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Tutkimuksen motiivit  

• Hyvinvointi- ja terveyspalvelut tulee turvata maaseutualueilla -> 

asuinpaikan sijainnista johtuvan eriarvoisuuden minimointi 

• Kuntatalouden jatkuvasti kiristyessä on tarve uusien, paikallistalouden 

resursseja hyödyntävien palvelumallien luomiseen  

• Lähipalveluiden kehittämiseen kannustaa/pakottaa myös meneillään oleva 

kuntakokojen kasvamisen ja kuntakeskusten etääntymisen 

kehitys 

• Hyvinvointia ylläpitävien rakenteiden uudistaminen on välttämätöntä, 

hallinto ohenee -> Sote-uudistus, kuntauudistus ym. 

• Maatalouden rakennemuutos luo maatalousyrityksille paineita 

yksikkökokojen kasvattamiseen -> luonut tarpeita maatalouden 

sivuelinkeinojen ja yleisesti maaseutualueiden yrittäjyyden kehittämiselle 

Sosiaalisesti, taloudellisesti, kulttuurisesti ja ekologisesti 

kestävimmät ratkaisut näihin haasteisiin voivat löytyä maaseudun 

omista lähtökohdista ja vahvuuksista käsin -> paikkaperustainen 

lähestymistapa 



Paikkaperustainen 

kehittäminen ja –

kehittämispolitiikka 

  

 
• Paikallisuus 

• Osallisuus 

• Horisontaalisuus 

• Vuorovaikutus 

(Lähde: Pekka Kettunen 28.8.2014 MUA-seminaari, Pieksämäki) 



Maaseutualueiden 

paikkaperustainen kehittäminen 
(Uusi maaseutuohjelma 2014-2020) 

• Huomioidaan paikallisten olosuhteiden merkitys 
tarkasteltaessa ihmisen elinympäristöä, hyvinvointia, 
toimintaa, kulttuuria ja kokemuksia   

• Kehittämisessä ymmärretään alueen resurssit ja 
toimintamahdollisuudet 

• Jokaisessa paikassa on erilaiset pääomat ja niiden 
erilaiset yhdistelmät kuten luonnon resurssit, sosiaalinen 
pääoma, kulttuuri, perinne, infrastruktuuri ja tahtotila 

• Hallinto‐ ja palvelujärjestelmät mukautetaan 
joustavasti paikallisiin olosuhteisiin 

• Monipuoliseen  yrittäjyyteen,  kokeilevaan  kehittämiseen   
ja  verkostomaiseen  toimintaan  kannustetaan  sektori-
rajat ylittävillä  toimenpiteillä 



Tutkimuskysymykset 

• Millaiset edellytykset Green Care –toiminnalla on       
kehittyä osaksi tutkimuksen kohdealueiden hyvinvointi- ja 
terveyspalveluverkostoa? 

Mitkä ovat tarkasteltavan alueen sosiaalisen pääoman, 
luonnonolosuhteiden ja maaseutuympäristöjen sekä 
toimintakulttuurin vahvuudet? 

Millaisia luontolähtöiseen palvelutoimintaan  liittyviä     
verkostoja alueella toimii? 

Mitä mahdollisia esteitä ja kriittisiä kynnyksiä luonto-     
lähtöisten hyvinvointi- ja terveyspalvelujen käyttöönotolle 
ja vakiinnuttamiselle on nähtävissä? 

Mikä merkitys sijainnilla on toiminnan kehittämisen 
kannalta? 

 

-> jatkotutkimustarve nähtävissä sote-uudistukseen liittyen 
 



Tutkimusalue 

Vöyri  

• 6691 asukasta (2013) 

• Alkutuotanto 15,5 % 

• Ruotsinkielisiä   82,5 % 

Mustasaari  

• 19 153 asukasta (2013) 

• Alkutuotanto 6,9 % 

• Ruotsinkielisiä  69,0 % 

 

 
Lähde: Pohjanmaa.fi 



Aineisto ja menetelmät  

• Tutkimusaineisto koostuu eri toimijoille 
suunnatuista teemahaastatteluista  

– 10 kpl kuntien sosiaali- ja 
terveysviranomaisten, alueella toimivien 
sosiaali- ja terveysjärjestöjen sekä 
sairaanhoitopiirin edustajien haastattelua 

– 8-10 kpl nykyisten ja potentiaalisten yrittäjien 
haastattelua 



Alustavia tuloksia julkisen ostajan näkökulmasta 

- Hallinnollinen päätöksentekomekanismi 1 

Päätöksentekoon vaikuttavat tekijät 

• Pienissä kunnissa myös valinnanvara on pieni -> 
palvelujen saatavuus voi olla ratkaiseva 

• Hinta, laatu: jos vaihtoehtoisten palveluntarjoajien 
hintataso on sama, valitaan monipuolisempi palvelu. 
Aina ei välttämättä tiedetä, kuuluuko palveluun myös 
GC-menetelmiä. 

• Etäisyys -> vaihtelee eri käyttäjäryhmien tarpeiden 
mukaan 

• Asiakkaiden/potilaiden kunnioitus, ammattimainen ja 
tavoitteellinen ote 

• Sitoutuminen ja pitkäjänteisyys erityisesti 
kuntoutuksessa 

 



Alustavia tuloksia julkisen ostajan näkökulmasta 

- Hallinnollinen päätöksentekomekanismi 2 

Päätöksentekoon vaikuttavat myös 

• Sote-viranomaisten omakohtaiset kokemukset ja 
tietoisuus GC-menetelmien vaikuttavuudesta 

• Viranomaisten kiinnostus toiminnan kehittämiseen 
ja uusien hoitomuotojen kokeilemiseen 

• GC-palveluntuottajien tunteminen  

• Poliittisen päätöksentekomekanismin tuki 



Poliittinen päätöksentekomekanismi 

Päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä 

• Taloudellisen vaikuttavuuden todentaminen 
(kustannukset vs. hyödyt, ennaltaehkäisevästä 
toiminnasta syntyvien säästöjen arviointi) 

• Tutkimuksiin perustuvat näytöt GC-menetelmien 
vaikuttavuudesta 

• GC-yritystoiminnan kehittämispotentiaalin 
tunnistaminen  

• Poliittisten päättäjien omakohtaiset kokemukset ja 
tietoisuus GC-menetelmien vaikuttavuudesta 

• Päätöksenteon taustalla olevat arvot ja asenteet 

 



Alustavia tuloksia julkisen ostajan näkökulmasta 1 

Kehittämiskohteet/edistämistoimet: 

• Yrittäjiä ei usein tunneta -> Paikallisen palvelutarjonnan 
tehokkaampi markkinointi suoraan sote-viranomaisille  

• GC-menetelmistä ja vaikuttavuustutkimuksista sote-
viranomaisille ja poliittisille päättäjille kohdennettu 
tiedottaminen (ruotsinkielistä materiaalia tarvitaan) 

• Sote-viranomaisten, poliittisten päättäjien, järjestöjen ja 
paikallisten GC-yrittäjien tapaamiset, keskustelutilaisuudet -> 
ajantasainen tiedonvaihto lähialueen yrittäjistä ja tarjottavista 
palveluista 

• Työhyvinvointi-näkökulman sisällyttäminen GC-toimintaan, 
paikallisten GC-yrittäjien tuottamat sote-henkilöstölle suunnatut 
tyvi- ja tyhy-paketit ->omakohtainen tutustuminen eri 
menetelmiin 

 



Alustavia tuloksia julkisen ostaja näkökulmasta  2 

 

Kehittämiskohteet/edistämistoimenpiteet: 

• Riittävän selkeä ja helppokäyttöinen taloudellinen arviointityökalu 
sote-palvelujen ostajien käyttöön, eri menetelmien vertailun ja 
poliittisen päätöksenteon tueksi 

• Yritystoiminnan tukeminen (taloudellinen tuki, maankäytön 
suunnittelu, infrastruktuurin kehittäminen, maanvuokraus, 
yhteismarkkinointi jne.) ->linkitys kunnan elinkeinotoiminnan 
kehittämiseen 

• Toiminnan kehittämisen pitkäjänteisyys 
 

 



Sote-uudistus 

• Meneillään oleva Sote-uudistus 
rajoittaa tällä hetkellä erityisesti 
julkisen sektorin toiminnan 
suunnittelua  

• yksityisellä ja kolmannella sektorilla 
edetään GC-toiminnan kehittämisessä 
lähinnä uudistusta sivusta seuraten 

 

29.6.2016 



SOTE-uudistus ja Green Care –toiminta1  

Haasteita ja mahdollisuuksia uudella Sote-kentällä: 

• Nykyinen kuntaostaja voi korvautua kuntayhtymän 
ostajalla -> voi vaikuttaa nykyisiin yhteistyömuotoihin 
erityisesti pienissä kunnissa ->yritysten tunnettuus ja 
referenssit tulevat yhä tärkeämmäksi  

• Kilpailu kovenee, kun suuret kansalliset ja kansainväliset 
toimijat tulevat sote-markkinoille  -> avainasemassa on 
pienten yritysten verkostoituminen ja yhteistyö -> esim. 
paikalliset hoiva-alan mikroklusterit tai 
alihankinta suurille terveyspalveluyrityksille? 

• Asukkaiden näkemykset palvelujen laadusta ja 
toimivuudesta on otettava huomioon suunnittelussa ja 
päätöksenteossa -> asiakaspalautteen merkitys 
korostuu -> mitä laadukkaampia ja vaikuttavampia GC-
palveluja tuotetaan, sitä paremmin ne huomioidaan 4 
vuoden välein tehtävässä järjestämispäätöksessä  

 
 



SOTE-uudistus ja Green Care –toiminta 2  

• Sote-uudistuksella haetaan säästöjä ja resurssit tulevat 
todennäköisesti entisestään pienenemään -> tieteelliset 
näytöt luonnon hyvinvointivaikutuksista, 
onnistuneet pilotoinnit ja selkeä kustannus-hyöty-
suhteen osoittaminen ovat avainasemassa toiminnan 
vakiinnuttamisessa uusille sote-suuralueille  

• Voi myös avata uusia mahdollisuuksia niillä alueilla, 
joissa kunta on tähän saakka tuottanut lähes kaikki palvelut 
itse. 

• Siirtymävaiheessa voi olla hyvä panostaa 
yksityisasiakkaisiin, jotta toiminta ja yrityksen 
taloudellinen vakaus säilyy julkisen ostajapuolen 
toimintamallien muotoutumisen aikana. 



SOTE-uudistus ja Green Care –toiminta 3  

• Suuralueisiin keskittyvän päätöksenteon ja ostovoiman 
vastapainona tulisi olla aktiivisia, alueellisiin vahvuuksiin 
nojaavia toimijaverkostoja, jotka pystyvät kohtaamaan 
asiakkaat henkilökohtaisesti ja yksilöllisesti (vrt. 
sähköiset ja liikkuvat palvelut). 

• Alueelliset verkostot ja kehittämishankkeet ovat 
tärkeitä kontaktipintoja ja tiedon välittäjiä palveluiden 
ostajien ja tuottajien välillä -> toiminnan vakiintuessa voi 
olla edelleen tarvetta alueelliselle koordinoinnille (GC-
asiamiehet ja -naiset, verkostokoordinaattorit ym) 



Kiitos! 


