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TYÖN TAUSTA JA TAVOITE

Toteutettu esiselvitys kokoaa yhteen kansallisesti ja alueilla tehtyä työtä kuntien ja valmisteilla olleiden maakuntien välisten 
yhdyspintojen* valmistelutyöstä sekä jäsentää yhteistä näkemystä yhdyspinnoista ja nostaa esille hyviä esimerkkejä yhdyspintojen 
mallintamisesta. Tehtävänä oli kartoittaa:

a) yhdyspintoja koskevat ohjelmat, projektit, selvitykset ja säädöspohja,

b) maakunnissa ja kunnissa tehtävä yhdyspintatyö ja

c) yhdyspintatyön keskeiset kehittämistarpeet.

Työ käynnistettiin tammikuun puolivälissä 2019, jolloin Sipilän hallituksen reformi maakunta- ja sote-uudistus oli eduskunnan 
valiokuntakäsittelyssä. Keskeinen tavoite oli tukea myös monialaisen maakunnan ja tulevaisuuden kunnan rakentamista sekä 
yhtenäisiä ja saumattomia palveluketjuja. 

*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 pääasiassa kunnan ja 
suunniteltujen maakuntien välillä.
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• 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. Näin esiselvityksestä voidaan poimia oppeja myös nykyisen ja 
mahdollisten tulevien rakenteiden puitteissa hyödynnettäväksi.

• Selvityksessä on toimeksiannon mukaisesti keskitytty erityisesti kuntien ja valmisteilla olleiden maakuntien välisten 
yhdyspintojen kuvaamiseen hallinnon ja asiakkaan näkökulmasta. Tarkemmin ja hieman laajemmin syntyviä yhdyspintoja 
muihin toimijoihin on mallinnettu visuaalisissa asiakaspolkukuvauksissa.



TYÖSUUNNITELMA, AINEISTO JA MENETELMÄT



KUNNAT JA MAAKUNNAT YHDYSPINTAOSAAJINA



Näkökulmia kuntien ja maakuntien yhdyspintoihin

• 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.

• 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. 



Näkökulmia kuntien ja maakuntien yhdyspintoihin

• 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 on merkittävää 
yhteiskunnallista valtaa ja ne voivat monin tavoin, mm. yhteisen edunvalvonnan kautta, vaikuttaa valtion toimintaan.

• 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.



Näkökulmia kuntien ja maakuntien yhdyspintoihin

• 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
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?).



Näkökulmia kuntien ja maakuntien yhdyspintoihin

• 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).

• 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.
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• 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. Tehty yhdyspintatyö ei ole mennyt hukkaan. Raja- ja yhdyspintoja on nykyisissäkin palvelurakenteissa ja niitä tulee 
muodostumaan jatkossakin − puhuttiinpa sitten maakunnista tai ei. 

• Yhdyspintatyön merkitys lisääntyy myös maakunta- ja soteuudistuksesta – ja sen kaatumisesta – huolimatta. 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.
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• 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.

• 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.

• 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.
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• 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.

• 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.
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• 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:

• talouteen ja kustannusten jakautumiseen 

• johtamiseen, prosesseihin ja toimintamalleihin

• henkilöstöön ja osaamiseen

• tietojärjestelmiin ja tiedon hallintaan



JOHTOPÄÄTÖKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET

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.

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.

Kehittämissuositus 3: Jatkossa pitäisi selkeämmin ohjata lainsäädännöllä yhdyspintatyöhön osallistuvien vastuita ja velvollisuuksia, 
jotta lähtökohta organisaatioiden välisen yhteistyön organisoimiseksi olisi mahdollisimman selkeä.
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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. 
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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.

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.
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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.

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.



JOHTOPÄÄTÖKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET

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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