
Onnistuva Suomi tehdään lähellä
Finlands framgång skapas lokalt 

Kunnan ja maakunnan yhteistyö 
sivistys- ja sote-palveluissa

Kuntamarkkinat 12.9.2018

Irmeli Myllymäki
Opetus ja kulttuuri



Onnistuva Suomi tehdään lähellä      
Finlands framgång skapas lokalt 

Elämäntapojen 
muutokset

Älykäs hyvinvointi-
ja terveysteknologia

Jakamis- ja 
kiertotalous

Uudet 
demokratian 

muodot

Asukkaat ja yhteisöt 
voimavarana ja 

kumppanina

Kokeilukulttuuri

Digitalisaatio

Moni-
kulttuuristuminen

Kaupungistuminen

Maahanmuutto

Syntyvyys

Ikääntyminen

Työn ja työelämän 
murros

Arvojen 
muutokset

Syrjäytyminen

Muu mikä?

Turvallisuus-
riskit

Tulevaisuuden 
kunnat, maakunnat

ja valtio

Maailmanpyörä – kuntien ja alueiden muutosajurit 2018-2030 



18.9.2018

3





Onnistuva Suomi tehdään lähellä      
Finlands framgång skapas lokalt 

Hyvinvointi rakentuu arjessa

Sivistys-
palvelut

Varhais-
kasvatus

Koulutus

Taide ja 
kulttuuri

Kirjasto

Liikunta

Nuorten 
palvelut
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Harrastaminen

Elinikäinen 
oppiminen

Osallisuus

Aktiivisuus

Yhteisöllisyys

Tilat ja alueet

ICT -ratkaisut
Elinympäristö

Liikenne

Viestintä
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Mikä muuttuu 2021? 

Sivistyskunta 
2021-

Sivistystoimesta 
tulee kunnan 

suurin toimiala, 

noin 59 % 
budjetista

Kiinteistöt

(sote-kiinteistöt, 
yhteiset tilat)

Vaikutus 
organisaatioon 
(toimielimet, 
henkilöstö, 

järjestämisen 
muodot)

Tukipalvelujen 
järjestäminen 

(ruokapalvelut, 
ICT jne)

Yhteistyön muodot 

(maakunta, järjestöt 
ja 4 sektori, yritykset)
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VALTIO

Ohjaus ja resurssit

Vuoro-
vaikutus

Ohjaus ja resurssit

Vuoro-
vaikutus

MAAKUNNAT
Roolit

KUNNAT
RoolitYhdyspintakysymykset ja palvelut: esim. hyte, tukipalvelut, 

oppilashuolto, työllisyys, , kaavoitus, rakentaminen, joukkoliikenne, kotouttaminen, 
elinvoima,, asuminen, järjestöyhteistyö , osallisuus, johtaminen jne.

Vuorovaikutus ja neuvottelumenettely
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Esimerkki alle kouluikäisen palvelujen 
yhdyspinnoista

[pvm]
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Päiväkoti

(kunta)

Lasten-
suojelu

(maakunta)

Neuvola

(maakunta)

• Asiakkaan palveluohjaus
• Moniammatilliset 

yhteistyöprosessit
• Tiedonkulku
• Vastuut
• Resursointi • Organisaatiot ja 

johtaminen
• Yhteiset tavoitteet
• Mitä tehdään jos 

homma ei toimi?
• Yhteistyön 

kehittämisen 
foorumit?

Mistä paikasta 
asiakas saa 
palvelun?

Miten asiakas 
ohjautuu 
palvelun 
piiriin?
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Esimerkkejä kunnan ja maakunnan 
yhdyspinnoista nuorten palveluissa

Oppi-
laitokset

Ohjaamot

Nuorten 
palvelu-
pisteet

Työpajat

Etsivä 
nuoriso-

työ

Lasten-
suojelu
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Asiakkaan 
palveluohjaus
Moniammatilliset 
yhteistyöprosessit
Tiedonkulku
Vastuut
Resursointi

Organisaatiot ja 
johtaminen
Mitä tehdään jos homma 
ei toimi?
Yhteistyön kehittämisen 

foorumit?
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Mitä tarvitaan, jotta yhteistyö kunnan ja maakunnan 
välillä onnistuu, (sivistysjohtajien ja maakunnan 
muutosjohtajien törmäyttäminen 17.1.2018)

1. Yhteinen foorumi tai yhteistyöryhmä valmisteluun 
ja kehittämiseen (yhteisten näkemysten ja 
luottamuksen rakentaminen) -> kuka/mikä taho 
koordinoi?

2. Yhteiset tavoitteet, strategioiden yhdensuuntaisuus

3. Yhteinen tietopohja, tiedonkulku, selkeät 
johtamisrakenteet

4. Vastuunjako palveluiden tuottamisessa, 
rahoituksessa ja resursoinnissa (laki määrää 
pääosin)

[pvm]
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LAPE yhdyspintaselvitys, poimittua
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160555/
LAPE-loppuraportti_FINAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y

1. Maakunnan ja kuntien yhteinen LAPE-
yhteistyöryhmä

2. Kunnan ja maakunnan strategiaan yhteinen 
palvelu- ja hyvinvointilupaus 

3. Maakunnan ja jokaisen kunnan yhteinen 
LAPE-sopimus

4. Kuntien ja maakuntien yhteinen tilastrategia

26.4.2018

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160555/LAPE-loppuraportti_FINAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Onnistuva Suomi tehdään lähellä      
Finlands framgång skapas lokalt 

Edelleen poimittua

• Esitykset 10, 11 ja 12: Tietojen vaihto ja yhteiset 
tietojärjestelmät

• Esitys 15: LAPE näkökulma toiminnanohjaukseen ja 
päätöksenteon tieto- ja seuranta-aineistoihin
» Maakunnan tulee tehdä yhteinen lasten ja nuorten 

hyvinvointisuunnitelma

» Hyvinvointikertomukseen tulee sisällyttää lasten ja nuorten osuus

» Lapsivaikutusten arvioinnin tulee olla kattavaa

18.9.2018
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Kirje kuntiin ja maakuntiin ministereiltä 
Grahn-Laasonen ja Saarikko (26.4.2018)
• ”Yhteistyön tueksi tarvitaan etenkin alkuvaiheessa yhteistyön rakenteita, 

vuoropuhelun foorumeita sekä yhteisesti sovittuja toimintamuotoja”

• ”Toivomme yhdessä Kuntaliiton kanssa, että omalta osaltanne ryhtyisitte 
toimiin tulevan maakuntanne ja sen alueella olevien kuntien yhteistyön 
rakenteiden ja toimintamuotojen vakiinnuttamiseksi lasten, nuorten ja 
perheiden hyvinvoinnin, terveyden ja oppimisen edistämiseksi. Yhteistyötä 
tarvitaan myös järjestöjen ja seurakuntien kanssa.”

• ”Suosittelemme, että jokaisen maakunnan alueella perehdyttäisiin 
maakunta- ja sote-muutosjohtajien sekä kuntien sivistys- ja 
perusturvajohtajien yhteisessä kokoontumisessa 
yhdyspintaselvityksen ehdotuksiin.”

• http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1271139/ministerit-saarikko-ja-
grahn-laasonen-kehottavat-kuntia-ja-maakuntia-yhteistyohon-lapsiasioissa

18.9.2018
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Poliittisen 
päätöksenteon taso 

•Maakuntavaltuusto, 
kunnanvaltuustot

•Maakuntahallitus, 
kunnanhallitukset

•Toimielimet

•Yhteiset strategiat,  
tavoitteet

•Hyvinvointikertomus, 
hyvinvointisuunnitelmat

•Sopimukset

•Hallintosäännöllä määritellyt 
yhteistyön muodot 

Johdon taso

Yhteistyöryhmät

•Kuntajohtajat, 
maakuntajohto

•Toimialajohtajien ja 
maakunnan 
vastuuhenkilöiden 
yhteistyöryhmät (esim
LAPE/SISOTE)

•Toimialan asioiden 
valmistelu päätöksentekoon

•Yhteistyöprosessien ohjaus 

•Kehittäminen

•Tiedolla johtaminen 

•Osaamisen kehittäminen 

Asiantuntijataso

Yhteistyöverkostot

•Toimialojen verkostot

•Esim liikunnan verkosto, 
kulttuurin verkosto, 
nuorisopalveluiden verkostot

•Oman sektorin 
yhteistyökysymykset

•Kehittämistarpeiden ja 
ilmiöiden esiin nostaminen ja 
esittäminen 
yhteistyöryhmälle

•Asiakasprosessien 
kehittäminen

•Yhteiset koulutukset   

”Kentällä toimijan” 

ja asiakkaan taso

SUJUVAT PALVELUT

Yhteiset tavoitteet ja toimintamallit (strategiat, hallintosääntö)

Kunnan ja maakunnan väliset yhteistyön tasot

Viestintä ja vuorovaikutus
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Mitä tarvitaan yhdyspintatyössä 
onnistumiseen?

• Rakenteet: yhteistyöryhmät tai foorumit

• Tavoitteet yhteistyölle

• Avoin ja ennakkoluuloton yhteistyöasenne

• Johdon tuki verkostoyhteistyöhön

• Halua luottamuksen rakentamiseen

• Johtamis- ja viestintäosaamista

• Koordinointia

• Uskoa ja sitkeyttä toimintakulttuurin muutokseen 
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Askeleita SISOTE -yhdyspinnoille

•Olemassa olevat verkostot 
käyttöön

•Perustetaan verkosto (esim. 
maakunnan sivistysjohtajat)

Yhdyspintatyön 
tarve esille ja 
keskusteluun

•Valmisteleva 
yhteistyöverkosto kunta-
maakunta koolle

•Sovitaan koordinoinnista 

•Sovitaan työskentelystä

SISOTE-
valmistelu 
käyntiin

•Yhdyspintojen kartoitus 

•Hyvien toimintamallien 
määrittely

•Käytetään hyväksi jo 
tehtyjä selvityksiä (LAPE) ja 
toimintamalleja (LANU-
hyvinvointisuunnitelmat 
mm)

Ehdotukset 
toimintamalleista 

yhdyspinnoilla

18.9.2018
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Kohti uudistavaa  toimintakulttuuria

Uusi 
toiminta-
kulttuuri

Yhdessä

Yhteistyössä

Uteliaasti 
enna-
koiden

Rohkeasti

tavoitetta 
kohti

18.9.2018
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Valtakunnallinen yhdyspintatyö

• Tarvitaanko valtakunnallista koordinointia?
• Yhdyspinnan määrittely; Kuntaliiton tarkastelussa 

julkisten palvelujen yhdyspinnat kunta-maakunta 
yhteistyössä

• Tehtäväkeskeinen vai yleinen lähestymistapa?
• Onko olemassa yleisiä periaatteita yhdyspintatyöhön
• Ovatko yhdyspinnat erillisiä kysymyksiä vai 

lähestymistapa eri asioihin?
• Tarvitaanko yhdyspintaluetteloita kuntien avuksi?
• Maakunnat edenneet eri tahtia; minkälaista tukea 

tarvitaan?

18.9.2018
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Yhdyspinnat maku-sote-valmistelutyössä

Luettelo erillisiä 
kysymyksiä ja 
ratkaisuja?

Yhdyspinnat 
tulokulmana, 
huomioon kaikessa 
valmistelussa?

18.9.2018

20

Onnistunut 
Yhteistyö

Palvelun 
sujuvuus
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Yhdyspintaosaamisen vahvistaminen-
LAPE Akatemiat

• ”Erityisesti muutosvaiheessa tulee panostaa organisaatioiden 
rajamäärittelyjen sijasta yhdyspinnoilla työskentelyn 
osaamiseen ja palveluiden suunnittelun, johtamisen sekä 
toteutuksen lapsi-, nuori- ja perhelähtöisyyteen.”
» Esitys 24: Toteutetaan 18 maakunnassa ”LAPE-Akatemiat” vuosien 

2018–2020 aikana. 

• Vuoden 2019 ajaksi palkataan 18 maakuntaan LAPE-agentit 
(STM) ja 5 alueelle palkattavat kunta-agentit (OKM), 
rahoituksen hakuaika alkamassa

• Koulutukset käynnistyvät alkuvuonna 2019
• Tarpeiden kartoitus

18.9.2018
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Sivistyskunta palveluksessasi

• https://youtu.be/YMz3SUXqnFA

18.9.2018
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Kiitos mielenkiinnosta!

irmeli.myllymaki@kuntaliitto.fi
@IrmeliMyllymaki

mailto:irmeli.myllymaki@kuntaliitto.fi
https://twitter.com/IrmeliMyllymaki

