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Lapin Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset 
1993-2012 €/asukas

Yhteistyön taloudellinen lähtökohta vuonna 

Kuntien talous ei kestä SOTE –kustannuskehitystä. 
Mistä keinoja  katkaista kustannusten kasvu?

Ennaltaehkäisevillä, 
matalan kynnyksen 
toimenpiteillä 
vähennetään kalliiden 
korjaavien 
toimenpiteiden määrää 
ja kustannuksia 

LAPIN ALUEHALLINTOVIRASTO



11.10.2018 3

• 22 ohjelmaa/strategiaa
• 14 työryhmää
• 24 hanketta (kaupungin osuus n. 2,6 milj.)

Kemijärvi

• 42 ohjelmaa/strategiaa
• 16 työryhmää
• 41 hanketta (elämänkaarihank. 31, infra 10)

Posio

• 43 ohjelmaa/strategiaa
• 19 työryhmää
• 44 hanketta (7,7 milj, omarah. 1,1 milj., 30 htv)

Pudasjärvi

• 31 ohjelmaa/strategiaa (ei yksikkökoht.) 

• 31 työryhmää
• 57 hanketta (26,2 milj, omarah 2.2 milj v 2012)

Tornio

Kehittämistyön lähtökohta 

Kuntien hyvinvointi- ja turvallisuusjohtamista olisi 
syytä selkeyttää

- Byrokratia vie tehon tekemiseltä
- Hankeresurssia tuhlataan
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Järjestöt tuottavat paljon matalan kynnyksen lähi- ja 
etäpalveluja, koulutusta, yhteistyötä… 

Matalan kynnyksen palveluita
• Lapsiperheille ja nuorille
• Ikäihmisille
• Päihdeäideille ja –perheille
• Rikoksen uhreille
• Koevapaudessa oleville miesvangeille
• Perhekahvilat ja vertaistukiryhmät

Kohdennettua valistusta, ohjausta
• Ikäihmisille 
• Lapsille ja nuorille
• Saamelaisille
• Varusmiehille
• Maahanmuuttajille
• Kaupanalan työntekijöille
• Syrjäytymisvaarassa oleville nuorille
• Kuntien sosiaalitoimen henkilöstölle
• Kylille ja kaupunginosayhdistyksille
• Koulujen henkilöstölle
• Vapaaehtoistoimijoille

Kehittämishankkeita



Hyvinvointi- ja turvallisuustyön toimintamalli 
kuntatasolla

Paikallisten resurssien parempi koordinointi 

1. Kunta päätti kehittämisaiheen, jonka tilaa halutaan kohentaa 
ennaltaehkäiseviä, matalan kynnyksen palveluita tehostamalla

- Lapsiperheet ja nuoret, ikäihmiset, työikäiset…

2. Selvitettiin aihealueen keskeiset toimijat  ja koottiin paikallisten 
toimijoiden verkosto 
- Puheenjohtaja kunnan- / kaupunginjohtaja
- Sovittiin yhteisistä tavoitteista ja tavoitteellisesta yhteistyöstä

3. Järjestettiin toimijatapaamisia, mihin kutsuttiin kaikki 
aihealueen paikalliset toimijatahot
- Selvitettiin kunnan kokonaispalvelutarjonta sekä palvelujen 
päällekkäisyydet
- Sovittiin kumppanuuksista ja jatkotoimenpiteistä

5. Toteutettiin toimenpiteitä yhteisin resurssein
- Valmisteltiin ja toteutettiin toimenpiteet yhteisyössä kunnan ja 
yhteistyöverkoston kanssa



Arjen turvan toimintamalli
Hyvinvointia ja turvallisuutta kuntalaisille -

Elinvoimaa ja tehokkuutta kunnille

Arjen turvallisuuden toimintamalli on 
Lapissa kehitetty toimintamalli, jonka 
avulla eri tahot saadaan toimimaan 
organisoidusti yhdessä, yhteisen
tavoitteen saavuttamiseksi. 
Toimintamallia on käytetty hyvin tuloksin 
kuntien ennaltaehkäisevän hyvinvointi- ja 
turvallisuustyön tehostamisen.
Toimintamalli on valittu Euroopan 
parhaaksi aluekehitysmalliksi vuonna 2013. 
European Public Sector Award 2013

LAPLAND
Above Ordinary

Hallinnonalat ja 
sektorit ylittävää 

yhteistyötä

LAPIN ALUEHALLINTOVIRASTO



Toimintatapaa on sovellettu hyvin erilaisiin 
tavoitteisiin ja sillä on saavutettu hyviä tuloksia

Hyödyt toimintamallista (THL käynnistänyt tutkimuksen)

• Pudasjärven kaupunki on kehittänyt järjestöjen ja 
yritysten kanssa uusia työllistämisenyhteistyömalleja. 
Säästö vuositasolla n. 750 000 – 900 000 €

• Sallan kunnan oma aktiivimalli: 27 työtöntä 
säästynyt työttömyysturvan leikkaamiselta

• Tornion Perheiden talo on avoin olohuone, jossa 
vanhemmat ja lapset tapaavat toisiaan. Talo 
tarjoaa varhaiskasvatuskerhoja, perhekerhoja, 
leikkikenttätoimintaa, kursseja ja tapahtumia. 
Talossa on iltaperhekahvila ja käsityöpuoti.

• Lapin matkailun turvallisuusyhteistyö (Resque
Guide-koulutus, matkailun kriisiviestinnän opas)

• Elinvoimasopimukset Pohjois-Pohjanmaan 
kunnissa

Suuti joki syntyy 
pienistä puroista



Miksi useissa kunnissa on 
onnistuttu?

1. Tiukasta taloudellisesta tilanteesta päätettiin selvitä 
yhdessä

2. Ylin johto ja koko muu organisaatio on sitoutunut 
yhteisiin tavoitteisiin ja yhdessä tekemiseen

3. Turvallisuus, hyvinvointi, elinvoima, kasvu, 
osallistaminen, työllistäminen jne. on yhdistetty 
hallintokuntien yhteiseksi tekemiseksi

4. Säästöt on pystytty osoittamaan laskentamalleilla 
5. Kylä- ja järjestötoimijoiden aito arvostaminen
6. Pitkäjänteinen verkostoyhteistyö
7. Yhteisesti tehdystä kuntastrategiasta käytännön 

johtamisen väline

Johtamis- ja toimintakulttuurin muutos



HYVÄ ELÄMÄ –
TURVALLINEN ARKI

SISÄISEN TURVALLISUUDEN STRATEGIA 

• Strategia kehottaa hienosti laaja-alaiseen 
poikkihallinnolliseen yhteistyöhön , missä 
viranomaiset, elinkeinoelämä ja järjestöt tekevät 
laaja-alaista ja sektorirajat ylittävää yhteistyötä. 

• Entä muut, muiden hallinnonalojen kuntia ja 
maakuntia ohjaavat strategiat, ohjelmat ja ohjeet; 
onko niitä synkronoitu, onko ministeriöillä aidosti 
yhteinen visio Suomen tulevaisuudesta, 
boostaisiko keskushallinnon poikkihallinnollinen 
yhteistyö yhdessä tekemistä myös maakunnissa 
ja kunnissa        

• kestävän kehityksen aikaan saaminen edellyttää 
rajat ylittävää yhteistyötä


