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Liitteet – koko dokumentaatio
- Järjestäminen
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- Ohjaus
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 Päijät-Hämeen maakuntakonsernin suunnittelu on aloitettu. Soten osalta on tunnistettu järjestäjän 
tehtäviä ja osaamisalueita sekä laadittu julkisen tuottajan suunnitelma

 Kokonaisuutena konsernisuunnittelu ja järjestäjän vastuualuekokonaisuuden hahmottaminen ja 
tarkentaminen ovat vielä hyvin alkuvaiheessa

Lähtö-
tilanne

Projektin kolme päätavoitetta:

1. Luoda yhteinen käsitys järjestämisestä ja siihen liittyvistä rooleista & vastuista kolmessa 
ydintoiminnossa: sote, elinvoima, turvallisuus

2. Hahmottaa maakuntakonsernin ja erityisesti viranhaltijajärjestäjän organisoitumista 

3. Konkretisoida järjestäjän ohjauskokonaisuutta ja -keinoja niin poliittisen ja viranhaltijajärjestäjän 
välillä kuin suhteessa palvelutuotantoon ja tuottajaverkostoon

Tavoitteet

 Projekti toteutettiin syksyllä 2018 loka-joulukuussa kahden esivalmistellun työpajan sarjana, joissa 
osallistettiin laajasti maakunnan avainhenkilöitä läpi soten, elinvoiman ja turvallisuuden

 Työpajoissa käsitellyt teemat olivat projektin päätavoitteiden mukaiset: i) järjestäminen, 
ii) organisoituminen ja iii) palvelutuotannon ohjaus

Toteutus

Tausta: projektin lähtötilanne, tavoitteet ja toteutus
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 Järjestäjä määrittää asukkaiden tarpeiden pohjalta strategisen tavoitetilan ja reunaehdot maakunnan palvelujärjestelmälle 
ja ohjaa tuottajaverkostoa siten että tavoitteisiin päästään – järjestäjän vastaa kokonaisuuden koordinoinnista

 Järjestämisen ytimessä on kaksi laajaa kokonaisuutta, joista muodostuu järjestäjän ydinprosessi: i) tavoiteasetanta ja siihen
kytketty palvelujen järjestäminen & rahoitus sekä ii) palvelutuotannon ja asukkaiden ohjaus

 Järjestämisen ja tuottamisen erottamisessa on valtaosin kysymys siitä, millaisella työnjaolla tehtävä tai päätös hoidetaan. 
Tahot työnjaon tarkasteluun ovat poliittinen järjestäjä – viranhaltijajärjestäjä – tuottaja (liikelaitos, muut tuottajat)

 Onnistuakseen tehtävässään järjestäjä tarvitsee riittävän tietopohjan ja kyvykkyydet ohjata tuottajaverkostoa tiedon pohjalta
– tiedolla johtamisen kokonaisuus on keskeinen, liikkeelle on lähdettävä realistisesti minitietosisältöjen määrittämisestä

Yhteinen 
käsitys 

järjestämi-
sestä

Maakunta-
konsernin 

organi-
soituminen

1

2  Peruslähtökohta organisoitumisen: maakuntakonsernissa on toimintoja, jotka tulee eriyttää omiksi kokonaisuuksiksiin kun 
järjestäminen ja palvelujen tuottaminen erotetaan

 Viranhaltijajärjestäjän organisoinnin ohjaavana periaatteena on rakentaa yksi ketterä, järjestäjän tehtävien perusteella 
tarkoituksenmukaisesti organisoitu toiminto, jonka sisällä toteutuu poikkihallinnollinen yhteistyö

 Järjestäjää rakennetaan toiminnot edellä: ensin määritetään mitä järjestäjä tekee ja sen pohjalta miten organisoidutaan –
työhypoteesina organisoitumiseen on hybridimalli, joka yhdistää kiinteitä järjestäjätehtäviä sekä strategista projektitoimistoa

 Konsernipalveluissa haettava tasapaino toteuttavan ja koordinoivan roolin sekä geneerisen ja substanssiosaamisen välillä 
– konsernipalvelujen sisältö ja organisoiminen, sekä myös omistajaohjaus ja hankinnat, otettava omaan erillistarkasteluun 

Yhteenveto

Järjestäjän 
ohjaus

 Ohjaus on järjestäjän ydinprosessin vaihe, joka koostuu kolmesta osakokonaisuudesta: suorasta palveluntuottajien 
ohjauksesta, tuottajien ja yhteistyökumppaneiden verkosto-ohjauksesta sekä asukkaiden ohjauksesta

 Tuottajien suora ohjaus tapahtuu eri ohjaustilanteissa erilaisella ohjauskeinojen valikoimalla ja painotuksella – esim. ESH:n
eri potilasryhmien palvelujen, sote-keskusverkoston, NEET-nuorten työllistymispalvelujen tai maakunnallisen varautumisen 
ohjaus ovat erilaisia ohjaustilanteita

 Mekanistiset ohjauskeinot palautuvat i) resurssiohjaukseen (esim. korvausmallit), ii) normeihin (esim. palvelukuvauksien ja -
sisällön määrittely) ja informaatio-ohjaukseen (esim. mitä vertailutietoa julkaistaan) – pehmeät ohjauskeinot (vuoropuhelu ja 
luottamuksen rakentaminen) poikkileikkaavat kaikkia keinoja ja korostuvat verkosto-ohjauksessa
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Jatkovalmisteluun kokonaisuutena

 Järjestäjän jatkovalmistelun koordinointiin tulisi perustaa järjestäjän valmistelun poikkileikkaava ohjausryhmä
(edustus läpi soten, elinvoiman ja turvallisuuden), jotta kokonaisuuden järjestelmällinen edistäminen toteutuu –
lisäksi tulisi varmistaa, että Päijät-Hämeen avainosaajien työpanosta saadaan riittävästi valmistelutyöhön

 Ohjausryhmän tulisi vastata seuraavien vuosien järjestäjän valmistelun runkosuunnitelman laatimisesta, mikä 
tukee eri osakokonaisuuksien työstön ja tuotosten yhteen nivomista ja valmistelun tuloksellisuuden varmistamista

 Osana valmistelun runkosuunnitelmaa tulisi synkronoida järjestäjän ja liikelaitoksen valmistelun aikataulut, 
koska molemmin puolin on tarve ymmärtää miten valmistelussa edetään ja mitä sisältöä tuotetaan
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Johtopäätökset ja suositukset

Järjestäminen Organisointi Ohjaus

Järjestäjän jatkovalmisteluun tunnistettiin 
6 keskeistä osakokonaisuutta:

i. Järjestäjän toimintamallin kuvaaminen ja 
tarvittavien osaamisten tunnistaminen

ii. Järjestämisen periaatteiden kuvaaminen
iii. Toimivaltasuhteiden selkiytys
iv. Strategiaprosessin valmistelu
v. Tiedolla johtamisen kokonaiskuva ja 

minimitietosisältö
vi. Palveluverkon ja yhteistyöverkoston 

hahmottelu

 Viranhaltijajärjestäjän tarkempi 
organisoituminen tehtävä rinnakkain 
koko maakuntakonsernikokonaisuuden 
organisoituminen kanssa
− Viranhaltijajärjestäjää lähdetään rakenta-

maan toiminnot edellä: ensin määritetään 
tarkemmin mitä järjestäjä tekee (toiminta-
malli), sen pohjalta miten organisoidutaan 

 Konsernipalvelut, ja tämän sisällä 
hankinnat, sekä maakunnan 
omistajaohjaus hyvä ottaa omaan 
erillistarkasteluun ja -valmisteluun

 Valitaan muutama esimerkkiohjaus-
kokonaisuus ja mallinnetaan niissä 
tarkemmalla tasolla koko järjestäjän 
ydinprosessi ml. ohjaus. Laajennetaan 
näistä kerättyjen oppien perusteella

 Tunnistetaan järjestäjän keskeiset 
ohjauskokonaisuudet tarkempaa 
työstämistä varten; osana tätä 
palvelujen tuotteistaminen, palvelu-
kuvaukset ja palvelujen rajapintojen 
kuvaaminen (lähdetty jo työstämään)

Tämän projektin kolmeen osa-alueeseen



Asukkaat

Järjestäjän ydintehtävät:
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Poliittinen päätöksenteko

Järjestämistoiminnot
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1.
Palvelujen tavoitteet ja raamit – Strategiset linjavedot poliittisen 
järjestäjän hyväksymänä, viranhaltijajärjestäjä tarkentaa ja konkretisoi
 Asettaa alueelliset tavoitteet väestön hyvinvoinnille ja antaa palvelulupauksen väestön 

palvelutarpeen pohjalta

 Määrittää palvelustrategiassa painopisteet toiminnan kehittämiseen 
hyvinvointitavoitteiden mukaisesti ja mittarit tavoitteiden seurantaan

 Linjaa palvelujärjestelmän rakenteet ja palvelujen hankintatavat sekä huolehtii 
palvelujen rahoituksesta ja valtion rahoituksen riittävyydestä

2a Palvelujen järjestäminen ja palvelutuotannon ohjaus
 Allokoi rahoituksen, linjaa miten palvelut järjestetään (palvelukokonaisuudet ja niiden 

hankinta) ja huolehtii viranomaisvelvoitteista

 Ohjaa julkista ja yksityistä palvelutuotantoa siten, että asetetut strategiset tavoitteet 
täyttyvät ja tuotetut palvelut ovat vaikuttavia

Valtionhallinto

Maakunnan 
liikelaitokset

Yksityiset 
yritykset

Maa-
kunnan 
yhtiöt

2b

2a

2b Asukkaiden ohjaus
 Vastaa neuvonnasta ja asiakasohjauksesta, joilla varmistetaan, että alueen asukkaat 

saavat tarvitsemansa avun saumattomasti

Työpajatyöskentelyssä nousseet keskeiset huomiot järjestäjä-tuottaja työnjaosta ja erottamisesta:

 Kysymys järjestäjän ja tuottajan erottamisesta on binäärinen vain yksittäisissä tapauksissa: valtaosin kysymys on siitä, millaisella 
työnjaolla (poliittinen järjestäjä – viranhaltijajärjestäjä – tuottaja) tehtävä tai päätös hoidetaan

 Järjestäjän roolista todettiin kautta linjan, että järjestäjän tulisi määrittää tavoitteet ja suuntaviivat ja vastata kokonaisuuden 
koordinoinnista, mutta ei mennä ”liian syvälle” tuotantoon – sopiva ohjauksen syvyys ja työnjako vaatii tarkennuksia

Järjestäminen Organisoituminen Ohjauskokonaisuus

Järjestämisen ytimessä on 1) tavoiteasetanta ja siihen kytketty palvelujen 
järjestäminen & rahoitus sekä 2) palvelutuotannon ja asukkaiden ohjaus



Järjestäjän toimintamallin ja 
osaamisten kuvaaminen

Järjestäjän jatkovalmisteluun tunnistettiin 6 keskeistä osakokonaisuutta
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Järjestäminen Organisoituminen Ohjauskokonaisuus

Järjestäjän tarkemman tason toiminta-
mallin kuvaus ja siihen liittyvien 
osaamisten tunnistaminen:

 Järjestäjä on uusi toiminto palvelujärjestelmässä: 
järjestäjän konkreettiset tehtävät purettava osiin ja 
koostettava kokonaisuuksiksi (=toimintamalli)

 Toimintamallia vasten tunnistettava tarvittavat 
osaamiset ja myös mikä osaaminen ”asuu” 
järjestäjässä ja mikä ympäröivässä verkostossa

Järjestämisen periaatteiden 
kuvaaminen

2 Toimivaltasuhteiden
selkiytys

3

Päijät-Hämeen ”järjestäjän käsikirjan” 
kattaen sote, elinvoima, turvallisuus 
kirjoitus:

 Järjestämisen ja organisoitumisen periaatteet
 Eri toimijoiden roolit ja valta-vastuusuhteet
 Järjestäjän tehtävät ja työkalut
 Järjestäjä-tuottaja työnjako eri 

tehtäväkokonaisuuksissa

Hallintosäännön työstön
aloittaminen:

 Hallintosääntö on keskeisin dokumentti poliittisen 
järjestäjän, viranhaltijajärjestäjän ja tuottajien 
työnjaon määrityksessä

 Hallintosäännön luonnosvalmistelu seurannan ja 
valvonnan osalta mahdollisesti hyvä ”harjoitus”

Strategiaprosessin
valmistelu
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Maakunnan strategian esivalmistelu 
laajasti osallistaen: 

 Strategia toimii järjestäjän selkänojana: selvennys 
mitä kuvataan maakuntastrategiassa, mitä 
palvelustrategiassa ja mitä palvelulupauksessa

 Nykytoimijoiden ja -poliitikkojen osallistaminen 
strategian valmisteluun, kun lakien läpimenosta 
tieto

Tiedolla johtamisen kokonais-
kuva ja minimitietosisältö

5 Palveluverkon ja yhteistyö-
verkoston hahmottelu
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Järjestäjän tiedolla johtamisen 
kokonaiskuvan jäsentäminen:

 Järjestäjän onnistumiselle tiedolla johtamisen 
kokonaisuus on merkittävä

 Tärkeitä teemoja on lukuisia, siksi kokonaiskuvan 
ja realistisen alkuvaiheen minimitietosisällön 
muodostaminen keskeistä; teemoja mm. 
toimintaympäristön ja palveluverkon tuntemus, 
tuottajien arviointi ja resurssien jakaminen

Toimintaverkoston suuntaviivojen ja 
yhdyspintojen työstö:

 Verkoston hahmottelu – erilaisten yhdyspintojen 
kirkastus ja listaus

 Palvelukokonaisuudet ja -ketjut, fyysinen ja 
digitaalinen palveluverkko

 Asukkaiden osallistaminen ja osallistuminen
 Kuntayhteistyö (”kuntalainen ei asu sotessa, vaan 

kuntalainen asuu kunnassa ja sote käy kylässä”)

Päijät-Hämeen liikelaitoksen ja järjestäjän valmistelun aikataulu ja kokonaisuudet on 
sovitettava yhteen, koska molemmin puolin on tarve ymmärtää miten valmistelussa edetään

!



Keskeiset maakunnan organisoitumista määrittävät periaatteet 
tiivistettiin neljään kohtaan
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Maakuntakonsernissa on toimintoja, jotka tulee eriyttää 
selkeästi omiksi kokonaisuuksiksiin
 Järjestämistoiminto
 Tuottaminen ja asiakasohjaus (liikelaitos ja maakunnan mahdolliset yhtiöt)
 Konsernipalvelut, eli koko konsernin sisäiset tukipalvelut
 Muut maakuntajohtajan alaiset tehtäväkokonaisuudet, jotka on syytä erottaa 

järjestämisestä: esim. omistajaohjaus, poliittisen päätöksenteon valmistelu

Viranhaltijajärjestäjän organisoinnin lähtökohtana yksi ketterä, 
järjestäjän tehtävien perusteella tarkoituksenmukaisesti 
organisoitu toiminto, jonka sisällä toteutuu yhteistyö
 Järjestäjää lähdetään rakentamaan toiminnot edellä: eli ensin määritetään 

mitä järjestäjä tekee (esim. s10 ydinprosessin mukaisesti), jonka pohjalta 
organisoidutaan. Hypoteesina kiinteitä järjestäjätehtäviä sekä strategista 
projektitoimistoa yhdistävä malli

 Liiallista hierarkiaa vältettävä, jotta kokonaisuus pysyy ketteränä ja oikeassa 
suuruusluokassa – tavoitteena vahva muttei massiivinen järjestäjä

 Päijät-Häme on pienehkö maakunta ja eri tehtäväkokonaisuuksien (sote, elin-
voima, turvallisuus) yhteistyön ja liittymäpintojen hyödyntäminen korostuu

Konsernipalveluissa haettava tasapaino toteuttavan ja koordi-
noivan roolin sekä geneerisen ja substanssiosaamisen välillä
 Konsernipalveluihin sisältyvien toimintojen tarkentaminen ja työnjako suhteessa 

valtakunnallisiin palvelukeskuksiin tunnistetiin osa-alueeksi, joka on otettava 
jatkotyössä omaan erillistarkasteluun – hankinnat erityinen painopiste

 Näkökulmana konsernipalvelujen sisältöön riittävän ylätasoiset tehtävät, joista 
koko konserni hyötyy ja joissa tarvitaan vahvaa geneeristä osaamista esim. 
hankintajuridiikka, substanssiosaaminen järjestämistoiminnossa. Toisaalta 
arvioitava mikä osa järjestäjän onnistumiselle kriittisistä palveluista kannattaa 
sijoittaa järjestämistoimintoon järjestäjän resurssisaatavuuden turvaamiseksi

Maakunnan omistajaohjaus otettava erillistarkasteluun 
 Maakunnan yhtiöiden pitää toteuttaa maakunnan tahtotilaa ja pystyä toimimaan 

markkinoilla, ohjaus yhtiöjärjestyksen ja hallitustyöskentelyn kautta  

Tuottaminen
(maakunnan 
liikelaitokset)

Maakunnan 
yhtiöitetyt 
toiminnot

Yksityiset 
palvelun-
tuottajat

Maakuntaorganisaatio

Poliittiset elimet

Maakuntakonserni

Maakuntajohtaja

Muut toiminnot
- Omistajaohjaus

- Poliittisen päätöksen-
teon valmistelu

- Sisäinen tarkastus
- Muut

-Havainnollistava-
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Asiakas-
ohjaus

Järjestäminen Organisoituminen Ohjauskokonaisuus

Viranhaltija-
järjestäjä

1

2

3

4

Viranhaltijajärjestäjän tarkempi organisoituminen tehtävä rinnakkain 
maakuntakonsernin, konsernitukipalvelujen ja liikelaitoksen organi-

soituminen kanssa, koska organisoituminen on mietittävä kokonaisuutena

1

2

3

4



Eri toimintojen yhteistyö KonsernipalvelutOrganisoitumisen lähtökohdat
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”Toimintojen 
kolmijaon taustalla 

vaikuttaa se, että eri 
osa-alueisiin liittyy 

omanlaisensa 
lainsäädäntö”

”Kehittämisen osalta on maakunnan yhteistä 
kehittämistyötä ja sitten sote- ja elinvoima-

spesifiä kehittämistyötä” 

”Suuruusluokkaa 
50 henkilön 

järjestäjäporukka ei 
toimi enää yhtenä 

tiiminä – jonkinlainen 
jako täytyy olla”

”Konsernipalveluissa pitää 
varmistaa, että järjestäjä saa 

tarvitsemansa resurssin ja 
työpanoksen sieltä”

”Tuottajien valvonnassa ja 
seurannassa paljon 
synergioita soten ja 

elinvoiman välillä, toisaalta 
vaaditaan toimintospesifiä 

substanssiosaamista”

”Turvallisuus ei ole pieni, jos se nähdään 
laajasti – pelastus on pieni. Varautuminen 

kannattaisi koota yhdeksi kokonaisuudeksi.

”Ikääntyneiden kotiin vietävät palvelut 
ovat esimerkki palveluista, joiden 

menestyksekäs toteuttaminen 
edellyttää yhteistyötä toimintojen välillä”

Voisiko olla vain yksi 
järjestäjä? On ns. 

substanssijärjestäminen ja 
sitten yleisten ja yhteisen 

tehtävien järjestämisen. Se 
mahdollistaisi yhteiset 

palveluketjut.”

”Hankinnat tulee tehdä kahdella tasolla: 
hankinnan ammattilainen konsernissa ja 

substanssiammattilainen toimialoilla.”

”Osallisuuteen liittyvät teemat ovat 
tärkeitä kaikissa toiminnoissa, 

samantekevää kuinka jakaudutaan: 
asiakas/asukaslähtöinen maakunta”

” Tarvitaan yhteistä palvelujen 
hankinta-osaamista sote-/elinvoima-

/turvallisuus-näkökulmista”

”Järjestämi-
sessä siilot 
eivät toimi”

” Pitäisi määritellä, mitkä ovat 
viranhaltijajärjestäjän jaettuja kyvykkyyksiä ja 

toimintoja, jotka ovat järjestämisen toimintoja ja 
mitkä ovat järjestäjän ja liikelaitosten toimintoja 
ja mitkä ovat ei-järjestämistoimintoja. Eli mitkä 

ovat esim. liikelaitoksen tukipalveluita? .”

” Pitää päätellä 
tosielämän 

tilanteista, missä on 
poikkihallinnollisen 

yhteistyön mahdolli-
suuksia ja tilausta”

” Käytännössä organisoituminen on aina 
jonkinasteinen sekoitus erilaisia malleja. Silti 
on tärkeä tehdä alustava päätös siitä, mitä 
organisoitumisessa katsotaan aiheelliseksi 

painottaa.”

” Kolmijako (sote/elinvoima/turvallisuus) 
periaatteessa hyvä asia – selkeyttää 
kokonaisuutta. Näillä osa-alueilla on 

myös eri lainsäädännöt”

”Kerääntyykö 
konsernipalveluihin turhankin 

paljon työvoimaa? Sillä 
pitäisi olla koordinoiva rooli”

Järjestäminen Organisoituminen Ohjauskokonaisuus

Organisoitumisesta nousi työpajatyöskentelyssä useita hyviä näkökulmia 
jatkovalmistelussa huomioitavaksi
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Järjestäminen Organisoituminen Ohjauskokonaisuus

Palvelutuotannon ohjaus on yksi osa järjestäjän ydinprosessia, ohjauksen 
tarkentamisessa olisi hyvä ensin mallintaa tarkasti yksi ohjaustilanne

Järjestäjän tiedolla johtaminen ja muut tehtävät

Palvelujen
järjestäminen

 Järjestäjä määrittää strategiset 
painopisteet ja tavoitteet 
i) maakuntastrategian, 
ii) palvelustrategian, 
iii) palvelulupauksen ja 
iv) rahoitusallokaation kautta 

 Perustuu asukkaiden 
hyvinvoinnin ja palvelu-
järjestelmän tilannekuvaan

Strategia & 
tavoitteet

 Strategiaa ja tavoitteita 
toteuttaakseen järjestäjä 
määrittää parhaat tavat järjestää 
palvelut

 Keskeisiä ovat i) palveluketjujen 
ja -kokonaisuuksien määrittä-
minen, sekä ii) hankinnat, eli 
mitä järjestäjä hankkii, miten 
ja keneltä?

Ohjaus
tuottajat ja asukkaat

 Tuottajien ohjaus tapahtuu eri 
ohjauskokonaisuuksissa 
erilaisella valikoimalla ja 
painotuksella ohjauskeinoja

 Asukkaiden ohjauksesta pää-
vastuu on neuvonta ja asiakas-
ohjaus -toiminolla, joka tekee 
laajaa verkostoyhteistyötä

Seuranta & 
reagointi

 Järjestäjä seuraa palvelu-
tuotantoa asetetuilla mittaristoilla 
ja reagoi poikkeamiin

 Palvelutuotannosta kerättävä 
tietopohja toimii myös järjestäjän 
tavoiteasetannan, palvelujen 
järjestämisen ja ohjauksen 
pohjana

Asukkaat ja palveluntuottajat

Työpajatyöskentelyssä esitettiin jatkovalmisteluun:

1. Etenemismallia, jossa valitaan yksi tai kaksi esimerkkiohjaustilannetta, joissa mallinnetaan tarkemmalla tasolla koko ydinprosessi. 
Näitä esimerkkejä hyödyntäen muiden ohjaustilanteiden työstäminen olisi helpompaa

2. Eri ohjaustilanteiden tunnistamista ja näihin sopivien ohjausmuotojen tarkempaa mallintamista, joihin sidottaisiin palveluketjut, 
palveluverkko ja palvelujen rajapinnat – edellyttää, että pystytään osallistamaan laajasti Päijät-Hämeen moniosaajia

3. Tavoiteasetannan konkretisointia riittävän ylätasoisen viitekehyksen kautta ettei hukuta palvelukohtaisiin yksityiskohtiin

4. Järjestäjän tiedolla johtamisen konkretisoimiseksi tarvittavien minimitietojen määrittelemistä

Järjestäjän ydinprosessi



Järjestäjä
 Strategia ja palvelujen järjestämissuunnitelma

 Päivittyvä tietopohja ohjaamiseen

Ohjauskeinot

Asiakkaat

Järjestäjän ohjauskokonaisuuden voi jakaa kolmeen, tuottajien suoran 
ohjauksen eri ohjaustilanteissa painotetaan eri ohjauskeinoja 

Erilaiset ohjaustilanteet

Palvelut TuottajatHankintatapa

Sote-yhteistyöalueet

Keskitetyt tehtävät 
vaativimmissa palveluissa

Kunnat

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, 
paikallinen demokratia ja elinvoima 

Muut yhteistyötahot

mm. järjestöt

Suora tuottajien ohjaus tapahtuu eri ohjaustilanteissa 
erilaisella ohjauskeinojen valikoimalla ja painotuksella…,

Palvelut ja vaikutukset

…, minkä rinnalla verkosto-ohjaus, jossa 
järjestäjällä ei suoraa direktiovaltaa
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…, ja asiakasohjaus, jossa ohjataan 
asiakkaita tuottajien tai toimijoiden sijaan

Asiakasohjauksen toimiala

1. 2.

3.

Järjestäminen Organisoituminen Ohjauskokonaisuus
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Normiohjaus

 Hallintorakenteet (liikelaitos)
 Ohjeet/määräykset, kriteerit
 Sopimukset (yksityiset)
 Hallintopäätös
 ”Perälauta”

Resurssiohjaus

 Korvausmallit 
kannustimet

NormiohjausResurssiohjaus Informaatio-ohjaus
Pehmeät 

ohjauskeinot

 Budjetin 
vyöryttäminen 
liikelaitokselle

 Korvausmallit 
 kannustimet

 Bonus-sanktiomallit

 Hallintorakenteet 
(liikelaitos)

 Ohjeet/määräykset, 
kriteerit

 Sopimukset

 Hallintopäätös

 ”Perälauta”

 Seurantatieto ja 
vertailutieto 
(vaikuttavuus 
tuottavuus, laatu)

 Tiedon tuotanto, 
analytiikka, kehitys

 Yhteisen kulttuurin 
luominen

 Luottamus, dialogi

Järjestäjä
 Strategia ja palvelujen järjestämissuunnitelma

 Päivittyvä tietopohja ohjaamiseen

Järjestäjän ohjauskeinot koostuvat neljästä ylätason kokonaisuudesta

Tuottajat / toimialat

Mitä tahansa ohjausmallia on 
vaikea saada toimimaan, jos 
osapuolet eivät keskustele 

keskenään eikä niiden välillä 
ole luottamusta.

Lähde: Maakunnan ohjausmallit VNK-tutkimushanke (MOHJU)

Järjestäminen Organisoituminen Ohjauskokonaisuus
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2018 2019 2020 2021

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Eduskunta äänestää 
laeista H1/2019?

Maakuntavaltuusto 
aloittaa Q1/2020

Maakuntavaalit 
H2/2019?

Järjestäjän rakentaminen
Maakunta

järjestäjänä

Esivalmistelu Maakuntavaltuusto toiminnassa

Esivalmistelun tavoite
 Työstää järjestämisen valittuja painopisteitä mahdollisimman pitkälle nykytoimijoita ja -poliitikkoja laajasti osallistaen 

jo ennen kuin valtuusto lopullisesti nimitetään

 Kuitenkin niin, että pysytään raameissa eikä mennä ei liian pitkälle sisältömäärittelyihin, joihin uuden valtuuston on otettava 
kantaa ja tehtävä linjaukset

 Toteutus ja sen koordinointi edellyttää, että Päijät-Hämeen järjestäjän valmistelusta vastaa poikkileikkaava ohjausryhmä 
(sote, elinvoima, turvallisuus) ja toisaalta että valmistelutyöhön pystytään osallistamaan laajasti Päijät-Hämeen osaajia

Miksi?
 Pystytään viemään asioita esivalmisteluna eteenpäin tilanteessa, jossa huomattavan valmistelukokonaisuuden 

työstämiseen on rajallisesti aikaa, mikäli maku-sote-uudistuksen lakiesitykset menevät nykymuodossa läpi

 Keskitytään asioihin, joita kannattaa edistää joka tapauksessa uudistuksen etenemisestä riippumatta

Miten tästä eteenpäin?



Sisältö
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Liitteet – koko dokumentaatio
- Järjestäminen
- Organisoituminen
- Ohjauskokonaisuus

Yhteenveto
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Nykytila Uusi malli

K
o

k
o

 S
u

o
m

i
P

ä
ijä

t-
H

ä
m

e Lähtötilanne*

 Kuntayhtymämalli jo toiminnassa (sote)

 Kansallinen edelläkävijä asiakasohjauksessa

 Palveluiden rahoitus ja saatavuus eivät vastaa väestön tarpeita

 Tunnistettu tarve maakunnan elinvoiman kehittämiselle

Tavoitteet*

 Vahvan alueellisen järjestäjän rakentaminen etupainotteisesti

 Asukkaiden terveyden ja toimintakyvyn parantaminen

 Maakunnan elinvoiman lisääminen

 Rakenteellisen palveluiden kysynnän kasvun hillintä

Järjestämis-
vastuu

Julkisesti 
rahoitettu 
palvelu-
tuotanto

 Maakunnille kokonaisvastuu 
palvelujärjestelmästä

 Järjestämis- ja tuottamisvastuu erotettu

 Soten perustason ja erityistason palveluja 
johdetaan erikseen

 Järjestämis- ja tuottamisvastuu samoilla 
tahoilla

Sote Elinvoima Turvallisuus

Järjestämis-
vastuu

Julkisesti 
rahoitettu 
palvelu-
tuotanto

Sote Elinvoima Turvallisuus

*Mukaillen PHHYKY Strategia 2020 -dokumentti

 Tuottajina maakunnan liikelaitokset ja 
mahdolliset yhtiöt, yksityiset toimijat ja 3. 
sektorin toimijat

 Tuottajina kunnat, kuntayhtymät, 
sairaanhoitopiirit maakuntien liitot, ELY-
keskukset, TE-toimistot, yksityiset toimijat ja 3. 
sektorin toimijat

Tausta: sote-palvelujen järjestäminen siirretään kunnilta ja SHP:ltä
18 maakunnalle, samalla järjestäjä ja tuottaja erotetaan



Tavoiteasetannalla ja ohjauksella järjestäjä:

• Varmistaa, että maakunnan järjestämisvastuulla olevien palvelujen sisältö, laajuus ja laatu ovat 
asukkaiden tarpeen mukaisia ja että palvelut saadaan oikea-aikaisesti

• Sovittaa yhteen monituottajaverkoston eri tuottajien palvelut väestön näkökulmasta toimiviksi 
palvelukokonaisuuksiksi ja palveluketjuiksi

16

Järjestäjän 
ohjaus

Palvelun-
tuottajat

Asukkaiden 
tarpeet, tuottajien 

palvelut

Tulokset, 
vaikutukset 
asukkaille

Järjestäjän 
tavoitteet

Valtion harjoit-
tama ohjaus ja 
rahoitusraami

Järjestäjä asettaa tavoitteet ja ohjaa palveluntuottajia, joiden palvelut aikaansaavat vaikutuksia 
asukkaille

Järjestäjä vastaa siitä, että maakunnan väestö kokonaisuutena saa 
tarvitsemansa palvelut
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Valtio

Regulaatio ja valtakunnallisten sote-linjausten tekeminen, laajakantoiset investoinnit, valtakunnallisen tason 
tietohallinnon ja ICT:n ohjaus

Sote-
yhteistyöalueet
Keskitetyt tehtävät 

vaativimmissa 
palveluissa

Kunnat

Hyvinvoinnin ja 
terveyden edistäminen, 
paikallinen demokratia 

ja elinvoima 

Asukkaat ja yritykset

Kansallinen lupa- ja valvontaviranomainen 
Toiminnan laillisuuden ja velvoitteiden toteutumisen 

valvonta

Järjestäjä (poliittinen- & viranhaltijataso)

Järjestämis- ja rahoitusvastuu; palvelujärjestelmän strateginen johtaminen
Jakautuu poliittiseen järjestäjään ja viranhaltijajärjestäjään

Maakunnan liikelaitokset Maa-
kunnan 
yhtiöt

Yritykset 
ja 3. 

sektorin 
toimijat

Sote
Elin-

voima
Turval
-lisuus

Asiakas
-ohjaus

Tuottajat
Palveluiden tuottaminen lain ja järjestäjän asettamissa puitteissa; liikelaitos 

vastaa maakunnan omasta palvelutuotannosta 

 Järjestäjä asettaa tavoitteet 
palvelujärjestelmälle 
asukkaiden palvelutarpeen 
pohjalta

 Järjestäjä neuvottelee valtion 
kanssa rahoituksesta ja valta-
kunnallisista linjauksista

 Järjestäjä ohjaa 
palvelutuotantoa lain-
säädännön reunaehtojen ja 
asetettujen tavoitteiden 
mukaisesti

 Hyvinvointitavoitteiden 
saavuttamiseksi järjestäjän 
täytyy tehdä tiivistä yhteistyötä 
myös kuntien kanssa

Avainhuomiot yhteistyöstä

Maakunta toimii osana yhteistyöverkostoa, jossa sen täytyy kyetä
sekä täyttämään vaatimuksia että ohjaamaan verkoston toimijoita



Järjestäjä hyödyntää erilaisia ohjausmalleja ja -keinoja toimintansa
ja tavoitteidensa toteuttamiseksi – useat dokumentit raamittavat ja 
määrittävät ohjausta

Toiminnan raamit

Toimivaltasuhteiden
määrittely

Strateginen
tavoiteasetanta

Strategisten tavoitteiden 
konkretisointi

Ohjauksen konkreettiset 
välineet
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Palvelukokonaisuuksien rahoitus ja konsernin tuloksellisuustavoitteet määritetään talousarviossa

Järjestämissuunnitelmat ja palvelutasopäätökset konkretisoivat maakunnan strategiaa

Maakunnan talouden ja toiminnan järjestämisestä ja keskeisistä toimivaltasuhteista säädetään hallintosäännössä

Hallintopäätös sisältää yhteiset ehdot maakunnan valinnanvapaustuottajille

Lisäksi järjestäjä tekee tuottajakohtaisia sopimuksia

Maakuntastrategiassa ja palvelustrategiassa määritetään tavoitteet asukkaiden hyvinvoinnille ja maakunnan elinvoimalle

Palvelulupaus konkretisoi asukkaille palvelustrategian tavoitteet

Lainsäädäntö raamittaa maakunnan organisoitumista ja palvelutuottajien ohjausta sekä palvelutuotantoa

Järjestäjä vie asetetut tavoitteet käytäntöön ohjaamalla palveluntuottajia:

 Järjestäjä tarvitsee erilaisia ohjausmalleja monituottajaympäristön ohjaukseen

 Ohjauskeinoilla toteutetaan tuottajien ohjaus ja  ohjausmallin kontekstissa: 
resurssi-, normi- ja informaatio-ohjaus sekä vuoropuhelu ja yhteiskehittäminen 

Ohjausmallit- ja keinot

O
h

ja
u

s
ta

 r
aa

m
it

ta
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a
t 

d
o

ku
m

en
ti

t

Ohjausta raamittavia dokumentteja täytyy lähteä hahmottelemaan ja määrittämään 
ohjauskokonaisuuden suunnittelun yhteydessä



Keskeisten dokumenttien linkittyminen yhteistyöverkostoon

Ohjauksen 
raamit

Toimivalta-
suhteiden 
määrittely

Strateginen 
tavoiteasetanta

Strategisten 
tavoitteiden 

konkretisointi

Ohjauksen 
konkreettiset 

välineet

• Lainsäädäntö

• Hallintosääntö

• Maakuntastrategia

• Palvelustrategia

• Palvelulupaus

• Talousarvio

• Järjestämis-
suunnitelmat

• Palvelutasot

• Hallintopäätös 
ja sopimukset

Valtio

Regulaatio ja valtakunnallisten sote-linjausten tekeminen, laajakantoiset investoinnit, valtakunnallisen tason 
tietohallinnon ja ICT:n ohjaus

Sote-
yhteistyöalueet
Keskitetyt tehtävät 

vaativimmissa 
palveluissa

Kunnat

Hyvinvoinnin ja 
terveyden 

edistäminen, 
paikallinen demokratia 

ja elinvoima 

Asukkaat ja yritykset

Kansallinen lupa- ja valvontaviranomainen 
Toiminnan laillisuuden ja velvoitteiden toteutumisen 

valvonta

Maakunnan poliittinen päätöksenteko

Maakunnan liikelaitokset Maa-
kunna

n 
yhtiöt

Yritykset 
ja 3. 
sektorin 
toimijat

Sote
Elin-

voima

Turval
-

lisuus

Asiakas
-ohjaus

Tuottajat
Palveluiden tuottaminen lain ja järjestäjän asettamissa puitteissa; liikelaitos 

vastaa maakunnan omasta palvelutuotannosta 

1

2

3

5

4

Maakunnan viranhaltijajärjestäjä

1

2

5
4

3

Keskeiset dokumentit
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Uudessa rakenteessa järjestäminen ja tuottaminen on erotettu:
järjestäjän vastuulla ovat strategiset linjavedot, kun taas operatiivinen 
päätöksenteko jää tuottajille

20

 Järjestäjän valmistelussa on erittäin keskeistä tunnistaa kokonaisuudet, joissa 
rajanveto on epäselvä ja määrittää työnjako

 Lisäksi määritettävä työnjako & toimivaltakysymykset järjestäjän sisällä: mitkä 
järjestäjälle kuuluvat päätökset tehdään poliittisella ja mitkä viranhaltijatasolla?

Ylätasolla järjestäjän ja tuottajan erottaminen on 
selkeää… 

… mutta tosiasiassa on useita rajapintoja, joissa 
järjestäjän ja tuottajan (erityisesti liikelaitoksen) 

työnjakoa täytyy tarkentaa

 Perusperiaate: järjestäjä määrittää mitä tehdään ja tuottaja 
määrittää miten tehdään

 Toisin sanoen järjestäjä määrittää tavoitteet ja tuottaja 
määrittää keinot, joilla tavoitteisiin päästään

 Järjestäjä tulee “puuttumaan” myös keinoihin, 
mm. palveluverkon määrittely ja porrastus, palvelu-
kokonaisuuksien ja -ketjujen määrittely, LL:n talousohjaus

 Liikelaitoksessa / liikelaitoksella useita järjestämistehtäviä, 
merkittävimpänä asiakasohjaus & siihen liittyvä 
päätöksenteko esim. HeBu:n ja asiakassetelin osalta
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Järjestämisen keskeiset kokonaisuudet Järjestäjä-liikelaitos työnjako 

Palvelustrategian ja palvelulupauksen laatiminen osana 
maakuntastrategiaa

Selkeästi järjestäjän vastuulla – maakuntavaltuusto hyväksyy

Palvelukokonaisuuksien ja -ketjujen määrittely Järjestäjällä kokonaisvastuu palveluiden yhteensovittamisesta ja integraation toteutumisesta. 
Järjestäjän ohjauksen syvyys ja tarkkuustaso määritettävä

Palveluverkon ja palvelurakenteen suunnittelu Järjestäjän asettamien reunaehtojen syvyys ja tarkkuustaso määritettävä

Palveluneuvonta ja asiakasohjaus Järjestäjä määrittää suuntaviivat, liikelaitos vastaa toteutuksesta – tarkka työnjako 
määritettävä

Palveluiden hankinta ja valinnanvapauden hallinnointi Laista minimitaso, järjestäjä päättää laajennuksista. Liikelaitos määrittää henk. koht. budjetin 
ja asiakassetelin arvon

Liikelaitosten rahoitus ja resursointi Määritettävä kuinka tarkalla tasolla järjestäjä määrittää liikelaitosten rahoitusta ja resursointia

Asukkaiden osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien 
edistäminen

Järjestäjä linjaa tuottajille tulevat velvoitteet

Yhteistyö yhteistyöalueella ja kuntien kanssa Järjestäjä vastaa

TKIO-toiminta Järjestäjän rooli koordinoiva – tarkka työnjako määritettävä

Valmius ja varautuminen Järjestäjän vastaa ja koordinoi – tarkka työnjako määritettävä

Tarkentamista vaativat kokonaisuudet

Järjestäjän ja liikelaitoksen työnjako vaatii tarkennusta
useissa kokonaisuuksissa



Palvelu-
kokonaisuudet

ja -ketjut

Palvelu-
verkko

Asukkaiden 
neuvonta ja 

asiakasohjaus

Palvelujen 
hankinta ja VV:n

hallinnointi

Liikelaitosten 
rahoitus & 
resurssit

TKIO-toiminta
Valmius ja 

varautuminen
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Keskeiset järjestämiseen liittyvät tehtävät, joissa työnjako vaatii tarkennusta:

 Palvelustrategiassa 
linjaukset suoran 
valinnan palvelu-
valikoimasta ja 
eri palvelujen 
tuottamistavoista

 Liikelaitoksen sitovat 
taloudelliset 
tavoitteet talous-
arviossa ja 
ohjauksen 
periaatteet

 Linjaaminen palvelu-
verkon perus-
periaatteista 
palvelustrategiassa 
ja -lupauksessa

 Päätös yksittäisten 
palvelupisteiden 
sijainnista ja palvelu-
valikoimasta järjestä-
jän asettamien reu-
naehdojen puitteissa

 Palvelustrategiasta  
ja -lupauksesta 
tulevien perus-
periaatteiden 
konkretisointi ja 
tarkennukset

 Palvelujärjestelmän 
suuntaviivojen linjaus 
palvelustrategiassa ja 
palvelulupauksessa

 Palvelukokonaisuuksien 
ja –ketjujen määrittely, 
palvelutuotannon seu-
ranta, ohjaus ja valvon-
ta. Palvelujen 
yhteensovittamisen 
koordinointi

 Asiakasneuvonta 
sekä tarvittaessa 
palvelujen 
yhteensovittamisen 
toteuttaminen

 Neuvonnan ja 
asiakasohjauksen ja 
periaatteet, ehdot ja 
tavoitteet

 Asiakasohjauksen 
periaatteiden ja 
tavoitteiden 
määrittely, mm. 
palvelukriteerien 
määrittäminen

 Asiakasohjauksen 
ja neuvonnan 
toteuttaminen

 Palveluiden hankinta 
ja valinnanvapauden 
hallinnointi. Keskei-
set laadun ja vaikut-
tavuuden mittarit, 
joita tuottajien tulee 
raportoida

 Päätös omista 
hankinnoista

 Budjetin ja 
operatiivisen 
resurssiohjauksen 
(korvausmallit) 
määrittäminen

 LL:n sisäinen 
resurssiallokaatio 
järjestäjän 
ohjauksen tarkkuus-
tasosta riippuen

 Kehittämistoiminta 
yhdessä tuottajien 
kanssa tuottajien 
kanssa tehtävien 
sopimusten 
perusteella

 TKIO-toiminnan 
käytännön 
toteuttaminen 
yhteistyössä mm. 
korkeakoulujen ja 
yritysten kanssa

 Suunnitelmien ja 
riskianalyysien 
valmistelu 
päätöksenteon 
pohjaksi, koordinoi 
käytännön toimintaa

 Sote-LL keskeinen 
käytännön 
varautumisessa. 
Sote-keskusten 
osallistuttava 
varautumiseen

 TKIO:n tavoitteet ja 
korvausjärjestelmä, 
toiminnan 
keskeisistä 
toteutusmuodoista 
päättäminen

 Valmius- ja -varautu-
mistehtäviin liittyvien 
päälinjausten teke-
minen, suunnittelu, 
varautumissuunnitel-
masta päättäminen
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Poliittinen järjestäjä – viranhaltijajärjestäjä – liikelaitos
työnjako eri tehtäväkokonaisuuksissa



?
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Palvelu-
kokonaisuudet 

ja -ketjut

Palvelu-
verkko

Asukkaiden 
neuvonta ja 

asiakasohjaus

Palvelujen 
hankinta ja VV:n

hallinnointi

Liikelaitosten 
rahoitus & 
resurssit

TKIO-toiminta
Valmius ja 

varautuminen
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Keskeiset järjestämiseen liittyvät tehtävät, joissa työnjako vaatii tarkennusta:

?

Kuka päättää 
maakunnan 

sairaalaverkosta?

?

?

Kuka määrittelee 
ikäihmisten 

palvelu-
kokonaisuuden 

sisällön?

?

Miten tarkalla 
tasolla liike-

laitosten taloutta 
ohjataan (mm. 

montako budjetti-
momenttia?)

Milloin ja miten 
voidaan puuttua 
markkinapuutos-

tilanteisiin?

?

Miten kehittämis-
toiminta on 

organisoitu?

?

Miten tarkalla 
tasolle järjestäjä 
ohjaa asiakas-

ohjausta?

?

Tarpeellinen 
valmiuden ja 
varautumisen 
taso ja keinot?

Kuka määrittelee 
vaikeassa 

työmarkkina-
asemassa olevan 

henkilön 
palveluketjun?

Poliittinen järjestäjä – viranhaltijajärjestäjä – liikelaitos
työnjako: konkreettisia esimerkkejä



Palvelukokonai-
suudet ja -ketjut

Palvelu-
verkko

Asukkaiden neuvonta 
ja asiakasohjaus

Palvelujen hankinta ja 
VV:n hallinnointi

Liikelaitosten 
rahoitus & resurssit

TKIO-toiminta
Valmius ja 

varautuminen

Kuka päättää 
maakunnan 

sairaalaverkosta?

Miten tarkalla tasolla 
liikelaitosten taloutta 

ohjataan (mm. montako 
budjettimomenttia?)

Milloin ja miten
voidaan puuttua 
markkinapuutos-

tilanteisiin?

Miten kehittämis-
toiminta on 
organisoitu?

Miten tarkalla tasolle 
järjestäjä ohjaa 

asiakasohjausta?

Tarpeellinen valmiuden 
ja varautumisen taso

ja keinot?

Kuka määrittelee 
vaikeassa työ-

markkina-asemassa 
olevan palveluketjun?

 Palveluiden vähim-
mäistaso päätettävä 
mk-valtuustossa, 
mutta ei yksittäisen 
asiakasryhmän 
tasolla. Tämä 
tapahtuu viranhaltija-
järjestäjän ja tuotta-
jan yhteistyössä

 Kaikkea ei voi 
määritellä etukäteen: 
asiakasohjaus 
kokoaa tarvittavan 
asiantuntemuksen 
haasteellisissa 
tapauksissa

Työpajatyöskentelyssä nousseet keskeiset huomiot järjestäjä-tuottaja työnjaon määrityksestä:

 Kysymys (vastaako järjestäjä vai tuottaja?) on binäärinen vain muutamissa yksittäisissä tapauksissa: valtaosin kysymys on siitä,
millaisella työnjaolla (poliittinen järjestäjä – viranhaltijajärjestäjä – tuottaja) tehtävä tai päätös hoidetaan

 Kaikissa käsitellyissä esimerkkitilanteissa todettiin, että järjestäjän tulisi määrittää tavoitteet ja suuntaviivat ja vastata kokonai-
suuden koordinoinnista, mutta ei mennä ”liian syvälle” tuotantoon – sopiva ohjauksen syvyys ja työnjako vaatii tarkennuksia

 Järjestäjän tehtävä 
on määrittää 
palveluverkon 
reunaehdot ja 
tavoitetila – tuottajat 
viime kädessä 
asemoituvat ja luovat 
palveluverkon 
toteuman

 Huomattava, että 
palveluverkko 
käsittää myös 
sähköiset palvelut

 Järjestäjä määrittää 
ainakin osan palve-
lukriteereistä. Päätös 
vähintään lautakun-
nassa, koska talou-
dellisesti merkittävä

 Asiakasohjauksen 
organisoiminen on 
liikelaitoksen asia

 Viranhaltijajärjestäjä 
vastaa loppukädessä 
siitä, että asiakkaat 
löytävät palvelut

 Poliittisen järjestäjän 
tulee päättää, kuinka 
laajasti palveluita 
hankitaan 
markkinoilta, 
virkamiesjärjestäjän 
tehtävä on toteuttaa 
hankinnat. Jos 
markkinoita ei synny, 
liikelaitoksen tulee 
viime kädessä taata 
palvelut

 Järjestäjällä on 
tärkeää olla näkyvyys 
ja tieto liikelaitoksen 
talouteen – kuitenkin 
liikelaitokselle täytyy 
jättää liikkumavaraa 
resurssi-allokaatiossa
 työnjako vaatii 
lisätarkennuksia

 Nykyisin viranomai-
nen saa määritellä 
melko vapaasti, miten 
rahoitus  ja resurssit 
kohdennetaan; 
jatkossa tasapuoli-
suus tuottajien välillä

 Tuottajilla on lopulta 
käytännön tason 
kehittämisvastuu –
viranhaltijat koordi-
noivat ja seuraavat

 Käytännössä tehtävä 
kuuluu pitkälti 
viranhaltijajärjestä-
jälle, mutta pitää olla 
hyvin tiivis yhteistyö 
tuottajien, kuntien ja 
ei-maakunnallisten 
toimijoiden kanssa

 Edellyttää poikkitoimin-
nallista koordinointia 
viranhaltijatasolla 
(myös yli-
maakunnallisesti)
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Järjestäjän ja tuottajan erottamista lähestyttiin konkreettisten esimerkki-
tilanteiden kautta – erottamisen ytimessä on työnjaon määrittäminen



Sisältö

25

Liitteet – koko dokumentaatio
- Järjestäminen
- Organisoituminen
- Ohjauskokonaisuus

Yhteenveto
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Asukas & 
asiakkaat

Maakuntaorganisaatio Kuvaus

Äänestää 
maakunta-
vaaleissa

Valitsee 
mieleisensä 
tuottajan 
ja antaa 
palautetta

Vaikuttaa 
kansalais-
yhteis-
kunnassa

• Määrittää palvelustrategian ja palvelu-
lupauksen

• Ohjaa palveluntuottajia ja asiakkaita siten, 
että strategiset tavoitteet saavutetaan

• Tuottaa asukkaiden ja
yritysten tarvitsemat palvelut
järjestäjän ohjauksessa

Maakunnan 
liikelaitokset

Maakunnan 
yhtiöitetyt 
toiminnot

Yksityiset 
palvelun-
tuottajat

Järjestämistoiminnot
Konsernitoiminnot

Poliittinen 
järjestäjä

Palvelu-
tuotanto

Viranhaltija-
järjestäjä

Maakuntavaltuusto
Maakuntahallitus
Lautakunnat
Muut vaikuttamistoimielimet

Maakuntakonsernin organisoitumista lähestytään 
kolmitasoisen viitekehyksen kautta



Maakunnan 
liikelaitokset

Maakunnan 
yhtiöitetyt 
toiminnot

Yksityiset 
palvelun-
tuottajat

Maakuntaorganisaatio

27

Järjestäjätoiminnot
Konsernitoiminnot

Poliittinen 
järjestäjä

Palvelu-
tuotanto

Viranhaltija-
järjestäjä

Maakuntavaltuusto
Maakuntahallitus
Lautakunnat

• Poliittiseen rakenteeseen ei syvennytä – työskentelyn 
lähtökohtana lautakuntamalli

• Fokus poliittisen päätöksenteon roolissa ja ohjauksessa 
suhteessa viranhaltijajärjestäjään (jatketaan työpajassa 2)

• Organisoitumisen suunnittelussa avainkysymys on, 
mihin tarpeisiin valitulla organisoitumisella vastataan?

• Maakunnan liikelaitoksen organisoitumiseen ei pureuduta

• Fokus tuottajaverkoston ohjauksessa ja järjestäjän ja 
liikelaitoksen työnjaossa (syvennytään työpajassa 2)

Avainhuomiot hankkeen näkökulmasta

Pääfokus tänään

Fokus on viranhaltijajärjestäjän organisoitumisen suunnittelussa,
lähtökohtana on miettiä mihin tarpeisiin organisoitumisella vastataan
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1. Miten maakunnan eri tehtäväkokonaisuudet ryhmitellään?

2. Mitkä ovat järjestäjän tehtävät ja tarvitsemat kyvykkyydet eri toiminnoissa?

3. Tapahtuuko järjestäjän ja maakuntakonsernin organisoituminen järjestäjän 
tehtävien vai tarvittujen kyvykkyyksien kautta? Vai näiden yhdistelmänä?

4.
Mitkä osaamisalueet ovat yhteisiä kaikille toiminnoille ja mitkä toiminto-
spesifejä? Ovatko jotkut näistä yhteisiä myös liikelaitosten kanssa?
 Lisäksi: millaisia resursseja eri tehtävät ja/tai kyvykkyydet edellyttävät?

Lähtökohtana jako 
kolmeen toimintoon: 
Sote, Elinvoima, 
Turvallisuus

Pohjatietoa, 
joka pitää 
hahmottaa

Organisoitu-
misen ydin-
kysymys #1

Organisoitu-
misen ydin-
kysymys #2

Lähestytään organisoitumista neljän kysymyksen kautta, keskeisiä 
näkökulmia ovat järjestäjän tehtävät ja kyvykkyydet, eli osaamiset



Mitä kokonaisuuksia järjestämistoiminto ja konsernipalvelut voisivat 
sisältää?

Mahdollisia järjestämisosaamisia tai konsernipalveluita
• Tiedolla johtaminen

• Strateginen suunnittelu

• Hankinnat

• Poliittisen päätöksenteon valmistelu – pitäisikö tämän olla eriytetty 
operatiivisesta järjestämistoiminnosta yhtälailla kuin omistajaohjaus?

• Palveluintegraatio

• Asiakas- ja palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi

• Talous

• Tuottajien ohjaus

• Valvonta ja omavalvonta

• Riskienhallinta

• Asukkaiden osallisuus

• Maakunnallinen valmius, varautuminen ja riskienhallinta

• Hyte-yhteistyö

• ICT

• HR

• Viestintä

• Kehittäminen ja laatu
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Mahdollisia substanssiosaamisia
Elinvoima
• Tehtävät

– Yritys-, työ- ja elinkeinopalvelut

– Liikenne

• Asiakassegmentit
– Henkilö

– Yritys

Sote
• Asiakassegmentit ikäkaarimallin mukaisesti

– Lapset ja nuoret

– Työikäiset

– Ikäihmiset

Turvallisuus
• Tehtävät mm.

– Pelastustoimi

– Ympäristöterveydenhuolto

– Riskienhallinnan ja varautumisen koordinointi

– Maaseutupalvelut



Järjestäjän organisaatiomallia lähdetään rakentamaan toiminnot edellä, 
tätä ohjaa ohjaa substanssiin kiinnitetyt perustehtävät
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• Lähtökohtana yksi ketterä, järjestäjän tehtävien perus-
teella tarkoituksenmukaisesti organisoitu toiminto, jonka 
sisällä toteutuu poikkihallinnollinen yhteistyö

• Pohjana linjaorganisaatio selkeyttämään vastuunjakoa

• Liiallista hierarkiaa vältettävä, jotta kokonaisuus pysyy 
ketteränä ja oikeassa suuruusluokassa – tavoitteena vahva 
muttei massiivinen järjestäjä

• Päijät-Häme on pienehkö maakunta ja eri 
tehtäväkokonaisuuksien (sote, elinvoima, turvallisuus) 
yhteistyön ja liittymäpintojen hyödyntäminen korostuu

• Järjestäjää lähdetään rakentamaan toiminnot edellä: 
eli ensin määritetään mitä järjestäjä tekee (esim. s32 
ydinprosessin kautta syvemmälle porautuen), jonka 
pohjalta muodostetaan organisaatio. 

• Mallina hybridi kiinteitä järjestäjätehtäviä sekä strategista 
projektitoimistoa. 

• Substanssiin sidotut perustehtävät ohjaavat tehtävien 
tarkentamista ja organisoitumista

Havainnollistava esimerkki: organisoituminen 
substanssiosaamisten ympärille (sote, elinvoima, 
turvallisuus), joita järjestämisosaamiset tukevat

Maakuntaorganisaatio

Järjestämistoiminnon johtaja
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Järjestämis
-osaamiset

TurvallisuusElinvoimaSote

Tiedolla johtaminen

Strateginen suunnittelu

Jne.

Maakunnallinen valmius ja varautuminen 

Huomiot

Valittu lähestymistapa ja malli: toiminnot edellä 
rakennettu järjestäjä, eli ensin määritetään järjestäjän 

toimintamalli ja sen ympärille rakennetaan organisaatio



Sisältö
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Liitteet – koko dokumentaatio
- Järjestäminen
- Organisoituminen
- Ohjauskokonaisuus

Yhteenveto



Järjestäjän tiedolla johtaminen ja muut tehtävät

Palvelujen
järjestäminen
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 Järjestäjä määrittää 
strategiset painopisteet 
ja tavoitteet 
i) maakuntastrategian, 
ii) palvelustrategian, 
iii) palvelulupauksen ja 
niitä seuraavan rahoitus-
allokaation kautta 

 Perustuu asukkaiden 
hyvinvoinnin ja palvelu-
järjestelmän tilannekuvaan

Strategia & 
tavoitteet

 Strategiaa ja tavoitteita 
toteuttaakseen järjestäjä 
määrittää parhaat tavat 
järjestää palvelut

 Keskeisiä ovat 
i) palveluketjujen ja 
-kokonaisuuksien 
määrittämien, sekä 
ii) hankinnat, eli mitä 
järjestäjä hankkii, miten 
ja keneltä?

Ohjaus
tuottajat ja asukkaat

 Tuottajien ohjaus tapahtuu 
eri ohjauskokonaisuuksis-
sa erilaisella valikoimalla 
ja painotuksella ohjaus-
keinoja

 Asukkaiden ohjauksesta 
päävastuu on neuvonta 
ja asiakasohjaus -toimin-
nolla, joka tekee laajaa 
verkostoyhteistyötä

Seuranta & 
reagointi

 Järjestäjä seuraa 
palvelutuotantoa 
asetetuilla mittaristoilla 
ja reagoi poikkeamiin

 Palvelutuotannosta 
kerättävä tietopohja toimii 
myös järjestäjän tavoite-
asetannan, palvelujen 
järjestämisen ja 
ohjauksen pohjana

Lähde: NHG analyysi

Järjestäjän ydinprosessin viisi vaihetta – tiedolla johtaminen poikki-
leikkaa kaikkia järjestäjän toimia

Asukkaat ja palveluntuottajat

Järjestäjän ydinprosessi
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 Maakuntavaltuusto päättää
 Väline koko maakunnan kaiken toiminnan ylätason ohjaamiseen ja johtamiseen
 Sisältää näkemyksen maakunnan toimintaympäristöstä sekä toiminnan ja talouden pitkän 

aikavälin tavoitteista väestötasolla
 Määrittelee tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat keinot ja resurssit

Maakuntastrategia
ohjaa maakunnan 

toimintaa

 Maakuntavaltuusto päättää
 Määrittelee maakunnan keskeisten palveluiden tavoitteet, valikoiman ja toiminnan 

mittaamisen periaatteet ja linjaukset
 Määrittelee ylätasolla palveluiden tuottamisen tapoja, kuten valinnanvapauden 

käyttöönoton ja aikataulu sekä oman tuotannon ja ulkopuolisen tuotannon roolin ja 
jakautumisen

Palvelustrategia
kuvaa palvelu-

järjestelmän strategiset 
suuntaviivat

 Maakuntavaltuusto päättää 
 Maakunnan palvelulupaus on asukkaille osoitettu tahdonilmaisu siitä, 

miten maakunta toteuttaa sen järjestämisvastuulla olevat palvelut
 Ylätason strategisesta palvelulupauksesta johdetaan konkreettisempia 

palvelu- ja asiakasryhmäkohtaisia tavoitteita

Palvelulupaus
konkretisoi 

palvelustrategian 
asukkaille

Lähde: Alueuudistus.fi, hallituksen esitykset

Palvelujen järjestäminenStrategia & tavoitteet Ohjaus Seuranta & reagointi Tiedolla johtaminen

Poliittisen järjestäjän 
toiminta erityisesti näiden 

linjadokumenttien 
määrittelyn ympärillä 

Järjestäjä määrittää maakunnan strategiset painopisteet ja tavoitteet
kolmen linjadokumentin kautta – pohjalla ajantasainen tilannekuva
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Mitä järjestäjä hankkii? Mistä ja miten järjestäjä maksaa?

 Liikelaitokselta

 Maakunnan yhtiöiltä

 Yksityisiltä tai 
kolmannen sektorin 
toimijoilta

Keneltä järjestäjä hankkii?

Budjetti
Maksetaan kapasiteetista (esim. tietyn päivystys-
valmiuden ylläpito)

Suoritemaksu
Maksetaan suoritteista (toimenpide, hoitopäivä, 
kotihoidon käynti...)

Jäsenmaksu / 
kapitaatio

Maksetaan väestövastuusta (tietyllä rahasummalla 
tietty palvelulupaus)

Bonus / sakko Maksetaan sovituista tavoitteista

Pakettihinta Maksetaan paketoiduista suoritteista

Vaikuttavuus-
perusteinen

Maksetaan aikaan saaduista vaikutuksista

Perusterveydenhuolto ja suun TH

Sosiaalipalvelut

Erikoissairaanhoito

Turvallisuus

Maakunnan palvelut

Elinvoima
0.7mrd. €*

Strategiaan pohjaten järjestäjä määrittää parhaat tavat järjestää palvelut, 
eli määrittää palvelukokonaisuudet ja -ketjut ja toteuttaa hankinnat

Palvelujen järjestäminenStrategia & tavoitteet Ohjaus Seuranta & reagointi Tiedolla johtaminen

Järjestäjän hankinnat

Asiakaslähtöisten ja tietopohjan kautta ymmärrettyjen 
palvelukokonaisuuksien ja -ketjujen määrittäminen

1.

2.

* Maakuntien rahoituslaskelmat: valtion yleiskatteellinen rahoitus 2019 kustannustasolla



Järjestäjä
 Strategia ja palvelujen järjestämissuunnitelma

 Päivittyvä tietopohja ohjaamiseen

Ohjauskeinot

Potilaat ja asiakkaat

Järjestäjän ohjauskokonaisuuden voi jakaa kolmeen, tuottajien suorassa 
ohjauksessa eri ohjaustilanteissa painotetaan eri ohjauskeinoja 

Palvelujen järjestäminenStrategia & tavoitteet Ohjaus Seuranta & reagointi Tiedolla johtaminen

Erilaiset ohjaustilanteen

Palvelut TuottajatHankintatapa

Sote-yhteistyöalueet

Keskitetyt tehtävät 
vaativimmissa palveluissa

Kunnat

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, 
paikallinen demokratia ja elinvoima 

Muut yhteistyötahot

mm. järjestöt

Suora tuottajien ohjaus tapahtuu eri ohjaustilanteissa 
erilaisella ohjauskeinojen valikoimalla ja painotuksella…,

Esimerkiksi liikelaitoksen ESH:n ohjaus vs. 
suoran valinnan sote-keskuksien ohjaus

Palvelut ja vaikutukset

…, minkä rinnalla verkosto-ohjaus, jossa 
järjestäjällä ei suoraa direktiovaltaa
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…, ja asiakasohjaus, jossa ohjataan 
asiakkaita tuottajien tai toimijoiden sijaan

Asiakasohjauksen toimiala

1. 2.

3.
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Normiohjaus

 Hallintorakenteet (liikelaitos)
 Ohjeet/määräykset, kriteerit
 Sopimukset (yksityiset)
 Hallintopäätös
 ”Perälauta”

Resurssiohjaus

 Korvausmallit 
kannustimet

NormiohjausResurssiohjaus Informaatio-ohjaus
Pehmeät 

ohjauskeinot

 Budjetin 
vyöryttäminen 
liikelaitokselle

 Korvausmallit 
 kannustimet

 Bonus-sanktiomallit

 Hallintorakenteet 
(liikelaitos)

 Ohjeet/määräykset, 
kriteerit

 Sopimukset

 Hallintopäätös

 ”Perälauta”

 Seurantatieto ja 
vertailutieto 
(vaikuttavuus 
tuottavuus, laatu)

 Tiedon tuotanto, 
analytiikka, kehitys

 Yhteisen kulttuurin 
luominen

 Luottamus, dialogi

Järjestäjä
 Strategia ja palvelujen järjestämissuunnitelma

 Päivittyvä tietopohja ohjaamiseen

Järjestäjän ohjauskeinot koostuvat neljästä kokonaisuudesta

Palvelujen järjestäminenStrategia & tavoitteet Ohjaus Seuranta & reagointi Tiedolla johtaminen

Tuottajat / toimialat

Mitä tahansa ohjausmallia on 
vaikea saada toimimaan, jos 
osapuolet eivät keskustele 

keskenään eikä niiden välillä 
ole luottamusta.

Lähde: Maakunnan ohjausmallit VNK-tutkimushanke (MOHJU)



Tausta: ohjauskeinot ja -mallit menevät monesti sekaisin, keinoissa on 
kyse siitä miten ohjaus toteutetaan, mallit liittyvät ohjausympäristöön

Palvelujen järjestäminenStrategia & tavoitteet Ohjaus Seuranta & reagointi Tiedolla johtaminen
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Ohjaus
-mallit
(perus)

Ohjaus
-mallit
(muut)

Ohjaus
-keinot

Hierarkkinen ohjaus

Markkinaohjaus

Verkosto-ohjaus

 Päätösvalta perustuu asemaan ja auktoriteettiin, resurssit budjettina

 Tilanteisiin, joissa julkinen toimija on yhtiöitetty tai joissa tilaaja-tuottaja-
asetelma. Hierarkkinen komentoketju katkeaa ja korvautuu sopimuksella.

 Ei määräysvaltaa tai sopimussuhteita. Verkosto perustuu neuvotteluihin ja 
yhteisiin tavoitteisiin. Informaatio-ohjaus korostuu

Tulosohjaus

Sopimusohjaus

 Annetaan tuloksia vastaan resurssit. Ohjattava yksikkö voi itse päättää 
keinot ja toimintatavat. Valtionhallinnossa käytössä

 Yleensä julkisen toimijan sisäinen tilaaja-tuottajamalli. Pyritään imitoimaan 
ulkoista hankintaa, mutta sopimus ei juridisesti pätevä eikä todellista kilpailua

Omistajaohjaus

Allianssiohjaus

 Hierarkkinen toimija omistaa ja ohjaa markkinatoimijaa. Ohjaus tapahtuu 
yhtiöjärjestyksen ja hallitustyöskentelyn, jossa usein poliittinen edustus, kautta

 Järjestäjän ja ulkoisten tuottajien välinen suunnittelun, kehittämisen ja 
toteutuksen yhteistoimintamalli

NormiohjausResurssiohjaus Informaatio-ohjaus
Pehmeät 

ohjauskeinot

Lähde: Maakunnan ohjausmallit VNK-tutkimushanke (MOHJU)
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Esimerkki: NEET-nuorten vaikuttavat palvelut edellyttävät elinvoima- ja 
sote-palveluista räätälöidyn kokonaisuuden tietoperustaista koordinointia

= NEET-nuoret (työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret)

Elinvoima-
palvelujen 
asiakas-
ryhmät ja 
palvelut

Normiohjaus
Esim. laatukriteerien vaatimukset

Resurssiohjaus
Esim. työllistyneet per euro lähtötilanne 
huomioiden sidottu kannustinkorvaus

Informaatio-ohjaus
Esim. työllistämistoimenpiteiden onnistumisen 
vertailu segmenteissä suhteessa korvauksiin

Pehmeät ohjauskeinot
Esim. jaettu tieto yhteisen dialogin rinnalla

Asiakkaiden ohjaus ja palvelukokonaisuuden 
räätälöiminen asiakkaalle siten, että se 
vastaa asiakastarpeisiin. Yhteistyö muiden 
asiakkaan tarpeisiin vastaavien tahojen 
kanssa

Aktivointi-
suunnitelma

Työn-
hakukoulutus

Työelämä-
valmennus

Kuntoutus

Sote, Hyte, Sivistys

Järjestäjä hyödyntää eri ohjauskeinojen 
yhdistelmää vaikuttavien palveluiden 
hankkimiseksi elinvoima- ja sote-
palveluiden kokonaisuuden 
hankkimiseksi NEET-nuorelle

Ohjauksessa tarvittava tietopohja, mm.

• Työllistymisvaikutukset

• Asiakkaiden kokemus palvelusta

• Kustannukset per työllistynyt

Yhteistyö-
tahot

Segmentti 1

Segmentti 2

Segmentti 3

Järjestäjä kerää tuottajilta ja asiakkailta 
tietopohjan, jota hyödynnetään niin 
tavoitteiden ja toiminnan seuraamisessa 
kuin tuottajien ohjauksessakin.

Neuvonta ja asiakasohjaus
Tieto palveluiden 

vaikuttavuudesta koostetaan 
eri lähteistä

Tuottajien ohjaaminen
eri keinojen avulla

NEET

38
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Suoran valinnan 
sote-keskuspalvelut

Järjestäjä määrittää 
tuottajien korvauksen, 

joka kapitaatio + 
kannustin/suorite korvaus

Järjestäjä edellyttää 
sote-keskustoimijalta 
ehtojen täyttämistä

Asiakas voi valita 
sote-keskuksensa 

hyväksytyistä toimijoista

 Kapitaation asettaminen 
suurimpia yksittäisiä 
tekijöitä tarjonnan 
syntymisen ohjaamisessa

 Kannustimien tavoitteena 
vaikuttava toiminta ja 
osaoptimoinnin hillintä

 Hallintopäätös on 
järjestäjän päädokument-
teja palveluntuottajia 
koskevien ehtojen 
määrittelemiseen

 Ehdot täyttävät toimijat 
voivat toimia tuottajina

 Tuottajat kilpailevat 
asiakkaista, ”raha 
seuraa asiakasta”

 Mitä tietoa asiakkaan 
tuottajavalinnan tueksi 
tai yleisesti julki?

Palvelujen järjestäminenStrategia & tavoitteet Ohjaus Seuranta & reagointi Tiedolla johtaminen

Esimerkki: sote-keskusverkoston ohjaamisessa on kyse markkinan 
ohjaamisesta

Resurssiohjaus Normiohjaus Informaatio-ohjaus
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Esimerkki: elinvoimapalvelujen työllistämispalveluissa vaikuttavuus-
perusteisen korvausmallin pitäisi perustua työllistymiseen 

Korvaus asiakkaalle 
tuotetusta 

vaikuttavuudesta

Suoritekorvaus

Vaikuttavuus

Bonus-sanktiot

Kiinteä 
peruskorvaus

Korvaus esim. 
osallistuneiden asiakkaiden 

määrän ja keston 
perusteella

Vaikuttavalle korvaus-
mallille ominaista on 
mm.:

• Asiakkaat on segmentoitu 
palvelutarpeen perus-
teella, jotta vaikutukset ko. 
segmentille relevantteja

• Vaikuttavuudelle on 
määritetty asiakkaalle 
relevantti, konkreettinen 
mittaristo – myös asiak-
kaan itse raportoima 
osuus hyvin relevantti

• Vaikuttavuustieto kerätään 
ja tuodaan osaksi 
ohjausta, informaatio-
ohjauksesta luonteva 
aloittaa

Korvausperuste
Korvausperusteen 

kuvaus

Korvaus asiakkaalle 
tuotetuista palveluista

Tuloksellisuusmittareihin 
sidottu palkitseminen ja 

sanktioiminen

Vaikuttava korvausmalli voi 
yksinkertaisimmillaan koostua 

kiinteän perusosan lisäksi 
vaikuttavuusperustaisesta 

osasta, jota maksetaan 
onnistumisesta…

Korvausperuste 
käytännössä 

Johtopäätökset

asiakkaan työllistämisessä…

…tai muussa aktivoinnissa

40 Lähteet: Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 34/2018,Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 7/2018, NHG analyysi
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Puhelin-/digi-
neuvonta

Kunnan ja/tai
maakunnan 

neuvontapisteet

Sote-keskuksen 
sosiaalihuollon 

neuvonta & ohjaus 
+ palvelut

Maakunnan 
asiakasohjaus

 Toimii portinvartijana 
muihin paitsi suoran 
valinnan palveluihin, 

akuutteihin tai lähetteellisiin 
palveluihin

 Kanavoi asiakkaat ja 
rahoituksen palvelu-

tuotantoon niissä 
palveluissa, jotka ovat 

asiakasohjauksen 
toimivallan piirissä

Neuvonta ja ohjaus 
sekä suora valinta

Asiakasohjaus

Henkilökohtaisen 
budjetin palvelut

Palvelutuotanto

Asiakassetelin 
palvelut

Liikelaitoksen 
tuottamat palvelut 
valinnanvapauden 

ulkopuolellaSuun th.

Asiakas

Asiakasohjaus on keskeisessä roolissa asiakkaiden ja järjestäjän 
rahoituksen kanavoimisessa muissa kuin suoran valinnan palveluissa

Lähete

Omarahoitteisia ja akuutteja palveluja ei huomioitu



PTH 
(sote-keskukset)

NEET-nuorten palvelukokonaisuus
Suuronnettomuuteen varautuminen, 

esim. iso liikenneonnettomuus

 Tavoitteet sidottava keskeisiin kokonaisuuksiin: 
saatavuus, laatu ja jatkuvuus

 Järjestäjän ohjauskeinot liittyvät normiohjaukseen 
(palvelun sisällön määrittämiseen ja siihen liittyviin 
osaamistarpeisiin ja rajapintoihin) ja korvausmalliin –
myös informaatio-ohjaus keskeinen

 Perustavanlaatuinen kysymys miten palveluvalikoima 
speksataan -> määrittää miten pienet tuottajat voivat 
tulla mukaan

 Järjestäjän pitäisi ylipäätään pystyä luomaan avoin ja 
yhteinen sote-keskuksien kehittämisympäristö

 Jatkovalmisteluun nostetut teemat:
 Palvelujen tuotteistaminen ja kuvaukset (näitä lähdetty tekemään)

 Palvelujen rajapintojen kuvaaminen (=palveluketjut) ml. hyte

 Hallintopäätöksien sisältö

 Verkostokehittämisen ja osaamisen varmistaminen

 Tiedolla johtamisen kokonaisuus -> järjestämisen minimitietosisältö

 Palvelujärjestelmän rakenteen ja palveluverkon hahmottaminen -> mitä 

vaatimuksia tämä asettaa esim. sote-keskuksille -> palveluketjut tämän 

ytimessä

 Neuvonnan rooli korostuu: hajautettu ja matalan 
kynnyksen ohjaus, myös keskitetty tiedontuotanto ja tuki

 Määritettävä kuka ottaa vastuun kokonaiskoordinaatiosta!? 
 miten vapaasti tämä voidaan määrittää välillä järjestäjä-
asiakasohjaus-palvelutuottaja?

 Haastavat asiakkaat pitäisi jotenkin ottaa LL:n haltuun, 
koska on vaikea saada insentivoitua yksityisiä toimijoita. 

 Miten onnistuu, jos halutaan hankkia ensisijaisesti 
lopputulosta, mutta maksetaan osittain tekemisestä 
osittain tuloksista. Oli tavoitteet mitä tahansa, edellyttävät 
useiden sektoreiden yhteistyötä. Ei voida vain lisätä 
yksittäisiä palveluita toisiin palveluihin esim. sote 
työllisyyspalveluihin, vaan pitää hankkia kokonaisvaltainen 
palvelu.

 Ennakoiva tunnistaminen, pitkäaikainen seuranta 
tuloksista, asiakkaan palveluiden käytön hahmottaminen 
koko palveluverkossa, yhteinen tietopohja

 Elintärkeät toiminnot pitäisi ensin määritellä ja sitten 
päättää, miten ne turvataan ja tehdä priorisointi. 

 Tavoitellaan ettei ylipäätään toteudu. Tunnistettu 
mitä voi tapahtua ja niitä koskevat toiminta-
suunnitelma ajantasalla. Järjestäjä valvoo, että 
suunnitelmat on tehty ja auditoitu Varautumisen 
taso tulee olla määritelty. 

 Järjestäjän tulee määritellä miten liikelaitos / julkinen 
tuotanto ohjaa tällaisessa tilanteessa muita 
toimijoita: suunnitelma miten rahoitetaan / 
organisoidaan jos ylittää oman kapasiteetin

 Hankitaan suunnitelmia ja kapasiteettia. Jokaisessa 
tuottajasopimuksessa riippumatta toiminnasta 
(sote/elinvoima/turvallisuus) pitäisi olla 
varautumiseen velvoittava klausuuli. ja sitten 
valvotaan sitäkin ja sanktioidaan jos ei noudateta. 

 Tiedotuksen tuki ja viestinnän tuki. Kriisiviestinnän 
avulla ohjataan tarvittaessa asukkaita

 Vuosiseuranta riittää – valmiusharjoitukset

Työpajassa ehdotettiin seuraavia keskeisiä huomioita jatkovalmistelussa työstettäväksi:

1. Etenemismallia, jossa valitaan yksi tai kaksi esimerkkiohjaustilannetta, joissa mallinnetaan tarkemmalla tasolla koko ydinprosessi. Näitä esimerkkejä hyödyntäen muiden 
ohjauskokonaisuuksien työstäminen olisi helpompaa

2. Eri ohjauskokonaisuuksien tunnistamista ja näihin sopivien ohjausmuotojen tarkempaa mallintamista, joihin sidottaisiin palveluketjut, palveluverkko ja palvelujen rajapinnat –
edellyttää, että pystytään osallistamaan laajasti Päijät-Hämeen moniosaajia

3. Tavoiteasetannan konkretisointia riittävän ylätasoisen viitekehyksen kautta ettei hukuta palvelukohtaisiin yksityiskohtiin

4. Järjestäjän tiedolla johtamisen konkretisoimiseksi tarvittavien minimitietojen määrittelemistä

Palvelujen järjestäminenStrategia & tavoitteet Ohjaus Seuranta & reagointi Tiedolla johtaminen

Järjestäjän ohjauskokonaisuutta hahmotettiin työpajassa konkreettisten 
esimerkkitilanteiden kautta



Palvelutuotannon seurantapolku
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Tavoite-KPI:ssä muutos 
tai tuottaja ilmoittaa 
tavoitepoikkeamasta

Järjestäjän 
automaattiseurannasta 

nousee jotain poikkeavaa

Akuutti tilanne

… joiden pohjalta 
järjestäjä tekee 
toimenpiteitä

Reaktiiviset ja proaktiiviset 
toimenpiteet

Seurantamittaristo

… seurannasta tulee 
erilaisia syötteitä…

Järjestäjä asettaa ja 
implementoi mittariston 
tavoitteiden pohjalta…

Rautalankamalli: järjestäjä seuraa palvelutuotantoa asetetuilla mittaristoilla 
ja säätää tavoiteasetantaa ja ohjausta seurannan pohjalta

Palvelujen järjestäminenStrategia & tavoitteet Ohjaus Seuranta & reagointi Tiedolla johtaminen

Mitä seurataan? 
Millä mittareilla?

Minkälainen 
eriportainen malli 

reagointiin?
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Asukkaat

Poliittinen päätöksenteko

Järjestämistoiminnot

J
är

je
s

tä
m

in
en

T
u
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tt
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in
e

n

Valtionhallinto

Maakunnan 
liikelaitokset

Yksityise
t 

yritykset

Maa-
kunnan 
yhtiöt

Rahoitusraami

Järjestäjän tarvitseman tietopohjan tuotanto: 
asukkaat, palvelut, tuottajat, palvelujärjestelmä4.

Tavoitteet ja 
edellytykset1.

Järjestäminen 
ja ohjaus2.

Seuranta ja 
reagointi3.

Tietosisällöt

1. Tuottavuus ja kustannukset

2. Laatu

3. Vaikuttavuus

4. Saatavuus ja muut ”prosessimittarit”

 Ydinkysymys: mitä tehtäisiin ja haluttaisiin saada 
aikaiseksi, jos kaikki tarvittava tieto olisi käytettävissä? 

 Mitä tietoa tarvitaan siirtymävaiheessa, mitä jatkossa?

Tietotuotannon työnjako

Järjestäjä

• Järjestäjän tärkeimpänä 
vastuuna määrittää käytettävät 
luokittelut, rakenne ja 
yhtenäiset keruutavat

• Järjestäjän tuotettava keskeiset 
alustat ja työkalut

Tuottajat

• Tuottajilla päävastuu siitä, 
että tiedot ovat oikein 
kannassa, ovat sisällöllisesti 
vertailukelpoiset ja kerätty 
yhtenäisten menetelmien 
mukaisesti.
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Tiedolla johtaminen liittyy eri tehtäviin järjestäjän ydinprosessin mukaisesti 
– tietosisällöt ja tietotuotanto mietittävä näitä tarpeita vasten




