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Etelä-Savon yhdyspintojen kehittämisselvitys linkittyy osaksi alueellista hyvinvointialueen 

valmistelua. Yhdyspintojen kehittämisselvityksen tavoitteena on ollut tunnistaa Etelä-Savon keskeiset 

yhdyspintatoiminnot ja luoda alustavat rakenteet tulevalle yhteistyötavalle ja –muodolle. 

Työ jatkuu tästä eteenpäin osana Etelä-Savon alueellista valmistelua.



Yhdyspintojen kehittämisselvityksen 
tausta ja tarkoitus  

5

Koko työn tavoitteena on ollut tunnistaa Etelä-Savon keskeiset yhdyspintatoiminnot ja luoda alustavat 

rakenteet tulevalle yhteistyötavalle ja -muodolle

Työpajassa 1 oli agendalla erityisesti:

• Tunnistetaan keskeiset yhdyspinnat 

nykyisessä toiminnassa sekä nykyiset 

rakenteet ja erot niiden johtamisessa

• Muodostetaan alustavaa 

yhdyspintarakenteiden tavoitekuvaa 

hyvinvointialueelle sekä jäsennetään 

keskeisiä muutoskohteita (jatketaan 

työpajassa 2)

Työpajan 1 tavoitteena oli tunnistaa keskeiset 

yhdyspintatoiminnot ja nykyiset rakenteet

Työpajassa 2 oli agendalla erityisesti:

• Laaditaan yhdessä ehdotus ylätasoisesta 

toimintamallista ja sisällöstä yhteistyörakenteissa 

toimimiseen osana tulevan hyvinvointialueen ja 

kuntien johtamista

• Hyödynnetään työpajassa 1 toteutettua 

pohjatyötä

Työpajan 2 tavoitteena oli tunnistaa keskeiset 

toiminnot, joihin varautua sote-uudistuksen 

yhdyspintakysymysten näkökulmasta sekä laatia 

tavoitteet ja ylätasoiset rakenteet yhdyspintatyön 

etenemisen varmistamiseksi.

Nordic Healthcare Group (NHG) tuki Etelä-Savon aluetta työn toteutuksessa ja valmistelussa.

Peruste yhdyspintojen kehittämisselvitykselle löytyy rakennehaun hankesuunnitelmasta. 



Miksi yhdyspinnoilla toimimiseen on 
suositeltavaa muodostaa yhteisesti sovittu 
rakenne?
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• Yhdyspintatyössä on tyypillistä, että eri toimijat tuntevat ”oman” toimintonsa / yhdyspintansa rakenteet ja verkostot melko 
hyvin omalla alueellaan

• Kuitenkin muiden alueiden (tarkoittaen eri alueita / kuntia myös hyvinvointialueen kokonaisuuden sisällä), toimintojen ja 
yhdyspintojen rakenteet ja verkostot voivat jäädä pimentoon

• Lisäksi on tyypillistä, että rakenteita ja verkostoja tunnetaan kohtuullisesti oman organisaation sisältä, mutta 
poikkisektoraaliset verkostot ovat heikommin tunnettuja

• Yhdyspintatyön ytimessä ovat monitoimijaiset organisaatiorajat ylittävät verkostot ja rakenteet

• Hyvinvointialueen valmistelussa kannattaa yhdyspintatyössä huomioida aina nimenomaan koko alueen 
näkökulma, toki aikaisempia rakenteita hyödyntäen

Alueellinen 

työ ja 

hyvinvointi-

alueen 

valmistelu

• Yhdyspintatoimijoilla on yleensä yhteinen tavoite: mahdollisimman hyvinvoiva hyvinvointialueen asukas

• Parhaaseen lopputulokseen asukkaan näkökulmasta päästään yhteisellä työskentelyllä eri toimijoiden välillä: eri 
toimijoilla kuuluukin olla eri vastuut ja roolit

• Koska yhdyspinnoilla työskentely vaatii organisaatiorajat ylittävää työskentelyä, yhteisestä työstä yhteisen tavoitteen 
eteen kannattaa käytännössä sopia, koska tämä ei tule huomioiduksi perinteisessä organisaation sisäisessä 
työskentelyssä, vastuunjaossa tai organisaatiokaavioissa

• Tästä seuraa, että yhdessä sovittu yhdyspintarakenne ohjaa kohti yhteistä tavoitetta, asukkaan hyvinvointia

Yhteinen 

tavoite – eri 

vastuut



Yhdyspintarakenteen valmistelun kuvaus
• NHG valmisteli työpajaan 2 viitekehyksen mahdollisen yhdyspintarakenteen elementeistä

• Yhdyspintarakenteella tarkoitetaan tässä yhteydessä organisatorista rakennetta, jossa on huomioitu eri 
toimijoiden sijoittuminen ja mahdolliset suunniteltavat yksiköt, lautakunnat, toimielimet jne. Toimijoiden 
vastuisiin ja tarkkaan työnjakoon ei ole otettu tässä vaiheessa kantaa

• Viitekehys valmisteltiin, jotta työryhmä voisi käydä keskusteluja tulevaisuuden yhdyspintarakenteesta eri 
ulottuvuuksista / näkökulmista käsin

• Viitekehyksen pohjan muodostivat tausta-aineisto Etelä-Savon alueesta ja toimijoista, tiedossa olevat mallit muilla 
alueilla, NHG:n kokemus sekä TP1 työskentely

• Työpajan 2 jälkeen ja kommenttien perusteella (sekä työpajassa nousseet että tämän materiaalin kautta 
kommentoidut) viitekehystä muokattiin kohti ehdotusta yhdyspintarakenteilla toimimiseen

• Alustava rakenne on esitetty seuraavaksi ja sen eri osia on kuvattu tarkemmin myöhemmin tässä raportissa

• Alustava rakenne vaatii yhteistä jatkotyöstöä Etelä-Savon alueella, ja täsmentyy, kun hyvinvointialueen 
johtamisrakenne täsmentyy / valmistuu

• Suunniteltava yhdyspintarakenne linkittyy Etelä-Savon hyvinvointialueen kokonaisuuden 
johtamisrakenteeseen



YDINAJATUS: Muodostettava yhdyspintojen rakenne kattaa koko Etelä-Savon hyvinvointialueen
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Hyvinvointialue(organisaatio) Etelä-Savon alueen kunnat Etelä-Savon alueen järjestöt Muut toimijat alueella

Alueellinen kumppanuuspöytä (tai vastaava)

Alueellinen verkostomainen HYTE-yhteistyöryhmä (tai vastaava)

Alueelliset yhdyspintakohtaiset verkostot ja/tai työryhmät (tai vastaava), esim. seuraavan jaottelun mukaisesti:

Kunta 1 Kunta 2

xxx

Oppilaitokset KELA

AVI Poliisi

Etelä-Savon 

liitto
Yritykset

Valtuusto ja hallitus Valtuustot ja hallitukset

Viranhaltijat
Järjestö 1 Järjestö 2

xxx

Hallinnollinen yhdyspinnat ylittävä poikkisektoraalinen luottamushenkilö- ja viranhaltijatoimielin (mahdollinen idea)

Mahdollinen HYTE-yksikkö / 

toimija HVA sisällä (viranhaltija)
Kuntien sisäiset HYTE-ryhmät

Järjestöjen väliset ryhmät ja 

kattojärjestöt

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Osallisuuden edistäminen

Lapsiperheiden hyvinvoinnin tukeminen

Elintapaneuvonta ja toimintakyvyn edistäminen

Arjen turvallisuuden edistäminen

Ehkäisevä työ

Kulttuurihyvinvointi

Sote-palveluiden saavutettavuus

Palveluverkon yhteys kaavoitukseen, maankäyttöön ja asumiseen

Työllisyyden edistäminen

Kotouttaminen

Ikääntyneiden hyvinvoinnin tuki

ELY-keskus

SOTE PELA

Viranhaltijat

HYTE-lautakunta

Seurakunta ja 

muut usk.yhteisöt
MuutJärjestöneuvottelukunta
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 ahdollinen  Y   yksikkö / 

toimija     sisällä  viranhalti ja 
 untien sisäiset  Y   ryhmät

 ärjestöjen väliset ryhmät ja 

kattojärjestöt

 yvinvoinnin ja terveyden edistäminen

 sallisuuden edistäminen

 apsiperheiden hyvinvoinnin tukeminen

 lintapaneuvonta ja toimintakyvyn edistäminen

 rjen turvallisuuden edistäminen

 hkäisevä työ

 ulttuurihyvinvointi
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  Y keskus

        

 iranhaltijat
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Seuraavaksi on esitetty 

yhdyspintarakenteen osien alustavia 

kuvauksia sekä johtopäätös 

edistettävistä asioista rakenteen osa 

kerrallaan.

Näkemykset perustuvat työryhmän 

haastatteluihin sekä 

työpajatyöskentelyyn, muiden alueiden 

tiedossa olevaan valmisteluun sekä 

NHG:n asiantuntemukseen sekä 

näkemyksiin.

Esimerkkejä
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  ähän tarpeeseen voi tulla kyseeseen yhdyspinnat ylittävä 
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yhteistyöryhmä voi ri ittää kattamaan alueellisen tarpeen 

yhdyspintojen näkökulmasta

  untien näkökulmasta kuntien olisi tärkeää päästä 
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Hyvinvointialue(organisaatio)

SOTE PELA

Valtuusto ja hallitus

Viranhaltijat

Hallinnollinen yhdyspinnat 

ylittävä poikkisektoraalinen 

luottamushenkilö- ja 

viranhaltijatoimielin 

(mahdollinen idea)

Mahdollinen HYTE-yksikkö / 

toimija HVA sisällä (viranhaltija)

Jatkuu 

hyvinvointialueorganisaation 

yli muihin organisaatioihin

HYTE-lautakunta

Yhdyspintarakenteen osien tarkempi kuvaus ja johtopäätökset:
Rakenteen osa Kuvaus Johtopäätös ja kehitysehdotus

HYTE-lautakunta 

(luottamushenkilöt)

Alustavissa 

suunnitelmissa 

hyvinvointialueorgani

saation sisälle on 

suunniteltu HYTE-

lautakuntaa

• Lautakunnan luonteen omaisesti lautakunta 

muodostettaneen poliittisista 

luottamushenkilöistä (linjassa muiden 

lautakuntien kanssa)

• Lautakunnan tehtävät tulevat 

todennäköisesti liittymään alueelliseen 

hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden 

edistämiseen, mutta näkökulma lienee 

kohtuullisen vahvasti hyvinvointialueen 

näkökulma

• VATEn ohjausryhmissä on jo saatu 

hyväksyntä lautakunta-ajattelulle

• Mikäli HYTE-lautakunta linjaa alueellisista 

HYTE-asioista, varmistettava, että kaikki 

alueelliset toimijat ovat linjaamisessa mukana

• Alueellisilla toimijoilla tarkoitetaan tässä 

yhteydessä vähintäänkin kunnan ja 3. 

sektorin edustajia; mikäli heidän edustus 

ei ole HYTE-lautakunnassa, tulee se olla 

jossakin muussa HYTE-rakenteessa

• Tämän vuoksi suositellaan ainakin 

harkittavan organisaatiorajat ylittävää 

toimielinta (ks. alin rivi)

Mahdollinen HYTE-

yksikkö / toimija 

HVA sisällä 

(viranhaltija)

• Hyvinvointialueorganisaation on 

muodostettava ainakin SOTE- ja PELA –

yksiköt. Harkittava on, kuinka HYTE 

organisoidaan hyvinvointialueorganisaation. 

HYTE ei ole sinänsä alisteinen 

kummallekaan, mutta mielletään herkästi 

olevan läheisemmin yhteydessä SOTEen

• HYTE-edistäminen on hyvinvointialueen 

tehtävä, mutta myös kuntien

• Suositellaan ratkaistavan, miten HYTE-

yksikkö / toiminta organisoidaan 

hyvinvointialueorganisaation sisällä. Onko 

sitä mahdollista asettaa sekä SOTE- että 

PELA –yksikköjen yhteyteen?

• On tiedossa, että vastaava yksikköä on 

pohdittu muilla alueilla

• Määritettävä, onko kyse yksiköstä / 

toimijasta (henkilöstä) tai esim. tiimistä

Hallinnollinen 

yhdyspinnat ylittävä 

poikkisektoraalinen 

luottamushenkilö-

ja 

viranhaltijatoimielin 

(mahdollinen idea)

• Hyvinvointialueelle rakennettavat toimielimet 

jäävät herkästi oman organisaationsa 

alaisiksi

• Kuitenkin merkittävistä yhdyspinta-asioista 

pitäisi pystyä vähintäänkin linjaamaan yli 

organisaatiorajojen

• Tähän tarpeeseen voi tulla kyseeseen 

yhdyspinnat ylittävä luottamushenkilö- ja 

viranhaltijatoimielin

• Valmistettava, että yhdyspintaverkostoissa on 

riittävä osaminen myös muualta kuin 

hyvinvointialueen edustajista.

• Suositellaan mahdollisesti yhdyspinnat 

ylittävää poikkisektoraalista 

luottamushenkilö- ja 

viranhaltijatoimielintä.

• Toisaalta mahdollisesti perustetta 

verkostomainen HYTE-yhteistyöryhmä voi 

riittää kattamaan alueellisen tarpeen
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Etelä-Savon alueen kunnat

Kunta 1 Kunta 2

xxx

Valtuustot ja hallitukset

Viranhaltijat

Kuntien sisäiset HYTE-ryhmät

Hallinnollinen yhdyspinnat 

ylittävä poikkisektoraalinen 

luottamushenkilö- ja 

viranhaltijatoimielin 

(mahdollinen idea)
Jatkuu kuntien yli muihin 

organisaatioihin

Yhdyspintarakenteen osien tarkempi kuvaus ja 

johtopäätökset:
Yleinen huomio: Tehdyssä työssä on rakennettu 

hyvinvointialue(organisaation) yhdyspintarakennetta. Tuleva 

hyvinvointialue ja kunnat eivät ole alisteisia toisilleen ja 

hyvinvointialue ei voi sanella kunnille, kuinka yhteiset toiminnot 

tulisi järjestää. Voidaan kuitenkin perustella yhteisen tekemisen 

näkökulmasta, kuinka yhteistyötä ja yhteisiä rakenteita kannattaisi 

edistää.

Rakenteen osa Kuvaus Johtopäätös ja kehitysehdotus

Hallinnollinen yhdyspinnat ylittävä 

poikkisektoraalinen luottamushenkilö-

ja viranhaltijatoimielin (mahdollinen 

idea)

• Hyvinvointialueelle rakennettavat toimielimet jäävät herkästi oman 

organisaationsa alaisiksi

• Kuitenkin merkittävistä yhdyspinta-asioista pitäisi pystyä vähintäänkin 

linjaamaan yli organisaatiorajojen

• Tähän tarpeeseen voi tulla kyseeseen yhdyspinnat ylittävä 

luottamushenkilö- ja viranhaltijatoimielin

• Toisaalta mahdollisesti perustetta verkostomainen HYTE-

yhteistyöryhmä voi riittää kattamaan alueellisen tarpeen 

yhdyspintojen näkökulmasta

• Kuntien näkökulmasta kuntien olisi tärkeää päästä 

mukaan linjaamaan yhteisistä HYTE- ja yhdyspinta-

asioista

• Tällöin on todennäköistä, että kunnat pitäisivät yhteistä 

toimielinta tärkeänä

• Kuntien näkökulmasta on riski, että myös kuntia 

laajasti koskettavista HYTE- ja yhdyspinta-asioista 

päätetään liiaksi hyvinvointialueella

• Suosittelemme keskustelujen avaamista kuntienja 

3.sektorin kanssa yhteisestä toimielimestä sekä 

pohtimaan miten kuntien edustus mahdollistuu 

(kaikki kunnat vrs valitut kuntaedustajat)
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Etelä-Savon alueen järjestöt

Järjestö 1 Järjestö 2

xxx

Järjestöjen väliset ryhmät ja 

kattojärjestöt

Järjestöneuvottelukunta

Yhdyspintarakenteen osien tarkempi kuvaus ja 

johtopäätökset:
Yleinen huomio: Tehdyssä työssä on rakennettu 

hyvinvointialue(organisaation) yhdyspintarakennetta. Tuleva 

hyvinvointialue ei voi sanella järjestökentälle, kuinka yhteiset 

toiminnot tulisi järjestää. Molemmat osapuolet kuitenkin tarvitsevat 

toisiaan, ja yhteisiä toimintoja ja rakenteita kannttaa suosia. Tässä 

esityt rakenteet voivat toimia yhteisen suunnittelun pohjana.

Rakenteen osa Kuvaus Johtopäätös ja kehitysehdotus

Järjestöjen väliset 

ryhmät ja 

kattojärjestöt

• Järjestökenttä on moninainen ja heterogeeninen, 

mutta tulevalle hyvinvointialueelle erityisen tarpeellinen

• Järjestöjen kokoamisesta ja toimimisesta eri 

yhdyspintojen alla toivotaan jatkoselvitystä (mukaan 

lukien kuvaus rahoituksesta)

• Hyvinvointialueen kohtuullisen merkittävän neuvotteluvoiman vuoksi järjestöjen 

kannattaa edelleen ylläpitää järjestöjen välisiä ryhmittymiä / rakentaa niitä edelleen 

saadakseen äänensä paremmin / jatkossakin kuuluviin

• Ehdotetaan järjestökentän jatkoselvitystä (mm. rahoitus mietityttää järjestökenttää 

suuresti)

Järjestöneuvottelu-

kunta

• Etelä-Savon alueella toimii järjestöneuvottelukunta, 

jonka keskuudesta on valittu alatyöryhmä 

’   in ointia ue ja järjest   teist  ’ e ustamaan 

Etelä-Savon järjestökenttää hyvinvointialueen 

valmistelutyössä

• Varmistetaan, että koko alueen edustuksellisuus on mukana. Yrittäjien/ yritysten 

edustuksellisuutta harkitaan

• Järjestöneuvottelukunnan sijoittuminen jatkossa tullee harkintaan (esim. 

maakunnan liitto vs. hyvinvointialueorganisaatio)

• Järjestökoordinaattorien roolin täsmentämistä / vahvistamista kannattaa pohtia 

yhteistyön kehittämisessä

Hallinnollinen 

yhdyspinnat ylittävä 

poikkisektoraalinen 

luottamushenkilö- ja 

viranhaltijatoimielin 

(mahdollinen idea)

• Hyvinvointialueelle rakennettavat toimielimet jäävät 

herkästi oman organisaationsa alaisiksi

• Kuitenkin merkittävistä yhdyspinta-asioista pitäisi 

pystyä vähintäänkin linjaamaan yli organisaatiorajojen

• Tähän tarpeeseen voi tulla kyseeseen yhdyspinnat 

ylittävä luottamushenkilö- ja viranhaltijatoimielin

• Järjestöjen näkökulmasta järjestöjen olisi tärkeää päästä mukaan linjaamaan yhteisistä 

HYTE- ja yhdyspinta-asioista

• Tällöin on todennäköistä, että järjestöt pitäisivät yhteistä toimielinta tärkeänä

• Järjestöjen näkökulmasta on riski, että myös kuntia laajasti koskettavista HYTE- ja 

yhdyspinta-asioista päätetään liiaksi hyvinvointialueella

• Suosittelemme keskustelujen avaamista järjestöjen kanssa yhteisestä toimielimestä

Hallinnollinen yhdyspinnat ylittävä 

poikkisektoraalinen luottamushenkilö- ja 

viranhaltijatoimielin (mahdollinen idea)

Jatkuu järjestöjen yli muihin 

organisaatioihin
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Muut toimijat alueella

Oppilaitokset KELA

AVI Poliisi

Etelä-Savon 

liitto
Yritykset

Yhdyspintarakenteen osien tarkempi kuvaus ja 

johtopäätökset:
Yleinen huomio: Tehdyssä työssä on rakennettu 

hyvinvointialue(organisaation) yhdyspintarakennetta. 

Pohdittavaksi: Millaisiin hallinnollisiin rakenteisiin alueiden muut 

toimijat otetaan mukaan? Tulevatko mukaan ns. seuraavan osion 

substanssirakenteessa?
Seurakunta ja 

muut usk.yhteisöt

ELY-keskus

Muut



Hyvinvointialue(organisaatio) Etelä-Savon alueen kunnat Etelä-Savon alueen järjestöt
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Alueellinen kumppanuuspöytä (tai vastaava)

Rakenteen osa Kuvaus Johtopäätös ja kehitysehdotus

Alueellinen 

kumppanuuspöytä 

(tai vastaava)

• Kumppanuuspöydät on yleisesti ottaen nähty hyväksi tavaksi tuoda alueen 

toimijoita sekä palveluita yhteen

• Etelä-Savon alueella toimii tällä hetkellä useampi kumppanuuspöytä

• Suosittelemme yhteiseen harkintaan perustuen 

kumppanuuspöytien yhteen tuomista yhteistä aluetta 

muodostettaessa

• Suosittelemme kumppanuuspöydän määritelmän 

täsmentämistä ja yhdenmukaistamista Etelä-Savon 

alueella. Työryhmän työskentelyssä tuli esiin, että termiä 

käytetään eri tavoin. Onko kyse esim. toiminnasta, jolla on 

selkeä tavoitteenasetanta vai enemmän vapaamuotoisesti eri 

toimijoiden tuomista ”saman pöydän ääreen”   eskusteluissa 

eroja oli myös sen suhteen, tarkoitetaanko kumppanuuspöydillä 

päasiassa järjestöjen välistä toimintaa, vai näkyvätkö siinä 

esim. kuntalaisten näkökulmat ja asiakasraadit /-osallisuus?

Alueellinen HYTE-

yhteistyöryhmä (tai 

vastaava)

• Hallinnollisen rakenteen lisäksi alueella voi olla tarve monitoimijaiselle 

poikkisektoraaliselle HYTE-yhteistyöryhmälle, joka edustaa laaja-alaisesti 

monitoimijaista näkemystä

• Kyseinen ryhmä ei todennäköisesti ole päätöksentekoelin, vaan laaja-

alainen verkosto

• Kyseisestä verkostota voidaan pyytää asiantuntijatukea /-näkemystä tarpeen 

mukaan myös ns. hallinnolliseen rakenteeseen

• Yhteistyöryhmässä kannattaa olla mukana niin hyvinvointialue(organisaation), 

kuntien, järjestöjen, kuin muiden toimijoidenkin edustajia

• Etelä-Savon alueella ei ole tällä hetkellä koko alueen 

kattavaa HYTE-verkostoa, joten sen kokoaminen on 

erittäin suositelteltavaa

• Kokoamisessa kannattaa käyttää hyödyksi olemassa olevia 

rakenteita Essoten, Sosterin sekä kuntien alueilla

• Verkostojen kokoamisessa kannattaa olla pikemminkin laaja-

alainen kuin suppea

• Verkoston suhde mahdollisen hallinnollisen rakenteen 

monitoimijaiseen verkostoon kannattaa määritellä tarkasti

Muut toimijat alueella

Oppilaitokset KELA

AVI Poliisi

Etelä-Savon 

liitto
Yritykset

Muut, mitkä?
Seurakunta ja 

muut usk.yhteisöt

Alueellinen verkostomainen HYTE-yhteistyöryhmä (tai vastaava)



Muut toimijat alueellaHyvinvointialue(organisaatio) Etelä-Savon alueen kunnat Etelä-Savon alueen järjestöt
S

U
B

S
T
A

N
S

S
I-

R
A

K
E

N
N

E

”
T
u
o
ta
n
to
”

Rakenteen osa Kuvaus Johtopäätös ja kehitysehdotus

Hyvinvoinnin ja terveyden 

edistäminen
Kuvattu edellä

Suositellaan koko alueen kattavaa HYTE-yhteistyöryhmää /-

verkostoa. Turvallisuuden näkökulma kannattaa huomioida, vaikka sitä ei 

ryhmän nimessä näkyisikään

Osallisuuden edistäminen
Osallisuuden edistämisen rakenteita on alueella useita. Osa näistä on 

maakuntaliiton alla

Tulevassa rakenteessa osallisuuden edistämisen verkostojen 

sijoittuminen kannattaa käydä kertaalle läpi. Maakuntaliiton vs. 

hyvinvointialue(organisaation) rooli kannattaa täsmentää.

Lapsiperheiden hyvinvoinnin 

tukeminen

Lapsiperheiden hyvinvoinnin tukemisen rakenteet ovat Etelä-Savon alueella 

pitkällä.

Nykyiset rakenteet soveltuvat sellaisenaan melko pitkälle. 

Huolehdittava, että nykyiset rakenteet eivät hajoa ja niissä on aina koko 

maakunnan näkökulma.

Elintapaneuvonta ja toimintakyvyn 

edistäminen

” erinteinen” elintapaneuvonnan verkosto on olemassa   lueella kaivataan 

mallien laajentamista lapsiperheille, sekä nykyaikaisten mallien käyttöönottoa, 

jotka tukevat esim. digitalisaatiota.

Nykyinen elintapaohjauksen verkosto kannattaa pitää yllä. Malleja 

kannattaa kehittää edelleen. Ravitsemusterveyden osalta kaivataan 

vielä verkostomaista rakennatta.

Arjen turvallisuuden edistäminen Linkittyy vahvasti PELA-yhteyteen.

Turvallisuuden edistäminen tullaan huomioimaan tulevissa HYTE-

ra enteissa   ai  a ” ira  iset” nimet asettuisi at in muotoon   T  

vs. HYTETU).

Ehkäisevä työ
Nykyisiä verkostoja on alueella paljon. Osa verkostoista on koko maakunnan 

laajuisia.

Laajennetaan ei-maakunnalliset verkostot koko maakunnan 

laajuisiksi. Täsmennetään, mihin kuuluu lähisuhdeväkivallan ehkäisy.

Kulttuurihyvinvointi Alueellinen verkosto Taikuhyve on toiminnassa
Kulttuurihyvinvointi kannattaa ottaa mukaan yhteisiin HYTE-

verkostoihin. Jää joskus paitsioon.

Sote-palveluiden saavutettavuus

Saavutettavauuskysymykset ovat alueella keskeisiä. Fyysinen saavutettavuus 

pitkien välimatkojen vuoksi ja digitaalinen saavutettavuus (paikallisesti) 

heikkojen internet-verkkojen vuoksi. Teema ei ole yhden toimijan käsissä. 

Asian huomioiminen kokonaisuudessa kannattaa harkita. Mitkä 

toimijat verkostoon mukaan?

Palveluverkon yhteys 

kaavoitukseen, maankäyttöön ja 

asumiseen

Erityisryhmien sekä sosiaalisen asumisen kysymykset ovat keskeisiä asioita, 

joita ei voi yksi toimija ratkaista vaan ne vaativat laaja-alaista yhteistyötä 

yhdyspinnalla.

Suositellaan soveltuvan verkoston kokoamista.

Työllisyyden edistäminen
Työllisyyden kuntakokeilusta on maakunnallinen ohjausryhmä. Lisäksi TYP 

maakunnallinen johtoryhmä

TYP maakunnallinen johtoryhmä toimii koko alueella, mahdollisesti 

suosituksena muiden maakunnallisten verkostojen perustaminen

Kotouttaminen

Maahanmuuttajien yhdyspinnan kehittäminen monialaisesti ja 

poikkisektoraalisesti vaatii edelleen kehittämistä ja edellyttää laajaa 

yhteistyötä alueen toimijoiden kanssa: viranomaset, kunta, sote, asuminen, 

järjestöt, työllistyminen, koulutus sekä muut, kuten tulkki- ja käännöspalvelut.

Alueellisen yhteisen verkoston perustaminen on suositeltavaa. 

Olemassa olevia rakenteita kannattaa hyödyntää.

Ikääntyneiden hyvinvoinnin tuki
Sovittiin lisättäväksi omaksi yhdyspinnakseen, keskeinen yhdyspinta alueella 

väestörakenteen vuoksi
Tarve aktivoida verkostoja ja hyödyntää olemassa olevia työkaluja



Yhdyspintojen kokonaisrakenteen laadinnassa 
kannattaa huomioida 1) Laaja osallisuus, 2) 
Päätäntävalta, 3) Tehtävien jako 
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1

• Tyypillistä on, että jotkin toimijat tipahtavat rakenteista pois. Toisaalta päällekkäisiä rakenteita tulisi välttää

• Lautakuntia, toimielimiä, neuvottelukuntia sekä yhteistyöryhmiä muodostettaessa tulee arvioida, keiden ääni tulee tulla kuuluviin ja 
huomioida tämä laajasti osallisuudessa. Yhdyspinnoilla näkökulmia on tyypillisesti monia

Laaja osallisuus: Yhdyspintarakenteen osia määritettäessä keskeistä on huomioida, tuleeko eri toimijoiden ääni riittävästi kuulluksi

2

• Rakenteiden osalta kannattaa pohtia, ovatko ne päätäntävaltaisia ja pystyvätkö ne linjaamaan asioista

• Hyvinvointialueorganisaatio sekä kunnat ovat itsenäisiä toimijoita, mutta niiden pitäisi pystyä linjaamaan yhdessä yhdyspintoja 
koskevissa asioissa. Mikäli toimitaan verkostomaisesti on verkoston vastuut, toimivalta, tehtävät ja seuranta suunniteltava.

• Monet alueet ovat tällöin pohtineet, riittääkö verkostomainen HYTE-yhteistyöryhmä yhteiseen linjaamiseen, vai tarvitaanko 
hallinnollisempaa toimielintä yhteisten asioiden suuntaviivojen linjaamiseen

• Tämä pohdinta saattaa tulla myös Etelä-Savossa eteen

Päätäntävalta: Todennäköisesti tarve voi tulla koko maakunnan yhdyspintojen tasolla sekä 1) hallinnollisen rakenteen luottamus- ja 

viranhaltijatoimielimelle, sekä 2) monitoimijaiselle poikkisektoraaliselle HYTE-(yhteistyö)verkostolle /-työryhmälle

3

• Esimerkiksi alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma tulee antaa jonkin toimijan tehtäväksi. Se voidaan toki antaa usealle 

toimijalle jaettuna, mutta päävastaava kannattaa määrittää. Tällöin on tärkeää määritellä, onko vastuu esim.mahdollisella 

hyvinvointialue(organisaation) HYTE-yksiköllä tai HYTE-lautakunnalla, poikkisektoraalisella yhdyspintatoimielimellä tai esim. 

verkostomaisella alueellisella HYTE-yhteistyöryhmällä

Tehtävien jako: Tehtävätasojen määrittäminen seuraa yhdyspintarakenteen määrittämistä



Laaja-alaisesti eri yhdyspintarakenteen osiin 
soveltuvia johtopäätöksiä

Rakenteen osa Kuvaus Johtopäätös ja kehitysehdotus

Yleinen havainto 

yhdyspinnoilla 

toimiviin 

verkostoihin

• Alueella on paljon toimivia verkostoja ja huoli siitä, että ne 

unohtuvat uudistuksen lomassa

• Tässä selvityksessä on koottu laaja-alaisesti tietoa 

Etelä-Savon alueella toimivista verkostoista ja annettu 

suosituksia niiden jatkohyödyntämisestä 

hyvinvointialueella

• Koottua verkostotietoa kannattaa hyödyntää 

jatkon suunnittelussa ja tuoda ne osaksi 

yhdyspintarakennetta

Sopimuksellisuus 

vs. yhteistyö

• Yleisesti ottaen kaivataan enemmän poikkiorganisatorista 

sopimuksellisuutta eri toimijoiden väliin

• Toisaalta toivotaan, että yhteistyö ei perustuisi ainoastaan 

sopimiseen, vaan yhteiseen tahtotilaan toimia alueen kuntalaisten 

hyvinvoinnin eteen

• Sopimuksia edellyttävät yhteistyön kohdat 

kannattaa käydä yhdessä läpi

• Kaikessa tekemisessä kannattaa kuitenkin 

korostaa yhteistä sitoutumista myös 

sopimusrakenteiden yli



Jatkotyöhön kannattaa osallistaa sopivan laajaa 
joukkoa ja muistaa varata riittävästi aikaa

Ehdotetut jatkotoimenpiteet / huomiot

1. Kaikessa kehittämistyössä tulee huomioida koko alueen näkökulma.

• Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kehitystyöryhmiin otetaan mukaan laaja edustus eri alueellisista toimijoista

• Näin saadaan alueen yhteistä vuoropuhelua ja sitoutumista rakennettua ja siiloutumista vähennettyä

• Luonnollisesti laaja edustus kangistaa prosesseja ja pitkittää aikatauluja, mikä on syytä huomioida ajoissa

2. Yhdyspintarakenteen valmistelua kannattaa jatkaa kevään 2022 aikana (tämä kehittämisselvitys menossa VATEn käsittelyyn 1/2022), ja osallistaa 

kommenttikierroksille laaja joukkoa asiantuntijoita

• On odotettavaa, että risteäviä näkemyksiä / ehdotuksia nousee ja se kuuluu prosessiin, mutta niiden käsittely ja päätösten teko vie toisaalta aikaa

3. Yhdyspintarakenteen alustava versio kannattanee hyväksyttää VATElla jo kevään aikana, mikäli mahdollista.

• Mikäli aikataulu on liian tiukka, jouduttaneen edetä aluevaltuustojen kautta. Tavoite on kuitenkin alustavan version hyväksyttäminen jo VATEssa

4. Yhdyspintarakenteessa on lukuisia yksityiskohtia, joiden läpikäyminen yhdessä vaatii aikaa ja yhteistä hyväksyntää.

• Tähän työhön kannattaa ryhtyä pikimmiten ja käyttää useita osallistavia kierroksia.

• Rakenteen kehittyessä tulevat eteen päätökset vastuunjaosta, seurantamalleista jne.

5      s intara enteen ”substanssi” erusta  annattaa ra entaa n   isi  e jo toimi i  e  er ostoi  e   uiten in niin  että  erkostoja ja työryhmiä 

lähdetään ensi tilassa laajentamaan koko maakunnan laajuisiksi.

• Työryhmässä on huoli, että nykyisiä verkostoja ei hyödynnetä riittävästi ja tämä riski on aito

• Tässä selvityksessä kootusti kerättyjä yhteisiä verkostoja kannattaa hyödyntää niin paljon kuin mahdollista

6. Verkostojen / työryhmien kokoaminen ja laajentaminen koko alueen laajuisiksi on oleellinen osa yhdyspintatyötä ja yhdyspintarakenteen 

laajentamista.

• Tähän työhön kannattaa ryhtyä pikimmiten ja jatkaa sitä läpi valmistelun. Tämä selvistystä olemassa olevista verkostoista kannattaa hyödyntää laajasti



Keskeisten käsitteiden määrittely2



Keskeinen käsitemäärittely
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Käsite Määritelmä Täsmennys / havainto

Yhdyspinta Yhdyspinnalla tarkoitetaan kahden tai useamman 

organisaation toiminnallista yhteyttä tai 

liityntäpintaa, jossa korostuu yhdessä tekemisen 

merkitys. Yhdyspintatyön kehittämistä ja 

valmistelutyötä tulee tehdä niiden kanssa, jotka 

käytännössä tekevät työtä yhdyspinnoilla: 

käytännön tekijät kunnista, hyvinvointialueilta ja 

uudistusta valmistelevista organisaatioista.

Lähde: STM: Yhdyspintojen valmisteluryhmä, 

kevät 2021

Eri yhdyspinnoista ei ole kaiken kattavaa määritelmää ja keskeiset 

yhdyspinnat voivat vaihdella alueittain. Tämän työn etenemisen 

tueksi olemme pyrkineet määrittelemään keskeisiä yhdyspintoja ja 

käymään keskustelua näiden kautta. Yhdyspintojen lista ei ole 

kaiken kattava, mutta se pohjautuu löyhästi STM:n Yhdyspintojen 

valmisteluryhmän materiaaliin keväältä 2021.

Hyvinvoinnin 

ja terveyden 

edistäminen 

(HYTE)

Toimintaa, jolla tuetaan ihmisten mahdollisuuksia 

hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden sekä työ- ja 

toimintakyvyn ylläpitoon ja parantamiseen. 

Mahdollisuuksia luodaan pitämällä huolta 

olosuhteista, jotka tukevat hyvinvointia ja 

terveellisten valintojen tekemistä.

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): 

https://thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-

terveyserot/eriarvoisuus/keskeisia-kasitteita

Tyypillisesti HYTE-työllä tarkoitetaan eri toimijoiden mm. kuntien, 

järjestöjen sekä tulevan hyvinvointialueen tekemää työtä, joka 

edistää väestön hyvinvointia ja terveyttä.

HYTE:n voidaan ajatella olevan poikkileikkaavasti useilla eri 

yhdyspinnoilla ja useiden eri toimijoiden toteuttavaa työtä. 

Sote-uudistuksen jälkeen HYTE-työ on sekä kuntien että 

hyvinvointialueen vastuulla, mikä korostaa yhdyspintatyön 

tärkeyttä.

https://thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot/eriarvoisuus/keskeisia-kasitteita


Katsaus Etelä-Savon 

hyvinvointialuestrategiaa valmistelevaan 

työhön

3



Hyvinvointialueen kuvaus:
• Etelä-Savon sosiaali-

ja terveyspalvelujen 
kuntayhtymä

• Itä-Savon 
sairaanhoitopiirin 
kuntayhtymä

• Pieksämäen 
kaupunki

• Vaalijalan 
kuntayhtymä

• Etelä-Savon 
pelastuslaitos

• Yhteensä 12 kuntaa

• Yhteensä 
hyvinvointialueella 
n. 140 000 asukasta

Etelä-Savon Hyvinvointialueen palvelustrategia

Etelä-Savossa asuu paljon ikääntynyttä väestöä jolla 
suuri palvelutarve. Etelä-Savossa väestön sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelutarve on maan toiseksi suurin.

Vahvuudet:

Haasteet:

Linkki: THL päätösten

tueksi 07/2020

• Tahto ja halu tehdä sekä kehittää palveluita monipuolisesti ja pitää alue 

asuttuna

• Halu hyödyntää olemassa olevia resursseja uudella tavalla

• Moniammatillinen yhteistyö

• Kokeilukulttuuri

• Vapaa-ajan asukkaiden suuri määrä lisää palvelukysyntää 

(n. 294 000 vuositasolla).

*Lähde: THL päätösten tueksi 07/2020 sekä yhteiskehittämistyöpajat kevät 2021.

• Ikääntyneiden (65 v. 

täyttäneet) osuus 29 % 

(ylittää maan keskiarvon). 

Kasvuennuste 2030 

mennessä: + 7 %

• Työttömien osuus maan 

keskitasoa, 

nuorisotyöttömien osuus 

ylittää maan keskiarvon.

• Työkyvyttömyyseläkettä 

saavien osuus maan 

keskitasoa korkeampi. 

• Kelan sairastuvuusindeksin 

arvo ylitti maan keskitason.

• Palveluiden saavutettavuus 

(ikärakenne, pitkät välimatkat, 

huonot julkiset 

liikenneyhteydet, vesistö)

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/140660/THL_Alueellinen_raportti_2020_KYS%20saavutettavuus%2010.12.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Tavoitteet

Etelä-Savon Hyvinvointialueen palvelustrategia

Tavoitteena on, että Etelä-Savon 

sosiaali-, terveydenhuollon ja 

pelastustoimen palvelut  

muodostavat integroidun, tiedolla 

johdetun palvelukokonaisuuden, 

joka vastaa asukkaiden tarpeita, 

huomioi yhdyspinnat ja alueiden 

erityispiirteet sekä pitää sote-

kustannuskehityksen hallittuna.

Hyvinvointialueen 

palvelustrategian laatiminen toimii 

valmistelevana työnä tulevan 

hyvinvointialueen 

strategiaprosessille.

PERUS-
PALVELUIDEN 

VAHVISTAMINEN

PALVELU-
RAKENTEEN 

KEVENTÄMINEN

ENNALTA-
EHKÄISEVÄN JA 

VARHAISEN 
TYÖN 

VAHVISTAMINEN

VAIKUTTA-
VUUDEN JA 

LAATU-
ARVIOINNIN 

KEHITTÄMINEN

KUSTANNUS-
TEHOKKUUS 

VÄESTÖ-
RAKENTEEN JA 

PALVELUTARPEEN  
NÄKÖKULMASTA

KETTERÄN 
KEHITTTÄMISEN 

KULTTUURIN, 
AVOIMUUDEN JA 

KESKINÄISEN 
LUOTTAMUKSEN 
VAHVISTAMINEN

SÄHKÖISEN 
ASIOINNIN JA 

DIGIPALVELUIDEN 
KEHITTÄMINEN

KOTONA 
ASUMISEN 

MAHDOLLISTAVIEN
PALVELUIDEN 

KEHITTÄMINEN

TIEDOLLA 
JOHTAMINEN 

TOIMINNAN JA 
KEHITTÄMISEN 

PERUSTANA

ASIAKKAAN 
TARPEISIIN 
VASTAAVAT 

INTEGROIDUT 
PALVELUT 

HYVINVOIVA KUNTALAINEN



TAVOITTEETTAVOITTEET

Asiakkuusstrategiat ja kuvaukset 
palvelukokonaisuuksista

Etelä-Savon Hyvinvointialueen palvelustrategia

Sosiaali- ja 

terveydenhuollon palvelut, 

ympäristöterveydenhuolto

Erikoissairaanhoidon-

ja erityispalvelut

Ennakoivat ja

varhaisen tuen 

palvelut

3. sektorin 

palvelut

Liikkuvat ja 

jalkautuvat 

palvelut

Lapsiperheiden ja nuorten palvelut Työikäisten palvelut Ikääntyneiden palvelut

TAVOiTTEET

Rakennetaan yhdessä kestävää ja laadukasta lapsiperheiden ja nuorten, työikäisten ja ikääntyneiden palvelukokonaisuutta

NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN TARPEETNYKYTILA JA TULEVAISUUDEN TARPEETNYKYTILA JA TULEVAISUUDEN TARPEET

Pelastuspalvelut

Sosiaali- ja 

terveydenhuollon palvelut, 

ympäristöterveydenhuolto

Erikoissairaanhoidon-

ja erityispalvelut

Ennakoivat ja

varhaisen tuen 

palvelut

3. sektorin 

palvelut

Liikkuvat ja 

jalkautuvat 

palvelut

Pelastuspalvelut

Sosiaali- ja 

terveydenhuollon palvelut, 

ympäristöterveydenhuolto

Erikoissairaanhoidon-

ja erityispalvelut

Ennakoivat ja

varhaisen tuen 

palvelut

3. sektorin 

palvelut

Liikkuvat ja 

jalkautuvat 

palvelut

Pelastuspalvelut



Katsaus kansallisesti valmisteltuun 

yhdyspintojen tiekarttaan
4
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Alueellisen toimeenpanon tiekartta

Hallinto, talous ja 

tukipalvelut
Johtaminen ja 

osaaminen

E. Viestintä, osallisuus

ja demokratia

Palveluiden 

järjestäminen

A. Kyvykkyydet

C. Palvelutuotannon organisointi 

ja johtaminen

B. Johtamisrakenteet ja 

johtamisen välineet

D. Tiedolla johtaminen ja 

tietopohjat

A. Hallinnon rakenteet, 

toiminnan järjestäminen ja 

demokratia

Yhdyspinnat ICT

B. Konsernitalous

C. Henkilöstön asiat ml. siirrot

D. Sopimukset

E. Hallinnolliset tukipalvelut

F. Omaisuus ja toimitilat 

G. Asianhallinta

H. Tietohallinnon organisointi

B. Toimintaympäristö 

ja sen turvallisuus

F. Tuotannon ohjaus

D. Järjestettävät 

palvelut ja palveluiden 

yhdenmukaistaminen

A. Väestön palvelutarve

C. Järjestämisen reunaehdot 

E. Hankinnat

G. Integraatio, koordinaatio ja 

yhteistyö

A. Järjestäminen, tuotannon 

ohjaus ja hallintorakenteet

B. Johtaminen ja verkostotyö

C. Kyvykkyydet ja resursointi

D. Henkilöstö ja 

sidosryhmäosallisuus

E. Tiedolla johtaminen ja 

tietojärjestelmät

D. ICT-infra

C. Toimialasidonnaiset järjestelmät

B. Toimialariippumattomat 

järjestelmät

A. Hallinnolliset tehtävät

E. ICT-infran järjestelmät
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Yhdyspintojen tiekartta

A. Järjestäminen, 

tuotannon ohjaus 

ja hallintorakenteet

B. Johtaminen ja 

verkostotyö
C. Kyvykkyydet ja resursointi

D. Henkilöstö ja 

sidosryhmäosallisuus

E. Tiedolla johtaminen ja 

tietojärjestelmät

1. Osaamisen siirtymisen ja 

säilymisen varmistus 

yhdyspintatoiminnoissa 

henkilöstösiirtojen myötä

1. Tiedolla johtamisen 

tarpeiden tunnistaminen sekä 

kehityssuunnitelman 

laatiminen

1. Yhdyspintatoimintojen 

määrittäminen

2. Verkostojen ja rakenteiden 

vastuutahojen ja toimijoiden 

määritys toimintamalleittain

2. Tiedolla johtamisen 

mittariston rakentaminen 

yhdyspintatoimintoihin

2. Yhdyspintatoimintoihin 

tarvittavien rakenteiden 

valmistelu

1. Yhteisen johtamisen ja 

kehittämisen tavoitteiden ja 

periaatteiden suunnittelu

3. Yhteisen luottamuksen sekä 

toimintakulttuurin 

vahvistaminen ja 

rakentaminen

2. Sidosryhmien osallisuuden, 

vuorovaikutuksen ja 

muutostuen turvaaminen 

yhdyspintatoiminnoissa

3. Tietojärjestelmien 

kartoittaminen sekä 

muutostarpeiden identifiointi

1. Henkilöstön osallisuuden, 

vuorovaikutuksen ja 

muutostuen turvaaminen 

yhdyspintatoiminnoissa

3. Yhdyspintatoimintoihin 

liittyvien sopimusten ja muiden 

velvoittavien dokumenttien 

laatiminen

4. Yhdyspintatoimintojen 

ohjaus- ja 

seurantamekanismien 

rakentaminen

5. Yhdyspintatoimintojen 

asiakaspolkujen kuvaaminen 

sekä tiedonkulun linkittäminen 

tähän

2. Sovitaan johtamisen ja 

yhteisen kehittämisen 

rakenteista 

yhdyspintatoiminnoissa

4. Yhdyspintatoimintojen 

tietojärjestelmien 

omistajuuskysymysten ja 

käyttäjäroolien tunnistaminen

3. Verkostojohtamisen 

rakenteiden suunnittelu ja 

toimeenpano sekä edelleen 

kehittäminen

HTT J&O Järjestäminen Yhdyspinnat ICT

Tehtäväkokonaisuus Tehtävä Kriittinen osatehtäväEi-kriittinen osatehtävä Osatehtävät, joista tulisi aloittaa ensimmäisenä
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1. Yhdyspintatoimintojen 

määrittäminen

3. Yhdyspintatoimintoihin liittyvien 

sopimusten ja muiden velvoittavien 

dokumenttien laatiminen

4. Yhdyspintatoimintojen ohjaus- ja 

seurantamekanismien rakentaminen

1.1. Yhdyspintatoimintojen ja -

prosessien lähtötilanteen 

tunnistaminen

2.1. Varmistetaan yhdyspintatoimintoja koskeva osaaminen 

ja edustus mukaan VATE:n rakenteisiin

4.1. Huomioidaan yhdyspintatoimintojen 

näkökulma kustannuspaikkarakenteita 

sekä taloudellisia laskenta- ja 

seurantamenettelyjä laadittaessa

1.2. Yhdyspintatoimintojen ja -

prosessien tunnistaminen ja 

määrittäminen paikallisten tarpeiden 

mukaisesti

4.2. Varmistetaan kustannus-vaikuttavan 

toiminnan edellytykset sekä arviointi- ja 

seurantamalli yhdyspintatoiminnoissa

1.3. Yhdyspintatoimintoihin liittyvien 

muutosten kartoittaminen sekä 

suunnittelu ja toteutus alueen 

tarpeiden mukaisesti

2.2. Perustetaan tarvittaessa alueelliset työryhmät erityisten 

yhdyspintakysymyksien käsittelyyn, huomioiden alueen 

kaikki kunnat ja eri sektoreiden jo olemassa olevat rakenteet

4.3. Sovitaan yhteiset suuntaviivat ja 

painopistealueet hyvinvointialueen ja 

kuntien yhdessä tehtävälle alueelliselle 

hyvinvointikertomukselle ja suunnitelmalle

4.4. Luodaan toimintamalli yhdys-

pintatoimintojen omavalvontaan, 

seurantaan ja yhteiseen 

tavoitteenasetantaan 

4.5. Selvitetään yhdyspinta-toimintojen 

häiriötilanteiden ja poikkeusolojen 

valmiussuunnittelun tarve

4.6. Sovitaan toimintaperiaatteet 

yhdyspintatoiminnoissa erityis-tilanteita 

varten (esim. nopea reagointi 

resurssitarpeissa alueen johonkin 

toimintoon) 

A. Järjestäminen, tuotannon ohjaus ja hallintorakenteet

HTT J&O Järjestäminen Yhdyspinnat ICT

2. Yhdyspintatoimintoihin tarvittavien rakenteiden 

valmistelu

2.3. Määritellään yhdyspintatoiminnoille ja -tehtäville kunnan 

ja hyvinvointialueen sekä muiden toimijoiden kesken selkeät 

vastuut ja yhteistyön rakenne (siltä osin kuin lainsäädäntö ei 

tätä määrittele)

2.4. Valmistellaan tarvittavat tehtäväkohtaiset rakenteet 

yhdyspintojen näkökulmasta (kts. tarkempi listaus). 

Tarvittavat rakenteet voivat vaihdella merkittävästi alueittain.

2.5. Laaditaan yhteensovittava suunnitelma palveluista 

asiakastarpeisiin vastaamiseksi, vastuunjaon määrittely 

2.6. Selvitetään alueellisesti yksityisen ja kolmannen 

sektorin roolit kuntien ja kuntayhtymien palvelun-tarjonnassa 

ja ohjaus yhdyspintatoiminnoissa

2.7. Ennakoidaan yhdyspintatoimintojen palveluiden tarvetta 

sekä järjestämisen ja tuotannon sopeutusta (yhteistyö 

järjestämisen valmisteluryhmän kanssa)

3.1 Dokumentoidaan 

yhdyspintatoiminnoissa toimivien tahojen 

vastuut ja toimintamallit

3.2. Määritellään viranomais-yhteistyön 

mallit keskeisimpiin 

yhdyspintatoimintojen kysymyksiin

3.3. Varmistetaan yhdyspinta-toimintojen 

näkökulmien huomiointi 

palvelustrategiassa ja muissa ohjaavissa 

asiakirjoissa 

3.4. Tunnistetaan yhdyspinta-

kokonaisuudet, jotka vaativat sopimista 

sekä toiminnat, jotka vaativat oman 

sopimuksen

3.5. Ennakkovalmistellaan ja laaditaan 

tunnistetut sopimukset

3.6. Kartoitetaan olemassa olevat 

taloudelliset kannustimet ja sopimukset 

sekä kustannusten jaon mallit 

yhdyspintatoiminnoissa 

1.4. Kartoitetaan erillislakien piirissä 

olevat kuntia ja hyvinvointialueita 

koskevat yhteistyövelvoitteet

Tehtäväkokonaisuus Tehtävä Kriittinen osatehtäväEi-kriittinen osatehtävä Osatehtävät, joista tulisi aloittaa ensimmäisenä

Käsitelty tämän selvityksen 

työpajakokonaisuuksissa

Tästä on tehty selvitys 

kansallisella tasolla

Taustoitettu tämän selvityksen 

työpajakokonaisuuksissa
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B. Johtaminen ja verkostotyö

1. Yhteisen johtamisen ja kehittämisen tavoitteiden 

ja periaatteiden suunnittelu

3. Verkostojohtamisen rakenteiden suunnittelu ja 

toimeenpano sekä edelleen kehittäminen

1.1. Tunnistetaan verkostojohtamisen mahdollisuudet 

hyvinvointialueen perustamisessa ja kehittämisessä

1.3. Määritellään yhteisen johtamisen ja kehittämisen 

tavoitteet yhdyspintatoiminnoissa osana muuta 

hyvinvointialueen ja kuntien johtamista

1.2. Tunnistetaan keskeiset toimijat joiden kanssa 

yhteisen johtamisen tavoitteita määritellään

1.4. Määritellään toimintamallit ja sisältö 

yhteistyörakenteissa toimimiseen

1.5. Määritellään yhteisen johtamisen ja kehittämisen 

toimintaperiaatteet ja käytännöt yhdyspintatoiminnoissa

2. Sovitaan johtamisen ja yhteisen kehittämisen 

rakenteista yhdyspintatoiminnoissa

2.1. Määritellään hyvinvointialueen 

johtamisjärjestelmään rakenteet alueellisen 

hyvinvointikertomus ja -suunnitelma -asiakirjan laatimiseen 

ja toimeenpanoon

2.2. Määritellään tarvittavat yhteistyöryhmät ja verkostot 

yhdyspintatoimintojen ja johtamisen näkökulmasta alueellisesti

HTT J&O Järjestäminen Yhdyspinnat ICT

2.3. Pidetään hyvinvointialueen, kuntien sekä muiden 

hyvinvoinnin edistämistyötä tekevien kanssa vähintään kerran 

vuodessa neuvottelu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 

tavoitteista, toimenpiteistä, yhteistyöstä ja seurannasta

2.4. Pidetään hyvinvointialueen ja alueen kuntien väliset 

neuvottelut vähintään valtuustokausittain tehtävien 

hoitamiseen liittyvästä yhteistyöstä, tavoitteista ja työnjaosta

2.5. Varmistetaan järjestöjen, kuntien ja hyvinvointialueiden 

keskinäisen yhteistyö ja järjestöjen toimintaedellytykset

2.6. Mahdollistetaan paikallisten ja alueellisten yhteisöjen ja 

yhdistysten osallisuus yhdyspintatoimintoihin

3.1. Tunnistetaan olemassa olevat vapaaehtoiset 

verkostot ja hyödynnetään niitä yhdyspintayhteistyössä 

ja -rakenteessa alueellisten käytäntöjen mukaisesti

3.2. Rakennetaan yhteistyötä yhdyspintatoimintoihin 

verkostojohtamisen keinoin; tavoitteiden, 

toimintatapojen sekä seurannan määrittely 

tarkoituksenmukaisiin tehtäväkokonaisuuksittain

3.3. Määritellään ja sovitaan monituottajamallilla 

toimivien tuottajien verkostojohtamisen tapoja 

yhdyspintatoiminnoissa

3.4. Hyödynnetään yhdyspintatoimintojen 

vertaiskehittämistä kuntien välillä yhteistyössä 

hyvinvointialueen kanssa

Tehtäväkokonaisuus Tehtävä Kriittinen osatehtäväEi-kriittinen osatehtävä Osatehtävät, joista tulisi aloittaa ensimmäisenä

Käsitelty tämän selvityksen 

työpajakokonaisuuksissa

Käsitelty tämän selvityksen 

työpajakokonaisuuksissa

Käsitelty tämän selvityksen 

työpajakokonaisuuksissa
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C. Kyvykkyydet ja resursointi

1. Osaamisen siirtymisen ja säilymisen 

varmistaminen yhdyspintatoiminnoissa 

henkilöstösiirtojen myötä

3. Yhteisen luottamuksen sekä toimintakulttuurin 

vahvistaminen ja rakentaminen

1.1. Hyödynnetään tehtyjä selvityksiä liittyen osaamis-

ja työvoimatarpeeseen sekä ammatillisen osaamisen 

kehittämiseen kunnan toimijoiden kanssa

1.3. Luodaan yhdyshenkilötoimintamalli yhteisen 

työskentelyn ja osaamisen siirron ja kehittämisen tueksi

1.2. Hyödynnetään tehtyjä selvityksiä kuntiin jäävästä 

henkilöstöstä, ja laaditaan henkilöstön siirron ja 

pysymisen vaikutusarviot yhdyspintatoimintoihin

1.4. Toteutetaan tarvittavat rekrytoinnit ja osaamisen 

siirrot sekä varmistetaan kuntiin jäävän henkilöstön 

osaaminen

1.5. Varmistetaan pelastustoimen yhteistoimintamallit 

yhdyspintatoiminnoissa

2. Verkostojen ja rakenteiden vastuutahojen sekä 

toimijoiden määrittäminen toimintamalleittain

2.1. Tunnistetaan verkostojen keskeiset toimijat (ml. 3. 

sektori) ja sovitaan yhteistyön vastuut

2.2. Määritellään tarvittavien verkostojen ja rakenteiden 

vastuuhenkilöt osaamisen ja yhteisen työn jakamiseksi 

yhdyspintatoiminnoissa

HTT J&O Järjestäminen Yhdyspinnat ICT

2.3. Kuvataan poikkihallinnollisen työn vastuutahot ja -

toimijat hyvinvointialueella, kunnissa, 3. sektorin 

toimijoissa sekä yrityskentässä

3.1. Varmistetaan asiakkuuksien vastuutahot 

yhdyspintatoiminnoissa (esim. asiakaspolkujen 

kuvaaminen)

3.2. Sanoitetaan yhteisen asiakkaan näkökulmaa 

kaikessa tekemisessä ja rakennetaan luottamusta ja 

sitoutumista yhteiseen tekemisen kautta

3.3. Luodaan yhtenäistä ja hyväksyvää 

toimintakulttuuria yhteisen asiakkaan parhaaksi. 

Kuvataan pelisäännöt ja tuodaan yhteen parhaat 

käytännöt eri organisaatioista 

3.4. Laaditaan toimintamalli osaamisen kehittämiseen 

verkostojohtamisessa ja yhdyspintakysymyksissä

Tehtäväkokonaisuus Tehtävä Kriittinen osatehtäväEi-kriittinen osatehtävä Osatehtävät, joista tulisi aloittaa ensimmäisenä

Taustoitettu tämän selvityksen 

työpajakokonaisuuksissa

Taustoitettu tämän selvityksen 

työpajakokonaisuuksissa

Kartoitettu / taustoitettu tämän 

selvityksen 

työpajakokonaisuuksissa
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D. Henkilöstö ja sidosryhmäosallisuus

1. Henkilöstön osallisuuden, vuorovaikutuksen ja muutostuen 

turvaaminen yhdyspintatoiminnoissa

2. Sidosryhmien osallisuuden, vuorovaikutuksen ja muutostuen 

turvaaminen yhdyspintatoiminnoissa

1.1. Suunnitellaan henkilöstön osallistamisen keinot valmistelun eri vaiheissa 

huomioiden yhdyspintatoiminnoissa tapahtuvat muutokset 

1.2. Ylläpidetään vuoropuhelua henkilöstön kanssa yhdyspintatoiminnoissa 

tapahtuvista muutoksista

HTT J&O Järjestäminen Yhdyspinnat ICT

2.1. Määritellään yhdyspintatoimintojen sidosryhmäviestinnän tavoitteet

2.2. Suunnitellaan yhdyspintatoimintojen sidosryhmäviestinnän ja 

osallisuuden keinot ja toteutus jatkuvan vuoropuhelun ylläpitämiseksi (mm. 

järjestökentän sekä kunnan ja hyvinvointialueen yhteistilaisuudet 

yhdyspintakysymyksissä)

2.3. Suunnitellaan jatkuvan vuorovaikutuksen keinojen ja kanavien  

käyttöönotto ja muutostuen malli sekä turvaaminen osana yhdyspintojen 

toimeenpanoa

2.4. Osallistetaan sidosryhmiä hyvinvointialueen ja kuntien 

hyvinvointikertomusten ja -suunnitelmien valmisteluun ja toimeenpanoon 

sekä yhdyspintatoimintoihin liittyvään kehittämiseen

Tehtäväkokonaisuus Tehtävä Kriittinen osatehtäväEi-kriittinen osatehtävä Osatehtävät, joista tulisi aloittaa ensimmäisenä
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4. Yhdyspintatoimintojen tieto-

järjestelmien omistajuuskysymysten 

ja käyttäjäroolien tunnistaminen

4.1. Valmistellaan yhdyspinta-

toiminnoissa tarvittavien 

tietojärjestelmien omistajuus-

kysymykset ja sopimukset ml. 

rekisteripito- ja omistajuusvelvoitteet 

4.2. Suunnitellaan 

yhdyspintatoiminnoissa tarvittavien 

tietojärjestelmien käyttäjäroolitukset

E. Tiedolla johtaminen ja -järjestelmät

HTT J&O Järjestäminen Yhdyspinnat ICT

3. Tietojärjestelmien 

kartoittaminen sekä 

muutostarpeiden identifiointi

3.1 Huomioidaan yhdyspinta-

toimintoja ohjaava lainsäädäntö 

kaikessa suunnittelussa

3.2. Varmistetaan tietojen hallinnan 

ja luovuttamisen menettelyt 

yhdyspintatoiminnoissa

3.3. Kartoitetaan yhdyspinta-

toimintojen käytössä olevat 

tietojärjestelmät sekä identifioidaan 

muutostarpeet toiminnoittain 

3.4. Laaditaan toimintamallit ja 

ohjeet tietojen saamiseksi yli 

hyvinvointialue- ja kuntarajojen 

3.5.Yhtenäistetään 

kirjaamiskäytäntöjä alueellisesti

3.6. Määritellään ja toteutetaan 

verkostojohtamisen viestintä- ja 

työskentelyalustat tarpeen mukaan

1. Tiedolla johtamisen tarpeiden 

tunnistaminen sekä 

kehityssuunnitelman laatiminen

1.1. Kartoitetaan nykytilanne 

tietojohtamisen malleista 

yhdyspintatoiminnoissa

1.2. Tunnistetaan tiedolla 

johtamisen kehittämistarpeet ja 

laaditaan kehityssuunnitelmat 

yhdyspintatoiminnoittain

1.3. Kartoitetaan alueellisen 

tietopalvelun sekä data- ja 

tietohallinnan strategian laadinnan 

tarve yhdyspintatoimintoihin 

1.4. Kartoitetaan tiedon 

kokoamiseen, siirtoon ja 

viestimiseen liittyvät  

asiakirjapohjat ja järjestelmät  

käyttäjäryhmittäin 

2. Tiedolla johtamisen mittariston 

rakentaminen 

yhdyspintatoimintoihin

2.1. Tunnistetaan käytössä olevat 

yhdyspintatyötä kuvaavat mittarit 

alueilla sekä määritetään 

muuttuvaan tarpeeseen tarvittavat 

mittarit strategiselle ja 

operatiiviselle tasolle (toiminta, 

talous, henkilöstö jne.)

2.2. Vaikuttavuuden mittaamisen 

elementtien toteuttaminen yhdys-

pintatoimintoihin sekä 

kokemuspohjaisen tiedon 

hyödyntäminen

2.3. Hyödynnetään monipuolista 

analytiikkaa yhdyspintatoimintoihin 

liittyvien asukas-/asiakasryhmien 

palvelutarpeen ennustamisessa ja 

toiminnan vaikuttavuuden 

seurannassa

5. Yhdyspintatoimintojen 

asiakaspolkujen kuvaaminen sekä 

tiedonkulun linkittäminen tähän

5.1. Kuvataan tarvittavat 

yhdyspintatoimintojen asiakaspolut 

ja siirtymät

5.2. Kuvataan tiedonkulku ja 

tietojärjestelmien käyttötavat osaksi 

asiakaspolkuja

1.5. Mahdollistetaan 

sopimuskumppaneiden ohjaus ja 

valvonta tiedolla johtamisen keinoin

1.6. Huomioidaan 

tietoturvakysymykset osana tiedolla 

johtamisen kokonaisuutta

Tehtäväkokonaisuus Tehtävä Kriittinen osatehtäväEi-kriittinen osatehtävä Osatehtävät, joista tulisi aloittaa ensimmäisenä
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Esimerkkejä konkreettisista yhdyspintatoiminnoista, joissa valmistelutyötä tehtävä alueilla 

– listaus ei ole kattava ja sisällöt vaihtelevat alueittain 

HTT J&O Järjestäminen Yhdyspinnat ICT

Yhdyspintatoiminnot voivat olla esimerkiksi:

• Lapsiperheiden palvelut sivistys- ja hyvinvointityön kokonaisuudessa, oppilashuolto  

• Elintapaneuvonta, toimintakyvyn edistäminen

• Ehkäisevä päihdetyö 

• Kulttuurihyvinvointipalvelut  

• Arjen turvallisuuden edistäminen, lähisuhdeväkivallan ehkäisy

• Työllisyyden edistäminen (esim. lakisääteisen monialaisen yhteistyön suunnittelu ja toimenpano, lakisääteisten yhteisten asiakassuunnitelmien 

laatiminen mm. aktivointisuunnitelmat, hyvinvointialueen osatyökykyisten tuki ja kuntouttavan työtoiminnan suhde kunnan työll isyyden 

edistämiseen, hoitamiseen sekä vaikeasti työllistyvien tukeen)

• Kotouttaminen. Huomioiden myös yhdyspinta maahanmuuttajien te-palveluihin (maahanmuuttajien osaamiskeskusten sote-palvelut), osallistuminen 

kotouttamisohjelman laatimiseen

• Sote-palveluverkon yhteys kaavoitukseen, maankäyttöön ja asumiseen (esim. asumispalvelujen ratkaisut ja tarpeet sekä kunnan 

asumisympäristöjen suunnittelun ja esteettömyyskysymykset)

• Saavutettavuuskysymykset sote-palveluihin (esim. kunnan joukkoliikenne ja tieverkosto sekä hyvinvointialueen asiointialueet ja toimipisteet, 

vammaispalveluiden kuljetukset ja ensihoito)

• Osallisuuden edistäminen, järjestöjen toimintaedellytysten turvaaminen 

• Hyvinvointialueen antama tuki kuntien hyte-työhön ja järjestökoordinaatioon

• Yhteistyö ympäristöterveydenhuoltoon terveydensuojelun, tupakkavalvonnan, eläinlääkintähuollon ja elintarvikevalvonnan näkökulmista

• Yhteistyö laajemmalla alueella eli YTA:n kanssa esim. vaativan sosiaalihuollon palveluissa (ml. YTA-tasoinen OT:n rakentaminen) -> tämä 

valmistelun myöhemmässä vaiheessa.

Tämä kansallisesti 

valmisteltu lista on toiminut 

pohjana tämän selvityksen 

työpajoissa käytettyihin 

yhdyspintatoimintojen 

kokonaisuuksiin



Nykytilan kuvaus ja keskeiset yhdyspinnat5



Nykytilakartoitus
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2

• NHG toteutti viisi asiantuntijahaastattelua tämänhetkisten yhdyspintatoimintojen kartoittamiseksi, sekä tulevaisuuden toiveiden 
ja haasteiden selvittämiseksi 

Nykytilakartoitus on tehty seuraavia menetelmiä hyödyntäen:

Haastatteluilla

3
• Yhteisen työpajan aikana osallistujia pyydettiin määrittelemään keskeisten yhdyspintojen nykyiset rakenteet ja erot niiden 

johtamisessa Etelä-Savon alueella

• Työpajassa ilmeni, että Etelä-Savossa on maakunnanlaajuisia verkostoja lapsiperheiden hyvinvoinnin tukemiseen, 
elintapaneuvontaan ja toimintakyvyn edistämiseen sekä kulttuurihyvinvointiin liittyen

• Mahdollinen tarve alueellisille verkostoille tunnistettiin osallisuuden edistämiseen, arjen turvallisuuden edistämiseen, 
ehkäisevään työhön ja työllisyyden edistämiseen liittyen

• Todennäköinen tarve alueellisille verkostoille tunnistettiin hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, sote-palveluiden 
saavutettavuuteen, kotouttamiseen sekä palveluverkon yhteys kaavoitukseen, maankäyttöön ja asumiseen liittyen

Työpajatyöskentelyllä

1

• NHG on perehtynyt Etelä-Savon alueen paikallispiirteisiin sekä yhdyspintatyöhön lukemalla julkisia raportteja, suunnitelmia ja 
arviointeja alueen yhdyspintatoiminnasta

Taustamateriaaliin tutustuminen



Haastateltavat
NHG on haastatellut viisi asiantuntijaa, jotka edustivat eri tahoja ja näkökulmia

Nimi Titteli Organisaatio

Seija Laitinen Nuoriso- ja 

hyvinvointikoordinaattori

Pieksämäki

Arja Väänänen Hyvinvointikoordinaattori Mikkeli

Seppo Lokka Pelastusjohtaja Etelä-Savon pelastuslaitos

Eeva Häkkinen Vanhus- ja vammaispalvelujen 

johtaja ja hyvinvointikoordinaattori

Essote

Eveliina Pekkanen Kehittämispäällikkö Etelä-Savon maakuntaliitto

Haastateltavilta kysyttiin mm. 

paikallisista eriäväisyyksistä 

yhdyspintatyöhön liittyen, kansallisesti 

valmistellusta alueellisesta tiekartasta 

sekä tulevaisuuden 

yhdyspintatoiminnoista 



Haastattelujen yhteenveto
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1

• Määritellään yhdessä käsitteet, jotta varmistetaan puhuvamme samoista asioista

NHG toteutti viisi haastattelua tämänhetkisten yhdyspintatoimintojen kartoittamiseksi, sekä 

tulevaisuuden toiveiden ja haasteiden selvittämiseksi. 

Yhteenveto haastatteluiden keskeisimmistä nostoista: 

Keskeisten käsitteiden yhteinen määritteleminen ja selkeyttäminen

2
• Yhteisten tavoitteiden ja toimintatapojen määritteleminen, selkeiden roolitusten ja mandaattien laatiminen sekä 

osallisuuden ja yhteistyön lisääminen

• Jaetaan hyviä käytäntöjä eri yhdyspintojen välillä ja avataan keskustelua maakunnaallisen yhteistyön 
tulevaisuudesta

Yhteisen toiminnan kehittäminen ja yhteistyön lisääminen

3

• On tunnistettu toiminnan laajuus sekä monialaisuus, josta toivotaan pidettävän kiinni

• Kaikkien toimijoiden ja kuntalaisten osallistaminen laajaan valmistelutyöhön

Yhdyspintatoimintojen tarkoituksen määrittäminen sekä osallistamisen lisääminen ja varmistaminen

Olemme käsitelleet kaikki 

kolme kategoriaa yhteisissä 

työpajakokonaisuuksissamme



Yhteenveto yhdyspintakohtaisesta verkostokartoituksesta
Yhdyspinta Yhteenveto ja johtopäätös Puute / uuden rakenteen tarve 

Liikennevalo-värikoodilla nykyinen indikaatio statuksesta

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Erillisiä paikallisia HYTE-työryhmiä on useita. Koko maakunnan 

kattavaa HYTE-verkostoa ei toistaiseksi ole

Koko Etelä-Savon alueen kattava HYTE-toimijoiden verkosto

Osallisuuden edistäminen

Osallisuuden edistämisen verkostoja on kokonaisuudessaan 

useita ja Etelä-Savon maakuntaliitto koordinoi useita koko 

maakunnan kattavia verkostoja

Maakuntaliiton rooli koordinoijana hyvinvointialueen muodostamisen 

jälkeen tulee selvittää. Osin toiminta täytynee osin uudelleen järjestää / 

laajentaa koko alueen kattavaksi

Lapsiperheiden hyvinvoinnin tukeminen
Etelä-Savon laajuisia lapsiperheiden hyvinvointia tukevia 

verkostoja on useita ja kunnilla on näiden lisäksi omia lape-ryhmiä

Koko Etelä-Savon alueen kattavia lape-verkostoja on runsaasti

Elintapaneuvonta ja toimintakyvyn 

edistäminen

Alueellinen (lähes koko alueen kattava) elintapaohjauksen 

verkosto löytyy. Alueellista ravitsemusterveyden edistämisen 

ryhmää ei ole

Ehdotetaan koottavaksi alueellinen ravitsemusterveyden yhteistyöryhmä

Elintapaohjauksen verkosto löytyy

Arjen turvallisuuden edistäminen
Nykyisellään koko maakunnan kattavia verkostoja on melko vähän. 

Kunnilla on laajasti omia verkostoja

Useat kuntakohtaiset ja toimijakohtaiset verkostot voisi mahdollisesti 

laajentaa koko maakunnan kattaviksi verkostoiksi

Ehkäisevä työ

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyssä on jo koko maakunnan kattavaa 

toimintaa. Kunnilla ja paikallisemmilla alueilla on laajalti omia 

ehkäisevän työn verkostoja

Varsinaista koko maakunnan laajuista ehkäisevä työn verkostoa ei ole.

Useat kuntakohtaiset ja toimijakohtaiset verkostot voisi mahdollisesti 

laajentaa koko maakunnan kattaviksi verkostoiksi

Kulttuurihyvinvointi Taikuhyve on alueellinen verkosto ---

Sote-palveluiden saavutettavuus
Ei maakunnallisia verkostoja Saavutettavuutta tulisi miettiä ja suunnitella laajalla näkökulmalla ja 

yhdessä sote-palveluverkon kehittämisen kanssa

Palveluverkon yhteys kaavoitukseen, 

maankäyttöön ja asumiseen

Ei koko hyvinvointialueen tasoisia verkostoja Todennäköinen tarve alueelliselle verkostolle

Työllisyyden edistäminen
Työllisyyden kuntakokeilusta on maakunnallinen ohjausryhmä. 

Lisäksi TYP maakunnallinen johtoryhmä

TYP maakunnallinen johtoryhmä koko alueella, mahdollisesti tarve muille 

maakunnallisille verkostoille

Kotouttaminen
Maahanmuuttajatoimijoiden verkosto löytyy maakunnan alueelta 

(alettu aktivoimaan)

Mahdollisesti tarve laajentaa alueellisia verkostoja

Ikääntyneiden hyvinvoinnin tuki
Omaishoidon osalta löytyy maakunnallinen verkosto. Aktivoidaan 

alueellinen vanhustyön osaamisverkosto. 

Tarve aktivoida verkostoja ja hyödyntää olemassa olevia työkaluja

Huomionarvoista on, että johtopäätökset rakenteen tarpeesta on suhteutettu siihen, onko alueella koko Etelä-Savon hyvinvointialuetta kattava rakenne.



Tulevaisuuden tavoitekuva6



Tulevaisuuden visioinnin kuvaus 
(TP1)
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• Määritetään tavoitekuvaa (visiota) eri toimintojen yhdyspintarakenteelle

• Lähdetään hahmottamaan tulevaisuuden tavoitetilaa sekä muutostarpeita koskien nykyisiä rakenteita

• Pohjana tehdylle työlle toimivat nykyiset yhdyspintakohtaiset rakenteet ja verkostot

Tehdyn työn 

kuvaus



Yhteenveto yhdyspintakohtaisesta tulevaisuuden 
tavoitekuvasta
Yhdyspinta Tavoiteltavia kokonaisuuksia Keskeiset muutoskohteet

Hyvinvoinnin ja terveyden 

edistäminen

Toivotaan selkeää rakennetta, työnjaon selkeytystä, yhteisiä tavoitteita sekä mittareita Yhteisen hyvinvointisuunnitelman laatiminen, yhteisten tavoitteiden 

määrittäminen ja niihin sitouttaminen sekä rakenteiden ja tehtävien 

selkeyttäminen koko maakunnan alueella

Osallisuuden edistäminen
Toivotaan osallisuustyön vahvistamista, vakinaistamista ja kaikkien toimijoiden yhteistyön 

kehittämistä

Päällekkäisten toimintojen karsiminen, yhteisten tavoitteiden luominen sekä 

kaikkien toimijoiden ja vaikuttamistoimielinten täysimääräinen hyödyntäminen

Lapsiperheiden hyvinvoinnin 

tukeminen

Toivotaan matalan kynnyksen ja varhaisen tuen palveluiden kehittämistä, sähköisen 

perhekeskuksen maakunnallista käyttöönottamista sekä yhteisen maakunnallisen 

toiminnan jatkamista

Sähköisten palveluiden kehittäminen ja käyttöönotto, yhteisen maakunnallisen 

toiminnan jatkaminen

Elintapaneuvonta ja 

toimintakyvyn edistäminen

Toivotaan yhteistyön ja verkostotoiminnan kehittämistä, elintapaohjauksen liittämistä 

lasten ja nuorten luontaisiin elinympäristöihin sekä lisää systemaattisuutta palveluihin

Elintapaohjauksen sisällön kehittäminen ja kouluttaminen sekä 

elintapaohjauksen toimintakentän laajentaminen lasten ja nuorten palveluihin. 

Ehdotetaan koottavaksi alueellinen ravitsemusterveyden yhteistyöryhmä. 

Arjen turvallisuuden 

edistäminen

Toivotaan tiiviimpää yhteistyötä, maakunnallista koordinaatiota sekä riittävien palveluiden 

ja ehkäisevän työn toteutumista. Arjen turvallisuuden edistämisen ja ehkäisevän työn 

terminologiaa kannattaa täsmentää, osin päällekkäistä.

Huoli-ilmoituksen hyödyntäminen, sähköisen lastensuojeluilmoituksen 

käyttöönotto sekä avuntarpeessa olevien henkilöiden tavoittamisen 

varmistaminen

Ehkäisevä työ
Toivotaan isompaa roolia ehkäisevälle päihdetyölle, hyvinvointialuetasoisesti toimivaa 

järjestökoordinaatioita sekä liikkuvaa nuorisotyötä sinne, missä ei ole nuorisotiloja

Kaikkien toimijoiden ja palveluiden läpileikkaavuuden ymmärtäminen sekä 

niiden taso, toiminnan jäsentäminen ja koordinaation kuvaaminen

Kulttuurihyvinvointi
Toivotaan kulttuurin, taiteen ja luovien keinojen hyödyntämistä läpileikkaavasti 

organisaatiorajat ylittäen

-

Sote-palveluiden 

saavutettavuus

Toivotaan tieliikenneverkon kunnostamista, julkisten liikenneyhteyksien tukea palveluiden 

saavutettavuuden edistämiseksi sekä verkkopalveluiden saavutettavuuden ja 

esteettömyyden varmistamista

Sähköisten palveluiden kehittäminen sekä hyödyntäminen koko maakunnassa. 

Kehitystyö kannattaa linkittää sote-palveluverkon kehittämiseen

Palveluverkon yhteys 

kaavoitukseen, maankäyttöön 

ja asumiseen

Toivotaan asumismahdollisuuksien parantamista jälkihuollon asiakkaille sekä parempaa 

yleistä saavutettavuutta eri kieliryhmille

Kehitystyö kannattaa linkittää sote-palveluverkon kehittämiseen

Työllisyyden edistäminen

Toivotaan yhteisiä toimintamalleja, työkyvyn tuen palvelukokonaisuuden laajentamista 

kaikille tarpeessa oleville työikäisille sekä nuorten työllisyyspalveluiden palvelupolkujen 

kehittämistä

Tasalaatuisten maakunnallisten palveluiden ja palvelukokonaisuuksien 

kehittäminen ja laajentaminen sekä tehtävien määritteleminen

Kotouttaminen
Toivotan maakunnallista maahanmuuttopalveluiden yksikköä, asennekasvatusta, 

selkokielisyyttä sekä yleisen saavutettavuuden varmistamista eri kieliryhmille

Keskitetty ja asianmukainen asiakasohjaus sekä maakunnallinen 

yhteistyörakenne

Ikääntyneiden hyvinvoinnin 

tuki

Toivotaan ikääntyneiden viriketoimintaa, kotona asumisen ja arkiteknologian tukea sekä 

alueellisen vanhustyön osaamisverkoston aktivointia.

Aktivoida verkostoja ja hyödyntää olemassa olevia työkaluja



Yhdyspinta Tavoiteltavia kokonaisuuksia Keskeiset muutoskohteet Johtopäätös

Hyvinvoinnin ja 

terveyden edistäminen

”Toimintakyvyn ylläpitäminen kaikkina 

          ”  ”Ohjaamotoiminnan kehittäminen 

kaikkien 18-30                           ” 

”D   - ym. Syrjäytymisen ehkäiseminen”  

”                                             

sivistystyön roolien ja työnjaon selkeytys” 

”Ennaltaehkäisevän toiminnan vahvistaminen 

kaikilla hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osa-

        ”  ”Tiedolla johtamista              ”  

”Yhteiset mittarit            ”  ”Selkeä 

rakenne” 

”Yhteiset tavoitteet”

”Yhteinen hyvinvointisuunnitelma. Yhteiset 

                                      ”  

”Mitattavissa olevat tavoitteet, ei 

              ”  

”                                              

irrallinen hyte-suunnitelma ei vaikuta toimintaan, 

jos ei tavoittein sidottu talousarvioon”  

”Tavoitteiden tulisi olla ilmiölähtöisiä, jotta ne 

                                             ” 

”Hytetyössä päällekkäisyyksien karsiminen ja 

hyten rakenteet selkeiksi ”

• Toivotaan selkeää rakennetta, 

työnjaon selkeytystä, yhteisiä 

tavoitteita sekä mittareita koko 

maakunnan alueella

• Keskeisinä muutoskohteina 

nähdään yhteisen 

hyvinvointisuunnitelman 

laatiminen, yhteisten tavoitteiden 

määrittäminen ja niihin 

sitouttaminen sekä rakenteiden ja 

tehtävien selkeyttäminen

Osallisuuden 

edistäminen

Esim. asiakasneuvostot 

ja -raadit, 

järjestöyhteistyö, 

järjestöjen tukeminen

”K                    osallisuustyön 

vahvistaminen”  ”Digituen kytkeytyminen mm. 

                   ”  

”Sähköinen asiakasraati”  ”Monialaisuus nuorten 

                                ”  

”            yhteistyötä rakennettava           ”  

”M                                          

osallisuustyö vakinaistettava”  

”Järjestöyhteistyön ja esimerkiksi maakunnallisen 

järjestöneuvottelukunnan toiminnan 

vahvistaminen ”  ”YhES-järjestötietoalustan

jatkokehittäminen, hyödyntäminen koko 

maakunnan toimijajoukossa ja siihen liittyvä viestintä 

          ” 

”Osallisuuden vahvistaminen nähdään 

kehittämisresurssina. Esim. järjestöt, neuvostot, 

                             ”

”O                päällekkäiset toiminnot pois”  

”P                                                  

luodaan yhteinen tavoite”  

”O                          

vaikuttamistoimielinten täysimääräinen 

hyödyntäminen”  ”I                      

toimivaksi päällekkäisyyksiä karsimalla ja 

yhteistyön tiivistäminen                   ”  

”Järjestökumppanuus: HVA –          ”  

”Nuorisovaltuustojen roolia vahvistettava kunta 

ja maakunta tasolla. Vakiinnutettava toimintamallit, 

tavat ja resurssit. Nuorisovaltuustot voivat antaa 

lausuntoja myös hyvinvointialueen suunnitelmiin ja 

             ”

• Toivotaan osallisuustyön 

vahvistamista, vakinaistamista ja 

kaikkien toimijoiden yhteistyön 

kehittämistä

• Keskeisinä muutoskohteina 

nähdään päällekkäisten 

toimintojen karsiminen, yhteisten 

tavoitteiden luominen sekä 

kaikkien toimijoiden ja 

vaikuttamistoimielinten 

täysimääräinen hyödyntäminen



Yhdyspinta Tavoiteltavia kokonaisuuksia Keskeiset muutoskohteet Johtopäätös

Lapsiperheiden 

hyvinvoinnin tukeminen

Esim. yhdyspinnat LAPE-

palveluissa: sivistystoimi, 

oppilashuolto, 

perhekeskuskehittäminen, 

lapsiperheiden sote-palvelut

”L                                                     

vajetilanteissa matalalla kynnyksellä apua”  

”P                                    

yhteistyösopimuksen uusiminen” 

”Yhteinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

(jatketaan): painopisteet, tavoitteet. Kuntakohtaiset 

                                          ”  ”Lasten varhaisen 

tuen mip-palveluja kehitetään lasten luontaisiin 

                  ”  

”Lasten osallisuutta tulisi vahvistaa ”  ”S      monialainen 

Perhekeskus-rakenne. Myös sähköisen perhekeskuksen 

käyttöönotto                  ”  

”M           yhdenmukainen lasten ja nuorten palveluiden 

monialainen palvelukokonaisuus (sos., terveys, oppilas- ja 

opiskeluhuolto, järjestöt). Integroidut palvelut ”  

”Maakunnallinen lasten, nuorten ja perheiden joryn

toiminnan jatkuminen , kokoonpanon täydennys 

             ”

”Sähköisen perhekeskuksen käyttöönotto koko 

            2023 ”  ”N                  

mielenterveyspalvelujen vahvempi kytkentä 

osaksi oppilas- ja opiskeluhuoltoa (kuraattori, 

                        ) ”  

”L    -alaisten oppilas- ja opiskeluhuollon 

ohjausryhmien toiminnan kehittäminen (nyt 

                    )”  ”Jalkautetaan 

matalankynnyksen tukipalveluja perheille 

                                       ”  

”Lapsiperheiden palvelukokonaisuuteen 

varhaisen tuen (ei palvelua, asiakkuutta) ja 

yhdyspinnalla toimivat universaalit sote-palvelut 

yhteiseen rakenteeseen ja rahoituspohjaan. 

M                                                   ”  

”Omaolo -ym. palvelujen kehittäminen”

• Toivotaan matalan kynnyksen ja 

varhaisen tuen palveluiden 

kehittämistä, sähköisen 

perhekeskuksen maakunnallista 

käyttöönottamista sekä yhteisen 

maakunnallisen toiminnan 

jatkamista

• Keskeisinä muutoskohteina 

nähdään sähköisten palveluiden 

kehittäminen ja käyttöönotto

• Kommenteista näkee, että LAPE-

yhdyspintatyö on pitkällä



Yhdyspinta Tavoiteltavia kokonaisuuksia Keskeiset muutoskohteet Johtopäätös

Elintapaneuvonta ja 

toimintakyvyn 

edistäminen

Esim. elintapaohjaus, 

liikuntaneuvonta, 

ravitsemusohjaus, 

ikäihmisten päivätoiminta

”Yhteistyö vahvistaa palvelujen/toimintojen laatua 

entisestään. Verkostojen toiminnan ylläpitäminen ja 

kehittäminen  L                                    ”  

”       sivin ja soten roolit, soteen vuosien varrella kaatunut 

ennaltaehkäisevän työn osuutta. Primääripreventio (korkean 

                )                                 ” 

”L                 elintapaohjauksen kehittäminen lasten ja 

nuorten luontaisiin kasvuympäristöihin. (varhaiskasvatus, 

          )”  ”Yhteistyö eri toimijoiden välillä on mutkatonta: 

elintapaohjaajat, ravitsemusterapeutit, liikunnanohjaajat, 

                ”  

”Elintapaohjaus liitetään osaksi lasten ja nuorten luontaisia 

kasvuympäristöjä.”  ”Matalalla kynnyksellä/ilman kynnystä 

yksilölliseen/ryhmäohjaukseen alueella/etänä. 

S                                    ”  

”K             ikääntyneiden ravitsemuksen kehittämiseksi 

ja ylläpitämiseksi; yleisötilaisuudet teemaviikoilla, kerhot, 

                                  ”  ”Vajaaravitsemuksen 

tunnistaminen, ehkäisy ja hoito”  

”I             ravitsemussuositukset käytäntöön 

                                     ”  ”K       

                                  ”  

”Alueellinen ravitsemusterveyden edistämistyöryhmä. 

Ravitsemussuosituksiin perustuvat painopisteet, tavoitteet, 

toimenpiteet (alueellinen ravitsemusterveyden 

                    )”

”Digiasioiden kehittäminen ja ottaminen mukaan

laajemmin elintapaneuvonnassa (tässä ollaan jo 

              )”  ”                  osa 

opetussuunnitelmaa ”  

”                         -koulutuksia lisätään, eri 

             ”  ”                  sisällön 

kehittäminen ja laajentaminen”  

”                  sisällyttäminen sosiaaliseen 

kuntoutukseen ja kuntouttavaan työtoimintaan, 

                   ”  ”Työttömien 

terveystarkastusten vahvistaminen matalan 

                              ”  

”                kannustimia olla alueen 

                          ?”  

”R                                              

resursointia ennaltaehkäisyyn kaikkien ryhmien 

                                                 ”  

”Ravitsemusasiantuntijapalvelut käyttöön 

terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyössä, 

ruokapalveluissa, sosiaali-                      ”

• Toivotaan yhteistyön ja 

verkostotoiminnan kehittämistä, 

elintapaohjauksen liittämistä lasten 

ja nuorten luontaisiin 

elinympäristöihin sekä lisää 

systemaattisuutta palveluihin

• Halutaan luoda saumaton 

ravitsemusterveyden yhdyspinta eri 

ikäryhmien osalta monitoimijaisesti

• Keskeisinä muutoskohteina 

nähdään elintapaohjauksen sisällön 

kehittäminen ja kouluttaminen sekä 

elintapaohjauksen toimintakentän 

laajentaminen

• Ehdotetaan koottavaksi alueellinen 

ravitsemusterveyden 

yhteistyöryhmä (edustus: 

ravitsemusterapeutit 

(hyvinvointialue), kuntouttava 

toiminta (osastot), kotihoito, 

varhaiskasvatus, Isopata, 

ruokapalveluhenkilöstö 

hankintarengas, Xamk, kunnat →

Eri ikäisten ravitsemussuosituksiin 

perustuvat tavoitteet ja toimenpiteet



Yhdyspinta Tavoiteltavia kokonaisuuksia Keskeiset muutoskohteet Johtopäätös

Arjen turvallisuuden 

edistäminen

Esim. varautuminen, 

lähisuhdeväkivallan ehkäisy

”P                                            

turvallisuustyö pitäisi toteuttaa osana ehkäisevää 

työtä ”  ”Lähisuhdeväkivaltatyön koordinaatio 

maakunnassa: julkisen toimijan 

koordinaatiovastuun nimeäminen (kenellä)  ja 

                        ”  

”Sosiaali- ja kriisipäivystys maakunnassa. Tiivis 

yhteistyö kriisikeskusten kanssa. 

J                                                    ”  

”O                                                

omilleen muuttoa pienistä kunnista. Riittävät 

palvelut omillaan asuville nuorille, jotta opiskelu 

                             ”

”Miten tavoitetaan henkilöt jotka tarvitsevat 

palveluita, mutta jotka eivät hakeudu palveluihin? 

Olisiko ruokajakelun kautta (viaDia Essoten

        )”  ”Huoli-ilmoituksen hyödyntäminen” 

”Sähköinen lastensuojeluilmoitus käyttöön! Ei 

löydy ainakaan Essotessa                ”

• Toivotaan tiiviimpää yhteistyötä, 

maakunnallista koordinaatiota 

sekä riittävien palveluiden ja 

ehkäisevän työn toteutumista

• Keskeisinä muutoskohteina 

nähdään Huoli-ilmoituksen 

hyödyntäminen, sähköisen 

lastensuojeluilmoituksen 

käyttöönotto sekä 

avuntarpeessa olevien 

henkilöiden tavoittamisen 

varmistaminen

Ehkäisevä työ

Esim. nuorisotyö, 

mielenterveys- ja päihdetyö, 

perhe- ja 

lähisuhdeväkivallan ehkäisy

”Ehkäisevä päihdetyö isommissa kunnissa 

isompaan rooliin”  ”L                   

järjestökoordinaatio toimii 

hyvinvointialuetasoisesti. Rahoituspohja 

epäselvä. Koordinaattorit toimivat oman työn 

ohessa. Toimintamallin muokkaaminen 

hyvinvointialueelle ” 

”                                 alueellinen ja 

kuntien ryhmät verkostotyötä koordinoimaan ja 

toimeenpanemaan. Tähän voi kytkeä 

                               ”  ”Liikkuva 

nuorisotyö                                 ”

”L                      kaikkien toimijoiden ja 

palveluiden läpileikkaavuuden ymmärtäminen. 

Koordinaation tarpeen tunnistaminen ja 

kuvaaminen ”  ”Järjestötoiminnan ja auttamisen 

jäsentäminen: vapaaehtoisuuteen perustuvat, 

ammatilliset ja palveluntuottajajärjestöt. 

Järjestöjen nimeäminen eri palveluiden tasoilla: 

ehkäisevät, perustaso, erityistaso. Rakenteellinen 

ja jäsennelty rahoitus: Avustusperustainen 

yhteistyösopimus, kumppanuussopimus esim. 

                          ”

• Toivotaan isompaa roolia 

ehkäisevälle päihdetyölle, 

hyvinvointialuetasoisesti 

toimivaa järjestökoordinaatioita 

sekä liikkuvaa nuorisotyötä 

sinne, missä ei ole nuorisotiloja

• Keskeisinä muutoskohteina 

nähdään kaikkien toimijoiden ja 

palveluiden läpileikkaavuuden 

ymmärtäminen sekä niiden taso, 

toiminnan jäsentäminen ja 

koordinaation kuvaaminen
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Yhdyspinta Tavoiteltavia kokonaisuuksia Keskeiset muutoskohteet Johtopäätös

Kulttuurihyvinvointi

Esim. kirjastot, järjestötoiminta

”K                              keinojen 

hyödyntäminen kaikessa toiminnassa 

                                           ”

• Toivotaan kulttuurin, taiteen ja luovien 

keinojen hyödyntämistä läpileikkaavasti 

organisaatiorajat ylittäen

Sote-palveluiden 

saavutettavuus

Esim. esteettömyys, 

mahdollisuudet joukkoliikenteen 

käyttöön

”Tieliikenneverkko kuntoon, julkiset 

liikenneyhteydet ja asiointiliikenne 

tukemaan palveluiden 

saavutettavuutta. 

Tietoliikenneyhteydet koko alueella 

toimiviksi”  ”Verkkopalveluiden 

saavutettavuus ja esteettömyys

saavutettavuusdirektiivin mukaisesti 

huomioiden kaikki käyttäjäryhmät, näkö-

ja kuulovammaiset jne”

”Sohvalta käsin saa neuvontaa ja ohjausta 

sote-palveluista. Sähköiset palvelut: chat. 

chatbot toiminnassa koko maakunnassa. 

                       !”  ”Tekoälyn 

hyödyntäminen palveluiden kehittämisessä, 

                                      ”

• Toivotaan tieliikenneverkon kunnostamista, 

julkisten liikenneyhteyksien tukea 

palveluiden saavutettavuuden 

edistämiseksi sekä verkkopalveluiden 

saavutettavuuden ja esteettömyyden 

varmistamista

• Keskeisinä muutoskohteina nähdään 

sähköisten palveluiden kehittäminen sekä 

hyödyntäminen koko maakunnassa

• Kommenteista näkee, että yhdyspinnan 

täsmentämistä kannattaa vielä tehdä ja 

yhteistyö kannattaa linkittää sote-

palveluverkon kehittämiseen

Palveluverkon yhteys 

kaavoitukseen, maankäyttöön 

ja asumiseen

Esim. sosiaalisen asumisen 

koordinointi, erityisryhmien 

asuminen

”                                        

välivuokrausmallin asuntoja Mikkelissä 

→ Pitäisikö mahdollisesti laajentaa koko 

alueelle?”

”          saavutettavuus eri kieliryhmille, 

kaikki eivät ymmärrä suomea. Esim. nettisivut 

ja digi-        ”

• Toivotaan asumismahdollisuuksien 

parantamista jälkihuollon asiakkaille

• Keskeisenä muutoskohteena nähdään 

yleinen saavutettavuus eri kieliryhmille



Yhdyspinta Tavoiteltavia kokonaisuuksia Keskeiset muutoskohteet Johtopäätös

Työllisyyden 

edistäminen

Esim. pitkäaikais-

työttömien TE-

palvelut, 

sosiaalitoimen 

palvelut

”                    yhteistoiminta-alueen 

määrittely mahdollisimman aikaisessa 

vaiheessa. Sillä on vaikutusta myös 

pitkäaikaistyöttömien palveluiden 

              ”  ”Kuntouttavan työtoiminnan 

yhteinen malli, HVA:n ja kuntien roolit ”  

”                                    laaja-

alaiset työ- ja toimintakyvyn selvitykset osana

työkyvyn tuen palvelukokonaisuutta ”  

”Työkyvyn tuen palvelukokonaisuus 

tulevaisuuden sote-keskuksessa kaikille 

työikäisille, joilla tuen/hoidon/arvioinnin tarvetta 

työ-                            ”  

”Nuorten työllisyyspalveluista palvelupolkujen 

rakentaminen Ohjaamoiden palveluiden 

ympärille ja nopeasti työelämään tai 

kuntouttavaan työtoimintaan ”

”Terveyspalvelut tasalaatuisia koko maakunnassa, riittävät 

resurssit ja palvelun piiriin pääseminen mahdollisimman 

nopeasti. Lisäksi työkyvyn tuen tiimin kautta palvelut heille, 

jotka tarvitsevat enemmän palveluita. Tähän kytkettynä myös 

                                          ”  ”Kuntouttavan 

työtoiminnan jakaminen kahdeksi - sosiaalinen kuntoutus ja 

työllistymistä tukeva työtoiminta, jolloin mahdollisuus palvella 

                                         ”  

”Ohjaamo palvelut koko maakuntaan. Nyt menossa Ohjaamo 

2.0 hanke, jossa kehitetään sähköistä Ohjaamo palvelua 

           ”  ”Sosiaalisen kuntoutuksen määrittely ja 

palvelukuvauksen luominen!”  

”K                                vahva työhönvalmennus 

                                                           ”  

”Työkyvyn tuen palvelukokonaisuuden rakentaminen, 

pilotointi ja juurrutus tulevaisuuden sote-keskukseen tiiviissä 

                                          K            ”

• Toivotaan yhteisiä 

toimintamalleja, työkyvyn tuen 

palvelukokonaisuuden 

laajentamista kaikille tarpeessa 

oleville työikäisille sekä nuorten 

työllisyyspalveluiden 

palvelupolkujen kehittämistä

• Keskeisinä muutoskohteina 

nähdään tasalaatuisten 

maakunnallisten palveluiden ja 

palvelukokonaisuuksien 

kehittäminen ja laajentaminen 

sekä tehtävien määritteleminen

Kotouttaminen

Esim. 

kotouttamisvaihees

sa olevien 

maahanmuuttajien 

työllisyyspalvelut, 

sosiaalitoimen 

palvelut

”N            Essoten tyyppinen 

maahanmuuttopalveluiden yksikkö, voisiko 

jatkossa olla koko maakunnan laajuinen?”  

”Asennekasvatus, rasismin vastainen työ”  

”Tulkkauksen/kielituen järjestäminen 

tarvittaessa eri palveluissa, selkokielisyys”  

”Yleisesti saavutettavuus eri kieliryhmille, 

kaikki eivät ymmärrä suomea. Esim. nettisivut ja 

digi-        ”

”Keskitetty asiakasohjaus: nuorille on olemassa ohjaamot 

pitäisi ehkä olla vastaava maahanmuuttajille. kaikkien tahojen ei 

tarvitse osata kaikkien asiakkaiden asioita. tiettyjä asiantuntijoita 

tietyille asiakkaille. ohjataan oikeaan paikkaan, jos on matalan 

                        ”  ”M                           

yhdyspinta: sote - kunnat - järjestöt. Maakuntaan yhteinen 

yhteistyörakenne ”

• Toivotan maakunnallista 

maahanmuuttopalveluiden 

yksikköä, asennekasvatusta, 

selkokielisyyttä sekä yleisen 

saavutettavuuden 

varmistamista eri kieliryhmille

• Keskeisinä muutoskohteina 

nähdään keskitetty ja 

asianmukainen asiakasohjaus 

sekä maakunnallinen 

yhteistyörakenne



Yhdyspinta Tavoiteltavia kokonaisuuksia Keskeiset muutoskohteet Johtopäätös

Ikääntyneiden 

hyvinvoinnin 

tuki

Esim. 

päivätoiminta 

”Ikääntyneiden viriketoiminta vapaaehtoistyön tukemana, ulkoilumahdollisuudet, hyvinvoinnin ja 

terveyden edistäminen ja ennaltaehkäisevä työ. Kotona asumisen tuki, arjen turvallisuus niin 

kotona kuin kodin lähiympäristössä. Arkiteknologia, teknologiset ratkaisut, turvateknologia ja 

sovellukset. Alueellinen vanhustyön osaamisverkoston aktivointi/Voiko olla alueellinen 

                                                  ?             I                      ”



Ehdotettu rakenne yhdyspinnoilla 

toimimiseen
7



Yhdyspintarakenteen valmistelun kuvaus
• NHG valmisteli työpajaan 2 viitekehyksen mahdollisen yhdyspintarakenteen elementeistä

• Yhdyspintarakenteella tarkoitetaan tässä yhteydessä organisatorista rakennetta, jossa on huomioitu eri 
toimijoiden sijoittuminen ja mahdolliset suunniteltavat yksiköt, lautakunnat, toimielimet jne. Toimijoiden 
vastuisiin ja tarkkaan työnjakoon ei ole otettu tässä vaiheessa kantaa

• Viitekehys valmisteltiin, jotta työryhmä voisi käydä keskusteluja tulevaisuuden yhdyspintarakenteesta eri 
ulottuvuuksista / näkökulmista käsin

• Viitekehyksen pohjan muodostivat tausta-aineisto Etelä-Savon alueesta ja toimijoista, tiedossa olevat mallit muilla 
alueilla, NHG:n kokemus sekä TP1 työskentely

• Työpajan 2 jälkeen ja kommenttien perusteella (sekä työpajassa nousseet että tämän materiaalin kautta 
kommentoidut) viitekehystä muokattiin kohti ehdotusta yhdyspintarakenteilla toimimiseen

• Alustava rakenne on esitetty seuraavaksi ja sen eri osia on kuvattu tarkemmin myöhemmin tässä raportissa

• Alustava rakenne vaatii yhteistä jatkotyöstöä Etelä-Savon alueella, ja täsmentyy, kun hyvinvointialueen 
johtamisrakenne täsmentyy / valmistuu

• Suunniteltava yhdyspintarakenne linkittyy Etelä-Savon hyvinvointialueen kokonaisuuden 
johtamisrakenteeseen
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Hyvinvointialue(organisaatio) Etelä-Savon alueen kunnat Etelä-Savon alueen järjestöt Muut toimijat alueella

Alueellinen kumppanuuspöytä (tai vastaava)

Alueellinen verkostomainen HYTE-yhteistyöryhmä (tai vastaava)

Alueelliset yhdyspintakohtaiset verkostot ja/tai työryhmät (tai vastaava), esim. seuraavan jaottelun mukaisesti:

Kunta 1 Kunta 2

xxx

Oppilaitokset KELA

AVI Poliisi

Etelä-Savon 

liitto
Yritykset

Valtuusto ja hallitus Valtuustot ja hallitukset

Viranhaltijat
Järjestö 1 Järjestö 2

xxx

Hallinnollinen yhdyspinnat ylittävä poikkisektoraalinen luottamushenkilö- ja viranhaltijatoimielin (mahdollinen idea)

Mahdollinen HYTE-yksikkö / 

toimija HVA sisällä (viranhaltija)
Kuntien sisäiset HYTE-ryhmät

Järjestöjen väliset ryhmät ja 

kattojärjestöt

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Osallisuuden edistäminen

Lapsiperheiden hyvinvoinnin tukeminen

Elintapaneuvonta ja toimintakyvyn edistäminen

Arjen turvallisuuden edistäminen

Ehkäisevä työ

Kulttuurihyvinvointi

Sote-palveluiden saavutettavuus

Palveluverkon yhteys kaavoitukseen, maankäyttöön ja asumiseen

Työllisyyden edistäminen

Kotouttaminen

Ikääntyneiden hyvinvoinnin tuki

ELY-keskus

SOTE PELA

Viranhaltijat

HYTE-lautakunta

Seurakunta ja 

muut usk.yhteisöt
MuutJärjestöneuvottelukunta
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toimija     sisällä  viranhalti ja 
 untien sisäiset  Y   ryhmät

 ärjestöjen väliset ryhmät ja 

kattojärjestöt

 yvinvoinnin ja terveyden edistäminen

 sallisuuden edistäminen

 apsiperheiden hyvinvoinnin tukeminen

 lintapaneuvonta ja toimintakyvyn edistäminen

 rjen turvallisuuden edistäminen

 hkäisevä työ

 ulttuurihyvinvointi

 ote  palveluiden saavutettavuus

 alveluverkon yhteys kaavoitukseen, maankäyttöön ja asumiseen

 yöllisyyden edistäminen

 otouttaminen

 kääntyneiden hyvinvoinnin tuki

  Y keskus

        

 iranhaltijat

  T   auta unta
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 uut ärjestöneuvottelukunta

Seuraavaksi on esitetty 

yhdyspintarakenteen osien alustavia 

kuvauksia sekä johtopäätös 

edistettävistä asioista rakenteen osa 

kerrallaan.

Näkemykset perustuvat työryhmän 

haastatteluihin sekä 

työpajatyöskentelyyn, muiden alueiden 

tiedossa olevaan valmisteluun sekä 

NHG:n asiantuntemukseen sekä 

näkemyksiin.
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 a  inno  inen     s innat   ittä ä 

 oi  ise toraa inen  uottamus en i   

ja  iran a tijatoimie in  ma  o  inen 

i ea 

  yvinvointialueelle rakennettavat toimielimet jäävät herkästi oman 

or anisaationsa alaisiksi

  uitenkin merkittävistä yhdyspinta asioista pitäisi pystyä vähintäänkin

l injaamaan yli or anisaatiorajojen

  ähän tarpeeseen voi tulla kyseeseen yhdyspinnat ylittävä 

luottamushenkilö ja viranhalti jatoimielin

  oisaalta mahdollisesti perustetta verkostomainen  Y   

yhteistyöryhmä voi ri ittää kattamaan alueellisen tarpeen 

yhdyspintojen näkökulmasta

  untien näkökulmasta kuntien olisi tärkeää päästä 

mukaan linjaamaan yhteisistä  Y   ja yhdyspinta 

asioista

  ällöin on todennäköistä, että kunnat pitäisivät yhteistä

toimielinta tärkeänä

  untien näkökulmasta on riski, että myös kuntia 

laajasti koskettavista  Y   ja yhdyspinta asioista 

päätetään li iaksi hyvinvointialueella

  uositte emme  es uste ujen a aamista  untienja 

  se torin  anssa   teisestä toimie imestä se ä 

 o timaan miten  untien e ustus ma  o  istuu 

  ai  i  unnat  rs  a itut  untae ustajat 
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Hyvinvointialue(organisaatio)

SOTE PELA

Valtuusto ja hallitus

Viranhaltijat

Hallinnollinen yhdyspinnat 

ylittävä poikkisektoraalinen 

luottamushenkilö- ja 

viranhaltijatoimielin 

(mahdollinen idea)

Mahdollinen HYTE-yksikkö / 

toimija HVA sisällä (viranhaltija)

Jatkuu 

hyvinvointialueorganisaation 

yli muihin organisaatioihin

HYTE-lautakunta

Yhdyspintarakenteen osien tarkempi kuvaus ja johtopäätökset:
Rakenteen osa Kuvaus Johtopäätös ja kehitysehdotus

HYTE-lautakunta 

(luottamushenkilöt)

Alustavissa 

suunnitelmissa 

hyvinvointialueorgani

saation sisälle on 

suunniteltu HYTE-

lautakuntaa

• Lautakunnan luonteen omaisesti lautakunta 

muodostettaneen poliittisista 

luottamushenkilöistä (linjassa muiden 

lautakuntien kanssa)

• Lautakunnan tehtävät tulevat 

todennäköisesti liittymään alueelliseen 

hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden 

edistämiseen, mutta näkökulma lienee 

kohtuullisen vahvasti hyvinvointialueen 

näkökulma

• VATEn ohjausryhmissä on jo saatu 

hyväksyntä lautakunta-ajattelulle

• Mikäli HYTE-lautakunta linjaa alueellisista 

HYTE-asioista, varmistettava, että kaikki 

alueelliset toimijat ovat linjaamisessa mukana

• Alueellisilla toimijoilla tarkoitetaan tässä 

yhteydessä vähintäänkin kunnan ja 3. 

sektorin edustajia; mikäli heidän edustus 

ei ole HYTE-lautakunnassa, tulee se olla 

jossakin muussa HYTE-rakenteessa

• Tämän vuoksi suositellaan ainakin 

harkittavan organisaatiorajat ylittävää 

toimielinta (ks. alin rivi)

Mahdollinen HYTE-

yksikkö / toimija 

HVA sisällä 

(viranhaltija)

• Hyvinvointialueorganisaation on 

muodostettava ainakin SOTE- ja PELA –

yksiköt. Harkittava on, kuinka HYTE 

organisoidaan hyvinvointialueorganisaation. 

HYTE ei ole sinänsä alisteinen 

kummallekaan, mutta mielletään herkästi 

olevan läheisemmin yhteydessä SOTEen

• HYTE-edistäminen on hyvinvointialueen 

tehtävä, mutta myös kuntien

• Suositellaan ratkaistavan, miten HYTE-

yksikkö / toiminta organisoidaan 

hyvinvointialueorganisaation sisällä. Onko 

sitä mahdollista asettaa sekä SOTE- että 

PELA –yksikköjen yhteyteen?

• On tiedossa, että vastaava yksikköä on 

pohdittu muilla alueilla

• Määritettävä, onko kyse yksiköstä / 

toimijasta (henkilöstä) tai esim. tiimistä

Hallinnollinen 

yhdyspinnat ylittävä 

poikkisektoraalinen 

luottamushenkilö-

ja 

viranhaltijatoimielin 

(mahdollinen idea)

• Hyvinvointialueelle rakennettavat toimielimet 

jäävät herkästi oman organisaationsa 

alaisiksi

• Kuitenkin merkittävistä yhdyspinta-asioista 

pitäisi pystyä vähintäänkin linjaamaan yli 

organisaatiorajojen

• Tähän tarpeeseen voi tulla kyseeseen 

yhdyspinnat ylittävä luottamushenkilö- ja 

viranhaltijatoimielin

• Valmistettava, että yhdyspintaverkostoissa on 

riittävä osaminen myös muualta kuin 

hyvinvointialueen edustajista.

• Suositellaan mahdollisesti yhdyspinnat 

ylittävää poikkisektoraalista 

luottamushenkilö- ja 

viranhaltijatoimielintä.

• Toisaalta mahdollisesti perustetta 

verkostomainen HYTE-yhteistyöryhmä voi 

riittää kattamaan alueellisen tarpeen
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Etelä-Savon alueen kunnat

Kunta 1 Kunta 2

xxx

Valtuustot ja hallitukset

Viranhaltijat

Kuntien sisäiset HYTE-ryhmät

Hallinnollinen yhdyspinnat 

ylittävä poikkisektoraalinen 

luottamushenkilö- ja 

viranhaltijatoimielin 

(mahdollinen idea)
Jatkuu kuntien yli muihin 

organisaatioihin

Yhdyspintarakenteen osien tarkempi kuvaus ja 

johtopäätökset:
Yleinen huomio: Tehdyssä työssä on rakennettu 

hyvinvointialue(organisaation) yhdyspintarakennetta. Tuleva 

hyvinvointialue ja kunnat eivät ole alisteisia toisilleen ja 

hyvinvointialue ei voi sanella kunnille, kuinka yhteiset toiminnot 

tulisi järjestää. Voidaan kuitenkin perustella yhteisen tekemisen 

näkökulmasta, kuinka yhteistyötä ja yhteisiä rakenteita kannattaisi 

edistää.

Rakenteen osa Kuvaus Johtopäätös ja kehitysehdotus

Hallinnollinen yhdyspinnat ylittävä 

poikkisektoraalinen luottamushenkilö-

ja viranhaltijatoimielin (mahdollinen 

idea)

• Hyvinvointialueelle rakennettavat toimielimet jäävät herkästi oman 

organisaationsa alaisiksi

• Kuitenkin merkittävistä yhdyspinta-asioista pitäisi pystyä vähintäänkin 

linjaamaan yli organisaatiorajojen

• Tähän tarpeeseen voi tulla kyseeseen yhdyspinnat ylittävä 

luottamushenkilö- ja viranhaltijatoimielin

• Toisaalta mahdollisesti perustetta verkostomainen HYTE-

yhteistyöryhmä voi riittää kattamaan alueellisen tarpeen 

yhdyspintojen näkökulmasta

• Kuntien näkökulmasta kuntien olisi tärkeää päästä 

mukaan linjaamaan yhteisistä HYTE- ja yhdyspinta-

asioista

• Tällöin on todennäköistä, että kunnat pitäisivät yhteistä 

toimielinta tärkeänä

• Kuntien näkökulmasta on riski, että myös kuntia 

laajasti koskettavista HYTE- ja yhdyspinta-asioista 

päätetään liiaksi hyvinvointialueella

• Suosittelemme keskustelujen avaamista kuntienja 

3.sektorin kanssa yhteisestä toimielimestä sekä 

pohtimaan miten kuntien edustus mahdollistuu 

(kaikki kunnat vrs valitut kuntaedustajat)
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Etelä-Savon alueen järjestöt

Järjestö 1 Järjestö 2

xxx

Järjestöjen väliset ryhmät ja 

kattojärjestöt

Järjestöneuvottelukunta

Yhdyspintarakenteen osien tarkempi kuvaus ja 

johtopäätökset:
Yleinen huomio: Tehdyssä työssä on rakennettu 

hyvinvointialue(organisaation) yhdyspintarakennetta. Tuleva 

hyvinvointialue ei voi sanella järjestökentälle, kuinka yhteiset 

toiminnot tulisi järjestää. Molemmat osapuolet kuitenkin tarvitsevat 

toisiaan, ja yhteisiä toimintoja ja rakenteita kannttaa suosia. Tässä 

esityt rakenteet voivat toimia yhteisen suunnittelun pohjana.

Rakenteen osa Kuvaus Johtopäätös ja kehitysehdotus

Järjestöjen väliset 

ryhmät ja 

kattojärjestöt

• Järjestökenttä on moninainen ja heterogeeninen, 

mutta tulevalle hyvinvointialueelle erityisen tarpeellinen

• Järjestöjen kokoamisesta ja toimimisesta eri 

yhdyspintojen alla toivotaan jatkoselvitystä (mukaan 

lukien kuvaus rahoituksesta)

• Hyvinvointialueen kohtuullisen merkittävän neuvotteluvoiman vuoksi järjestöjen 

kannattaa edelleen ylläpitää järjestöjen välisiä ryhmittymiä / rakentaa niitä edelleen 

saadakseen äänensä paremmin / jatkossakin kuuluviin

• Ehdotetaan järjestökentän jatkoselvitystä (mm. rahoitus mietityttää järjestökenttää 

suuresti)

Järjestöneuvottelu-

kunta

• Etelä-Savon alueella toimii järjestöneuvottelukunta, 

jonka keskuudesta on valittu alatyöryhmä 

’   in ointia ue ja järjest   teist  ’ e ustamaan 

Etelä-Savon järjestökenttää hyvinvointialueen 

valmistelutyössä

• Varmistetaan, että koko alueen edustuksellisuus on mukana. Yrittäjien/ yritysten 

edustuksellisuutta harkitaan

• Järjestöneuvottelukunnan sijoittuminen jatkossa tullee harkintaan (esim. 

maakunnan liitto vs. hyvinvointialueorganisaatio)

• Järjestökoordinaattorien roolin täsmentämistä / vahvistamista kannattaa pohtia 

yhteistyön kehittämisessä

Hallinnollinen 

yhdyspinnat ylittävä 

poikkisektoraalinen 

luottamushenkilö- ja 

viranhaltijatoimielin 

(mahdollinen idea)

• Hyvinvointialueelle rakennettavat toimielimet jäävät 

herkästi oman organisaationsa alaisiksi

• Kuitenkin merkittävistä yhdyspinta-asioista pitäisi 

pystyä vähintäänkin linjaamaan yli organisaatiorajojen

• Tähän tarpeeseen voi tulla kyseeseen yhdyspinnat 

ylittävä luottamushenkilö- ja viranhaltijatoimielin

• Järjestöjen näkökulmasta järjestöjen olisi tärkeää päästä mukaan linjaamaan yhteisistä 

HYTE- ja yhdyspinta-asioista

• Tällöin on todennäköistä, että järjestöt pitäisivät yhteistä toimielinta tärkeänä

• Järjestöjen näkökulmasta on riski, että myös kuntia laajasti koskettavista HYTE- ja 

yhdyspinta-asioista päätetään liiaksi hyvinvointialueella

• Suosittelemme keskustelujen avaamista järjestöjen kanssa yhteisestä toimielimestä

Hallinnollinen yhdyspinnat ylittävä 

poikkisektoraalinen luottamushenkilö- ja 

viranhaltijatoimielin (mahdollinen idea)

Jatkuu järjestöjen yli muihin 

organisaatioihin
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Muut toimijat alueella

Oppilaitokset KELA

AVI Poliisi

Etelä-Savon 

liitto
Yritykset

Yhdyspintarakenteen osien tarkempi kuvaus ja 

johtopäätökset:
Yleinen huomio: Tehdyssä työssä on rakennettu 

hyvinvointialue(organisaation) yhdyspintarakennetta. 

Pohdittavaksi: Millaisiin hallinnollisiin rakenteisiin alueiden muut 

toimijat otetaan mukaan? Tulevatko mukaan ns. seuraavan osion 

substanssirakenteessa?
Seurakunta ja 

muut usk.yhteisöt

ELY-keskus

Muut



Hyvinvointialue(organisaatio) Etelä-Savon alueen kunnat Etelä-Savon alueen järjestöt
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Alueellinen kumppanuuspöytä (tai vastaava)

Rakenteen osa Kuvaus Johtopäätös ja kehitysehdotus

Alueellinen 

kumppanuuspöytä 

(tai vastaava)

• Kumppanuuspöydät on yleisesti ottaen nähty hyväksi tavaksi tuoda alueen 

toimijoita sekä palveluita yhteen

• Etelä-Savon alueella toimii tällä hetkellä useampi kumppanuuspöytä

• Suosittelemme yhteiseen harkintaan perustuen 

kumppanuuspöytien yhteen tuomista yhteistä aluetta 

muodostettaessa

• Suosittelemme kumppanuuspöydän määritelmän 

täsmentämistä ja yhdenmukaistamista Etelä-Savon 

alueella. Työryhmän työskentelyssä tuli esiin, että termiä 

käytetään eri tavoin. Onko kyse esim. toiminnasta, jolla on 

selkeä tavoitteenasetanta vai enemmän vapaamuotoisesti eri 

toimijoiden tuomista ”saman pöydän ääreen”   eskusteluissa 

eroja oli myös sen suhteen, tarkoitetaanko kumppanuuspöydillä 

päasiassa järjestöjen välistä toimintaa, vai näkyvätkö siinä 

esim. kuntalaisten näkökulmat ja asiakasraadit /-osallisuus?

Alueellinen HYTE-

yhteistyöryhmä (tai 

vastaava)

• Hallinnollisen rakenteen lisäksi alueella voi olla tarve monitoimijaiselle 

poikkisektoraaliselle HYTE-yhteistyöryhmälle, joka edustaa laaja-alaisesti 

monitoimijaista näkemystä

• Kyseinen ryhmä ei todennäköisesti ole päätöksentekoelin, vaan laaja-

alainen verkosto

• Kyseisestä verkostota voidaan pyytää asiantuntijatukea /-näkemystä tarpeen 

mukaan myös ns. hallinnolliseen rakenteeseen

• Yhteistyöryhmässä kannattaa olla mukana niin hyvinvointialue(organisaation), 

kuntien, järjestöjen, kuin muiden toimijoidenkin edustajia

• Etelä-Savon alueella ei ole tällä hetkellä koko alueen 

kattavaa HYTE-verkostoa, joten sen kokoaminen on 

erittäin suositelteltavaa

• Kokoamisessa kannattaa käyttää hyödyksi olemassa olevia 

rakenteita Essoten, Sosterin sekä kuntien alueilla

• Verkostojen kokoamisessa kannattaa olla pikemminkin laaja-

alainen kuin suppea

• Verkoston suhde mahdollisen hallinnollisen rakenteen 

monitoimijaiseen verkostoon kannattaa määritellä tarkasti

Muut toimijat alueella

Oppilaitokset KELA

AVI Poliisi

Etelä-Savon 

liitto
Yritykset

Muut, mitkä?
Seurakunta ja 

muut usk.yhteisöt

Alueellinen verkostomainen HYTE-yhteistyöryhmä (tai vastaava)



Muut toimijat alueellaHyvinvointialue(organisaatio) Etelä-Savon alueen kunnat Etelä-Savon alueen järjestöt
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Rakenteen osa Kuvaus Johtopäätös ja kehitysehdotus

Hyvinvoinnin ja terveyden 

edistäminen
Kuvattu edellä

Suositellaan koko alueen kattavaa HYTE-yhteistyöryhmää /-

verkostoa. Turvallisuuden näkökulma kannattaa huomioida, vaikka sitä ei 

ryhmän nimessä näkyisikään

Osallisuuden edistäminen
Osallisuuden edistämisen rakenteita on alueella useita. Osa näistä on 

maakuntaliiton alla

Tulevassa rakenteessa osallisuuden edistämisen verkostojen 

sijoittuminen kannattaa käydä kertaalle läpi. Maakuntaliiton vs. 

hyvinvointialue(organisaation) rooli kannattaa täsmentää.

Lapsiperheiden hyvinvoinnin 

tukeminen

Lapsiperheiden hyvinvoinnin tukemisen rakenteet ovat Etelä-Savon alueella 

pitkällä.

Nykyiset rakenteet soveltuvat sellaisenaan melko pitkälle. 

Huolehdittava, että nykyiset rakenteet eivät hajoa ja niissä on aina koko 

maakunnan näkökulma.

Elintapaneuvonta ja toimintakyvyn 

edistäminen

” erinteinen” elintapaneuvonnan verkosto on olemassa   lueella kaivataan 

mallien laajentamista lapsiperheille, sekä nykyaikaisten mallien käyttöönottoa, 

jotka tukevat esim. digitalisaatiota.

Nykyinen elintapaohjauksen verkosto kannattaa pitää yllä. Malleja 

kannattaa kehittää edelleen. Ravitsemusterveyden osalta kaivataan 

vielä verkostomaista rakennatta.

Arjen turvallisuuden edistäminen Linkittyy vahvasti PELA-yhteyteen.

Turvallisuuden edistäminen tullaan huomioimaan tulevissa HYTE-

ra enteissa   ai  a ” ira  iset” nimet asettuisi at in muotoon   T  

vs. HYTETU).

Ehkäisevä työ
Nykyisiä verkostoja on alueella paljon. Osa verkostoista on koko maakunnan 

laajuisia.

Laajennetaan ei-maakunnalliset verkostot koko maakunnan 

laajuisiksi. Täsmennetään, mihin kuuluu lähisuhdeväkivallan ehkäisy.

Kulttuurihyvinvointi Alueellinen verkosto Taikuhyve on toiminnassa
Kulttuurihyvinvointi kannattaa ottaa mukaan yhteisiin HYTE-

verkostoihin. Jää joskus paitsioon.

Sote-palveluiden saavutettavuus

Saavutettavauuskysymykset ovat alueella keskeisiä. Fyysinen saavutettavuus 

pitkien välimatkojen vuoksi ja digitaalinen saavutettavuus (paikallisesti) 

heikkojen internet-verkkojen vuoksi. Teema ei ole yhden toimijan käsissä. 

Asian huomioiminen kokonaisuudessa kannattaa harkita. Mitkä 

toimijat verkostoon mukaan?

Palveluverkon yhteys 

kaavoitukseen, maankäyttöön ja 

asumiseen

Erityisryhmien sekä sosiaalisen asumisen kysymykset ovat keskeisiä asioita, 

joita ei voi yksi toimija ratkaista vaan ne vaativat laaja-alaista yhteistyötä 

yhdyspinnalla.

Suositellaan soveltuvan verkoston kokoamista.

Työllisyyden edistäminen
Työllisyyden kuntakokeilusta on maakunnallinen ohjausryhmä. Lisäksi TYP 

maakunnallinen johtoryhmä

TYP maakunnallinen johtoryhmä toimii koko alueella, mahdollisesti 

suosituksena muiden maakunnallisten verkostojen perustaminen

Kotouttaminen

Maahanmuuttajien yhdyspinnan kehittäminen monialaisesti ja 

poikkisektoraalisesti vaatii edelleen kehittämistä ja edellyttää laajaa 

yhteistyötä alueen toimijoiden kanssa: viranomaset, kunta, sote, asuminen, 

järjestöt, työllistyminen, koulutus sekä muut, kuten tulkki- ja käännöspalvelut.

Alueellisen yhteisen verkoston perustaminen on suositeltavaa. 

Olemassa olevia rakenteita kannattaa hyödyntää.

Ikääntyneiden hyvinvoinnin tuki
Sovittiin lisättäväksi omaksi yhdyspinnakseen, keskeinen yhdyspinta alueella 

väestörakenteen vuoksi
Tarve aktivoida verkostoja ja hyödyntää olemassa olevia työkaluja



Jatkotoimenpiteet / kehittämisehdotukset8



Jatkotyöhön kannattaa osallistaa sopivan laajaa 
joukkoa ja muistaa varata riittävästi aikaa

Ehdotetut jatkotoimenpiteet / huomiot

1. Kaikessa kehittämistyössä tulee huomioida koko alueen näkökulma.

• Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kehitystyöryhmiin otetaan mukaan laaja edustus eri alueellisista toimijoista

• Näin saadaan alueen yhteistä vuoropuhelua ja sitoutumista rakennettua ja siiloutumista vähennettyä

• Luonnollisesti laaja edustus kangistaa prosesseja ja pitkittää aikatauluja, mikä on syytä huomioida ajoissa

2. Yhdyspintarakenteen valmistelua kannattaa jatkaa kevään 2022 aikana (tämä kehittämisselvitys menossa VATEn käsittelyyn 1/2022), ja osallistaa 

kommenttikierroksille laaja joukkoa asiantuntijoita

• On odotettavaa, että risteäviä näkemyksiä / ehdotuksia nousee ja se kuuluu prosessiin, mutta niiden käsittely ja päätösten teko vie toisaalta aikaa

3. Yhdyspintarakenteen alustava versio kannattanee hyväksyttää VATElla jo kevään aikana, mikäli mahdollista.

• Mikäli aikataulu on liian tiukka, jouduttaneen edetä aluevaltuustojen kautta. Tavoite on kuitenkin alustavan version hyväksyttäminen jo VATEssa

4. Yhdyspintarakenteessa on lukuisia yksityiskohtia, joiden läpikäyminen yhdessä vaatii aikaa ja yhteistä hyväksyntää.

• Tähän työhön kannattaa ryhtyä pikimmiten ja käyttää useita osallistavia kierroksia.

• Rakenteen kehittyessä tulevat eteen päätökset vastuunjaosta, seurantamalleista jne.

5      s intara enteen ”substanssi” erusta  annattaa ra entaa n   isi  e jo toimi i  e  er ostoi  e   uiten in niin  että  erkostoja ja työryhmiä 

lähdetään ensi tilassa laajentamaan koko maakunnan laajuisiksi.

• Työryhmässä on huoli, että nykyisiä verkostoja ei hyödynnetä riittävästi ja tämä riski on aito

• Tässä selvityksessä kootusti kerättyjä yhteisiä verkostoja kannattaa hyödyntää niin paljon kuin mahdollista

6. Verkostojen / työryhmien kokoaminen ja laajentaminen koko alueen laajuisiksi on oleellinen osa yhdyspintatyötä ja yhdyspintarakenteen 

laajentamista.

• Tähän työhön kannattaa ryhtyä pikimmiten ja jatkaa sitä läpi valmistelun. Tämä selvistystä olemassa olevista verkostoista kannattaa hyödyntää laajasti



Liitteet9



LIITTEET: Toteutettujen haastattelujen yhteenvedot



Haastatteluiden yhteenveto 1/4

etela-savo.fi 63

Haastatteluteema Nostoja keskustelusta Yhteenveto ja johtopäätös

HYTE ja yhdyspinnat 

käsitteenä

”K                                                                        

     ”  ”K                                                         

     ”  

”                                       ”  ”                       

                ”

Yhteenveto

• Näkemykset käsitteistä ja niiden määritelmistä vaihteli jonkin verran

• Näkemyksiä oli vastakkaisia

Toimenpide

• Määritellään yhdessä käsitteet, jotta varmistetaan puhuvamme samoista 

asioista (TP1)

Keskeiset yhdyspinnat 

Etelä-Savossa

”                                                       ”  

”J             ”  

”                                            ”

Yhteenveto

• Näkemykset keskeisimmistä yhdyspinnoista vaihtelivat suuresti, mutta 

kaikki haastateltavat tunnistivat HYTE-työn laajuuden sekä tärkeyden

Toimenpide

• Käydään läpi keskeiset yhdyspinnat osana työpajatyöskentelyä (TP1)

Miten 

yhdyspintatoiminta 

toimii alueella tällä 

hetkellä?

Miten alueellinen 

yhdyspintatoiminta 

näyttäytyy? 

”R                                                            ”  ”K       

pitää tehdä töitä yhdyspintatoimintojen edistämiseksi, rakenne on tällä 

                      ”  

”                                                             

                            ”  ”J                                  

esimerkiksi ehkäisevään päihdetyöhön on ollut vaikea saada 

                              ”  

”K                                                           

yhdyspintatyössä, eikä kaikilla toimijoilla ole toivottuja vastinpareja työn 

           ”

”                                                          ”  

”S                                                             

määritteleminen sekä toimintamallien yhteensovittaminen olisi tärkeää 

                                 ”  

”                                                                     

                                                                 ” 

”                                                                     ”

Yhteenveto

• Haastatellut näkevät tärkeänä varmistaa kaikkien oleellisten toimijoiden 

osallistaminen ja toiminnan alueellinen laajentaminen

• Työ nähdään suhteellisen toimivana, mutta tiiviimpää yhteistyötä sekä 

yhteisiä toimintamalleja ja tavoitteita toivotaan määriteltävän

Toimenpide

• Nostetaan eri toimijoita mukaan yhdyspintatyöhön yhteisessä 

keskustelussa (TP1-TP2)

• Tuodaan eri yhdyspintojen ja toimijoiden työtä näkyväksi yhteisellä 

keskustelulla

• Määritetään vastuita ja jaetaan hyviä käytäntöjä eri yhdyspintojen välillä
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Haastatteluteema Nostoja keskustelusta Yhteenveto ja johtopäätös

Paikalliset eroavaisuudet ”O                                                               

toimintamallien takia, jonka takia yhdyspintatyön tulee myös olla 

         ”  ”                                                     ”  

”                                                            

                                         ”  ”O               

                                                       ” 

”                                                             ”

Yhteenveto

• Näkemykset paikallisista eroista ovat hyvin samanlaiset

• Paikallisia eroja on tunnistettu, mutta toimivan yhteistyön avulla nähdään 

silti yhdyspintatyön onnistuvan

Toimenpide

• Käydään läpi eri toimintatapoja, -malleja ja yhdyspintarakenteta (TP1)

• Luodaan yhteistä tavoitetilaa (TP1) ja yhteistä ideaalirakennetta (TP2)

Yhdyspintojen 

kansallisesti valmisteltu 

alueellinen tiekartta

”O                                             ”  ”O                  

valmistelutyöryhmiä, jotka varmasti valmistelevat sitä Etelä-Savon 

          ” 

”            ”

Yhteenveto

• Tuntemus yhdyspintojen kansallisesti valmistellusta alueellisesta 

tiekartasta vaihteli suuresti

• Osa oli laajalti perehtynyt materiaaliin ja osa ei ollut vielä nähnyt 

materiaalia

Toimenpide

• Käydään kansallisesti valmisteltu alueellinen tiekartta yhdessä läpi, jotta 

varmistetaan työn yhteinen ymmärrys ja vahvistetaan työryhmäläisten 

osallistumismahdollisuuksia (TP1)

Yhdyspintatyön 

edistäminen – mitä tulisi 

tehdä 

yhdyspintatoimintojen 

toimivuuden 

takaamiseksi? 

”N                                                                       

                          ”  ”                                           

                      ” 

”O                          ”  ”                           

                      ”  

”                                                                          

Selkeät vastuutahot pitää määritellä ja toimijat pitää saada sitoutettua 

      ”  ”                                                         M    

yhdyspintatoiminnot ovat, mitä verkostoja on olemassa, ketä siellä toimii, 

                                                          ” 

Yhteenveto

• Näkemyksiä ja ehdotuksia toimivuuden takaamiseksi oli monia

• Tärkeimpinä asioina nähtiin yhteisten tavoitteiden ja toimintatapojen 

määritteleminen, selkeiden roolitusten ja mandaattien laatiminen sekä 

osallisuuden ja yhteistyön lisääminen. 

Toimenpide

• Määritellään yhteisiä tavoitteita, toimintatapoja ja vastuita

• Vahvistetaan osallisuutta ja yhteistyön mahdollisuuksia

Haastatteluiden yhteenveto 2/4
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Haastatteluteema Nostoja keskustelusta Yhteenveto ja johtopäätös

Yhdyspintatyön verkostot ja rakenteet 

– Missä yhdyspintatyötä tehdään? 

”Sivi-S      ”  ”K                                         ” 

”U                                                   

                             ”  ”S                             

järjestöt, aluehallintovirasto, ely-keskus, oppilaitokset ja 

             O                            ”

Yhteenveto

• Verkostoja ja rakenteita tunnetaan, mutta tyypillisesti vastaajat tunsivat 

parhaiten omat verkostonsa

Toimenpide

• Käydään läpi verkostot ja rakenteet (TP1)

Mikä auttaisi yhdyspintatoimintojen 

tunnistamista ja edistämistä Etelä-

Savossa?

”                                                         

ovat tunnistettu ja osallistettu yhdyspintatyöhön, sekä 

kehitetään ja parannetaan toimintaa yhdessä hyvässä 

        ”  ”                                     ” 

”                                                          

                  ”  ”J                                      

toimijoita. Varmistetaan, että yhdyspinnat ovat selvät ja 

                                                    ” 

”                                                        

                                                       ”  

”K                                                  

                       ”

Yhteenveto

• Haastateltavat näkivät yhdyspintatoimintojen tunnistamisen ja edistämisen 

hyvin laajana tehtävänä

• Vuoropuhelun ja yhteistyön lisääminen oli selkeästi tunnistettu tärkeänä 

osana yhdyspintatoimintojen alueellisessa edistämistä. 

• Tiedolla johtaminen sekä kaikkien ryhmien osallistaminen 

valmistelutyöhön nähtiin myös tärkeänä. 

Toimenpide

• Tuodaan näkyväksi rakenteita yhteiselle keskustelulle (TP1)

• Määritetään yhdyspintatyön yhteistä tavoitetilaa (TP1-TP2)

Yhteisymmärryksen löytäminen ”K                                                   

          f                                   ”  ”        

                         ” 

”K                                                

         ”  ”L                  ”

Yhteenveto

• Tärkeimpinä asioina nähtiin yhteisten tavoitteiden ja toimintatapojen 

määritteleminen, selkeiden roolitusten ja mandaattien laatiminen sekä 

osallisuuden ja yhteistyön lisääminen

Toimenpide

• Määritellään yhteisiä tavoitteita, toimintatapoja ja vastuita

• Vahvistetaan osallisuutta ja yhteistyön mahdollisuuksia

Haastatteluiden yhteenveto 3/4
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Haastatteluteema Nostoja keskustelusta Yhteenveto ja toimenpide

Millaisia tehtäviä tulevaisuuden 

yhdyspintarakenteella/ -

toiminnoilla tulisi olla?

”                                                 

              ”  ”                                       

                                ” 

”R                                              

sillanrakentajana, jossa yhteinen tahto ja yhteiset 

                      ”  ”                     

luominen, tulevaisuuden tapojen määritteleminen ja 

                                   ” 

”                                           ”

Yhteenveto

• Näkemykset yhdyspintarakenteiden ja -toimintojen tehtävistä 

olivat hyvin selkeät.

• Toimintojen toivotaan lisäävän yhteisymmärrystä, yhteisiä 

tavoitteita sekä yhteistyötä. 

Johtopäätös

• Avataan keskustelua maakunnallisen yhteistyön 

tulevaisuudesta (TP1-TP2)

• Tuodaan esiin eri näkemyksiä ja ajatuksia sekä pohditaan 

yhdessä yhteisiä tavoitteita ja yhteistyömalleja (TP1-TP2)

Haastatteluiden yhteenveto 4/4



LIITTEET: Nykyiset verkostot ja rakenteet (koottu työpajatyöskentelyllä 

sekä kerätyillä kommenteilla)



Yhdyspinta Keskeiset nykyiset rakenteet: Esim. olemassa olevat verkostot / työryhmät / 

johtamisen rakenteet

Yhteenveto ja johtopäätös Puute / uuden rakenteen 

tarve

Hyvinvoinnin ja 

terveyden 

edistäminen

Essote: 

• Ammatillisten SOTE-järjestöjen konsortio: kuusi järjestöä. Laajentunut keskustelu jo 

hyvinvointialueen kanssa

• Essoten alueellinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä

Sosteri:

• Savonlinnan seudun hyvinvoinnin yhteistyöryhmä

Kunnat

• Mikkeli: Ohjaustyön tiimi nuorten palveluiden osalta; sote, kunta, srk, järjestöt

• Kuntien HYTE-työryhmät (ei erillistä Savonlinnassa)

• Laaja hyvinvointityöryhmä: Pieksämäki

• Koko maakunnan laajuista HYTE-

yhteistyöverkostoa ei ole

• Paikallisempia verkostoja on lukuisia

• Koko Etelä-Savon alueen 

kattava HYTE-toimijoiden 

verkosto

Osallisuuden 

edistäminen

Esim. 

asiakasneuvostot 

ja -raadit, 

järjestöyhteistyö, 

järjestöjen 

tukeminen

Etelä-Savon laajuiset verkostot: 

• Essoten, Sosterin ja Pieksämäen maakunnallinen ohjaamotoimijoiden ydinryhmä

• Maakunnallinen eläkeläisneuvottelukunta maakuntaliitossa (yhdistynee vanhusneuvostoksi)

• YhES-maakunnallinen järjestöneuvottelukunta, maakuntaliitossa 

• Maakunnallinen nuorisovaltuusto Esa-Manu, maakuntaliitossa

• Osallisuuspöytä, maakuntaliitossa

Essote:

• Vanhus- ja vammaisneuvosto

• Elintapaohjausverkosto

Sosteri:

• Vanhus- ja vammaisneuvosto

• Asiakasraadit

• Järjestöyhteistyö Savonlinnan seudun Kolomosen kanssa

Kunnat:

• Kuntien vanhus- ja vammaisneuvostot

• Savonlinnan ja Mikkelin kumppanuuspöydät

• Pieksämäki kumppanuuspöydät ja palveluiden kumppanuuspöydät järjestöjen kanssa, asiakasraati

• Järjestöfoorumi

• Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto; sote, sivi yms., esimiestason verkosto

• Kuntien nuorisovaltuustot

• Pieksämäen Perheparlamentti 

• Maakuntaliiton kautta maakunnassa on 

jo useita koko maakunnan laajuisia 

osallistamisen edistäviä verkostoja

• Erillisiä toimijakohtaisia ja 

kuntakohtaisia osallisuuden 

edistämisen verkostoja on myös useita

• Mahdollisesti koko maakunnan 

kattavat nuoriso-, vanhus- ja 

vammaisneuvostot

• Mahdollisesti koko maakunnan 

kattavat asiakasraadit, 

kumppanuuspöydät ja 

järjestöfoorumit

• Maakuntaliiton rooli 

maakunnallisten verkostojen 

järjestäjänä/ kotipesänä vuonna 

2023 tulee selvittää ja suhteuttaa 

hyvinvointialueorganisaatioon



Yhdyspinta Keskeiset nykyiset rakenteet: Esim. olemassa olevat verkostot / 

työryhmät / johtamisen rakenteet

Yhteenveto ja johtopäätös Puute / uuden rakenteen tarve

Lapsiperheiden 

hyvinvoinnin 

tukeminen

Esim. 

yhdyspinnat 

LAPE-

palveluissa: 

sivistystoimi, 

oppilashuolto, 

perhekeskus-

kehittäminen, 

lapsiperheiden 

sote-palvelut

Etelä-Savon laajuiset verkostot:

• Lasten, nuorten ja perheiden maakunnallinen johtoryhmä (sote, sivi, järjestöt, srk:t 

mukana)

• Maakunnallinen lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä

• Perhekeskustoiminnan yhteistyösopimus (Essote, Sosteri, Vaalijala, kunnat, järjestöt, 

seurakunnat), perhekeskustoiminnan toimintasuunnitelma

• Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (sote kuntayhtymät, kunnat ja järjestöt)

• Lapset puheeksi-maakunnallinen kehittäjäverkosto

• Maakunnallinen kohtaamispaikkaverkosto (sisältäen varhaisen tuen verkoston)

• Maakunnallinen Perheneuvo-verkosto

• Sähköinen perhekeskuskehittämishanke

• Haastavat erot työryhmä

Sosteri:

• Lakisääteiset oppilashuolto työryhmät

Kunnat:

• Erilaiset kohdennetut työntekijöistä muodostetut työryhmät esim. sote-sivi, soten 

sisällä (pmk)

• Kuntien lape-ryhmät

• Yhteisöllinen oppilashuolto, Pieksämäki & oppilashuolenpidon ohjausryhmä, Mikkeli & 

oppilashuollon ohjausryhmä Mäntyharju

• Lasten ja nuorten Pieksämäki, hyvinvointisuunnitelma

Muu:

• Lapsiperheiden elintapaohjauksen kehittämisverkosto Ideariihi, Essote, Likes, Porin 

tulsote. 

• Etelä-Savon laajuisia 

lapsiperheiden hyvinvointia 

tukevia verkostoja on 

useita

• Kunnilla on näiden lisäksi 

omia lape-ryhmiä

• Koko maakunnan laajuisia 

yhdyspintaverkostoja on eniten 

lapsiperheiden hyvinvoinnin tukemiseen 

liittyen

• Verkostot ovat hyvin kattavia



Yhdyspinta Keskeiset nykyiset rakenteet: Esim. olemassa 

olevat verkostot / työryhmät / johtamisen 

rakenteet

Yhteenveto ja johtopäätös Puute / uuden rakenteen tarve

Elintapa-

neuvonta ja 

toimintakyvyn 

edistäminen

Esim. 

elintapaohjaus, 

liikuntaneuvonta, 

ravitsemus-

ohjaus, 

ikäihmisten 

päivätoiminta

Etelä-Savon laajuiset verkostot:

• Alueellinen elintapaohjauksen verkosto (Essote, Sosteri ja 

muut yhteistyökumppanit, lähes koko maakunnan kattava 

verkosto)

• Ravitsemusterveyden edistämisen osalta alueellista 

yhteistyöryhmää ei ole. Ikäihmisten ja vammaisryhmien 

osalta ennaltaehkäisevän työn resurssit vähäiset, samoin 

yhteistyöryhmät puuttuvat. Pienten lasten syömispulmien 

ehkäisyn ja hoidon kehittämistoimenpiteitä suunnitteilla. 

Sosteri: 

• Mintti-hanke

Savonlinna: 

• Eloa ja iloa-hanke

Kunnat:

• Liikuntaneuvonta, Pieksämäki

• Muutamassa kunnassa lähdetty suunnittelemaan ja 

kokoamaan varhaiskasvatuksen ja kouluruokailun 

kehittämistyöryhmiä.

• Alueellinen elintapaohjauksen verkosto löytyy

• Etelä-Savossa on lisäksi hyvin vähän paikallisia 

tai toimijakohtaisia verkostoja

• Ravitsemusterveyden edistämiseen tarvitaan 

yhteiset painopisteet, painotus ja resursointi 

ennaltaehkäisyyn

• Ravitsemusasiantuntijapalvelut tarvitaan 

käyttöön terveyden ja hyvinvoinnin 

edistämistyössä, ruokapalveluissa, sosiaali- ja 

terveyspalveluissa, läpileikaten eri ikäryhmät

• Ehdotetaan koottavaksi alueellinen 

ravitsemusterveyden yhteistyöryhmä 

(edustus: ravitsemusterapeutit 

(hyvinvointialue), kuntouttava toiminta 

(osastot), kotihoito, varhaiskasvatus, 

Isopata, ruokapalveluhenkilöstö 

hankintarengas, Xamk, kunnat → Eri 

ikäisten ravitsemussuosituksiin perustuvat 

tavoitteet ja toimenpiteet

• Ehdotetaan ravitsemusasiantuntijapalveluiden 

käyttöönottoa terveyden ja hyvinvoinnin 

edistämiseksi

• Lasten lihavuuden ehkäisyyn tarvitaan 

toimintamalli, jossa perheitä motivoidaan  

tiedoilla ja keinoilla toteuttamaan suositeltavia 

valintoja   perhevalmennuksesta lähtien 

ravitsemuksen, liikkumisen ja unen osalta. 

• Täytyy luoda saumaton ravitsemusterveyden 

yhdyspinta eri ikäryhmien osalta 

monitoimijaisesti



Yhdyspinta Keskeiset nykyiset rakenteet: Esim. olemassa olevat verkostot / 

työryhmät / johtamisen rakenteet

Yhteenveto ja johtopäätös Puute / uuden rakenteen tarve

Arjen 

turvallisuuden 

edistäminen

Esim. 

varautuminen, 

lähisuhde-

väkivallan 

ehkäisy

Etelä-Savon laajuiset verkostot:

• Maakunnallinen eroauttajien työryhmä

Essote:

• Sosiaali- ja kriisipäivystys (ML:n kriisikeskus ja Essote)

Sosteri:

• Oma kriisikeskus

Kunnat:

• Savonlinna: Ankkuritoiminta yhteistyössä Itä-Suomen poliisin ja Sosterin kanssa

• Mikkeli: Ankkurityö. Savonlinnassa ehkä oma ryhmä. Voi koordinoitua Itä-Suomen 

poliisilaitoksen alta. Pieksämäellä on yhteistyötä Varkauden kanssa.

• Pieksämäen turvallisuustyöryhmä

• Pieksämäen lähisuhdeväkivaltatyöryhmä

• Eroauttamisen työryhmä (sote, kuntatoimijat, järjestöt, srk)

• Alueelliset eroauttamisen työryhmät (Mikkeli, Pieksämäki, Savonlinna)

• Kunnilla on laajasti omia 

verkostoja

• Alueella on paikallisia 

kriisipäivystyksiä

• Marak ja eroauttajien 

työryhmä toimivat 

maakunnallisesti

• Tarve voi syntyä koko alueen kattavalle 

verkostolle

• Useat kuntakohtaiset ja toimijakohtaiset 

verkostot voisi laajentaa koko maakunnan 

kattaviksi verkostoiksi

Ehkäisevä työ

Esim. 

nuorisotyö, 

mielenterveys-

ja päihdetyö, 

perhe- ja 

lähisuhde-

väkivallan 

ehkäisy

Etelä-Savon laajuiset verkostot:

• Lähisuhdeväkivaltatyön ohjausryhmä (sote, Essote, Sosteri, Pieksämäki, järjestöt)

• Lähisuhdeväkivallan koordinaatioryhmä

• LÄPSY-verkosto, lähisuhdeväkivaltatyötä tekevien verkosto

Essote:

• MT-verkosto eli mielenterveystoimijoiden verkosto, työntekijätasoinen

Kunnat:

• Mikkeli: mielenterveysverkosto

• Nuorisolain vaatimat monialaiset ohjaus- ja palveluverkostot tai muut vastaavat 

yhteistyöryhmät, joiden kohderyhminä ovat kaikki kunnassa asuvat nuoret. 

Pieksämäellä nimeltään KATISKA

• Ennaltaehkäisevä päihde ja peliriippuvuus työryhmä VIISARI (Pieksämäki)

• Etsivän nuorisotyön aluekoordinaatio

• Mäntyharjun ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön työryhmä

• Ennaltaehkäisevän päihdetyön koordinointiryhmä Viisari, Pieksämäki

• Savonlinnan ehkäisevän päihdetyön työryhmä

• Miepä palveluiden avoin päivätoiminta, Pieksämäki

• Lähisuhdeväkivallan 

ehkäisyssä on jo koko 

maakunnan kattavaa 

toimintaa

• Kunnilla on laajalti omia 

ehkäisevän työn 

verkostoja

• Varsinaista ehkäisevän työn verkostoa ei 

ilmeisesti ole koko maakunnan kattavana

• Tarve voi syntyä koko alueen kattavalle 

verkostolle

• Kuntien verkostoja voisi yhdistää ja 

laajentaa koko maakunnan kattaviksi 

verkostoiksi



Yhdyspinta Keskeiset nykyiset rakenteet: Esim. 

olemassa olevat verkostot / 

työryhmät / johtamisen rakenteet

Muita kommentteja Yhteenveto ja johtopäätös Puute / uuden rakenteen tarve

Kulttuurihyvinvointi

Esim. kirjastot, 

järjestötoiminta

Etelä-Savon laajuiset verkostot:

• Taikuhyve-kulttuurihyvinvoinnin alueellinen 

verkosto, maakuntaliitossa

• Akku-hanke, maakuntaliitossa

Kunnat:

• Mikkeli: Kulttuurihyvinvointityötä 

Seutukirjastolla, kaupungin orkesterilla, 

yleisillä kulttuuripalveluilla, museoilla, 

järjestöillä, Kulttuurin unelmavuosi 2022-

hanke

• Savonlinna: Kulttuurin unelmavuosi tulossa

• Koko Etelä-Savon laajuisia 

verkostoja on yksi

• Kunnilla on todennäköisesti 

enemmänkin paikallisia 

verkostoja

• Onko tarvetta muille 

rakenteille?

Sote-palveluiden 

saavutettavuus

Esim. esteettömyys, 

mahdollisuudet 

joukkoliikenteen 

käyttöön

”M                                          

käyttää julkista liikennettä. Pienissä kunnissa 

pääsääntöisesti hyvin heikot julkiset yhteydet ja 

asiakkaat asuvat usein kaukana kylältä, jolloin 

kulkeminen kylälle on jo ongelma. 

Joukkoliikennepalvelut kuntataajamista heikot, 

samoin tieverkosto ja digitaalisten palvelujen 

yhteydet, jos etäpalveluilla korvataan 

lähipalveluja, on nettiverkkojen oltava 

        ” 

”M        J                             

asiointiliikenne ja tietoliikenneyhteydet eivät 

toimi kattavasti koko Mikkelin alueella. 

                                       ”

• Etelä-Savossa ei ole sote-

palveluiden saavutettavuuteen 

liittyviä verkostoja

• Liikennepalveluja ja –verkkoja 

luonnehditaan heikoiksi, jolloin 

saavutettavuuteen liittyviä 

ratkaisuja toivotaan pohdittavan 

kokonaisvaltaisesti

• Etelä-Savossa voi olla 

puutetta koko maakunnan 

kattavista sekä paikallisista 

sote-palveluiden 

saavutettavuuteen liittyvistä 

verkostoista

• Saavutettavuutta tulisi miettiä 

ja suunnitella laajalla 

näkökulmalla ja yhdessä 

sote-palveluverkon 

kehittämisen kanssa

Palveluverkon yhteys 

kaavoitukseen, 

maankäyttöön ja 

asumiseen

Esim. sosiaalisen 

asumisen koordinointi, 

erityisryhmien asuminen

”Essoten jälkihuollon osalta on olemassa 

                            M         ”  

”                                  

                  ”

• Etelä-Savossa ei ole verkostoja 

liittyen palveluverkon yhteyteen 

kaavoitukseen, maankäyttöön 

ja asumiseen

• Välivuokrausmallia vaikeasti 

asutettaville on mahdollisesti 

pohdittu maakunnallisesi

• Etelä-Savossa voi olla 

puutetta koko maakunnan 

kattavista sekä paikallisista 

verkostoista



Yhdyspinta Keskeiset nykyiset rakenteet: Esim. olemassa olevat verkostot / työryhmät / johtamisen 

rakenteet

Yhteenveto ja johtopäätös Puute / uuden rakenteen tarve

Työllisyyden 

edistäminen

Esim. pitkäaikais-

työttömien TE-

palvelut, 

sosiaalitoimen 

palvelut

Etelä-Savon laajuiset verkostot: 

• Etelä-Savon työllisyydenhoidon kuntakokeiluiden koordinaatioryhmä (Mikkeli ja Savonlinna 

kaupunkeina)

• TYP maakunnallinen johtoryhmä

Essote:

• Työkykyä ja kumppanuutta sotekeskuksesta –hanke

• TYP- johtaja ja Mikkelin työllisyydenhoidon kokeilujohtaja ja asiakaspalveluvastaava 

kokoontuvat säännöllisesti

• Työllisyyden hoidossa työpajat: Mikkelin Toimintakeskus ry ja ViaDia Mikkeli (järjestöt)

• Työttömien terveyspalveluiden liittyvä verkosto, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa.

• Kuntouttavan työtoiminnan tiimi, jossa eri kuntien työikäisten sosiaalityön sosiaaliohjaajat sekä -

työntekijät (sekä TYP-palveluohjaajat).

• Kaikki yhdistykset ja järjestöt sekä seurakunnat, joissa järjestetään kuntouttavaa työtoimintaa. 

Myös yhdistystyöllistäminen (palkkatuki).

Sosteri:

• Työttömien terveyspalvelut kuntakokeilun kautta, terveydenhoitajan ja mielenterveys- ja 

riippuvuuksien hoito

• Erilaiset toimintakykyä edistävät hankkeet

• TYP maakunnallinen 

johtoryhmä löytyy

• Työllisyyden hoidon 

kuntakokeilussa on 

koordinaatioryhmä

• Essoten alueella on valtaosa 

Etelä-Savon verkostoista ja 

hankkeista

• TYP maakunnallinen 

johtoryhmä koko alueella, 

mahdollisesti tarve muille 

maakunnallisille 

verkostoille

Kotouttaminen

Esim. kotouttamis-

vaiheessa olevien 

maahan-

muuttajien 

työllisyyspalvelut, 

sosiaalitoimen 

palvelut

Etelä-Savon laajuiset verkostot: 

• Maahanmuuttajatoimijoiden verkosto (jota on alettu aktivoimaan)

Essote:

• Maahanmuuttopalveluiden yksikkö, järjestökumppanina Mimosa

• Verkostofoorumi 

• Koulutustoimijoita: ESEDU, Otavan opisto, Valmennuskeskus Public jne.

• Monikulttuurikeskukset, jotka täydentävät viranomaispalveluja

• Vastaanottokeskus

• Viranomaiset: poliisi, Migri, Ely-keskus, Keha-keskus, rajavartiolaitos, suurlähetystöt, KELA, 

DVV yms.

Kunnat:

• Savonlinnassa ja Pieksämäellä maahanmuuttajapalvelut

• Pieksämäen monialainen kotouttamistyöryhmä

• Maahanmuuttajatoimijoiden 

verkosto löytyy maakunnan 

alueelta (alettu aktivoimaan)

• Etelä-Savossa voi olla 

puutetta koko maakunnan 

kattavista sekä paikallisista 

kotouttamiseen liittyvistä 

verkostoista



Yhdyspinta Keskeiset nykyiset rakenteet: Esim. olemassa olevat verkostot / työryhmät / johtamisen 

rakenteet

Yhteenveto ja johtopäätös Puute / uuden rakenteen tarve

Ikääntyneiden 

hyvinvoinnin tuki

Esim. 

päivätoiminta 

Etelä-Savon laajuiset verkostot: 

• Etelä-Savon omaishoitoverkosto (Essote, Sosteri, Srk, Terveystalo, Pieksämäki)

• Vanhustyön osaamisverkosto Etelä-Savo

Essote:

• Omais- ja perhehoidon neuvottelukunta

Sosteri:

• Omais- ja perhehoidon neuvottelukunta

Kunnat:

• Vapaaehtoistoimijoiden verkosto (laajuus ei tiedossa)



LIITTEET: Muiden alueiden työstössä olevia malleja / rakenteita 

yhdyspinnoille



Aineistojen kuvaus

• Seuraavat aineistot ovat olleet joko julkisista lähteistä saatavilla tai niiden 
esittelyyn on pyydetty erityinen lupa

• Muiden alueiden rakenteiden on tarkoitus toimia ajatuksia herättävinä 
kohti Etelä-Savon alueen rakenteen valmistelua

• Huomioitavaa on, että monet muidenkin alueiden rakenteet ovat vielä 
keskeneräisiä tai työstössä

• Mikään edellä kuvatuista rakenteista ei ole ollut määräävässä 
asemassa suunniteltaessa Etelä-Savon mahdollista rakennetta, vaan 
ne ovat tuoneet Etelä-Savon rakenteeseen ideoita ja näkökulmia



Pohjois-Savo
Alustavaa HYTE-rakenteen suunnittelua sote-uudistuksessa

THL aineisto 20.10.2021 (alueellinen osallisuusfoorumi), NHG haastatellut 
Jussi Lampi / Pohjois-Savo liitto





Etelä-Karjala
Luonnos HYTE-rakenteesta Etelä-Karjalan hyvinvointialueella

THL aineisto 20.10.2021 (alueellinen osallisuusfoorumi), lisäksi NHG 
haastatellut Aija Rautiota keväällä 2021



Lähde: THL (Tapani Kauppinen) https://www.kymsote.fi/medias/Kauppinen-2021-Kymenlaakso-2021-10-

20.pdf?context=bWFzdGVyfHBkZi1hdHRhY2htZW50c3wyMTgxMzg0fGFwcGxpY2F0aW9uL3BkZnxoNGUvaDM5Lzg5NTgzMjgxNzY2NzAvS2F1cHBpbmVuIDIwMjEgS3ltZW5sYWFrc29fMjAyMV8xMF8yMC5wZGZ8NGNl

OGZjMjAxMWUzNjI5MDE3ODk0Mjc4MzQyMjkwNmEzMTM3M2Q0OGY4ODQzMjI4ZDBkNDU2NGJlZjBjNmE2NQ 



Pohjois-Karjala
Kumppanuusryhmän muodostaminen ja alustavaa HYTE-rakenteen 

muodostamista

STM aineisto 23.11.2021 (yhdyspintojen valmisteluryhmä), Maarita Mannelin, 
kumppanuuspäällikkö



Mihin meillä keskitytään nyt?

KUMPPANUUSRYHMÄ: HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN 

EDISTÄMISEN SEKÄ OSALLISUUDEN NÄKÖKULMA

Pohjois-Karjalan kunnat, 3 + 3  kuntajohtaja, sivistysjohtaja, 

hyvinvointijohtaja
Osallisuus asiantuntijat 1+1, Joensuun kaupunki ja P-K:n 

sosiaaliturvayhdistys
Siun sote ja Pela, 2+ 2
Henkilöstön edustaja, 1 + 1 
Järjestöasian neuvottelukunta JANEn nimeämät 3 + 3 
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, 1 + 1
Pohjois-Karjalan ELY-keskus ja TE-toimisto, 1 + 1
Itä-Suomen aluehallintovirasto, 1 + 1
KELA, 1 + 1
Joensuun seudun työllisyyden kuntakokeilu 1 + 1
Pohjois-Karjalan yrittäjät ja Kauppakamari 1 + 1
Pohjois-Karjalan elinkeinoyhtiöt 1+1
Maakunnallinen nuorisovaltuusto, 1 + 1
Maakunnallinen eläkeläisneuvottelukunta, 1 + 1
Vammaisneuvostojen edustaja, 1 + 1 
Perhekeskuksen ohryn edustaja 1 + 1
Apteekit 1+1
Ev.lut seurakunta ja Ortodoksinen seurakunta 1+1 
Karelia ammattikorkeakoulu, 1 + 1
Riveria, 1 + 1
UEF, 1 + 1

Tehtävä: välittää organisaatioiden näkemyksiä valmisteluun ja viestiä valmistelusta omiin organisaatioihin ja osallistua yhdyspintojen 
määrittelyyn ja toimintaratkaisujen kehittämiseen erityisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä osallisuuden näkökulmasta.

• Kunta-hyte yhteistyön rakenne

• Soteneuvottelukunnat lakkaavat – uusi malli tilalle → esim. Liperin 
paikallisneuvottelukunta tmv. 

• Toiveena hyvinvoinnin yhteiset painopisteet koko maakuntaan

• Yhteiset neuvottelut: hyvinvointikertomus ja -suunnittelutyöhön 
linkittäminen? 

• Kuntien tulevat hyteryhmät ja/tai seudulliset hyte-ryhmät, JANE, 
paikallis-Janet, järjestöjen kumppanuuspöytä, elinkeinoyhtiöt, yrittäjät 
jne. 

• Yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä tekevien järjestöjen ja toimijoiden 
kanssa 

• Listataan nykyiset hyte-toimijat sekä järjestöt → hyvät mallit

• Hyvinvointialueen järjestöavustusten kriteerit ja käytänteet

• Vaikuttamistoimielimet hyvinvointialueelle

• Maakunnallinen nuorisovaltuusto toimii nyt maakuntaliiton alla  → jatkossa 
yhteistyösopimus maakuntaliiton kanssa?

• Nuva+ hanke kuntien Nuvien kehittäminen ja Mahku21 -tapahtuma

• Maakunnallinen eläkeläisneuvottelukunta toimii nyt maakuntaliiton alla

• Vammaisneuvostojen kokoontuminen 01/2022

• Kuntouttava työtoiminta

• Osallisuus tehdään yhdessä koko alueella



www.siunsote.fi/hyvinvointialue

Hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen vastuutaho
- Hyvinvointilautakunta
- Sote-neuvottelukunta/hyte-

ryhmä
- Hv-koordinaattori, EPT-

vastuutaho

Hyvinvointikertomus ja –
suunnitelma valtuustokausittain

Hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen vastuutaho
- Hyte-ryhmä

- Hyte yhdyshenkilöt
- EPT-asiantuntija

- Tiedonanalysointi, koulutukset, 
kehittämis- ja tutkimushankkeiden 
koordinointi, valtakunnallisten 
ohjelmien toimeenpano

Hyvinvointikertomus ja –
suunnitelma valtuustokausittain

Vuosittaiset neuvottelut, yhteistyöneuvottelut
• Raportointi valtuustolle vuosittain hyvinvoinnista ja terveydestä, niihin 

vaikuttavista tekijöistä sekä toteuttavista toimenpiteistä 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strateginen suunnittelu
• Tavoitteet ja niitä tukevat toimenpiteet
• Päätösten arvioidut vaikutukset väestöryhmittäin

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ensisijainen vastuu edistää hyvinvointia ja terveyttä, siltä osin kuin tämä tehtävä kytkeytyy muihin lakisääteisiin tehtäviin. 

Valtuustokausittaiset neuvottelut
• yhteistoimintarakenteet, toimintamallit, tiedonkulku

Hyvinvointialueen nuorisovaltuusto, 
vammaisneuvosto, vanhusneuvosto, 

Kunnan nuorisovaltuusto, 
vammaisneuvosto, vanhusneuvosto

Hyvinvointialueen ja maakunnan hyvinvointikertomus sekä –suunnitelma
• Yhteiset  kehittämisen painopisteet?

• indikaattorit, tavoitteet, seuranta, vaikutusten arviointi. 
• Hyte/sote indikaattorit, muut kuntien/maakuntaliiton 

indikaattorit?
• Yhteinen tiedolla johtamisen alusta?

Hyvinvointialue
hyvinvointialuestrategia

Kunta
kuntastrategia

Vuosittaiset yhteistyöneuvottelut hyvinvointialue, kunnat, hyte-toimijat,  
järjestöt
• Tavoitteet, toimenpiteet, yhteistyö, seuranta
• Edistettävä  järjestöjen toimintaedellytyksiä, vaikuttamismahdollisuuksia 

hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

OSALLISUUS

Hyvinvointi 
lautakunta/ 
valikunta?



Satakunta
Alustavaa HYTE-rakenteen muodostamista

STM aineisto 23.11.2021 (yhdyspintojen valmisteluryhmä): 

Hanna-Leena Markki, Kessote Kuntayhtymän johtaja







Päijät-Häme
Yhdyspintarakenteen luonnos

Valmistelu syksyllä 2021, NHG tukenut
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 isäksi hyvinvointialueor anisaation sisälle ollaan suunnittelemassa  Y   lautakuntaa   ämä rakenne ei ota kantaa kyseisen  Y   lautakunnan toimintaan   ehtävät jaetaan, jotta ne 

eivät ole päällekkäisiä, mutta niillä on yhteys toisiinsa 



LIITTEET: Työryhmän kommentit ehdotettuun rakenteen viitekehykseen 

työpajassa 25.11. 



YDINAJATUS: Muodostettava rakenne kattaa koko Etelä-Savon hyvinvointialueen
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Hyvinvointialue(organisaatio) Etelä-Savon alueen kunnat Etelä-Savon alueen järjestöt Muut toimijat alueella

SOTE PELA Kunta 1 Kunta 2

xxx

Oppilaitokset KELA

AVI Poliisi

Etelä-Savon 

liitto
Yritykset

Valtuusto ja hallitus Valtuustot ja hallitukset

Viranhaltijat Viranhaltijat

Järjestö 1 Järjestö 2

xxx

Hallinnollinen yhdyspinnat ylittävä poikkisektoraalinen luottamushenkilö- ja viranhaltijatoimielin (mahdollinen)

Kuntien sisäiset HYTE(TU)-

ryhmät Muut, mitkä?

1) Onko Etelä-Savossa jo nykyisellään kuvatun kaltainen toimija? Jos on, onko se koko maakunnan laajuinen?

2) Onko kyseinen rakenteen osa tarpeellinen tulevassa yhdyspintarakenteessa Etelä-Savon hyvinvointialueella? Miksi on / miksi ei?

Maakunnallinen Hyte (tu) -

ohjausryhmä on Essoten alueella, 

ei maakunnallista. Maakunnallinen 

tarvitaan mm. alueellinen 

hyvinvointisuunnitelma ja tavoitteet 

tehdään tämän ryhmän 

ohjauksessa

Oikeudenmukaisuuden 

toteutuminen? HVA 

painiskelee monien erilaisten 

asioiden äärellä. Kun 

priorisointi jo terveydenhuollon 

sisällä on niin vaikeaa

Soten vastuulla ei itseasiassa ole 

niin paljon ennaltaehkäisy, vaan 

tulee yhdyspintakysymykset: 

kunnat, järjestöt jne. --> Tämän 

vuoksi tarvitaan toimivat rakenteet 

ja mallit

Järjestöneuvottelukunnan ääni. 

Järjestötyötä täytyy viedä 

keskitetysti eteenpäin, joka 

järjestön kanssa ei voida tässä 

vaiheessa tehdä erikseen 

yhteistyöstä, toki 2023-->

Järjestöt: yhdyspintoihin kuvaus 

järjestöjen segmentoinnista / 

rakenteellinen kuvaaminen 

(sote/vapaaehtoisuus/matalan 

kynnys/jne.). On konsortioita, on 

järjestöneuvottelukunta, pj:n 

kautta laajemmin, on yhes alusta, 

joka kokoaa toimintoja yhteen --> 

tämän edistäminen

Taloudelliset 

insentiivit rajoittaa 

toimintaa. Tästä 

seuraa nokittelua. 

Politiikka sotkee

Useat hankkeet 

keräävät laajasti 

tietoa, näiden 

syöttäminen ylöspäin 

hallinnolliseen 

rakenteeseen. 

Tiedon kulku 

molempiin suuntiin

SosRAKE-hanke: 

tietoa on paljon 

asiakkaista ja 

ilmiöistä. Tiedon 

hyödyntäminen esim. 

päätöksenteossa??

Kun järjestöt otetaan 

mukaan 

neuvotteluihin, pitää 

olla sillä tasolla, että 

järjestöt voidaan 

ottaa mukaan. Osa 

isoja, osa pieniä

Yhes-

järjestöneuvottelukun

ta on olemassa 

maakunnan 

laajuisena

Järjestöjen 

kumppanuussopimuk

set loppuu 2022 

lopussa. Vaikea asia, 

jos näiden toiminta 

loppuisikin. Huoli 

tästä.

LISÄTÄÄN 

KUVAAN: 

Seurakunnat 

(ja 

uskonnolliset 

yhteisöt); ELY

ALUEELLINEN 

HYTETU-RYHMÄ 

tarvitaan

Mahdollinen HYTE(TU)-yksikkö / 

johtoryhmä / ohjausryhmä
Järjestöjen väliset ryhmät

Järjestöneuvottelukunta tai vastaava?



YDINAJATUS: Muodostettava rakenne kattaa koko Etelä-Savon hyvinvointialueen
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Hyvinvointialue(organisaatio) Etelä-Savon alueen kunnat Etelä-Savon alueen järjestöt Muut toimijat alueella

SOTE PELA Kunta 1 Kunta 2

xxx

Oppilaitokset KELA

AVI Poliisi

Etelä-Savon 

liitto
Yritykset

Valtuusto ja hallitus Valtuustot ja hallitukset

Viranhaltijat Viranhaltijat

Järjestö 1 Järjestö 2

xxx

Hallinnollinen yhdyspinnat ylittävä poikkisektoraalinen luottamushenkilö- ja viranhaltijatoimielin (mahdollinen)

Kuntien sisäiset HYTE(TU)-

ryhmät Muut, mitkä?

4) Millaisia rakenteita / alatyöryhmiä esitettyihin mahdollisiin rakenteisiin kannattaa sisällyttää?

5) Mitkä toimijat ovat päätäntävaltaisia ja millä foorumeilla? 

Näiden rooli on mietittävä
Muut toimijat kulkee 

mukana valmistelutyössä. 

Vaikeaa tehdä ilman 

suhdetta näihin

Lautakunta? Ensi viikolla aletaan valmistelemaan 

lautakuntien tehtäviä. VATE on organisaation rakenteen 

antanut. Lautakunnat olisi ainakin: sotekeskus, perhekeskus, 

ikäkeskus, hytetu (varautuminen) olisi yksi --> 

Yhteensovittaisi näitä, haetaan vahvaa integraatiota näihin. 

Integraatiota tällä rakenteella kirjattu auki --> Jossain 

vaiheessa varmaan kunnallinen puoli tähän mukaan, nyt 

enemmän HVA valmistelua

VATE:n ohjajusryhmissä on 

saatu jo hyväksyntä 

lautakunta-ajattelulle

Mahdollinen HYTE(TU)-yksikkö / 

johtoryhmä / ohjausryhmä

Järjestöjen väliset ryhmät

Järjestöneuvottelukunta tai vastaava?



YDINAJATUS: Muodostettava rakenne kattaa koko Etelä-Savon hyvinvointialueen

1) Onko Etelä-Savossa jo nykyisellään kuvatun kaltainen toimija? Jos on, onko se koko maakunnan laajuinen?

2) Onko kyseinen rakenteen osa tarpeellinen tulevassa yhdyspintarakenteessa Etelä-Savon hyvinvointialueella? Miksi on / miksi ei?
S
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Hyvinvointialue(organisaatio) Etelä-Savon alueen kunnat Etelä-Savon alueen järjestöt Muut toimijat alueella

Alueellinen kumppanuuspöytä (tai vastaava)

Alueellinen HYTE-yhteistyöryhmä (tai vastaava)

Alueelliset yhdyspintakohtaiset verkostot ja/tai työryhmät (tai vastaava), esim. seuraavan jaottelun mukaisesti:

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Osallisuuden edistäminen

Lapsiperheiden hyvinvoinnin tukeminen – Etsivän nuorisotyön aluekoordinaatio ja kuntien ehkäisevä päihdetyö on olemassa ja tarvitaan jatkossakin

- Nuorten alle 30 vuotiaiden Ohjaamokokonaisuus on kuvatun kaltainen toimija. On maakunta tason yhteistyö, kunnallinen monialainen työ ja verkossa tapahtuva ohjaamotoiminta.

- Monta hyvää maakunnan laajuista verkostoa, mutta onko kaikilla järkevä funktio tulevaisuudessa, esim. Perheneuvoverkosto varmaan riippuu esimerkiksi halutusta asiakasohjauksen 

tavasta ja matalan kynnyksen palveluiden moniammatillisesta tuottamisen tavasta.

Elintapaneuvonta ja toimintakyvyn edistäminen – Rakenne voisi olla selkeämpi ja tulos konkreettisempaa. 

Riittääkö Neuvokas perhe-työ ja neuvolan perustyö lapsiperheiden elintapaohjauksen keinoiksi? 

Arjen turvallisuuden edistäminen

Ehkäisevä työ – Lähisuhdeväkivaltatyössä HVA kattava ohjausryhmä ja koordinaatioryhmä ovat tarpeellisia. Yhteistyö on olemassa, rakenteita pitää vielä yhteensovittaa HVAeen. 

Kulttuurihyvinvointi

Sote-palveluiden saavutettavuus

Palveluverkon yhteys kaavoitukseen, maankäyttöön ja asumiseen

Työllisyyden edistäminen

Kotouttaminen - Laajaa yhteistyötä alueen toimijoiden kanssa: viranomaset, kunta, sote, asuminen, järjestöt, työllistyminen, koulutus sekä muut, kuten tulkki- ja käännöspalvelut.

Ikääntyneiden hyvinvoinnin tuki – Alueellisen vanhustyön osaamisverkoston aktivointi. Alueellinen ikäohjelma työkaluna.

Pelkästään yhdyspinnat 

ovat isoja kokonaisuuksia ja 

työryhmän on vaikea miettiä 

rakenteita ylätasolta

Elintapaohjaus 

on myös 

tärkeää 

erityisesti 

kiintiö-

pakolaisille ja 

turvapaikan-

hakija-

taustaisille.

Maahanmuuttopalvelut riippuvat mm. otetaanko 

alueella vastaan kiintiöpakolaisia tai onko 

vastaanottokeskusta, josta tulee mahdollisia 

turvapaikanhakijoita. (Mikkelin alueella kyllä, 

Savonlinnassa ei, Pieksämäellä osittain)



YDINAJATUS: Muodostettava rakenne kattaa koko Etelä-Savon hyvinvointialueen
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Hyvinvointialue(organisaatio) Etelä-Savon alueen kunnat Etelä-Savon alueen järjestöt Muut toimijat alueella

Alueellinen kumppanuuspöytä (tai vastaava)

Alueellinen HYTE-yhteistyöryhmä (tai vastaava)

Alueelliset yhdyspintakohtaiset verkostot ja/tai työryhmät (tai vastaava), esim. seuraavan jaottelun mukaisesti:

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen – Tarvitaan HYTE-työryhmä ja koordinaatio hyvinvointialueen kattavana. Tämän lisäksi kunnallinen hyte-työ.

Osallisuuden edistäminen - Osallisuusrakenne olisi hyvä aukikirjoittaa

Lapsiperheiden hyvinvoinnin tukeminen – HVA kattava lasten, nuorten ja perheiden johtoryhmä. 

– Yhteistyösopimuksen allekirjoittaneiden yhteistyöverkostot sisältöjen osalta maakunnallisesti.

– Ohjaamot/ohjaamojen rakenne sisällytettävä ja edelleen kehitettävä nuorten alle 30 vuotiaiden kynnyksettömänä monialaisena palveluna

– Ryhmissä olisi oltava vahva sivin näkökulma ajatellen lapsiperheiden hyvinvoinnin ryhmiä.

– Perhekeskustoiminnan yhteistyösopimuksen allekirjoittaneiden yhteistyöverkostot sisältöjen osalta maakunnallisesti

Elintapaneuvonta ja toimintakyvyn edistäminen – Lisää konkreettisia toimijoita ja tuoreita toimintamalleja, joita voidaan toteuttaa sekä universaalisti että kohdennetusti.

Arjen turvallisuuden edistäminen – Turvallisuustyöhön /-verkostoihin tulee lisätä lähisuhteiden turvallisuus. 

Ehkäisevä työ

Kulttuurihyvinvointi

Sote-palveluiden saavutettavuus

Palveluverkon yhteys kaavoitukseen, maankäyttöön ja asumiseen

Työllisyyden edistäminen – Työllisyyden yhteistoiminta-alue/alueita suunnitellaan. Toimijan tulee varmistaa työttömien terveyspalveluiden ja kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen ja 

sujuvuus sekä .

Kotouttaminen – Toive: maahanmuuttajien huomiointi moninaisena asiakasryhmänä, jossa voi olla hyvin monenlaisia eri taustoja ja myös tarpeita.

Ikääntyneiden hyvinvoinnin tuki

4) Millaisia rakenteita / alatyöryhmiä esitettyihin mahdollisiin rakenteisiin kannattaa sisällyttää?

5) Mitkä toimijat ovat päätäntävaltaisia ja millä foorumeilla? 

Hallinnollisen 

rakenteen tulisi tukea 

moniammatillista 

kokonaisuutta

Tätä ei vielä ole kuin lapen alla; 

tarpeellista laajentaa 

turvallisuuden ymmärrystä myös 

sosiaalipuolen kysymyksiin.

Yleisesti tarvitaan enemmän 

yhteistyö-

/kumppanuussopimuksia eri 

toimijoiden kesken ja 

yhdyspintayhteistyöhön.

Tarvitaan sellaisia ryhmiä, joissa 

henkilöt tietävät substanssista riittävästi 

ja ovat jollakin tapaa myös sellaisessa 

asemassa, että voivat asioita ainakin 

linjata, vaikka eivät varsinaisesti päättää

Etelä-Savossa on jo paljon verkostoja ja paljon hyviä 

rakenteita. Miten varmistetaan, että tunnistetaan kaikki 

ja opitaan hyödyntämään niitä eikä tehdä päällekkäistä 

työtä? Kannattaa ainakin pyrkiä hyödyntämään laajasti 

tässä selvityksessä tehtyä työtä.



LIITTEET: Järjestötyön moninaisuus – työryhmän ajatuksia jatkotyöhön 

järjestötyön edistämiseen 
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