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Kuntien ja hyvinvointialueiden 
yhdyspintojen muutostukiprojekti
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• Tuottaa konkreettisia ohjeita, suosituksia, työvälineitä, toimintamalleja ym. kuntien ja 
hyvinvointialueiden yleisen yhteistyörakenteen ja yhdyspintojen valmistelutyön tueksi

• Tunnistaa, koota ja jakaa hyviä käytänteitä kunnista ja alueilta
• Lisätä ymmärrystä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja yhdyspintatyön merkityksestä 

Tavoitteena 

Työpaketit
• Yhteistyön yleiset toimintamallit ja johtamisen 

rakenteet
• Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
• Sivistys ja sote
• Työllisyyden hoito
• Maahanmuutto ja kotoutuminen
• Varautuminen ja sisäinen turvallisuus (ml.Pela)
+ muut yhdyspinnat

Toteutus
• Hyödynnetään kuntien ja 

hyvinvointialueiden verkostoja 
työskentelyssä 
• Mukana kehittäjäkumppaneita

• Yhteistyö ministeriöiden kanssa
• Yhteistyötä myös muiden sidosryhmien 

kanssa
• Projektia rahoittaa Kuntaliitto, Hyvil ja 

STM.
Projekti 
jatkuu 

31.12.2023 
asti 



Yhteistyön yleiset toimintamallit 
ja johtaminen 

• Strateginen yhteistyö: 
sopiminen, sopimukset ja 
neuvottelut – tuki kuntiin ja 
alueille, työvälineiden 
edelleen kehittäminen

• Yhdyspintatyön rakenteet -
selvitystyö

Hyvinvoinnin ja terveyden 
edistäminen

• Kunta ja hyvinvointialue 
hyvinvoinnin ja terveyden 
edistäjänä - määrittelytyö

• Yhteistyövelvoitteet -selvitys
• Hyte-neuvottelut – tuki kuntiin ja 

alueille
• Järjestöyhteistyö –rakenteet ja 

suositukset yhteistyössä?
• Tiedolla johtaminen

Sivistys ja sote
• Johtamisen ja yhteistyön rakenteet
• Yhteistyöryhmät ja 

neuvotteluvelvoitteet – selvitystyö 
• Opiskeluhuolto 
• Perhekeskus –yhteinen 

verkostotilaisuus
• Lastensuojelu, sijoitetut lapset –

ohjeistus
• Kulttuuri-, liikunta- ja 

nuorisopalveluiden yhdyspinnat –
kuvaukset ja julkaisut

Työllisyyden hoito
• Kuntien, hyvinvointialueiden ja 

muiden toimijoiden roolit ja 
vastuut –selvitys/mallinnus

• Hyvät toimintamallit, kuvaus -
selvitys

• Kuntouttava 
työtoiminta/työpajat 

Maahanmuutto ja kotoutuminen
• Valmistelutilanne alueilla –

selvitys
• Hyvät toimintamallit ja 

organisoituminen 
hyvinvointialueilla ja kunnissa -
selvitys

• Asiakastietojärjestelmien 
kehittäminen –osallistuminen 
kehittämistyöhön

Varautuminen ja turvallisuus
• Hyvinvointialueen 

varautumisen opas –
päivittäminen

• Valmiussuunnitelmapohja 
hyvinvointialueille – julkaisu

Yhdyspintaprojektin työskentelyn 
painopisteet, kevät 2023
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Yhteistyön yleiset 
toimintamallit ja 

johtaminen 
• Sami Niemi (KL) ja 

Jarkko Majava (KL)  

Hyvinvoinnin ja terveyden 
edistäminen

• Sami Niemi (KL) ja Tarja 
Tenkula (Hyvil)

Sivistys ja sote
• Irmeli Myllymäki (KL), 

Tuula Kock (Hyvil), Aila 
Puustinen-Korhonen 
(Hyvil) ja Jaana Viemerö 
(Hyvil)

Työllisyyden hoito
• Erja Lindberg (KL), Jari 

Lindström (KL) ja Ellen 
Vogt (Hyvil) sekä Selina 
Saassila (KL)

Maahanmuutto ja 
kotoutuminen

• Anu Wikman-Immonen 
(KL) ja Ellen Vogt (Hyvil)

Varautuminen ja 
turvallisuus

• Ari Korhonen (KL), 
Vesa-Pekka Tervo 
(Hyvil) ja Terhi Virtanen 
(Hyvil)

Yhdyspintaprojektin työpakettien 
vastuuhenkilöt

4

1. 2. 3.

4. 5. 6.

Projektipäällikkönä ja mukana työpakettien työskentelyssä: Liisa Jurmu (Kuntaliitto)



Missä mennään yhteistyössä alueilla?

• Strategisia yhteistyösopimuksia on tehty 
tai on suunnitteilla, ei kaikilla alueilla

• Neuvotteluja on käynnistetty ja myös 
harjoiteltu, ei kaikilla alueilla

• Rakenteet ja toimintamallit sekä resurssit 
ovat moninaiset

• Yhdyspintakohtaisesti toiminta on eri 
vaiheissa

• Monenlaisia käytännön kysymyksiä 
nousee esille, järjestämisvastuun 
siirtymisen jälkeen
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Esille nousseita teemoja ja kysymyksiä, 
esimerkkejä
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• Yleiset yhteistyörakenteet, sopiminen ja 
sopimukset sekä neuvottelut

• Hyte-rakenteet ja työnjako

• Työllisyyden edistämiseen liittyvät asiat, 
mm. kuntouttava työtoiminta ja työpajat

• Tiedon siirtoon liittyvät kysymykset

• Työnjako ja resurssit

• Järjestöyhteistyö

• Vaikuttamistoimielinten toiminta



Paikkoja sopia yhdyspinta-
asioista



Hyvinvointialueen ja kuntien strateginen 
yhteistyösopimus - mallipohja
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Neuvottelumenettelyt osana yhteistä 
johtamista

Lainsäädännössä on kahdenlaisia 
neuvotteluvelvoitteita kunnille ja hyvinvointialueille:

• Laissa hyvinvointialueesta (611/2021) 14 § säädetään vähintään 
kerran valtuustokaudessa pidettävistä kunnan ja 
hyvinvointialueen välisistä neuvotteluista tehtäviensä 
hoitamiseen liittyvästä yhteistyöstä, tavoitteista ja työnjaosta

• Laissa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä (612/2021) 6 
ja 7 § säädetään vuosittain pidettävistä hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisen neuvotteluista
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Kunnan tuoma tietopohja neuvotteluun, 
esimerkki (611/2021, 14 §)
• Asukasluvun kehitys ja asuminen

• asuinaluekohtaiset muutokset, aikasarja 10 v.
• ikäluokkatiedot ja niiden kehitys
• ennusteet tulevasta kehityksestä

• Kaavoitustilanne

• Uudet kaavat
• kaavojen toteutustilanne

• Kunnan talous

• Varautumiskysymykset ja poikkeustilanteiden johtaminen

• Kunnan palveluiden järjestäminen, palveluverkko etenkin 
koulut, varhaiskasvatus

• Hyvinvointikertomuksen/-suunnitelman keskeiset havainnot 
ja painopisteet

• Työllisyystilanne

• Vapaa-ajan palvelut10



Hyvinvointialueen tuoma tietopohja 
neuvotteluun (611/2021, §14), esimerkki

• Asukkaiden terveydentilan kehitys ja sosiaalipalveluiden käyttö 
kunnassa

• Hyvinvointialueen palveluiden järjestäminen, palveluverkko

• Varautumisen ja poikkeusolojen johtaminen, tilannekuva

• Pelastustoimen toiminnalliset tilastot alueella*

• Alueellisen hyvinvointikertomuksen tuottama tieto alueesta ja 
näkemys kunnan tilanteesta alueen muihin kuntiin verrattuna

• Taloustilanne

• Ministeriöiden kanssa käydyissä neuvotteluissa sovitut painopisteet 
ja tavoitteet hyvinvointialueelle

*Toiminnallisina tilastoina voidaan läpikäydä esim. tehtävämäärät ja 
toimintavalmiusaikojen kehitys kunnittain, henkilö- ja omaisuusvahinkotiedot, valvonta ja 
muut onnettomuuksien ehkäisyn sekä varautumisen palvelujen tilastot/tiedot kunnittain, 
mahdolliset poikkeamat ja muutostarpeet palvelutasossa ja palveluissa11



Yhdyspintoihin liittyvä tietopohja 
hyvinvointialuelain 14 §:n neuvotteluun 
• Kokemukset ja kehittämistarpeet yhteistyöstä

• Yhdyspintojen ja ennaltaehkäisevienpalveluiden läpikäynti, esim. seuraavat tai muutoin 
toimijoiden tärkeäksi kokemat yhdyspinnat
• Hyte
• Sisote
• Varautuminen
• Työllisyyden hoito
• Kotoutuminen
• Asuminen

• Yhteiseen johtamiseen liittyvät sopimukset ja tietopohja/tiedonvaihto

• Yhteiset työryhmät ja raportit

• Henkilöresurssit

• Yhteyshenkilöt

• Vaikuttamistoimielinten toiminta

• Kuntakohtainen tieto/näkemys yhdyspintojen toimivuudesta12



Kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyön 
onnistumisen kannalta keskeistä alkuvaiheessa

Yhteiset ja 
yhdessä 

tunnistetut 
tavoitteet

Toimivat 
yhteistyön 
rakenteet –
foorumit, 
työnjako

Riittävät 
resurssit 

yhteistyöhön 

Yhteinen 
tahtotila 

yhteistyöhön
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Johdon merkitys toiminta-
kulttuurin näkökulmasta 
keskeinen



www.kuntaliitto.fi
www.kommunforbundet.fi

Sami Niemi
Erityisasiantuntija
050-5899187
sami.niemi@kuntaliitto.fi
@namisiemi

https://twitter.com/kuntaliitto
https://www.linkedin.com/company/association-of-finnish-local-and-regional-authorities-kuntaliitto-
https://www.instagram.com/kuntaliitto/
http://www.kuntaliitto.fi/kayttoehdot
https://www.facebook.com/kuntaliitto
http://www.kuntaliitto.fi/
mailto:sami.niemi@kuntaliitto.fi


Varautumisen ja 
turvallisuuden yhdyspintatyö

Ari Korhonen, varautumisen ja turvallisuuden erityisasiantuntija



Varautumisen ja turvallisuuden 
yhdyspintojen lakisääteisestä taustasta

• Hyvinvointialueesta annetun lain 8 §:n mukaan hyvinvointialue voi sopimuksen 
perusteella hoitaa sellaisia kuntien tehtäviä, joita ei ole laissa erikseen säädetty 
kunnan tehtäväksi (esim. valmiussuunnittelun tukeminen, tilannekuva)

• Hyvinvointialueiden ja kuntien välisestä neuvottelusta säädetään 
hyvinvointialueesta annetun lain 14 §:ssä.

• Hyvinvointialueen on varauduttava ennakkoon tehtävillä valmiussuunnitelmilla 
sekä muilla toimenpiteillä yhteistyössä alueensa kuntien ja sosiaali- ja 
terveydenhuollon yhteistyöalueensa hyvinvointialueiden kanssa häiriötilanteisiin 
ja poikkeusoloihin. (laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 50 §)
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Varautumisen ja turvallisuuden 
yhdyspintojen lakisääteisestä taustasta

• Kunnilla ja hyvinvointialueilla on yhteinen velvollisuus edistää hyvinvointia ja 
terveyttä (laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 6-7 §)
– perusta ennakoivalle turvallisuustyölle

• Kunnilta ja hyvinvointialueilta edellytetään myös varatumista mm. 
väestönsuojeluun (Valmiuslaki 120 §), pelastustoiminnan yhteistyöhön 
(Pelastuslaki 46 §) ja yhteistoimintaan väestönsuojeluun varautumisessa 
(Pelastuslaki 65 §) sekä sammutusvesisuunnitelmaan (Pelastuslaki 30 §). 
Varautuminen tapahtuu pelastuslaitoksen johdolla.
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Kysymykset 
pelastustoiminnasta, 
suojaväistöstä ja 
evakuointeihin varautumisesta



Normaaliolot pelastustoiminta

• Pelastuslaitos johtaa pelastustoimintaa ja päättää mm. suojaväistöstä. 
Käytännössä tämä tarkoittaa suojattavien henkilöiden siirtotehtävää.

• Jos siirrettävät henkilöt asuvat laitoksessa, vastaa palvelun järjestämisestä 
vastaava taho tilapäisestä majoitusjärjestelystä asiakkailleen.

• Pelastuslain 46 § 1. momentin 5 kohdan mukaisesti sosiaali- ja 
terveysviranomaiset ja hallinnonalan laitokset vastaavat niitä koskevissa 
säädöksissä määrätyn työnjaon mukaisesti ensihoitopalvelun järjestämisestä sekä 
psykososiaalisen tuen palveluista ja onnettomuuden johdosta hätään joutuneiden 
huollosta ja majoituksesta.
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Normaaliolot pelastustoiminta

• Sosiaalihuoltolain 12 §:n mukaan jokaisella hyvinvointialueella oleskelevalla 
henkilöllä on oikeus saada kiireellisessä tapauksessa yksilölliseen tarpeeseensa 
perustuvat sosiaalipalvelut siten, ettei hänen oikeutensa välttämättömään 
huolenpitoon ja toimeentuloon vaarannu.

• Sosiaalihuoltolain 21 §:n mukaan tilapäistä asumista järjestetään henkilölle, joka 
erityisestä syystä tarvitsee asumisensa järjestämisessä hyvinvointialueen 
lyhytaikaista, kiireellistä apua.
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Normaaliolot pelastustoiminta

• Kunnan viranomaiset ovat muiden viranomaisten ohella velvollisia osallistumaan 
pelastuslaitoksen johdolla pelastustoiminnan suunnitteluun sekä toimimaan 
onnettomuustilanteissa niin, että pelastustoiminta voidaan toteuttaa tehokkaasti 
(Pelastuslaki 46 §).

• Edelleen pelastuslaissa määritellään, että valtion eri toimialoista vastaavat 
virastot, laitokset ja liikelaitokset, hyvinvointialueen sekä kunnan ja 
kuntayhtymien eri toimialoista vastaavat virastot, laitokset ja liikelaitokset 
varautuvat ja osallistuvat pelastustoimintaan tehtäväalueensa, keskinäisen 
työnjakonsa ja niitä koskevan lainsäädännön mukaisesti;
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Poikkeusolot - väestönsuojelu

• Pelastuslain 65 §:n mukaisesti valtion, hyvinvointialueen ja kunnan viranomaisen, 
laitoksen ja liikelaitoksen sekä muun julkisyhteisön vastuulla olevat 
väestönsuojelutehtävät ja niihin varautuminen kuuluvat niissä palvelevan viran- tai 
toimenhaltijan virkavelvollisuuksiin ja työsopimussuhteessa olevan henkilön 
tehtäviin. Edellä sanottu koskee myös näiden tehtävien suorittamista varten 
tarpeelliseen koulutukseen osallistumista. Kukin viranomainen huolehtii 
väestönsuojelutehtäviin tarvitsemansa henkilöstön varaamisesta ja 
kouluttamisesta.

• Pelastustoimen viranomaiset huolehtivat niiden vastuulla olevien 
väestönsuojelutehtävien edellyttämän toiminnan ja suunnitelmien 
yhteensovittamisesta.
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Poikkeusolot - väestönsuojelu

• Viranomaiset, laitokset ja liikelaitokset, jotka ovat velvollisia varautumaan 
väestönsuojeluun, ovat velvollisia laatimaan pelastuslaitoksen johdolla ja 
yhteistoiminnassa keskenään tarpeelliset suunnitelmat tehtäviensä hoitamisesta 
väestönsuojelussa. Pelastuslaitokselle on annettava selvitykset väestönsuojeluun 
käytettävissä olevista voimavaroista.

• Valtioneuvosto voi 65 §:n mukaisesti antaa tarkempia määräyksiä yhteistyöstä ja 
suunnitelmista väestönsuojeluun varautumisessa.
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Poikkeusolot - väestönsuojelu

• Valmiuslain 120 §:n mukaisesti poikkeusoloissa väestön suojaamiseksi ja 
väestönsuojelun johtamisen tehostamiseksi pelastustoimen viranomaiset, 
hyvinvointialueet ja kunnat perustavat johtokeskuksia sekä sammutus-, pelastus-, 
ensiapu-, huolto-, raivaus- ja puhdistustehtäviä tai muita näihin rinnastettavia, 
väestön suojaamiseksi välttämättömiä tehtäviä varten 
väestönsuojelumuodostelmia.

• Sosiaali- ja terveysviranomaiset ja hallinnonalan laitokset vastaavat niitä 
koskevissa säädöksissä määrätyn työnjaon mukaisesti ensihoitopalvelun 
järjestämisestä sekä psykososiaalisen tuen palveluista sekä poikkeusoloissa 
valmiuslain 121 §:n nojalla siirretyn väestön majoituksesta, muonituksesta ja 
muusta huollosta ja siirretyn väestön tilapäisestä majoittamisesta (PeL 65 § 4 
mom 2)
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Yleistä

• Käytännön toimijoiden velvoitteet ja vastuut väestön siirtämisen, majoittamisen ja 
välttämättömän toimeentulon suhteen ovat samanlaiset niin normaaliaikana kuin 
poikkeusoloissa. Toimivallan ja yleisjohdon osalta velvoitteet määrittyvät eri 
tavalla riippuen mitä valmiuslain toimivaltuuksia on otettu käyttöön.

• Pelastuslaitoksen, hyvinvointialueen sosiaalitoimen sekä kuntien tulee sopia 
tehtävänjaon yksityiskohdista suojaväistön tai muun pelastustehtävän suhteen.

• Vastuiden tulee lähtökohtaisesti perustua toimijoiden tehtäväalueisiin.

• Vetovastuu pelastustoiminnan ja evakuointisuunnitelmien tekemiseksi on 
pelastuslaitoksella.
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Käytännössä…
• Pelastuslaitos johtaa varautumissuunnitelmien tekemistä ja yhteensovittamista, 

huolehtii väestösiirtoihin varautumisen ja siihen tarvittavan kaluston (huom! 
suunnitelmat esim. suurten hoitolaitosten varalle)

• Väestön siirtämistä koskeva vastuu on valtioneuvostolla ja yleisjohdosta vastaa 
Sisäministeriö.

• Hyvinvointialueiden sosiaalihuolto vastaa majoittamistoiminnasta, siihen 
varautumisesta sekä siirretyn väestön ruokahuollosta ja muusta välttämättömästä 
toimeentulosta. Poikkeusolojen majoittamisvelvoite kattaa myös velvollisuuden 
varautua tilapäismajoitusfasiliteettien osalta.

• Kuntien varautuminen evakuointeihin koskisi luontevimmin tilapäiseen 
majoittamiseen sopivia rakennuksia ja asuntoja. Majoituksesta riippuen kunnat 
huolehtisivat mahdollisuuksien mukaan myös teknisistä tukipalveluista kuten 
sähkö, lämpö, vesi ja jätehuolto siten kuin suunnitelmissa yhteisesti sovitaan.

• Laajamittaisen maahantulon tilanteessa vastuu vastaanotosta, majoituksen 
järjestämisestä sekä sosiaali- ja terveyspalveluista on Migrillä – jos henkilöllä ei 
muuta suojaa, velvoite viimesijaisen toimeentulon osalta syntyy 
sosiaalihuoltolaista sosiaaliviranomaiselle.
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Korvaukset

• Pelastuslaitos suorittaa käyttöön otetusta omaisuudesta täyden 
korvauksen sekä korvaa käyttöön otetulle omaisuudelle aiheutuneen 
vahingon.  (Pelastuslaki 36 §) 

• Omistus- tai käyttöoikeuden siirrosta aiheutuneista 
vahingonkorvauksista on säädetty valmiuslain 128 §:ssä. Korvaus 
perustuu aiheutuneeseen vahinkoon.

• Varautumisen aiheuttamista kustannuksista ei ole määrätty erillisiä 
lakisääteisiä korvauksia.
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Muita varatumista edellyttäviä 
yhdyspintoja



Yhdyspintoja

• Kiinteistöt - sähkö-, lämpö- ja vesihuollon häiriötilanteet

• Laajamittainen maahantulo – yhteistyö Mirgin kanssa

• Sotilaalliseen voimankäyttöön varautuminen

• Terveysturvallisuuden häiriöt

• Lakko

• Muut kansallisessa riskiarviossa esiin nostetut uhkamallit

• Huoltovarmuuden kokonaisuuden selkiyttäminen
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Ennakoiva turvallisuustyö, 
hyvinvoinnin, terveyden ja 
turvallisuuden edistäminen



Millaisiin tilanteisiin ja ilmiöihin 
turvallisuussuunnittelua tarvitaan?

• Rikosten ja syrjäytymisen ennaltaehkäisy
• Onnettomuuksien ja tapaturmien ehkäisy

• Turvallisuuden tunteen parantaminen

• Muu turvallisuustyö
• Osallisuus
• Yhteistyö kuntalaisten ja järjestöjen kanssa
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Rikosten ja syrjäytymisen ennaltaehkäisy
• Yhteistyö poliisin kanssa 

• Yhteistyö paikallisten yritysten kanssa (esim. kauppakeskukset) 
tilojen ja ympäristön turvallisuudesta sekä turvallisuuden tunteesta

• Häiriökäyttäytymiseen puuttuminen

• Monialainen viranomaisyhteistyö, nuorten syrjäytymisen estäminen

• Kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisemistä kouluissa ja 
oppilaitoksissa toteutettava toimenpideohjelma

• Ankkuri-toiminta

• Marak-toimintamalli lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäisemiseksi

• Hoito syytteen sijaan -toimintamalli

• Sosiaali- ja terveystoimen ”häiriöpalvelut” 
32



Muu turvallisuustyö
• Maakäytön suunnittelu (valaistus, avoimet kaupunkitilat, 

kasvillisuus)

• Alueellisen segregoitumisen estäminen asumisen ja 
kaupunkisuunnittelun keinoin

• Kuntalaisia ja asukkaita osallistava toiminta, osallistava budjetointi 
lähiympäristön turvallisuuden parantamiseksi

• Kaupunginosa- ja kyläyhdistysten turvallisuustyö

• Viestintä kuntalaisille turvallisuusasioista

• Turvallisuuden tunteeseen vaikuttaminen
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Turvallisuuden tiedolla 
johtaminen hyvinvoinnin 
edistämisessä
Yhdyspintafoorumi 24.2.2023

Maria Salenius, kehittämispäällikkö

@Maria_Salenius



Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden 
edistäminen
• Kunnilla on velvollisuus edistää hyvinvointia ja terveyttä, asettava sille tavoitteet, 

seurattava kuntalaisten elinoloja, raportoitava valtuustolle vuosittain sekä tehtävä 
yhteistyötä hyvinvointialueiden, muiden julkisten toimijoiden, yksityisten yritysten ja 
yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 6 §)

• Hyvinvointialueilla on velvollisuus edistää hyvinvointia ja terveyttä yhteistyössä alueensa 
kuntien kanssa, asetettava strategiset tavoitteet hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle, 
seurattava alueensa asukkaiden elinoloja, raportoitava aluevaltuustolle vuosittain, sekä 
tehtävä yhteistyötä muiden julkisten toimijoiden, yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten 
yhteisöjen kanssa. (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 7 §)

• Valtioneuvosto vahvistaa joka neljäs vuosi valtakunnalliset strategiset tavoitteet 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle sekä hyvinvointialueiden, kuntien ja muiden 
toimijoiden väliselle tätä koskevalle yhteistyölle.
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• Tarkkaa määrittelyä vaikea löytää

• Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen aiemmin koettu pitkälti sote-
sektorin tehtäväksi, muutos laaja-alaisempaan hyte-ymmärrykseen

• Hyvinvointi noussut terveyden edistämisen käsitteen rinnalle 
viimeisen 20 vuoden aikana

• Tuoreimpana laajennuksena on tullut mukaan turvallisuus

-> Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen (HyTeTu)

• Valtioneuvosto on julkaissut alkuvuodesta 2021 Hyvinvoinnin, 
terveyden ja turvallisuuden periaatepäätöksen sekä sitä tukevan 
toimeenpano-ohjelman
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Hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen käsite

https://stm.fi/-/hallitus-maaratietoiset-toimet-turvaavat-kestavan-hyvinvoinnin-kaikissa-elamanvaiheissa-vuoteen-2030-mennessa


Turvallisuuden edistäminen 
hyte-työn osana

Turvallisuuden edistämisellä tarkoitetaan niitä toimia, joiden tavoitteena on 
koordinoida turvallisuustyötä sekä erityisesti ehkäistä koti- ja vapaa-ajan 

tapaturmia ja väkivaltaa.

• Turvallisuuden edistäminen on laajaa, moniulotteista ja monialaista 
poikkihallinnollista työtä. Se on osa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä 
paikallisesti ja alueellisesti.

• Tapaturmien ja väkivallan ehkäisy sekä laajemmin turvallisuuden edistäminen ovat 
kaikkien toimijoiden ja hallinnonalojen yhteinen asia kunnassa ja 
hyvinvointialueilla. Hyvinvointialueen toimijoiden tulee edistää turvallisuutta 
yhdessä kuntien ja muiden alueellisesti toimivien tahojen kanssa.

• Turvallisuustyötä tekevät käytännössä lukuisat asiantuntija- ja viranomaistahot, 
kuten valtion ja kuntien viranomaiset, eri alojen ammattilaiset sekä järjestöt.
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• Turvallisuutta voi edistää esimerkiksi:
• ehkäisemällä syrjäytymistä, päihdehaittoja ja rikollisuutta
• sosiaali-/hyvinvointipolitiikalla, joka edistää tasa-arvoa ja 

ehkäisee köyhyyttä
• työllisyystoimilla
• kehittämällä asuin- ja elinympäristön turvallisuutta

• Monialaisesti tehtävässä työssä tulee varmistaa, että 
turvallisuus on saavutettavissa tasapuolisesti 
kansalaisten sosioekonomisesta taustasta ja 
esimerkiksi sukupuolesta riippumatta

• Kun turvallisuus paranee, ihmisten fyysinen, henkinen 
ja sosiaalinen terveys, hyvinvointi sekä elämänlaatu 
vahvistuvat.
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Miten edistää turvallisuutta?



Turvallisuuden tiedolla 
johtaminen hyvinvoinnin 

edistämisessä



Tiedolla johtamisen lähtökohtia
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• Tiedolla johtaminen on laaja-alaista ja 
se edellyttää usein poikkihallinnollista 
yhteistyötä

• Asetettujen tavoitteiden, 
painopisteiden ja toimenpiteiden 
perustaminen tietoon

• Lähtökohtana hyvä nykytilakuvaus

• Tietopohjan puutteet haasteena

• Rakenteet tukevat tiedolla johtamisen 
onnistumista

• Tiedolla johtaminen vaatii resursseja –
pelkkä laaja tietomäärä ei riitä
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Hyvinvointikertomus on keskeisin hyvinvoinnin edistämisen 
strategisen johtamisen työväline

→ Eri hallinnonalojen yhdessä laatima asiakirja
→ Hyvinvointijohtamisen työväline

→ Poliittisen päätöksenteon tuki 
→ Kunnan strategiatyön sekä toiminnan ja talouden suunnittelun yksi 

perusta
→ Seurannan ja arvioinnin työväline, joka antaa laaja-alaisen

kokonaiskuvan kunnan asukkaiden hyvinvoinnista

Väestöryhmittäinen 
hyvinvointitieto ja sen 

tulkinta

→ Hyvinvointitarpeiden 
ja mahdollisuuksien 

kartoitus

Hyvinvoinnin edistämisen 
suunnitelma

Toteutuneen 
hyvinvoinnin 

edistämistoiminnan ja 
hyvinvointipolitiikan 

arviointi



Sähköinen hyvinvointikertomus (SHVK)

Tutustu työvälineeseen osoitteessa
www.hyvinvointikertomus.fi

Hyväksytyt kertomukset 
ja tiedotus luettavissa 
julkiselta etusivulta

Lähes 90 prosenttia 
Manner-Suomen kunnista 

hankkinut lisenssin 
työvälineeseen

FCG:n koulutukset
käyttöönoton tueksi

Kuntaliitto omistaa,
tytäryhtiö FCG hallinnoi, 
kehittävät yhteistyössä

Työväline lakisääteisen 
hyvinvointikertomuksen 
valmisteluun ja julkaisuun

http://www.hyvinvointikertomus.fi/


Sisäisen/arjen turvallisuuden 
indikaattorit
Sähköinen hyvinvointikertomus



• Kehitetty osana Sisäisen turvallisuuden yhteistoimintamallin Paikallisen 
ja alueellisen turvallisuustyön uudistamistarpeet -painopistettä
• Syksyllä 2019 käynnistynyt toimintamalli sisäiseen turvallisuuteen liittyvän 

kansallisen tason yhteistyön järjestämiseksi
• Mukana: Kuntaliitto, STM, SPEK, SM, OM, Elinkeinoelämän keskusliitto, Itä-

Suomen AVI, Pohjois-Suomen AVI, Länsi- ja Sisä-Suomen AVI, SPR ja 
Poliisihallitus.

• Toimenpide 1: Turvallisuuteen liittyvän tietopohjan ja tiedon 
hyödyntämisen työkalujen kehittäminen
• Kehitetään sähköistä hyvinvointikertomusta tukemaan paremmin 

turvallisuussuunnittelun edistämistä, esim. lisäämällä 
turvallisuusindikaattoreita sekä parantamalla tiedon hyödynnettävyyttä

-> Mitkä ovat tärkeimmät turvallisuusindikaattorit?
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Turvallisuuden ydinindikaattorit 
Sähköisessä hyvinvointikertomuksessa



Perusindikaattorit: Kuntataso 1/2 
Väkivalta/rikollisuus

• Poliisin tietoon tulleet henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset / 1000 
asukasta

• Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % 8. ja 9. luokan oppilaista

• Kokenut vanhempien tai muiden huoltapitävien aikuisten fyysistä väkivaltaa 
vuoden aikana, % 4. ja 5. luokan oppilaista

Tapaturmat ja onnettomuudet

• Liikennevahinkojen uhrit (vammautuneet) / 1000 asukasta

• Koti- ja vapaa-ajan tapaturmiin liittyvät hoitojaksot / 10 000 asukasta

• Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot 65 vuotta täyttäneillä / 10 000 
vastaavan ikäistä
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Turvallinen elinympäristö 

• Poliisin tietoon tulleet omaisuusrikokset / 1000 asukasta

• Poliisin tietoon tulleet kaikki huumausainerikokset / 1000 asukasta

Juurisyyt

• Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17 – 24 -vuotiaat, % vastaavan 
ikäisestä väestöstä

• Syrjäytymisriskissä (ei työssä, ei opiskele, ei ole 
varusmiespalvelussa) olevat 18 - 24-vuotiaat, % vastaavan ikäisistä
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Perusindikaattorit: Kuntataso 2/2 
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Laaja osa: Kuntataso
Kunnan laaja osa

Vanhemman liiallinen alkoholin käyttö aiheuttanut haittaaa, % 8. ja 9. luokan oppilaista, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (4766-8)

Kokenut seksuaalista väkivaltaa vuoden aikana, % 8. ja 9. luokan oppilaista, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (4941-3)

Alkoholijuomien kokonaiskulutus asukasta kohti 100 %:n alkoholina, litraa (3629)

Päihteiden vaikutuksen alaisena tehdyistä rikoksista syyllisiksi epäillyt / 1 000 asukasta (3896)

Poliisin tietoon tulleet rattijuopumustapaukset / 1 000 asukasta (3089)

Huostassa tai kiireellisesti sijoitettuna olleet 0 - 17-vuotiaat viimeisimmän sijoitustiedon mukaan, % vastaavanikäisestä väestöstä (1077) 

Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet lapsiperheet, % lapsiperheistä (5097)

Kokenut vanhempien tai muiden huoltapitävien aikuisten fyysistä väkivaltaa vuoden aikana, % 4. ja 5. luokan oppilaista, % 8. ja 9. luokan oppilaista,  % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista, % AOL 1. ja 2. vuoden 
opiskelijoista

Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % 4. ja 5. luokan oppilaista, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista, % AOL 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

Tapaturma koulussa tai koulumatkalla lukuvuoden aikana, % 8.-9lk / lukio / ammattioppilaitos (4790-2)

Nuorisotyöttömät, % 18 - 24-vuotiaasta työvoimasta (189)

Rikoksista syyllisiksi epäillyt 18 - 20-vuotiaat / 1 000 vastaavanikäistä (3895)

Päihtyneiden säilöönotot / 1 000 asukasta (3094)

Lonkkamurtumat 65 vuotta täyttäneillä, % vastaavanikäisestä väestöstä (699)



• Kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden ja kouluyhteisön 
hyvinvoinnin edistämisen tarkastus on tehty peruskoulussa kolmen vuoden 
välein, % kouluista 

• Alle 25-vuotiaat tapaturmaisesti loukkaantuneet 

• Toimeentulotukea saaneet lapsiperheet, % lapsiperheistä 

• Alkoholia liikaa käyttävien osuus, % 20 vuotta täyttäneistä

• Vaikeasti työllistyvät, rakennetyöttömyys , % 15-64-vuotiaista 

• Koettu turvallisuuden tunne 

• Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran, % x ja y luokan oppilaista

• Vahingontekorikokset 

• Pitkäaikaistyöttömät
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Indikaattorit: hyvinvointialueet



• Täydentyvät indikaattorilistat aluekoon kasvaessa

• Tasojen keskinäinen dialogisuus

• Vuoropuhelu vähimmäistietosisällön kanssa

• Rajauksia jouduttu tekemään 

• Myös ”herättäjä-indikaattoreita mukana

• Lista tulee päivittymään, kun indikaattorit kehittyvät
• Lähisuhdeväkivalta ja naisiin kohdistuva väkivalta?
• Alkoholin käyttöön liittyvät turvallisuusongelmat?
• Turvallisuuden tunne -> turvallisuuskyselyjen kehittäminen
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Huomioita



Esimerkki:
Arjen turvallisuus Lapin

hyvinvointialueen strategiassa







Turvallisuusongelmien ehkäisyyn 
panostaminen kannattaa niin 

taloudellisesti kuin myös hyvinvoinnin 
ylläpitämisen näkökulmasta.



www.kuntaliitto.fi
www.kommunforbundet.fi

Maria Salenius
Kehittämispäällikkö
Etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi
p. 050-561 0466

https://twitter.com/kuntaliitto
https://www.linkedin.com/company/association-of-finnish-local-and-regional-authorities-kuntaliitto-
https://www.instagram.com/kuntaliitto/
http://www.kuntaliitto.fi/kayttoehdot
https://www.facebook.com/kuntaliitto
http://www.kuntaliitto.fi/
mailto:Etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi




Turvallisuussuunnittelun 
-työkalu

Erityisasiantuntija Markus Alanko



OIKEUSMINISTERIÖ          JUSTITIEMINISTERIET    

- Taustalla vuonna 2013 julkaistu opas

- Työkalun kehittämiseen on osallistunut 
sisäisen turvallisuuden strategian alla 
perustettu Paikallisen ja alueellisen 
turvallisuustyön kehittämistarpeet 
-työryhmä (OM, SM, STM, poliisihallitus, 
AVI, Kuntaliitto, SPEK, EK)

- Tavoitteena on tukea paikallista 
turvallisuusyhteistyötä

- Sisäisen turvallisuuden Tuovi -portaali 
tukemaan alueellista koordinaatiota ja 
yhteistyötä



OIKEUSMINISTERIÖ          JUSTITIEMINISTERIET    

- Työkalu julkaistaan sisäisen turvallisuuden Tuovi –portaalissa.
- Käyttö edellyttää rekisteröitymistä Tuoviin.
- Pilotit käynnistyvät helmi-maaliskuun vaihteessa 



Työkalun rakenteen mallina toimii turvallisuussuunnitteluprosessi



Turvallisuussuunnittelun lähtökohtana ovat paikallisesti tunnistetut turvallisuusongelmat ja niihin 
puuttuminen suunnitelmallisesti 
Turvallisuussuunnittelutyön lähtökohtana tulisi aina olla paikallisuus ja paikalliset turvallisuustarpeet. 
Kunnat ovat erilaisia, niiden turvallisuustilanne, haasteet ja kehittämistarpeet vaihtelevat. Tästä syystä 
on tärkeää, että jokainen kunta tai alue määrittelee turvallisuuden parantamista koskevat tavoitteet 
ja painopisteet oman lähtötasonsa ja erityispiirteensä huomioon ottaen sekä huolehtii suunniteltujen 
toimien toteutumisesta ja arvioinnista.

Turvallisuussuunnittelun tulisi:

• Heijastaa paikallisia prioriteetteja – sitä mikä kunnassa koetaan tärkeäksi

• Perustua tarkkaan ja ajankohtaiseen tietoon

• Tavoittaa laaja tuki kattavan organisaatioiden ja asukkaiden osallistamisen kautta

• Ottaa huomioon myös erityisen haavoittuvassa asemassa olevat vähemmistö- ja erityisryhmät

• Pyrkiä lisäämään turvallisuuden tunnetta

• Muodostaa oleellinen osa päätöksentekoa ja toiminnan arviointia

Opastetaan työkalun käyttäjää myös laajemmin turvallisuussuunnittelusta



TYÖKALU

- Kunnan nimi (genetiivissä): 
Siuntion

- Turvallisuussuunnitelman 
voimassaoloaika:
2023-2026

TURVALLISUUSSUUNNITELMAN LUONNOS

Siuntion turvallisuussuunnitelma on 
laadittu vuosille 2023-2026. 
Turvallisuussuunnitelman tavoitteena on 
vähentää rikosten, häiriöiden ja 
onnettomuuksien määrää ja niistä 
aiheutuvia vahinkoja sekä ylläpitää 
asukkaiden turvallisuutta ja turvallisuuden 
tunnetta.

Siuntion turvallisuussuunnittelun 
lähtökohtana ovat paikallisesti tunnistetut 
turvallisuusongelmat ja niihin puuttuminen 
suunnitelmallisesti. 







www.oikeusministerio.fi | www.justitieministeriet.fi

Kiitos!

Erityisasiantuntija Markus Alanko

Etunimi.sukunimi@gov.fi



Kuntien ja hyvinvointialueiden 
yhteistyön tilanne
24.2.2023 Kuntien ja hyvinvointialueiden yhdyspintafoorumi: Varautuminen ja turvallisuus

Ville Leinonen, valmius- ja turvallisuuspäällikkö



Helppo hengittää
Meillä arki sujuu ja luonto voimaannuttaa. 

Jokainen voi olla aidosti oma itsensä tietäen olevansa hyväksytty sellaisena kuin on. 

Asukaslukumme kasvaa, investoimme elinvoimaan ja pidämme Joensuun 
kasvukaupunkien joukossa etenemällä määrätietoisesti kohti 80 000 asukkaan 

kaupunkia vuoteen 2025 mennessä. 
Olemme vahvasti muuttovoittokaupunki.



Positiivista 
turvallisuudesta

• Opiskelijakaupunki
• 96 prosenttia opiskelijoista voisi 

suositella, tai on suositellut Joensuuta 
opiskelukaupungiksi (vuonna 2022, n=2265) . 

• Turvallisuuden tunne on 
opiskelijoiden mielestä 
tärkeintä opiskelijakaupungissa



Hyvinvointi luo turvallisuutta



Turvallisuus on tila ja tunne

•Turvallisuussuunnitelma
• Toimenpiteet

• Seuranta

• Aihekohtaiset työryhmät

• Ennakointi

• Reagointi



Varautuminen on toimintaa



Varautuminen yhdessä

• Maakunnalliset varautumisen 
rakenteet kunnossa

• Viranomaisyhteistyö toimii

Mutta

• Väestön suojaamisen roolit 
selvennettävä

• Järjestöjen varautumista tuettava

Pohjois-Karjalan Valmiusfoorumi:
Yli 30:n organisaation johtajien yhteensovittava 
varautumisen verkosto.

• Maakuntajohtaja puheenjohtajana, HVA sihteerinä
• Joensuu ja HVA osallistuvat
• Perustettu 2005

Joensuu – Vaara-Karjala –valmiusryhmä

Kuntajohtaja puheenjohtajana 
• Läsnä alueen sote- ja turvallisuusviranomaiset, järjestöt, 

seurakunnat. 
• Perustettu 2011 ryhmät koko maakuntaan (yht. neljä) 

Elinkeinoelämän alueellinen varautumisyhteistyö 
–toimikunta (ELVAR)

• ELY/HVK. elinkeinoelämä, Joensuu, PELA ja SOTE

Pohjois-Karjalan valmiussihteeristö:
9 organisaatiota valmistelee ja linjaa.

• Pelastusjohtaja puheenjohtajana, läsnä ”valmiuspäällikkö-
taso”

• Pelastus, ensihoito, sote, poliisi, supo, raja, puolustus, 
Joensuu, SPR, sähköyhtiö, väylä



Sopimuksessa huomioitu 
varautuminen

• Hyvä yhteistyö kaupungin ja hyvinvointialueen välillä
• Valmisteltu yhdessä

• Täydennetty toimialoilla

• Käsitellään kuntayhteistyössä

• Joensuun varautumisella maakunnallinen merkitys

Tavoitteena samanlainen sopimus koko alueelle

12. suurin kaupunki

maakunnan keskus

77 000 asukasta

2 500 työntekijää



Sopimuksessa huomioitu 
varautuminen

• Lakisääteiset tehtävät

• halu tehdä enemmän/vähemmän

• Roolit ja rajat selvitettävä

”Välitilinpäätös” nyt, 

siten saavutetaan yhteinen ymmärrys jatkosta!

12. suurin kaupunki

maakunnan keskus

77 000 asukasta

2 500 työntekijää



Kiitos

Ville Leinonen
valmius- ja turvallisuuspäällikkö
ville.leinonen@joensuu.fi
p. 013 337 9112

https://twitter.com/leinovil
www.linkedin.com/in/ville-leinonen

Idän houkuttelevimmassa kasvukaupungissa 
edistämme turvallisuutta ja hallitsemme riskejä laaja-alaisella yhteistyöllä. 

Tavoitteenamme on hyvinvoivat ja onnelliset asukkaat – yhdessä, yhdenvertaisesti, 
rohkeasti ja kestävästi.



HYTE-TU ja Pohjois-Pohjanmaan 
pelastuslaitos 
Yhdyspintafoorumi 24.2.2023 

Pelastuspäällikkö Mika Haverinen
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HYTE ja PELASTUSTOIMI

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue:

- alueella 30 kuntaa

- n. 416 500 asukasta, joista asuu Oulusta 
40 km säteellä n. 265 000 (65 %)

- asukasluvultaan isoimmat kunnat Oulu, 
Raahe, Kempele,  Kuusamo, Ylivieska, 

Kalajoki, Liminka,  Nivala

- kunnilla hyvin paljon aiemmin ja ehkä
edelleenkin työryhmiä hyte-teeman
alla

◦ pelastuslaitoksen rajattava osallis-
tumista resurssien mukaiselle tasolle
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230 km

220 km



HYTE ja PELASTUSTOIMI
Pelastuslaitoksella HYTE-TU on kohdistettu onnettomuuksien ennaltaehkäisyn palvelualueelle, 
joka hoitaa myös varautumisen 

Varautuminen

- kunnat mukana, muuttuneessa tilanteessa ei ainakaan kaikille ole selvää kuntien roolista

- pelastuslaitos tukee valmiusfoorumin kautta

Kaavoitus- ja rakennusvalvontayhteistyö

- rakennuslupiin liittyvät lausunnot

- kaavalausunnot (asemakaava, yleiskaava)

- jatkossa maakuntakaavat?
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HYTE ja PELASTUSTOIMI

Liikenneturvallisuustyö

- pelastuslaitos osallistuu, nimetään jäsenet työryhmiin – työt käynnistymässä 2023 →

◦ konsultit vetovastuussa ELY:n ja kuntien hankkimana

- lisäksi alueelliset ohjausryhmät

- Oulun seudun liikennehäiriöiden johtoryhmä (alla ”operatiivinen alatyöryhmä”)

- harkittava osallistumisen laajuus ja taajuus, kuntien asukasluku vaihtelee 1000 – 210 000  

78



HYTE ja PELASTUSTOIMI

Järjestöyhteistyö

- HVA:lla päävastuullinen

- yhteyshenkilö nimetty pelastuslaitokselta

HYTE-yhdyspintaneuvottelut

- pelastuslaitos mukana

- 1. kierros käyty

Alueelliset neuvottelukunnat (poliittiset)

- palopäälliköt tai heidän nimeämänsä edustavat pelastuslaitosta virkakunnasta ”esittelijänä”
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Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos

Onnettomuuksien ennalta ehkäisy ja varautuminen

pelastuspäällikkö Mika Haverinen

mika.haverinen@pohde.fi

p. 044 703 8600
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Yksilöllinen varautumissuunnitelma

Vammaisten ja ulkomaalaistaustaisten ihmisten selviäminen poikkeus- ja 
kriisitilanteissa –Tulevaisuutta luomassa covid-19-kokemusten pohjalta 

(ESR 2021-2023)

Yhdyspintafoorumi 24.2.2023

Kuntaliitto, Hyvil



Kunta varautumistiedon 
haltijana

Harriet Lonka,
TKI-asiantuntija, IRWIN-
tutkimushanke
Laurea AMK



Tulevaisuutta luomassa -hankkeessa 

• on tehty vakaviin häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumista ja 
valmiussuunnittelua tukevat toimintakortit 

o Toimintakortti 1. Saavutettava viestintä 

o Toimintakortti 2. Palvelujen turvaaminen

➢ Yksilöllinen varautumissuunnitelma

o Toimintakortti 3. Ammattilaisten välinen viestintä

Yhteistyöhanke: Kehitysvammaliitto, Kuntaliitto ja Terveyden ja hyvinvoinnin
laitos
Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto (2021-2023)

2.3.2023



Henkilöiden varautuminen
• Yksittäiset ihmisten varautumisesta on suuri apu yhteiskunnalle ja ennen kaikkea 

ihmiselle itselleen.

• Vammaisten henkilöiden on tärkeää huolehtia omaehtoisesta varautumisestaan 

yleisten ohjeiden mukaisesti.

• Yleisen varautumisen lisäksi vammaisten henkilöiden varautumista tulisi tukea

• Paljon apua ja tukea tarvitseville asiakkaille yksilöllinen varautumissuunnitelma.

• Suunnitelma on palvelunantajan yhdessä sosiaalihuollon asiakkaan kanssa tekemä 

suunnitelma niistä keinoista, joilla tuetaan ja turvataan asiakkaan selviytymistä 

vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

2.3.2023



Asiakkaan yksilöllinen varautumissuunnitelma

2.3.2023

Toimenpide Sisältö Kuka

Kirjataan asiakkaan 
yksilöllinen suunnitelma 
vakavaa häiriötilannetta 
tai poikkeusoloja varten

- toimet, joilla asiakkaan 

tarvitsema apu 

järjestetään vakavissa 

häiriötilanteessa

- asiakkaan läheinen 

/tuttava & yhteystiedot 

eli henkilöitä, joihin voi 

olla yhteydessä 

kyseisessä 

häiriötilanteessa

- omaisten/läheiset rooli 

vakavissa 

häiriötilanteissa tai 

poikkeusoloissa

vammaispalvelujen 
sosiaalityö yhdessä 
asiakkaan (ja 
omaisen/läheisen) kanssa 
asiakastietojärjestelmään



Linkki

• Yksilöllisen varautumissuunnitelman asiakirjarakenne löytyy 

Sosmetasta

• https://sosmeta.thl.fi/document-definitions/89faab1f-5f19-4637-b2ef-204b6fc3b220/definition
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