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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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Esimerkki perusopetuksen ja 
lukiokoulutuksen yhdyspinnoista

[pvm]
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Kouluterveyden-
huolto

Lastensuojelu

(maakunta)

Oppilashuolto,

Kuraattorit ja 
psykologit

(kunta)

Perusopetus 
Lukiokoulutus

(kunnat, 
kuntayhtymät ja 
muut koulutuksen 
järjestäjät)

Asiakkaan palveluohjaus
Moniammatilliset 
yhteistyöprosessit
Tiedonkulku
Vastuut
Resursointi

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

foorumit?

Hyvinvointi-
suunnitelmat ja –
kertomukset
Strategiat
Toimintamallit

Yksilöllinen ja 
yhteisöllinen 
oppilashuoltotyö
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Esimerkkejä hyvinvoinnin ja osallisuuden 
yhdyspinnoista kulttuuripalveluissa

[pvm]
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Kirjasto/

kulttuuritoiminta

(kunta, järjestöt)

Koulutus/

nuorisotyö

(kunta)

Mielenterveystyö/

Lastensuojelu

(maakunta)

Vanhus- ja 
vammaistyö

(maakunta)

Asiakkaan palveluohjaus
Moniammatilliset 
yhteistyöprosessit
Yksinäisyyden ja 
syrjäytymisen ehkäisy

Kulttuuripalveluketjut 
Kouluyhteistyö

Tapahtumat nuorille
TukihenkilötoimintaKohdennetut 

tapahtumat
Vierailut laitoksissa

Kulttuurikaverit

Hyvinvointisuunnitelmat ja -kertomukset
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Esimerkkejä liikunnan yhdyspinnoista

[pvm]
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Hyvinvoinnin 
edistäminen 
liikunnalla

Liikunnallinen 
varhaiskasvatus

(kunta)

Arjen puitteet, 

työ- ja koulumatkat, 
työpaikkaliikunta

(kunta, maakunta, 
yritykset) 

Liikunnan 
harrastustoiminta

(järjestöt, kunta, 
yritykset)

Liikuntapaikat ja -
alueet (kunta, 

yritykset)

Alueiden suunnittelu ja 
kaavoitus

(kunta, maakunta)

Kuntouttava liikunta 
ja liikuntaneuvonta

(maakunta, kunta)

Ikäihmisten ja 
erityisryhmien liikunta 

(maakunta, kunta, 
järjestöt)

Liikkuva koulu, 
koululiikunta 

(kunta, 
järjestöt)
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HE 15/2017, Maakuntalaki, I Osa, 3 
Luku 

• § 15 Maakunnan ja kuntien neuvottelu
”Maakunnan ja sen alueen kuntien on neuvoteltava valtuustokausittain 
tehtäviensä hoitamiseen liittyvästä yhteistyöstä, tavoitteista ja työnjaosta.”

• Perustelut: Neuvoteltava valtuustokausittain tehtäviensä 
hoitamiseen liittyvästä yhteistyöstä, tavoitteista ja työnjaosta
» Kuntien ja maakuntien valtuustojen hyväksymä lopputulos

• Neuvottelutuloksen pohjalta voitaisiin laatia tarvittaessa asiaa tarkentavia 
tehtäväalakohtaisia yhteistyösopimuksia.

• Kunnilla ja maakunnilla yhteinen vastuu alueen asukkaiden 
hyvinvoinnista palvelujen järjestäjänä sekä alueen ympäristöstä, 
sen kehityksestä ja taloudellisesta kestävyydestä
» suunnittelu, kehittäminen ja ennaltaehkäisevä työ ylittävät kuntien ja 

maakuntien organisaatiorajat

[pvm]
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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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Kunnan ja maakunnan väliset yhteistyön tasot

Kunnanvaltuustot

Muut toimielimet

Kuntajohtajat

Sivistysjohtajat ja 

muut toimialajohtajat

Asiantuntijat/

vastuuhenkilöt

Kentällä toimijat

Maakuntavaltuusto

Muut toimielimet

Maakuntajohtajat

Kuntayhteistyön 

vastuuhenkilöt

Asiantuntijat/

vastuuhenkilöt

Kentällä toimijat

Poliittisen päätöksenteon taso

Johdon taso

Asiantuntijataso

Asiakkaan taso

Kunta Maakunta

Yhteiset tavoitteet, 

strategiat, sopimukset

Yhteistyöryhmät 

(esim LAPE/SISOTE) 

valmistelu, kehittäminen

Asiantuntijaverkostot (esim

liikunta),  valmistelu, 

kehittäminen

Sujuvat prosessit

TOIMIVAT PALVELUT
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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
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LAPE –selvityshenkilöiden raportti: 
Yhdyspinnat yhteiseksi mahdollisuudeksi 

• http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/1
0024/160555/LAPE-
loppuraportti_FINAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y

• Kirje kuntiin ja maakuntiin ministereiltä Grahn-
Laasonen ja Saarikko

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

18.5.2018
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Yhdyspintaselvityksen ehdotuksista 
poimittua

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


