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Tavoitteina integraatio ja uudistumiskyky: keinona yhdistävä johtajuus 

Johdanto 

Tässä selvityksessä pohdimme käynnissä olevaa hyvinvointialueuudistusta ja tarkemmin 

hyvinvointialueiden organisoitumista viitekehyksessä, jonka muodostamme integraation, 

uudistumiskyvyn ja yhdistävän johtajuuden käsittein. Tausta-ajatuksena on se, että mikään 

rakenteellinen uudistus tai uudelleenjärjestely ei itsessään takaa mitään tehokkaampaa, parempaa tai 

yhdenvertaisempaa järjestelmää, vaan rakenteellisilla uudistuksilla luodaan mahdollisuuksia 

johtamisen, organisoinnin ja käytäntöjen muutoksen kautta saavuttaa uudistuksille asetettuja 

tavoitteita.  

Tarkastelemme integraation, uudistumiskyvyn ja johtajuuden kysymyksiä etenkin hyvinvointialueiden 

sisäisenä kysymyksenä, vaikka ymmärrämme rajauksemme rajoitteet. Rajauksemme jättää monta 

hyvinvointialueiden tulevaisuuden kannalta olennaista asiaa pohdintojemme ulkopuolelle, emmekä 

tässä yhteydessä esimerkiksi tarkastele integraation tarvetta valtion, kuntien ja hyvinvointialueiden 

yhteistoiminnan kannalta, vaikka tiedostamme tämänkin teeman tärkeyden.  

Tiedämme, että rakenteellisissa uudistuksissa lainsäädäntö, taloudelliset resurssit ja 

organisaatiorakenteet korostuvat, joskus jopa vuorovaikutusprosessien kustannuksella. Pykälillä, 

euroilla ja valtarakenteilla on luonnollisesti tärkeä paikkansa julkisten organisaatioiden uudistuksessa, 

mutta tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan paljon muutakin. Tämän selvityksen tarkoituksena on 

toimia hyvinvointialueiden valmistelua ja aloitusvaiheita tukevana ajatuspaperina, jossa 

kannustamme nostamaan katsetta ylös ja eteenpäin, kohti integraatiota, uudistumiskykyä ja 

yhdistävää johtajuutta. 

Integraatio 

Nyt käynnissä olevan hyvinvointialueuudistuksen perusteluissa todetaan, että nykytilanteessa 

toimijoiden resurssit ja osaaminen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisessä vaihtelevat 

merkittävästi, eikä asukkaiden yhdenvertaisuus palvelujen saannissa toteudu. Väestöryhmien väliset 

ja alueelliset hyvinvointi- ja terveyserot ovat edelleen suuret. Tulevaisuudessa ikärakenteen 

heikentyminen lisää palvelujen tarvetta ja kustannuksia. Näistä syistä katsotaan tarvittavan 

vahvemmat järjestäjät vastaamaan sosiaali- ja terveydenhuollosta ja pelastustoimesta. Vahvoihin 

järjestäjiin puolestaan pyritään yhdistämällä 22 alueella sosiaali- ja terveystoimen sekä 

pelastustoimen organisaatiot uusiksi hyvinvointialueiksi, joiden johtoon valitaan tammikuussa 2022 

vaaleilla poliittiset päättäjät. Yhdistämisessä on kyse paitsi suurempien yksiköiden tavoittelusta, myös 

integraatiosta eri toimialojen ja eri toiminnan tasojen välillä. 



Integraation tarve on ilmeinen ja kumpuaa sekä järjestelmäämme kytkeytyvästä vahvan ja itsenäisen 

hyvinvointiyhtenäiskunnan ajatuksesta, että julkisen palvelujärjestelmämme tuloksellisuusvaateista, 

joita täydentävät vahvaan asiantuntemukseen ja erikoistumiseen nojaava lähestymistapa sekä 

ikääntyvän väestön myötä kasvava palveluntarve1. Yhtäältä olemme pitäneet tärkeänä, että kaikilla 

kunnilla on samanlaiset tehtävät ja toisaalta halunneet, että kunnilla on valtava vastuu 

hyvinvointipalveluista. Kuntarakenteiden muutos on osoittautunut hitaaksi ja kuntien vapaaehtoisista 

yhteenliittymistä on muovautunut vaikeasti hahmotettava kokonaisuus, jonka demokraattinen ohjaus 

on monin paikoin muuttunut välilliseksi. Julkiset palveluorganisaatiot ovat tuloksellisuusajatteluun 

nojaten vastanneet yhä vaikeammiksi käyviin pulmiin ja haasteisiin lisäämällä suoritteita sekä 

erikoistumista. Erikoistumalla voidaan kohottaa nopeasti ongelmanratkaisukykyä pistemäisissä ja 

helposti määriteltävissä kysymyksissä, mikä on erikoistumisen kiistaton etu. Haittoina puolestaan ovat 

esimerkiksi toimintojen pirstoutuminen sekä vastuun hajautuminen, mikä asiakkaiden näkökulmasta 

voi näkyä sekä vastuun siirtelynä että vaikeasti suunnistettavana viipaleisena palveluviidakkona. 

Palveluja on tarjolla, mutta pirstaleisuuden ja huonon kokonaiskuvan vuoksi haasteena on niiden 

löytäminen ja sovittaminen asiakkaan tarpeita vastaaviksi2. 

Kuten parhaillaan käynnissä olevassa hyvinvointialueuudistuksessa, integraatiota edistävissä 

uudistuksissa voidaan yleisemminkin tunnistaa vähintään kolmenlaisia päämääriä: potilaiden 

terveyden parantaminen, asiakaskokemuksen kohentaminen sekä sosiaali- ja terveysalan 

kustannuksien väheneminen tai maltillisempi kasvu3. Keskusteluun on myöhemmin liitetty myös 

neljäs päämäärä, jossa mukana on kolmen edellä mainitun tavoitteen lisäksi sote-alan työntekijöiden 

työelämän parantaminen4. Integraatiosta puhutaan sosiaali- ja terveysalalla paljon, mutta empiirisesti 

ja teoreettisesti se on kuitenkin varsin epäselvä kattotermi, jonka alle on ujutettu suuri kirjo erilaisia 

määritelmiä. Seuraavassa avataan lyhyesti hyvinvointialueuudistuksen kannalta joitain olennaisia 

näkökulmia integraatioon. 

Euroopan komission määritelmän mukaan integraatiossa painotetaan sosiaali- ja terveyspalveluiden 

tarjontatapojen muuttamista tavalla, jossa siirrytään erillisistä terveydenhoitopalveluista kohti 

toimintamuotoja, joissa palveluntarjoajat ovat keskenään paremmin verkostoituneita, saavat 

yhdenmukaisempaa ohjausta ja joissa ihminen (asiakas tai potilasroolissa) on keskiössä5. Määritelmä 

tunnistaa siis ohjauksen, verkostoitumisen ja ihmiskeskeisyyden integraation lähtökohdiksi. Tämä 

näkyy samansuuntaisina pyrkimyksinä myös käynnissä olevassa uudistustyössä. Etenkin 

ihmiskeskeisyydestä näyttää olevan laajalti konsensus tutkimuskirjallisuudessa. Uudistusten tulisi 
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keskittyä potilaisiin ja kansalaisiin rakenteiden ja organisaatioiden sijasta6. Lisäksi uudistusten myötä 

pitäisi saavuttaa palveluita ja toimintatapoja, jotka perustuvat entistä paremmin asiakkaiden ja 

potilaiden tarpeisiin.  

Integroitu, tarpeista lähtevä ja ihmislähtöinen järjestelmä perustuu neljään periaatteeseen, joiden 

mukaan sosiaali- ja terveyspalvelujen tulee olla tarpeen perusteella räätälöityjä, koordinoituja, 

mahdollistavia ja niissä tulee korostaa ihmisten hoitamista ja kohtelemista arvokkuudella, 

myötätunnolla ja kunnioituksella7. 

Vaikka integraatioajattelussa sosiaali- ja terveyspalveluita tulisi uudistaa ihminen – ei rakenteet – 

edellä, toteutuvat sosiaali- ja terveysuudistukset kuitenkin aina jollain tapaa rakenteita uudistamalla. 

Reformeissa integraatiota tavoitellaan monen eri tason sosiaali- ja terveyspalveluja uudistamalla; 

makro-, meso-, ja mikrotasolla.8 Makrotason integraatiossa uudistetaan koko järjestelmää ja 

palveluiden kirjoa. Mesotasolla integraatio tarkoittaa tiettyjen ihmisryhmien palveluiden 

uudistamista. Mikrotason uudistuksissa taas palveluita uudistetaan yksilöllisesti esimerkiksi 

koordinoinnin ja hoidon suunnittelun avulla.9 Hyvinvointialueuudistuksen haaste integraation tasojen 

osalta on se, että uudistuksen kunnianhimoiset tavoitteet käytännössä edellyttävät, että uudistumista 

on tapahduttava kaikilla tasoilla samanaikaisesti. Johtamisen haasteeksi muodostuu se, miten eri 

mittakaavoista kumpuavat integraation sovellukset saadaan yhtäältä nivoutumaan yhteen ja toisaalta 

onnistuessaan leviämään muualle järjestelmään.  

Integraation tasojen lisäksi integraatiota on tapana tarkastella vertikaalisen tai horisontaalisen 

ulottuvuuden kautta10. Horisontaalisesti suuntautuvat uudistukset tapahtuvat samalla tarjontaketjun 

tasolla ja uudistukset kohdistuvat samalla sosiaali- ja terveysalan sektorilla työskenteleviin 

organisaatioihin, kuten kahteen päivystystä tarjoavaan sairaalaan, tai samalla tasolla, mutta eri 

sosiaali- ja terveysalan sektoreilla toimiviin organisaatioihin, kuten sosiaalihuollon ja 

terveydenhuollon yksikköihin. Vertikaalista integraatiota tavoittelevat uudistukset taas tapahtuvat eri 

tarjontaketjun tasoilla, kuten vaikkapa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tasoilla.11 

Hyvinvointialueuudistuksen kontekstissa läsnä ovat molemmat ulottuvuudet. Selvimmin 

horisontaalisen integraation ulottuvuuksia edustavat eri tavoin organisoidut sosiaali- ja 

terveydenhuollon perustason toimet, jotka saatetaan saman päätöksenteon ja johtamisen alle. Tässä 

yhteydessä ei pidä unohtaa myöskään pelastustoimen merkitystä osana kokonaisuutta. Vertikaalinen 

ulottuvuus puolestaan sisältää perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tuomisen saman 

johtamisen alle. Horisontaalista ja vertikaalista integraatiota voidaan tavoitella joko rakenteellisin tai 
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toiminnallisin keinoin. Rakenteellinen integraatio tarkoittaa pelkistettynä toimijoiden fuusioimista 

toisiinsa ja toiminnallinen integraatio puolestaan kuvaa toimintojen koordinaatiota.  

Vaikka hyvinvointialueuudistus perustuu vahvaan rakenteelliseen integraatioon, jossa muodostetaan 

uudet, suuremmat toimijat fuusion kautta, on huomattava, että rakenteellinen uudistus ei itsessään 

takaa mitään. Se lähinnä avaa uusia mahdollisuuksia kehittämiseen ja toimintojen järjestämiseen, 

mutta toiminnallista integraatiota uudistus ei automaattisesti takaa. Toiminnallinen integraatio on 

toteutettava rakenteellisesta integraatiosta huolimatta (ks. kuva 1). Mikäli integraatio epäonnistuu 

sekä rakenteellisessa että toiminnallisessa mielessä, päädytään kosmeettiseen fuusioon. 

Kosmeettisessa fuusiossa toiminnot ovat näennäisen yhtenäisesti johdettuja, mutta toiminta voi 

jatkua ennallaan, ennalta rakentuneissa yksiköissä ja siiloissa. Pelkkä vahva rakenteellinen integraatio 

ilman toiminnallista ulottuvuutta johtaa hyvinvointialueeseen, jolla on ulkoisesti yhtenäinen ilme ja 

organisaatio, mutta jossa toiminnot ovat toisistaan irrallisia eikä aitoa koordinaatiota toimintojen 

välillä ole. Tällaisella hyvinvointialueella fuusion kautta syntynyt uusi alue on pakotettu 

päällysrakenne. Mikäli rakenteellinen integraatio ei ole kovin vahva, mutta alueella on muuten hyvin 

verkostoituneita ja keskinäisriippuvaisia toimijoita, voidaan päätyä ulkoisesti epäyhtenäiseltä 

vaikuttavaan hyvinvointialueeseen, jonka toiminnot voivat kuitenkin olla pitkälle integroituneita. 

Uudistuksen tavoitteeksi voidaan tulkita vahvan rakenteellisen sekä vahvan toiminnallisen 

integraation hyvinvointialueet, jotka sekä näyttävät yhtenäisiltä että toimivat hyvin koordinoidusti.    

 

Kuva 1: Inspiraationa käytetty: Ham & Curry (2011, 2) Extent of organisational merger and co-

ordination of care. 



Koska integroitavaa on paljon, on integraatiossa edettävä portaittain. Sekä horisontaalista ja 

vertikaalista että toiminallista integraatiota voidaan tavoitella ensimmäisessä vaiheessa 

verkostomaiseen logiikkaan perustuvalla toiminnalla, jossa olennaisimpina integraatiota toteuttavina 

mekanismeina toimivat yhteiset tavoitteet ja luottamus. Tavoitteena voi toki olla, että yhteinen 

rakenne muodostuu toiminnan perustaksi, mutta tämän tavoitteen toteutumiselle on annettava 

aikaa.  

Hyvinvointialueen uudistumiskyvyn ulottuvuuksia 

Hyvinvointialueiden uudistumiskyky on erittäin monitasoinen ja -ulotteinen asia. 

Hyvinvointialueuudistus on samanaikaisesti sekä valtakunnantason poliittinen järjestelmäuudistus 

että aluetasolla täysin uuden ja uudenlaisen organisaation rakentamisprosessi. Uudistumiskykyä 

pitääkin tarkastella näillä molemmilla tasoilla. Kansallisella tasolla hyvinvointialueiden uudistumiskyky 

kiteytyy kahteen asiaan, eli 1) lainsäädäntöuudistuksiin ja 2) ohjauksen uudistuksiin.  

Hyvinvointialueuudistus koostuu useista erillisistä lakipaketeista, minkä lisäksi uudistus vaikuttaa 

vähintään teknisellä tasolla yli 100 muuhun lakiin. Lienee selvää, että hyvinvointialueiden aloittaessa 

toimintansa tullaan kohtaamaan monia lainsäädännön uudistustarpeita. Osa niistä motivoituu 

poliittisesti, kun taas osa tulevista lainsäädäntömuutoksista on luonteeltaan teknisiä ja 

tietoperustaisia. Yksittäisten hyvinvointialueiden näkökulmasta on mahdollista, että ne pyrkivät 

vaikuttamaan lainsäädäntöön saavuttaakseen mahdollisimman hyvän toimintaympäristön ja 

toimintaedellytykset. Hyvinvointialueiden tulee pyrkiä toimimaan rationaalisesti ja tietoperustaisesti 

myös pyrkiessään vaikuttamaan toimintaa ohjaavaan lainsäädäntöön. Tässä on myös tiivis linkki 

hyvinvointialueiden ohjaukseen. Hyvinvointialueita tullaan ohjaamaan säädöksin, resurssein sekä 

tiedolla ja informaatiolla. Hyvinvointialueuudistus lähtee siitä, että hyvinvointialueita ohjataan 

vuorovaikutteisesti ja tietopohjaisesti, jolloin tietoa mahdollisista sosiaali- ja terveysalaa sekä 

pelastustoimea koskevista uudistustarpeista välittyy erityisesti sosiaali- ja terveysministeriöön sekä 

muille toimijoille (esim. ministeriön alaiset laitokset). Toimiva ohjaussuhde onkin yksi 

hyvinvointialueiden uudistumiskyvyn keskeisistä elementeistä.    

Lainsäädäntömuutokset ja ohjaus vaikuttavat hyvinvointialueiden sisäisen uudistamiseen ja 

uudistumiseen. Ne luovat uudistamistyölle eräänlaiset perusraamit. Oleellista on kuitenkin 

hyvinvointialueen oma sisäinen uudistamistyö koko hyvinvointialueuudistuksen tavoitteiden 

saavuttamiseksi yleisesti ja erityisesti aluetasolla. Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistaminen on 

kaikkea muuta kuin helppoa. Toimintaa ohjaavat erilaiset vakiintuneet säädökset ja niiden tulkinnat, 

käytännöt, normit, rutiinit, tavat ja kulttuurit, jotka ovat institutionalisoituneet osaksi sosiaali- ja 

terveyspalveluita niin kansallisesti kuin alueellisestikin. Suuri osa niistä on hyödyllisiä ja osaltaan 

varmistavat, että asiat sujuvat, kuten niiden pitääkin sujua.  



Koko sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestelmässä ja sen yksittäisissä organisaatioissa on kuitenkin 

paljon myös tarpeettomia ja jopa haitallisia instituutioita, joita on tietoisesti pyrittävä purkamaan ja 

uudistamaan. Sitä ei voi tehdä ulkopuolelta, vaan tarvitaan institutionaalisia yrittäjiä, jotka pyrkivät 

itse muuttamaan itseensä kohdistuvia instituutioita ikään kuin sisältä päin12. Institutionaalinen 

yrittäjyys ei ole sidottu muodolliseen asemaan koko sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmässä ja sen 

organisaatioissa. Koko kansallisen järjestelmän kehittämisen kannalta on merkityksellistä, että sekä 

poliittisissa päättäjissä että viranhaltijoissa on institutionaalisiksi yrittäjiksi tunnistautuvia toimijoita, 

jotka kykenevät muuttamaan sekä formaaleja että epäformaaleja instituutioita, jotta 

hyvinvointialueet voivat saavuttaa niille asetetut tavoitteet.  

Hyvinvointialueiden organisaatiotasolla uudistumiskykyä voi tarkastella useilla toisensa leikkaavilla 

ulottuvuuksilla: ensinnäkin asioita on syytä tarkastella kahdella eri aikajänteellä, kuten esimerkiksi 

resilienssitutkimuksen piirissä on tehty13. Lyhyellä aikavälillä uudistumisessa on kyse sopeutumisesta, 

jolla voidaan jatkaa organisaation toimintaa niiden perusuran mukaisesti. Kyse on esimerkiksi 

erilaisten käytäntöjen ja prosessien kehittämisestä esimerkiksi paremman kustannustehokkuuden, 

palvelukokemuksen tai vaikuttavuuden saavuttamiseksi. Kyse voi olla myös toimintaympäristön 

verrattain äkillisestä muutoksesta, joka vaatii nopeaa sopeutumista (adaptive change). Tämä 

näkökulma ei missään nimessä ole vähämerkityksellinen, sillä sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä 

pelastustoimen kenttä joutuu ottamaan haltuun koko ihmiselämän muuttuvan kirjon. Nopeallakin 

aikajänteellä voi syntyä esimerkiksi sellaisia sosiaalisia ilmiöitä, joihin hyvinvointialueen tulee pystyä 

omilla palveluillaan reagoimaan.  

Vastaavasti pidemmän aikavälin uudistumiskyvyn näkökulmasta voidaan puhua uudistavasta 

muutoksesta (adaptability) ja kyvystä siihen. Hyvinvointialueiden toimintakenttää säätelee tarkka 

lainsäädäntö, eikä niillä ole yleistä toimialaa ja -valtaa. Toisin sanoen, niiden on pitkälläkin aikavälillä 

kyettävä huolehtimaan nimenomaan toimialueensa sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista. On 

kuitenkin selvää, että pidemmällä aikajänteellä esimerkiksi palveluiden tuottamistavat muuttuvat 

merkittävästi esimerkiksi hyvinvointialueen yhdyskunta- ja väestörakenteen muuttuessa. Tällöin 

tarvitaan kykyä muuntaa palvelurakennetta ja palveluntuottamistapoja tarvetta vastaaviksi. Kyse voi 

olla siirtymistä esimerkiksi nuoriso- ja aktiiviväestön palveluista kohti vanhuspalveluita ja kiinteästä 

palveluverkosta kohti liikkuvia ja jopa entistä joustavampia palvelumalleja. Oma kysymyksensä on se, 

kuinka esimerkiksi kehittyvä lääketiede ja uudet hoitomuodot haastavat hyvinvointialueiden 

toimintamalleja. Teknologinen kehitys ulottuu luonnollisesti hyvinvointialueiden kaikkiin toimintoihin 

luoden sekä painetta että mahdollisuuksia uudistuksille.  
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Toinen keskeinen ulottuvuus hyvinvointialueiden uudistumiskyvyssä liittyy uudistumiseen 

formaaliuteen. Yhtäältä voidaan puhua perinteisestä, formaalista tutkimus-, kehittämis- ja 

innovaatiotoiminnasta (TKI-toiminta). Yhä enenevästi hyvinvointialueiden yhteydessä on ryhdytty 

puhumaan TKIO-toiminnasta, jossa ”O” viittaa osaamiseen. Formaalin TKIO-toiminnan rooli 

hyvinvointialueiden uudistamisessa ja uudistumisessa on kiistaton; sitä tarvitaan erityisesti 

keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä uusien, entistä vaikuttavampien teknologioiden, prosessien ja 

hoitokäytäntöjen kehittämisessä. Kyse on sekä toiminnan tulosten että kustannustehokkuuden 

parantamisesta. Kaikki hyvinvointialueet ovat suuria julkisia organisaatioita, mutta niiden edellytykset 

formaaliin TKIO-toimintaan poikkeavat toisistaan, minkä vuoksi on järkevää, että hyvinvointialueet 

hakeutuvat sen osalta tehokkaaseen yhteistyöhön. Jo aiemmin sairaanhoitopiirit ovat tehneet 

yhteistyötä esimerkiksi erityisvastuualueiden sisällä. Esimerkiksi Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen ja 

Pirkanmaan sairaanhoitopiirit ovat perustaneet yhteisen kehitysyhtiön parantamaan toiminnan 

vaikuttavuutta, kustannustehokkuutta sekä asiakaslähtöisyyttä. Yhteistyöstä huolimatta kunkin 

hyvinvointialueen tulee järjestää, organisoida ja resursoida oma TKIO-toimintansa mahdollisimman 

tarkoituksenmukaisesti ja vaikuttavasti. Ja tässä on yksi hyvinvointialueuudistuksen isoista 

mahdollisuuksista: uusia innovaatioita voidaan kehittää ja levittää aiempaa hajautunutta sote-

järjestelmää tehokkaammin. Kääntöpuolena on tietysti se, että formaalin TKIO-toiminnan ”silmäkoko” 

kasvaa, minkä vuoksi kehitettävät ratkaisut eivät välttämättä ole niin paikallisesti juurtuneita.  

Formaalin TKIO-toiminnan ja sen organisoinnin onnistumisen lisäksi hyvinvointialueiden 

uudistumiskyky riippuu suuresti koko organisaation ominaisuuksista ja johtamisesta. Syntyykö koko 

organisaatioon halu kehittää ja uudistaa, kehittyä ja uudistua. Tämä on erittäin suurelta osin 

johtamiskysymys. Julkisten organisaatioiden innovatiivisuutta tarkasteltaessa14 on tunnistettu muun 

muassa se, että työntekijöiden kannustaminen kehittävään, kokeilevaan työotteeseen, tehokkaat 

palautejärjestelmät ja huomion kiinnittäminen kaikkien työntekijöiden suoriutumiseen näyttävät 

lisäävän innovatiivisuutta. Vastaavasti tiukka budjettirajoite ja taloudellinen paine eivät näytä lisäävän 

merkittävästi julkisten organisaatioiden innovatiivisuutta. Rakennettavat hyvinvointialueet tulevat 

kohtaamaan tiukan taloudellisen toimintaympäristön, mutta sen ei siis pidä olettaa automaattisesti 

johtavan kustannuspaineita helpottavien innovaatioiden syntymiseen. Johtamisella sen sijaan on 

erityinen rooli innovaatiotoiminnan tuloksellisuudelle, jota tiukat taloudelliset raamit toki motivoivat. 

Hyvinvointialue ei voi sälyttää vastuuta organisaationsa sisäisestä uudistumiskyvystä kenenkään muun 

vastuulle. Erilaisten organisaatioiden uudistumisen ja innovaatiotoiminnan kannalta on kuitenkin 

erittäin tärkeää se, että ne kykenevät hyödyntämään tehokkaasti myös ulkoisen toimintaympäristönsä 

– innovaatioympäristönsä – tarjoamia resursseja ja kompetensseja omassa uudistumisessaan15. Aivan 
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viime vuosina on ryhdytty enenevissä määrin puhumaan nk. innovaatioekosysteemeistä, jotka 

jäsentyvät jonkin keskusorganisaation tai kehittämisalustan ympärille. Ekosysteemisperustaiselle 

kehittämiselle tyypillisiä piirteitä ovat esimerkiksi kompleksisuus ja systeemisyys, monitoimijaisuus ja 

keskinäisriippuvuus, toiminnallisuus ja dynaamisuus sekä tietty elinkaari ja sopeutumiskyky16. 

Innovaatioekosysteemiajattelua on sovellettu myös sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamiseen ja 

se voidaan tulkita eräänlaiseksi jatkumoksi jo aiemmin alkaneelle yhteistuotannon ja 

yhteisinnovoinnin paradigmalle 17. Syntyvillä hyvinvointialueilla onkin hyvä mahdollisuus toimia em. 

kaltaisina innovaatioekosysteemien keskusorganisaatioina ja suunnata useiden eri toimijoiden 

kehittämistyötä (esim. yliopistot, korkeakoulut, sote-alan yritykset, teknologiayritykset jne.). 

Aktiivisen sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamiseen tähtäävän innovaatioekosysteemin luominen 

ja johtaminen edellyttävät kuitenkin hyvinvointialueilta aivan uudenlaista näkökulmaa ja uudenlaisia 

johtamiskompetensseja. Oleellista on kyetä saattamaan erilaisia toimijoita yhteen, rakentamaan 

yhteisiä intressejä ja vahvistamaan keskinäisriippuvuutta, jotta kokonaisuus olisi enemmän kuin 

osiensa summa.  

Innovaatioekosysteemit liittyvät ennen muuta hyvinvointialueiden formaaliin TKIO-toimintaan. Onkin 

hyvä huomata, että hyvinvointialueet tulevat olemaan osa laajempaa kunkin alueen poliittis-

taloudellis-hallinnollista kudosta, joka ei suoraan määritä, mutta silti vaikuttaa hyvinvointialueen 

uudistumiskykyyn. Tämä näkökulma on hyvinvointialueiden rakentamisessa jäänyt tähän mennessä 

verrattain ohueksi. Tutkimus on osoittanut, että Suomessa eri alueiden muutostoimijuudet ja tavat 

hahmottaa erilaisia mahdollisuuksien tiloja ovat keskenään hyvin erilaisia18: Toisille alueille on 

tyypillistä esimerkiksi vähittäinen muutoksen tekeminen ja proaktiivinen ote. Toisessa ääripäässä taas 

ovat alueet, joille on tyypillistä radikaalit muutokset reaktiivisesti, pakon edessä. Nämä huomiot on 

tehty aluekehittämisen kontekstissa, mutta on mielekästä olettaa, että samantapaiset piirteet 

leimaavat myös alueen keskeisiä julkisia organisaatioita. On hyvä kysymys, missä määrin myös 

syntyviin hyvinvointialueiden organisaatioihin ”tarttuvat” niiden sijaintialueen muut institutionaaliset 

ja toimintakulttuuriset piirteet.   

Kuten edellä on kuvattu uudistumiskyvyn keskeiset ulottuvuudet ovat moninaiset ja ne ovat sisäisiltä 

logiikoiltaan erilaisia. Kyse on lainsäädännöllisistä, poliittisista, hallinnollisista, rakenteellisista, 

teknologisista ja käytännöllisistä ratkaisuista, jotka ovat parhaimmillaan yhdessä enemmän kuin 

osiensa summa. Pahimmillaan eri tasoilla ja eri ulottuvuuksilla tehtävät ratkaisut käyvät toisiaan 

vastaan, minkä johdosta hyvinvointialue hukkaa resursseja ja menettää uudistumiskykyään. Kun 

hyvinvointialueiden uudistumiskykyä tarkastellaankin yli näiden ulottuvuuksien, voidaan tunnistaa 
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eräänlaisia organisaation yhteisiä periaatteita, joita kohti pyrkimällä voidaan varmistaa 

mahdollisimman hyvä uudistumiskyvyn kehittyminen. Periaatteet on summattu seuraavassa tiiviisti: 

Uteliaisuus ja analyyttisyys: Kehittymisen ja uudistumisen edellytys on se, että organisaation 

työntekijät sen kaikilla tasoilla toimivat tunnistavat kehittämistarpeita ja -mahdollisuuksia. Tarvitaan 

uteliaisuutta ja analyyttisyyttä. Johdon tehtävänä on tarkastella analyyttisesti kokonaisuuksia, mutta 

yksittäinen työntekijäkin voi tunnistaa omassa tehtävässään parannuskohteita ja mahdollisia 

ratkaisuja niihin. Johdon ja yksittäisen työntekijän välillä on monia organisaatiotasoja, joilla kaikilla on 

vastuu oman toiminta-alueensa uudistamisesta.  

Kurottaminen ulos: Organisaation uteliaisuus ja analyyttisyys eivät saisi rajoittua vain organisaation 

sisäiseen elämään, vaan katseen pitäisi ulottua myös organisaation perussapluunasta ulos. Kehittyvä 

ja uudistuva organisaatio tarvitsee erilaisia ja uusia ideoita. Hyvinvointialueen organisaatio on niin 

valtava, että tietoista ulos kurottamista tarvitaan niin organisaation sisällä kuin organisaatiosta ulos. 

Organisaation sisäisen työskentelyn osalta kurottautumisen ajatus nivoo yhteen integraatio- ja 

uudistumiskykytavoitteen. Organisaatiosta ulos kurottautuminen taas linkittyy ennen muuta 

hyvinvointialueen yhdyspintatyöhön ja ekosysteemimäiseen kehittämistapaan.   

Uudistumista tukevat rakenteet: Hyvinvointialueiden organisaation rakentaminen on jättimäinen 

tehtävä. Organisaation perusolemukseen kuuluu se, että heti ensimmäisenä päivänä kriittisten 

toimintojen on toimittava sujuvasti ja varmasti, sillä kyse on kriittisimmillään ihmishengistä. Näin ollen 

on luonnollista, että organisoinnissa luotetaan niihin ratkaisuihin, jotka jo aiemmin on todettu 

toimiviksi. Samalla pitäisi kuitenkin tunnistaa ne kohdat uudessa organisaatiossa, joihin olisi 

mahdollista luoda eri toimintojen integroitumista sekä jatkuvaa uudistumista ja kehittymistä tukevat 

organisaatiorakenteet. Organisointitapa on keskeinen, koska se jäsentää organisaation sekä sisäistä 

että ulkoista vuorovaikutusta.  

Kannustava johtaminen ja kulttuuri: Organisaation analyyttisyys ja kyky tunnistaa 

kehittämismahdollisuuksia eivät realisoidu, ellei työntekijöitä ja asiantuntijoita eri tasoilla kannusteta 

toimimaan proaktiivisesti. Oleellista on vahvistaa ihmisten uudistavaa toimijuutta ja yhteistä 

ymmärrystä niistä asioista, joita tulisi kehittää ja parantaa. Hyvinvointialueen organisaatiota 

rakennettaessa on syytä kiinnittää erityistä huomiota organisaatiokulttuuriin kehittymiseen, koska 

sitä on vaikea muuttaa. Yksittäisellä hyvinvointialueellakin tulee olemaan pitkään monia erilaisia 

organisaatio- ja toimintakulttuureita, mutta alusta lähtien koko organisaatiossa pitäisi pyrkiä luomaan 

kannustavaa ja positiivista organisaatiokulttuuria.  

Tulevaisuusajattelu: Hyvinvointialueen perustehtävien ja -luonteen näkökulmasta on ymmärrettävää, 

että kehittämistyötä tehdään paljon nykytilanteesta lähtien. Pyritään siis kehittämään jotain olemassa 

olevaa ja ratkomaan esiin nousseita ongelmia. Organisaation pitkän aikavälin kehittymisen 



näkökulmasta on kuitenkin oleellista, että nykytilannetta peilataan koko ajan myös tulevaisuuden 

tarpeisiin ja muihin kehityssuuntiin. Erityisesti johdon on kyettävä kuvaamaan mahdollisia 

tulevaisuuksia, joissa työntekijät ja muut asiantuntijat kykenevät näkemään itsensä. Se motivoi ja 

kannustaa ihmisiä ja vahvistaa koko organisaation tulevaisuussuuntautunutta toimintatapaa.  

Yhdistävä johtajuus 

Julkisella sektorilla käsiteltävät asiakokonaisuudet ja ratkottavat ongelmat rajautuvat yhä harvemmin 

organisaatio- ja sektorirajojen mukaisesti. Käynnissä oleva hyvinvointialueuudistus toimii tästä 

oivallisena esimerkkinä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisvastuun 

siirtyessä uudistuksen myötä hyvinvointialueille säilyttää julkinen sektori merkittävän aseman 

palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa. Palvelutuotantoon osallistuu kuitenkin myös yksityisen ja 

kolmannen sektorin toimijoita, minkä voidaan olettaa korostavan yhä useammin organisaatio- ja 

sektorirajat ylittävän yhteistyön ja yhteistyöverkostojen merkitystä. Samalla johtajuus, käytännön 

johtaminen ja vastuu eri asioiden edistämisestä jakautuvat laajemmalle, jolloin tarvitaan myös 

uudenlaista johtajuutta ja johtamisen keinoja. 

Yhdistävä johtajuus (integrative public leadership) on yksi julkisjohtajuuden parissa tutkituista jaetun 

johtajuuden suuntauksista, josta on toivottu kattokäsitettä erilaisten organisaatiorajat ylittävien 

johtamissuuntauksien kokoamiseksi19. Ydinajatuksiltaan samansuuntaisia lähikäsitteitä on lukuisia ja 

näistä voidaan mainita esimerkiksi yhteisjohtajuus (collaborative leadership), fasilitoiva johtajuus 

(facilitative leadership) ja katalysoiva johtajuus (catalytic leadership). Yhteistä näille suuntauksille on 

toimintaympäristön tulkitseminen verkostomaisesti jäsentyväksi rakenteeksi ja sen myötä korostuva 

vuorovaikutustarpeen kasvu sekä yhteistyön, yhteisesti sovittujen tavoitteiden ja keskinäisen 

luottamuksen varaan rakentuva toiminta20. 

Yhdistävä johtajuus voidaan määritellä ryhmien ja organisaatioiden yhteen saattamiseksi 

hallintorajoista (ja usein sektorirajoista) piittaamatta ja erilaisia väliaikaisia keinoja käyttäen21. 

Keskeisenä tavoitteena voidaan nähdä toimijoiden välisen yhdentymisen vahvistaminen, jolla 

tähdätään toiminnan tehostumiseen ja synergiaetujen tuottamiseen22. Tavoitteiden saavuttamisen 

kannalta ratkaisevaa on, että johtajat, yhteistyön prosessit ja käytännöt sekä rakenteet ja 

hallintamekanismit tukevat pyrkimyksiä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Yhteistyön ja yhteensovittamisen tarpeen kasvaessa sekä toiminnan siirtyessä yhä enenevissä määrin 

verkostomaisesti jäsentyneisiin rakenteisiin johtajan rooliin ja toimintaan kohdistuu uudenlaisia 

odotuksia ja vaatimuksia. Johtajan rooli muuttuu hierarkkiseen käskyvaltasuhteeseen tukeutuvasta 
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”sankarijohtajasta” vertaisten keskuudessa toimivaksi mahdollistajaksi ja fasilitoijaksi. Johtajan rooli 

kytkeytyy yhä enenevissä määrin yhteistyöosapuolten yhteen kokoamiseen, työskentelyn 

edellytyksien luomiseen, prosessien ja tapahtumakulkujen mahdollistamiseen sekä toiminnan 

fasilitoimiseen23. Johtajan roolia onkin kuvailtu eräänlaiseksi katalyytiksi, jonka aikaansaama reaktio 

synnyttää jotakin sellaista uutta, mikä ei olisi ilman katalyyttiä mahdollista24. Käytännössä tämä 

tarkoittaa toimimista koollekutsujana, legitimiteettiä rakentavana sekä resursseja ja kontakteja 

hankkivana edellytysten luojana, koordinoivana ja yhteensovittavana kokoonjuoksijana sekä 

työskentelyä helpottavana, ohjaavana ja käynnissä pitävänä fasilitaattorina25. 

Roolin muutoksen myötä johtajalta edellytetään myös toimintansa uudelleen suuntaamista. Hänen 

tehtäväkenttänsä voidaan nähdä muuttuvan (tai laajenevan riippuen hänen positiostaan omassa 

organisaatiossaan). Yhteistyöverkostojen myötä johtajan tehtäväkentässä on esitetty korostuvan 

muun muassa seuraavanlaisia tehtäväkokonaisuuksia: yhteistesti luodun käsityksen rakentaminen 

yhteisistä ongelmista ja tavoitteista, toimijoiden välisen luottamuksen ja toiminnan hyväksyttävyyden 

rakentaminen, toimijoiden yhteen saattaminen ja voimaannuttaminen, työskentelyn, 

vuorovaikutuksen ja vuorovaikutusprosessien fasilitoiminen, näkökulmien yhteensovittaminen sekä 

toimijoiden välisten konfliktien ratkominen 26. Myös erilaisten yhteistyöhön liittyvien prosessien ja 

käytäntöjen sekä rakenteiden ja hallintamekanismien kehittäminen yhteistyöhön osallistuvien 

osapuolten välistä rajojen ylittämistä ja yhdentymistä tukeviksi (esimerkiksi erilaiset vuorovaikutuksen 

areenat ja foorumit) voidaan katsoa kuuluvan yhdistävän johtajan tehtäväkentän ytimeen. Yhdistävän 

johtajan tehtäväkentän voidaankin todeta olevan laaja, monimuotoinen ja haastava. 

Yhdistävään johtajuuden haastavuutta lisää yhteistyön ja yhteistyöverkoston monimutkaisuuteen 

sekä ratkaistavien ongelmien ja toimintaympäristön kompleksisuuteen liittyvät piirteet, joiden myötä 

myös johtamisen keinovalikoimasta on löydyttävä uudenlaisia vaikuttamisen keinoja. Johtamisen 

irtautuessa perinteisestä esimiehen ja alaisen välisestä käskyvaltasuhteesta johtaminen tapahtuu yhä 

enenevissä määrin erilaisia epäsuoria vaikuttamisen keinoja hyödyntäen. Tämä ei suinkaan merkitse 

esimies-alais-suhteen heikkenemistä, vaan pikemminkin johtamistyön monipuolistumista.  

Ensimmäisenä esimerkkinä epäsuorista vaikuttamiskeinoista voidaan mainita vaikuttaminen 

käsiteltäviksi nouseviin asiakokonaisuuksiin. Olennaista on tunnistaa yhteistä panostusta vaativat 

ongelmakohdat ja suunnata huomio niihin kehystämällä ongelma sekä nostamalla asia keskustelun ja 

päätöksenteon kohteeksi.27 Toinen keskeinen keino on vaikuttaa yhteistyöhön osallistuvien 

kokoonpanoon, eli toisin sanoen siihen, mitkä toimijat, sidosryhmät ja kansalaiset tunnistetaan 
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yhteistyön kannalta tärkeiksi ja mitkä suljetaan yhteistyön ulkopuolelle. Yhteistyöverkoston toiminnan 

ja sen käynnistämisen kannalta oikeiden yhteistyöosapuolten tunnistaminen ja saaminen mukaan 

yhteistyöhön voidaan nähdä jatkon kannalta ratkaisevana. Lisäksi yhdistävän johtajan tulisi 

toiminnallaan edistää yhteistyötä ja osallistumista tukevien rakenteiden, prosessien ja käytäntöjen 

luomista ja käyttöönottamista.28 Kolmantena keinona voidaan esiin nostaa varsinainen yhteistyön 

fasilitoiminen yhteisten ongelmien ja tavoitteiden tunnistamiseksi sekä vaihtoehtoisten 

toimintastrategioiden laatimiseksi niin, että eri yhteistyöosapuolten vahvuudet saadaan 

hyödynnettyä parhaiten osana yhteistyöverkoston toimintaa.29 Neljäntenä keinona on vaikuttaa 

toiminnan käynnissä pysymiseen siten, että yhteistyötä jatketaan ja siihen panostetaan myös 

aloitusvaiheen jälkeen aktiivisesti. Yhteistyöosapuolten on ennen kaikkea koettava yhteistyö omalta 

kannaltaan hyödylliseksi. Tässä apuna voivat toimia erilaiset toiminnan tuottavuuden ja 

vaikuttavuuden mittaamiseksi kehitetyt järjestelmät, joiden avulla voidaan konkreettisesti osoittaa 

toiminnan tuloksellisuutta.30 

Edellä kuvaillun valossa voidaan todeta, että yhdistävän johtajan tehtävässä edellytetään myös 

hieman erilaista kompetenssia kuin perinteisessä hierarkkisten organisaatioiden johtamisessa. On 

kuitenkin huomioitava, että organisaatiorajat ylittävän yhteistyön ja yhteistyöverkostojen 

merkityksen ja niiden vaatiman huomion kasvamisesta huolimatta suuri osa johtajan perustyöstä 

tapahtuu edelleen hierarkkisesti rakentuvan organisaation puitteissa31. Johtajaan kohdistuvat 

kompetenssitarpeet lisääntyvätkin kumuloituvasti, mikä osaltaan voi lisätä tarvetta erikoistumiselle ja 

johtajuusroolien eriyttämiselle. 

Yhdistävän johtajan kompetenssit 

Tässä yhteydessä kompetenssilla (competence) käsitteenä viitataan yksilön osaamiskokonaisuuteen, 

joka kytkeytyy työtehtävään, positioon tai työstä suoriutumiseen ja eroaa näin yleisestä osaamisesta. 

Kompetenssi voidaankin ymmärtää ammatilliseksi pätevyydeksi.32 Sekaannusten välttämiseksi 

kompetenssin rinnakkaiskäsitteistä on syytä nostaa esiin osaamisalueen (competency) ja kvalifikaation 

(qualification) käsitteet. Osaamisalueella viitataan usein johonkin kompetenssin osa-alueeseen eli 

yksittäiseen tietoon tai taitoon. Kvalifikaatiolla tarkoitetaan puolestaan työntekijän osaamista 

organisaation tarpeiden näkökulmasta ja se voidaan rinnastaa työhön liittyviin 
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pätevyysvaatimuksiin.33 Rakentuvien hyvinvointialueiden henkilöstön kvalifikaatiokysymys on 

sinällään erittäin merkittävä, mutta sitä ei tarkastella tässä yhteydessä.  

Kompetenssilla voidaan tarkoittaa kykyä suoriutua työtehtävästä, ominaisuutta tai näiden 

yhdistelmää. Kompetenssi on lisäksi konteksti ja kulttuurisidonnainen, eli toimintaympäristöstä 

riippuen kompetenssi voidaan ymmärtää eri tavoin.34 Kompetenssilla käsitteenä tarkoitetaan 

laajempaa kokonaisuutta, jolloin yksittäisten tietojen ja taitojen lisäksi siihen sisällytetään myös arvot, 

asenteet, motivaation lähteet sekä yksilön persoonallisuuden piirteet35. Tällöin kompetenssi voidaan 

jaotella esimerkiksi affektiivisiin (arvot, temperamentti ja tunteet), konatiivisiin (motivaatio ja tahto) 

sekä kognitiivisiin (tiedot, tiedon prosessointi, älykkyys ja taidot) kompetenssin osatekijöihin36. 

Yhdistävään johtajuuteen liittyvissä kompetenssitutkimuksissa on tarkasteltu ja tarkastellaan paraikaa 

sitä, millaisia kompetenssitarpeita yhdistävän johtajan tavoin toimivilta johtajilta edellytetään. 

Aiemmin kuvailtu yhdistämisen, koordinoinnin ja fasilitoinnin tarve korostaa erityisesti viestintä- ja 

vuorovaikutustaitojen tarvetta sekä näihin kytkeytyviä ihmissuhdetaitoja – kuten johtajan taitoa 

neuvotella, viestiä, kuunnella ja havainnoida muita osapuolia37. Vuorovaikutteisen johtajan tulisi 

pyrkiä toimimaan sidosryhmiä, rakenteita ja asioita yhdistävänä johtajana, joka edistää toiminnallaan 

ja viestinnällään yhteistyön syventymistä, uusien ratkaisujen syntymistä sekä julkisen 

arvonmuodostusta38. Monimutkaisessa toimintaympäristössä edellytetään lisäksi esimerkiksi 

systeemisen ajattelun ja strategisen näkemyksen sekä itsensä johtamisen taitoja39. Systeeminen 

ajattelu ja strateginen näkemyksellisyys kytkeytyvät johtajan taitoon nähdä kokonaiskuva, asemoida 

itsensä osaksi sitä sekä tunnistaa keskeiset johtajan puuttumista vaativat asiakokonaisuudet, prosessit 

ja vuorovaikutuksen areenat. Itsensä johtamisen taidot liitetään erityisesti oman työn 

aikatauluttamiseen ja hallintaan sekä näihin liittyvään oman jaksamisen säätelyyn. Yhteistyön ja 

yhdistämisen tarve edellyttää lisäksi muun muassa yhteistyömyönteistä asennetta, tiimityöskentely- 

ja yhteistyötaitoja sekä yhdistävään johtajuuteen liitettyjä tasa-arvoon ja oikeudenmukaisuuteen 

perustuvaa arvomaailmaa, näiden arvojen julkituomista omassa toiminnassa sekä erityistä tahtoa ja 

motivaatiota osallistua yhteiskunnallisiin asioihin40. 
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Yhdistävän johtajuuden haasteellisuus ja siihen liitettyjen kompetenssitarpeiden laaja-alaisuus 

korostavat jaetun johtajuuden merkitystä: yksittäisen johtajan ei tarvitse olla yksin vastuussa kaikesta 

tai osata kaikkea.41 Yhteistyön onnistumisen ja yhteistyöverkoston toiminnan kannalta ratkaisevaa ei 

siis olekaan se, onko yksittäinen johtaja kaikkien alojen moniosaaja. Sen sijaan yhteistyön ja 

yhteistyöverkoston kannalta olennaista on, että yhdistävä johtaja osaa koota yhteistyön osapuoliksi 

sellaisen kokonaisuuden, jonka kokonaiskompetenssi vastaa siihen kohdistuviin 

kompetenssitarpeisiin. Voidaankin puhua eräänlaisesta yhteistyöverkoston 

kokonaiskompetenssista.42 Tämä asettaa toisaalta omat haasteensa kompetenssin arvioinnille, 

täydennyskoulutukselle ja rekrytoinnille, sillä yksittäisen johtajan kompetenssin arvioinnin sijaan tulisi 

arvioida koko yhteistyöverkoston kokonaiskompetenssia. 

Johtopäätökset ja viestit hyvinvointialueiden valmisteluun 

Tässä artikkelissa olemme tarkastelleet hyvinvointialueiden organisoitumista integraation, 

uudistumiskyvyn ja yhdistävän johtajuuden käsitteiden avulla. Kuvioon 2 olemme tiivistäneet 

keskeiset viestimme. Ajattelemme, että yhdistämällä johtajuuden keinoin sekä integraation 

ulottuvuudet että uudistumiskyvyn elementit, voimme ajatella, että uudistuksen tuloksena voi syntyä 

hyvinvointialueita, jotka kykenevät tuottamaan nykytilannetta paremmin julkista arvoa myös 

tulevaisuudessa.  

                                                           
41 Bryson & Crosby 1992, 32 
42 Parkkinen & Kolehmainen tulossa; ks. myös kollektiivinen asiantuntijuus Jurmu 2020, 86 



 

Kuvio 2. Yhteenveto hyvinvointialueiden integraation, uudistumiskyvyn ja yhdistävän johtajuuden 

ymmärtämiseksi 

Haluamme vielä lopuksi kiteyttää muutamat ydinviestit hyvinvointialueiden valmisteluun ja 

organisointiin etenkin integraation ja uudistumiskyvyn näkökulmista. Ensinnäkin rakenteellinen ja 

toiminnallinen integraatio eivät ole sama asia. Rakenteeseen painottuvassa uudistuksessa fuusion 

toteuttaminen ei takaa toiminnallista integraatiota eikä toiminnallinen integraatio välttämättä johda 

vahvaan rakenteelliseen integraatioon. Silti molemmilla lähestymistavoilla on mahdollista edetä kohti 

tilannetta, jossa sekä rakenne että käytännöt ovat yhteisiä. Molemmissa ulottuvuuksissa on olennaista 

panostaa vuorovaikutukseen, jonka myötä yhteiset tavoitteet ja luottamus voidaan saavuttaa. 

Integraatio on kuitenkin lopulta myös sosiaalinen prosessi. 

Toinen keskeinen huomio on se, että uusien, toimintansa aloittavien hyvinvointialueiden tulee 

kiinnittää alusta lähtien huomiota niiden uudistumiskykyyn. Aivan kuten fuusio ei takaa integraatiota, 

ei myöskään uuden organisaation luominen takaa sen uudistumiskykyä. Pikemminkin vaarana on se, 

että koko sote-uudistuksen kautta syntyy eräänlainen ”uudistumisharha”: Ajatellaan, että uudistuksen 

myötä kaikki sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen haasteet on ratkaistu. Näinhän ei 

tietystikään ole, sillä sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen haasteet muuttuvat ja 

muuntautuvat koko ajan. Olisikin hyödyllistä mieltää, että hyvinvointialueet ovat varmasti pitkään 



voimakkaassa kehittymisen ja uudistumisen tilassa. Tuota työtä täytyy tehdä päättäväisesti ja 

pitkäjänteisesti, uteliaana ja ulos kurottaen.   

Kolmas näkökulma ja viesti on se, että uusien hyvinvointialueiden on uudistamis- ja kehittämistyössä 

pyrittävä kokonaisvaltaisuuteen. Uudet hyvinvointialueet ovat isoja organisaatioita, joilla on 

käytössään merkittävät resurssit myös kehittämistyöhön. Näin siitä huolimatta, että kamppailu 

resurssien allokointiin liittyen tulee väistämättä olemaan varsin intensiivistä, koska kysymys on 

erittäin laajasti ihmisten hyvinvointiin liittyvistä erilaisista näkökulmista. Aiempaa leveämmät 

taloudelliset hartiat eivät saa johtaa uudistamis- ja kehittämistyön ”resurssiharhaan”. Toisin sanoen, 

hyvinvointialueilla ei tule ajatella, että esimerkiksi vain formaali TKIO-työ riittää. Oleellisempaa onkin 

pyrkiä rakentamaan hyvinvointialueorganisaatioihin laajasti jaettu uudistamisen ja kehittämisen 

kulttuuri, jolla pyritään luomaan entistä toimivampia toimintamuotoja ja -käytäntöjä kaikkiin niihin 

olosuhteisiin ja tilanteisiin, joissa hyvinvointialueet tulevat kansalaisten hyvinvointia rakentamaan. 

Tämä näkökulma tulee huomioida myös siinä, kuinka hyvinvointialueiden organisaatio ja hallinta 

kokonaisuudessaan rakennetaan.  

Neljäntenä näkökulmana haluamme nostaa esiin yhdistävän johtajuuden merkityksen. Johtaminen on 

kuitenkin lopulta se katalyytti43, jonka avulla integraatioon ja uudistumiskykyyn liittyvä 

kehittämispotentiaali joko saadaan käyttöön tai ei saada. Koska yhteistyö ja vastuun jakaminen ovat 

yleensä tehokkaampia tapoja organisaatio- ja sektorirajat ylittävien asiakokonaisuuksien hoitamisessa 

ja ongelmien ratkomisessa, ei yhdistämistehtäväkään ole yksin yhden henkilön vastuulla44. Lisäksi 

edellytettävien kompetenssitarpeiden voi tulkita lisääntyvän kumuloituvasti siten, että yhdistävän 

johtajan tehtävässä eri substanssialojen johtajien tulisi omaksua perinteisessä johtamisessa 

tarvittavien taitojen lisäksi uudenlaisia yhteistyötä ja yhdentymistä tukevia asenteita, tietoja ja taitoja. 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yhdistävän johtajan tehtävää ei tulisi sysätä yksittäisen henkilön 

vastuulle. Yhdistämistehtävässä tarvitaan oikeassa suhteessa sellaisia henkilöitä, joiden erityyppinen 

johtajuus ja kompetenssit täydentävät toisiaan.  

Jos hyvinvointialueiden halutaan olevan aidosti integroituneita ja uudistumiskykyisiä, on uusien 

rakenteiden, prosessien ja käytäntöjen mahdollistettava yhdistäminen ja yhdistävän johtajuuden 

toteutuminen eri tasoilla. Yhdistämistehtävän tärkeys pitäisi heijastua avainhenkilöiden rekrytointiin, 

heidän täydennyskoulutukseensa ja mahdolliseen erikoistumiseensa. Lisäksi herää kysymys, 

tarvitaanko hyvinvointialueilla kokonaan uudenlaisia integrointia, uudistumiskykyä ja 

yhteensovittamista edistäviä rakenteita ja tehtäväkokonaisuuksia sekä luottamushenkilöjohtamiseen 

että virkajohtamiseen. 

                                                           
43 Luke 1998, 33; Morse 2010, 232–233; ks. myös Kinnunen 2019, 31 
44 Bryson & Crosby 1992, 32 
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