
HYVINSIVI
Maakuntauudistus ja vahvistuvat yhteistyörakenteet 

sivistyksessä ja hyvinvoinnissa



Työn tavoitteet ja painopisteet

• Työn tavoitteena on kartoittaa hyviä kuntien ja maakuntien toimijoiden välisiä 
yhteistyön toimintamalleja ja tuottaa suosituksia konkreettisista yhteistyötä 
edistävistä työkaluista tehokkaiden yhdyspintojen edistämiseksi sekä OKM:n
strategiseen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen alueiden kanssa

• Toteutetaan kehittävänä selvityshankkeena, joka tarkastelee alue- ja 
paikallislähtöisesti erilaisia yhteistyön toimintamalleja ja toteutetaan 
vuoropuhelussa sivistys- ja hyvinvointisektorin toimijoiden kanssa

• Selvitys täydentää erityisesti Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman (LAPE) 
tuloksia ja sen tuloksia on hyödynnettävissä Siilonmurtajat- kokeiluhankkeessa



Työn toteutustapa

• Selvitys koostuu neljästä peräkkäisestä työvaiheesta, joista jokainen tuottaa 
aineistoa seuraaviin työvaiheisiin lopullisen analyysin ja suositusten laatimiseksi

• Sivistys- ja hyvinvointisektorin palvelukenttä on laaja, riittävän tarkan analyysin 
tuottamiseksi yhteistyön toimintamalleihin pureudutaan työn varhaisesta vaiheesta 
lähtien tapaustutkimusten avulla

• Työn toteuttajina toimii MDI ja Itä-Suomen yliopiston Alue- ja 
kuntatutkimuskeskus Spatian asiantuntijat
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Asiantuntijatiimin kokoonpano

MDI:n asiantuntijat
•Janne Antikainen
•Tommi Ranta
•Elina Auri
•Juho Nyman
•Samuli Manu
•Maria Yli-Koski

Neuvonantajat
•Mikko Valtakari

Itä-Suomen yliopiston Alue- ja 
kuntatutkimuskeskus Spatian asiantuntijat
•Petri Kahila
•Maarit Sireni
•Ilkka Lehtola
•Virpi Lemponen

Neuvonantajat
•Janne Pietarinen
•Johanna Lammintakanen



Työvaihe 1: Yhteistyörakenteiden, yhdyspintapalveluiden ja 
yhteistyön toimintamallien kartoitus

• Tavoite: Alue- ja paikallislähtöisten hyvien yhteistyön toimintamallien tunnistaminen
✓ Ajantasainen kuva yhdyspintojen tehokkaasta organisoinnista sekä sivistys- ja hyvinvointisektorin 

kannalta keskeisistä kuntien ja maakuntien yhteistyön kehittämisprosesseista
✓ Toimivien yhteistyörakenteiden, yhdyspintapalveluiden ja yhteistyömallien yleiskartoitus alueilla 

sekä kuntien ja maakuntien yhteistyön kehittämistarpeiden tarkastelu

• Aineisto - maakuntien tilannekatsaus: dokumenttianalyysi ja kysely

Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu

Työvaihe 1:
Yhteistyörakenteiden, yhteyspintapalveluiden ja yhteistyön toimintamallien kartoitus



Työvaihe 2: Hyvien yhteistyön toimintamallien 
tapaustutkimukset

• Tavoite: Tapaustutkimusten avulla analysoidaan yhteyspintojen tehokasta 
organisoimista ja yhteistyön toimintamalleja tiedontarpeen kannalta keskeisissä 
yhdyspinnoissa ja alueilla

• Tapaustutkimuskohteet valikoidaan dokumenttianalyysin perusteella erityyppisiä palveluita 
kattavaksi ja valintaa täydennetään tarvittaessa valtakunnallisen kyselyn tulosten perusteella

• Tapaustutkimuksissa pyritään selvityksen tavoitteen kannalta tarkoituksenmukaiseen määrään ja 
tarkkuuteen

• Aineisto: Avainhenkilöiden haastattelut ja asiakirjat, haastattelujen määrä harkitaan 
tapauskohtaisesti
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Työvaihe 3: Toimintavaihtoehtojen vertailu

• Tavoite: Yhteistyön toimintamalleista saatuja alustavia havaintoja työstetään 
yhdessä sivistys- ja hyvinvointisektorin toimijoiden kanssa vertaiskehittämistä 
edistäen ja rakentaen siltaa muihin kehittämishankkeisiin, ml. LAPE

• Alueilla järjestetään neljä yhden päivän pituista seminaaria asiantuntijapuheenvuoroin sekä 
temaattisin työpajoin

• Seminaarit järjestetään eri puolilla Suomea alueilla, joissa on selvityksen ensimmäisessä vaiheessa 
tunnistettu hyviä yhteistyön toimintamalleja

• Lisäksi voidaan järjestää työpaja valtakunnallisilla LAPE-päivillä huhtikuussa 2018

• Työpajojen aineisto: Työvaiheiden 1 ja 2 havainnot
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Työvaihe 4: Politiikkatoimien arviointi ja raportointi

• Aikaisempien työvaiheiden alustavia havaintoja ja aineistoa työstetään 
politiikkatoimien arvioimiseksi ja suositusten muodostamiseksi

• Loppuraportti sisältää analyysin, johtopäätösten ja niistä johdettujen käytännönläheisten suositusten 
lisäksi selkeät kuvaukset tapaustutkimuksista hyödynnettäviksi esimerkkeinä tunnistetuista hyvistä 
yhteistyön toimintamalleista

• Loppuraportin sisällysluettelo hyväksytetään ohjausryhmässä ennen raportoinnin aloittamista.
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TAPAUSTUTKIMUSKOHTEET

KULTTUURI 1. Etelä-Pohjanmaan maakuntaliiton kulttuurin kehittämistyö Etelä-Pohjanmaa

2. Pirkanmaan kulttuurihyvinvoinnin kehittämistyö Pirkanmaa

LIIKUNTANEUVONTA 3. Kuopion malli Pohjois-Savo

4. LipaKe – liikunta- ja elintapaneuvonta osana palveluketjua Varsinais-Suomi

5. Alueelliset liikuntaneuvostot perustettavassa Valtion lupa- ja 
valvontavirasto Luovassa

-

OPISKELUHUOLTO 6. Opiskeluhuolto Siun sotessa Pohjois-Karjala

7. Opiskeluhuolto Eksotessa Etelä-Karjala

NUORISO/OHJAAMO 8. Lahden Ohjaamo Päijät-Häme

9. Rovaniemen Ohjaamo Lappi

HYVINVOINNIN 
EDISTÄMINEN

10. Keski-Suomen alueellinen hyvinvoinnin edistäminen - KeHO Keski-Suomi

11. Verkostojohtaminen Kouvolan sivistys- ja sote-toimessa Kymenlaakso

ALLIANSSIMALLI 12. Tesoman Hyvinvointikeskus Pirkanmaa



HYVINSIVI – HAVAINTOJA JA TULOKSIA

• Missä case-toimintamallit ovat onnistuneet
• Verkoston luominen on onnistunut hyvin
• Toimijat kokevat, että verkostoyhteistyöhön osallistuminen hyödyttää palvelun/toiminnan kehittämistä
• Toimintaan osallistumisen koetaan hyödyttävän myös oman organisaation toimintaa
• Asiakasnäkökulma on useasti toimintaa ohjaava periaate
• Yhdyspinnoilla tapahtuvan moniammatillisen työskentelyn koetaan lisäävän merkittävästi toimijoiden 

asiantuntijuutta

• Case-toimintamallien kriittisiä tekijöitä
• Toimijoiden säännölliset kokoukset ovat avainasemassa toiminnan kehittämisessä
• Toiminnan myötä tapahtuva epävirallinen vuorovaikutus on yhteistoiminnan kannalta erityisen tärkeää



HYVINSIVI – HAVAINTOJA JA TULOKSIA

• Case-toimintamallien kehityskohteita
• Kolmannen sektorin roolia yhteistyössä tulisi vahvistaa
• Yhteensopimattomat tietojärjestelmät vaikeuttavat monessa yhteydessä yhteistyön sujumista
• Toiminnan kehittämiseen tulisi olla enemmän henkilöstöresursseja

• Organisoitumisen tapa case-toimintamalleissa
• Työpajojen ja kyselyn perusteella eri toimintamallit eivät ole toimijoille itselleen selkeästi jäsentyneitä 

(vaikeuksia hahmottaa toiminnan luonnetta esim. verkosto – sopimus – informaatio-ohjaus – allianssi 
jaottelulla)

• Käsitykset eri osapuolten resursoinnista ja sitoutumisesta toimintaan vaihtelevat
• Toiminnan suhde muihin alueen palveluihin ei ole yksiselitteinen



HYVINSIVI – HAVAINTOJA JA TULOKSIA

• Toimintamallien siirrettävyys
• Toimintamallien siirrettävyydestä on vaihtelevia käsityksiä 
• Alueellisten erityispiirteiden huomioiminen on tärkeää toimintamallien jalkauttamisessa eri alueilla
• Sekä työpajan että kyselyn perusteella erityisesti liikuntaneuvonnan case-toimintamalleissa on suuri 

siirtopotentiaali
• Myös allianssimaliin ladataan paljon odotuksia uudenlaisena tapana organisoida moniammatillista 

palvelutuotantoa

• Tulevaisuus maakuntamallissa
• Toiminnan asettuminen maakuntamalliin ei ole selkeää monille toimijoille
• Tunnistetaan mahdollinen riski toimivien yhteistyömallien hajoamisesta, mutta toisaalta tämän ei nähdä 

olevan väistämätöntä



HYVINSIVI – HAVAINTOJA JA TULOKSIA

• YHTEENVETO:

• Tarkastellut toimintamallit ovat tuottaneet hyviä tuloksia omilla alueillaan

• Toimintamalleissa korostuvat epävirallisen vuorovaikutuksen ja spontaanin 
organisoitumisen merkitys

• Case-toimintamallit jäsentyvät toimijoille itselleen tekemisen ja asioiden kautta, 
ja niiden käsitteellistäminen sekä jäsentäminen selkeiden yhteistoimintaa 
kuvaavien käsitteiden kautta koetaan haastavaksi


