä seuraa, että maakunnan rahoituksen perusteet on vaikea muotoilla yhtenäisesti niin, että 

ne tukevat kaikkien tehtävien hoitamista tarkoituksenmukaisella tavalla. Haastavuutta lisää maakunnan suhteellisen 

kapea liikkumavara taloudellisessa kysymyksissä (valtio-ohjaus ja verotusoikeuden puuttuminen). 

 

Kehittämissuositus 7: Jos eri toimijoiden yhteistyöhön nojaavia hallinnollisia ratkaisuja tehdään jatkossa 

yhdyspintojen toimivuuden kannalta on tärkeää, että lainsäädäntö on mahdollistaa ja huomioi alueellisen 

variaation palvelujen järjestämisessä. Rahoituksen on myös tuettava yhteisiä vaikuttavuustavoitteita ja 

rakennuttava yhä vahvemmin tehtäväaloittain niin, että rahoituksen jakoperusteet ja kannustimet tukevat 

toisiaan. 

 

Kehittämissuositus 8: Kaavaillussa ja nyt kaatuneessa mallissa maakunnille ei olisi annettu yleistä toimialaa, vaan 

tehtävät olisi säädetty laissa. Samalla maakunnista olisi tullut vastuiltaan lähes identtisiä riippumatta alueen 

koosta ja erityispiirteistä. Tämä herätti kiivasta vastustusta etenkin suurimpien kaupunkien taholta pitkin 

uudistuksen valmistelua. Siksi onkin pohdittava, olisiko jatkossa annettava aluetasolle enemmän vapauksia 

määritellä tehtäväjako itsehallinnollisten yksiköiden välillä. Samalla voidaan antaa myös yhdyspinnoille tilaa 

hengittää ja mahdollistaa siten kokonaisuuden kannalta optimaalisten järjestelyjen syntyminen. 

 

Tässä selvityksessä on tuotu vahvasti esille erilaisten yhdyspintojen ohjaus- ja johtamiskeinojen merkitys. Maakunnan 

ja kunnan toimintarakenteissa ja yhdyspintojen johtamisessa kaivataan yhä enemmän verkosto-ohjauksellista otetta 

muiden ohjauskeinojen rinnalle ja tueksi. Tässä yhteydessä voidaan puhua yhteen sovittavasta johtamisesta tai yhteen 

sovittavasta verkostojohtamisesta. Uudistuksen toteutuminen olisi vaatinut lähes poikkeuksetta uusien 

toimintamallien kehittämistä ainakin siirtyvien tehtäväkokonaisuuksien osalta. Näiden toimintamallien “uutuus” olisi 

kytkeytynyt pääasiassa uuden organisaation, maakunnan, syntyyn ja sen yhteensovittamiseen nykyiselle hallinnon 

kentälle. Toimialakohtaisten ja sisältöihin kiinnittyvien prosessien uudistamisen osalta on kuitenkin vaikea arvioida, 

mikä osa niistä varsinaisesti johtuu maakunta- ja sote-uudistuksesta ja mikä osa alan yleisestä kehityksestä. 

Yhdyspinnoissa on joka tapauksessa erityisen tärkeää se, miten asiakasprosessin omistajuus määritellään tai 

määrittyy. Valmistelussa on tunnistettu hyvin olennaiseksi se, että eri osapuolilla on yhtenäinen näkemys 

palveluprosesseista sekä asiakkaiden palveluohjauksen periaatteista ja toteutustavasta. Lisäksi on asiakkaan 

ohjauksen ja seurannan tulee olla riittävän kokonaisvaltaista. 

 

Kehittämissuositus 9: Jatkossa tulee kiinnittää yhä enemmän huomiota verkostojohtamisen osaamisen 

kehittämiseen, johtotason yhteistyömallien määrittelyyn, kokonaisvaltaiseen asiakasohjaukseen sekä yhtenäisen 

näkemyksen muodostamiseen palveluprosesseista sekä asiakkaiden palveluohjauksen periaatteista ja 

toteutustavasta.  

 

Kehittämissuositus 10: Valmistelutyössä on tunnistettu monia tärkeitä toimintamalleja yhdyspinnoilla, joista osaa 

on tuotu esille myös tässä raportissa. Nämä jo kehitetyt toimintamallit yhdyspintojen johtamiseksi ja niillä 

toimimiseksi on tärkeä säilyttää ja kehittää eteenpäin tulevaisuudessa. 

 

Henkilöstön ja osaamiseen kulminoituu niin tehtävien menestyksekäs toteutus kuin yhdyspintojen toimivuus. Vaikka 

maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa henkilöstön siirtymisessä iso kuva ja jakautuminen tiedetään suurin 
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piirtein, todellisuus olisi paljastunut ja tarkempi suunnittelu mahdollistunut suurelta osin vasta, kun lait olisivat 

tulleet voimaan. Toisin sanoen tarkkoja suunnitelmia henkilöstön sijoittumisesta ja tarvittavasta henkilötyövuosien 

määrästä ei ole monen tehtäväkokonaisuuden kohdalla tehty. Todellinen yhdyspintatyö alkaakin vasta siitä, kun on 

tarkasti tiedossa, millaisesta organisaatiosta on todella kyse, keitä siellä työskentelee ja miten sitä johdetaan. 

Yhdyspintojen toimivuudessa kyvykkyyksien rakentaminen ja kehittäminen on ydinasia. 

 

Kehittämissuositus 11: Onnistunut yhdyspinnoilla toimiminen vaatii valmistelutyön perusteella uudenlaisia 

kyvykkyyksiä. Jatkossa korostuvat palvelukokonaisuuksien holistinen ymmärtäminen, asiakaslähtöinen ajattelu sekä 

vuorovaikutuskyvyt ja kyky tehdä yhteistyötä laajasti eri tahojen kanssa. Tällainen kyvykkyys on relevanttia läpi 

palvelujen järjestämisen ketjun - aina strategiselta järjestäjän tasolta asiakasrajapinnassa työskenteleviin 

toimijoihin. Tällaisia kyvykkyyksiä tulee kehittää pitkällä tähtäimellä ja kouluttaa johtoa ja henkilöstöä 

palvelukokonaisuusajatteluun sekä uudenlaisiin toimintamalleihin. 

 

Yhdyspintojen toimivuus on yhä enemmän kiinni toimivista tietojärjestelmistä. Kyse ei ole kuitenkaan vain 

tietojärjestelmistä, vaan yhdyspintojen näkökulmasta kyse on tiedon hallinnasta ja liikkumisesta hyvin monella 

tasolla: tiedon ja tiedolla johtamisesta, asiantuntijatasolla yhteistyö- ja tiimirakenteiden toimivuudesta, tiedon 

liikkumisen ja hiljaisen tiedon välityksen mahdollistavista yhteistilaratkaisuista sekä asiakastasolla asiakkaiden 

yhteydenottokanavista jne. Kyse on siis siitä, miten asiakastieto liikkuu eri toimijoiden välillä ja ohjataanko 

asiakasprosessia tiedolla ja välittyykö tieto eri prosessin osien välillä. 

 

Kehittämissuositus 12: Tiedon hallinnan kannalta meneillään on monissa tehtävissä ja palveluissa ”sydämen 

siirto” ja tietojärjestelmien nykyaikaistaminen ja karsiminen, mikä ei tapahdu hetkessä. Yhteisten 

tietojärjestelmien kehittämiseen on turvattava rahoitus joka tapauksessa, sillä se on iso kysymys rakennettaessa 

toimivia yhdyspintoja. Kehittäminen ei myöskään saa jäädä kiinni lainsäädännön ja tietojärjestelmien teknisistä 

haasteista, vaan molempien on mahdollistettava tiedon liikkuminen siten, että kaikki palveluprosessien kannalta 

relevantit tahot pääsevät informaatioon käsiksi. Tiedon liikkuminen ja tiedon hallinta on kuitenkin nähtävä 

tietojärjestelmiä laajempana kysymyksenä, jolloin palveluissa on otettava huomioon koko tietojohtamisen 

kokonaisuus ja erilaiset tiedon liikkumisen ja hiljaisen tiedon välityksen mahdollistavat ratkaisut. 
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