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RAJAPINNOILTA YHDYSPINTOIHIN –
KUNNAN JA MAAKUNNAN YHTEISTYÖ

Aika: Torstai 30.3.2017 klo 9.30–15.30

Paikka: Kuntatalo, luentosali

Tavoite: Kuntien ja maakunnan välisellä yhteistyöllä tulee olemaan ratkaiseva merkitys,
jotta turvataan palveluketjujen toimivuus tulevissa rakenteissa. Yhteistyötyöllä voidaan myös
vahvistaa elinvoimaa ja asukkaiden hyvinvointia. Jotta tähän päästään, on yhdyspintakysy-
mykset kunnan ja maakunnan välillä nostettava valmistelun keskiöön. Seminaarin tavoitteena
on osaltaan avata laajempaa keskustelua yhdyspintojen vaikutuksista ja samalla tarjota näke-
myksiä, kokemuksia ja käytännön työvälineitä valmistelun pohjaksi.

OHJELMA

9.30 Aamukahvi/-tee

10.00 Rajapinnoilta yhdyspintoihin -kehittämisaloitteen keskeiset nostot

Varatoimitusjohtaja Timo Reina, Kuntaliitto

10.30 Yleisteemat:

1. Palvelut, hyvinvointi ja osallisuus

Avauspuheenvuoro: kunnanjohtaja Hannele Mikkanen, Liperi

Keskustelemassa lisäksi:

- Yksikön johtaja Tarja Myllärinen, Kuntaliitto, sote-yksikkö

- Hankepäällikkö Hanne Kalmari, STM, Lape

- Yksikönpäällikkö Anne Lounamaa, THL

- Toimitusjohtaja, ent. Haapaveden kaupunginjohtaja Jouko Luukkonen.

Osallistujien kommentit, kysymyksiä ja keskustelua

2. Elinvoima

Avauspuheenvuoro: kaupunkikehityspäällikkö Mika Mannervesi, Salo

Keskustelemassa lisäksi:
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- Koulutusjohtaja Heljä Misukka, OAJ

- Toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, Suomen Yrittäjät

- Yksikön johtaja Jarkko Huovinen, Kuntaliitto

- Kehittämispäällikkö, dosentti Tarja Saarelainen, Rovaniemen kaupunki

Osallistujien kommentit, kysymykset ja keskustelua.

Keskustelun vetää Kuntalehden päätoimittaja Marja Honkakorpi.

12.00 Lounas (omakustanteinen)

13.00 Rinnakkaisseminaarit

Hyvinvointi

Hyvinvointiseminaarissa keskustellaan tulevaisuuden kunnan ja maakunnan yhteistyöstä hy-
vinvoinnin edistämisessä erityisesti kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön keinoin.

Seminaarin alkusanat

Erityisasiantuntija Soile Paahtama, Kuntaliitto

Tulevaisuuden kunnan ja maakunnan hyvinvointiyhteistyö kulttuurin, liikunnan ja
nuorisotyön eri keinoin

Erityisasiantuntija Kari Sjöholm, Kuntaliitto, opetus- ja kulttuuriyksikkö

Taide ja kulttuuri ikäihmisten hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tukena

Kulttuuri- ja kehittämispäällikkö Mari Aholainen, Jyväskylän kaupunki

Kommenttipuheenvuoro

Johtaja Taru Koivisto, STM

Puheenjohtajana toimii asiantuntija Ville Nieminen, Kuntaliitto.

Sivistys Huom. tämä rinnakkaisseminaari on valitettavasti peruttu

Työllisyys ja asuminen osana elinvoimaa
Huom. tämä rinnakkaisseminaari on valitettavasti peruttu

Tukipalvelut

Maakuntiin on tarkoitus perustaa yhteisiä valtakunnallisia palvelukeskuksia, joihin keskitetään
maakuntien tarvitsemia tukipalveluita. Maakuntien yhteisiä tukipalveluita ovat toimitila- ja
kiinteistöhallinnon palvelukeskus, tieto- ja viestintäteknisten palvelujen palvelukeskus (ICT)
sekä talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus. Maakunnat voivat myös perustaa yhteisiä
tukipalveluita kuntien tai muiden julkisen sektorin yhteistyökumppanien kanssa. Miten valmis-
telu etenee? Miten kunnissa varaudutaan tukipalvelujen uudelleenorganisointiin – palvelukes-
kusuudistuksesta johtuen tai siitä riippumatta? Mikä on ruokahuollon, siivouksen, tekstiilihuol-
lon ja muiden tukipalvelujen tulevaisuus?



3

Valtakunnallisten palvelukeskusten valmistelutilanne ja näkemys kuntien tukipal-
velu-uudistuksen tilanteesta

Muutosjohtaja Pauli Harju

Kommenttipuheenvuorot:

- Juha Metso, perusturvajohtaja, Espoon kaupunki

- Janne Aaltonen, yhteyspäällikkö, HUS

- Karri Vainio, erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto

Seminaarin puheenjohtajana toimii toimialajohtaja Jarmo Asikainen, FCG Konsultointi.

Asukkaiden osallisuus keskiöön – kohti ihmislähtöisiä kuntia ja maakuntia

Maakuntien ja sote-palveluiden toiminnan suunnittelussa lähdetään vahvistamaan kansanval-
taisuutta täysin uudenlaisessa hallinnollisessa ja toiminnallisessa kontekstissa. Tämä on näh-
tävä sekä mahdollisuutena että haasteena nimenomaan osallisuuden ja demokratian toteutu-
misen näkökulmasta. Ydinkysymyksenä tässä on osallisuuteen liittyvien yhdyspintojen löytä-
minen maakuntien ja kuntien välillä – miten luoda toimivat vuorovaikutus- ja neuvottelume-
nettelyt sekä toimivat kumppanuudet niin maakuntien kuin kuntien sisällä mutta myös niiden
välillä? Oleellista on myös edistää käyttäjälähtöisyyttä erityisesti sote-palveluissa niin, että
palvelusuunnittelua koskeva päätöksenteko saadaan lähelle ihmistä. Miten kuvioon mahtuu
monimuotoinen kansalaisyhteiskunta?

Työpajan vetäjinä ovat toiminnanjohtaja Elina Pajula (Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys
ry) ja erityisasiantuntija Päivi Kurikka (Kuntaliitto).

15.05 Vuorovaikutus ja neuvottelumenettely kunnan ja maakunnan välillä

Johtava lakimies Kirsi Mononen, Kuntaliitto

15.20            Miten tästä eteenpäin – seminaarin yhteenveto ja loppusanat

Päivän puheenjohtaja erityisasiantuntija Antti Kuopila, Kuntaliitto

Hyvää kotimatkaa


