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Lukijalle 

 

Euroopan sosiaalijohdon verkosto, European Social Network (ESN), kokoaa yhteen julkisten sosiaali- ja 
terveyspalveluiden johtoa, tutkijoita, kehittäjiä, suunnittelijoita, valvojia sekä rahoittajia ympäri Eurooppaa. 
Verkostossa on yli 120 jäsenorganisaatiota 35 maasta.  

Vuodesta 1992 ESN on järjestänyt joka kesä sosiaalipalveluja käsittelevän konferenssin, jossa alan 
avaintoimijat Euroopan unionista ja Euroopan eri maista kansalliselta, paikalliselta ja alueelliselta tasolta 
debatoivat, jakavat kokemuksia hyvistä käytännöistä sekä verkottuvat keskenään. Sosiaalijohdon lisäksi 
mukana on ollut poliitikkoja, käytännön työntekijöitä, palvelujen käyttäjiä, tutkijoita sekä järjestöjen ja 
yksityissektorin edustajia.  

Kesällä 2017 Maltan Vallettassa pidetty konferenssi oli järjestyksessään jo 25. ESN:n kesäkonferenssi. 
Maltan konferenssissa keskityttiin siihen, miten innovaatiot, teknologia ja asiakasosallisuus voivat auttaa 
luomaan tässä ajassa entistä vaikuttavampia sosiaalipalveluita. 

Tähän raporttiin on koottu Maltan konferenssin antia suomalaisten osallistujien näkökulmasta. Moni piti 
erityisen antoisana osallisuuteen liittyviä teemoja, joita raportissa käsitellään Marja Heikkilän 
kirjoittamassa luvussa 3 (Asiakkaiden ja asukkaiden osallisuus). Maltan konferenssissa oli myös 
suomalaisten työpaja, jossa esiteltiin Sitran vaikuttavuusinvestoimishankkeessa kehitettyä SIB-mallia. 
Luvussa 4 Sitran asiantuntijat Sari Rautio ja Anna Tonteri kertovat suomalaisten pitämän työpajan 
kokemuksista.  

Maltan konferenssin aineistoihin voi tutustua ESN:n verkkosivuilla (http://www.esn-eu.org/c 
events/77/index.html). Osa konferenssin puheenvuoroista löytyy sieltä videotaltiointeina.  

 

Lea Suoninen-Erhiö 
Suomen ESN-yhteenliittymän koordinaattori 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



3 
 

SISÄLLYS 
 

1. JOHDANTO ………………………………………………………………………………………………. 4 
ESN:n vuotuinen perinne 
ESN:n yleiskokous 
Prekonferenssi: Pohjoismainen päivä 

2. HAARUKKAPALOJA KONFERENSSIN ANNISTA …………………………………………. 6 
Teemat 
Maltan omat ratkaisut 
Maahanmuuttajien palvelutarpeet 

3. ASIAKKAIDEN JA ASUKKAIDEN OSALLISUUS ……………………………………………. 8 
Spider-projekti (Ranska) 
Time to Shine – inclusion through co-production (Englanti) 

4. SUOMALAISTEN TYÖPAJA ……………………………………………………………………….. 11  
Mikä SIB-malli? 
Suomi edelläkävijänä   

5. LOPUKSI ………………………………………………………………………………………………… 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1. JOHDANTO 

ESN:n vuotuinen perinne 

European Social Network (ESN) on eurooppalaisen sosiaalijohdon ammatillinen verkosto, joka edistää 
tietojen, kokemusten ja osaamisen jakamista ja vaihtoa Euroopassa yli kansallisten rajojen. 

Suomesta ESN:n jäsenenä on Sosiaalijohto ry:n, Suomen Kuntaliiton, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja 
Huoltaja-säätiön muodostama yhteenliittymä. Huoltaja-säätiö toimii yhteenliittymän päävastuullisena 
jäsenenä. Lisäksi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on suoraan ESN:n jäsen.  

ESN:n vuotuinen kesäkonferenssi kokoaa laajasti eurooppalaista sosiaalijohtoa, poliitikkoja, käytännön 
työntekijöitä, palvelujen käyttäjiä, tutkijoita sekä järjestöjen ja yksityissektorin edustajia.  

Yleensä konferenssi järjestetään EU:n puheenjohtajamaassa, niin myös kesällä 2017, kun 538 osallistujaa 32 
eri maasta kokoontui Maltan Vallettaan 26. –28. kesäkuuta. Vuoden 2017 kesäkonferenssi oli ESN:n 25-
vuotisjuhlakonferenssi ja osallistujia oli ennätysmäärä.  

Suomesta osallistujia oli ESN-yhteenliittymän lisäksi mm. Sitrasta ja sosiaali- ja terveysministeriöstä, jotka 
järjestivät yhdessä Huoltaja-säätiön ja Kuntaliiton kanssa työpajan Sitran kehittämästä SIB-mallista. Siinä 
julkisten palveluiden uudistamisen rahoittamiseen yritetään saada mukaan yksityistä pääomaa. Sitran 
johtava asiantuntija Sari Rautio pääsi esittelemään SIB-mallia myös avajaispäivän kaikille osallistujille 
yhteisessä osiossa.  
 
ESN:n yleiskokous 

Kesäkonferenssin yhteydessä pidetään ESN:n yleiskokous (Annual General Meeting), jossa käydään läpi 
mennyttä vuotta ja tulevaa toimintakautta. Tänä vuonna esillä oli mm. ESN:n hallinnon uudelleen 
organisoitumien. Perinteinen Board on nyt Council (vastaa lähinnä valtuustoa) ja Business Committee 
puolestaan Board of Trustees (vastaa hallitusta).  

Yleiskokousta edeltävänä päivänä 25.6.2017 ESN:n valtuusto oli kokoontunut ja nimennyt ESN:n uuden 
hallituksen1. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa belgialainen Christian Fillet, Bruggen kaupungin 
sosiaalijohtaja. Varapuheenjohtaja toimii espanjalainen Carlos Santos Guerrero, itsehallinnollisen Galician 
alueen sosiaalijohtaja. Hallituksen jäsenistä suomalainen Harri Jokiranta (Etelä-Pohjanmaan sote- ja 
maakuntauudistuksen muutosjohtaja) on Honorary Treasurer (‘talousluotettu’) ja ruotsalaisen Graham 
Owenin (Trosan kunnan sosiaalijohtaja) vastuulla on sopimusten ja toiminnan valvonta (responsible for 
overseeing Contracts and Performance). 

Yleiskokouksessa oli esillä myös ESN:n toimiston muutto Brightonista Englannista Manner-Eurooppaan. 
Sittemmin ESN:n hallitus on päättänyt toimiston siirtymisestä Brysseliin kevään 2018 aikana. Toimipaikan 
siirron ohella ESN:n pitkäaikainen toimitusjohtaja (CEO) John Holloran jää vuodenvaihteessa eläkkeelle, ja 
uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu ESN:ssä ohjelmajohtajana työskennellyt Alfonso Montero. 
Toimipaikan siirtyminen Brightonista Brysseliin merkitsee myös ESN:n henkilöstössä muutoksia. 

                                                           
1 ESN:n hallituksen jäsenet: Christian Fillet, Director of Social Services of City of Bruges (OCMW), Carlos 
Santos Guerrero, Head of Services for Coordinating Community Social Services, Autonomous Community of 
Galicia, Harri Jokiranta, Representative of Finland´s ESN Coalition, Kate Bøgh, Director of Social and Health, 
Favrskov Municipality Association of Social Directors in Denmark (FSD), Miran Kerin, President, Association 
of Centres for Social Work sekä Graham Owen, Director of Social Services, Municipality of Trosa.  
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Toiminnallisesti ESN on rakentanut toimivan politiikkaohjelmien, työryhmien sekä tiedontuotannon ja 
tutkimustoiminnan kokonaisuuden. Haasteena on talouden vakiinnuttaminen ja tulonmuodostuksen 
monipuolistaminen. Järjestö on mm. saanut merkittävän osan perusrahoituksestaan EU:lta, mutta EU on 
lopettamassa järjestöjen perusrahoituksen ja siirtymässä kokonaan hankerahoitukseen. 

Prekonferenssi: Pohjoismainen päivä 

Varsinaista kesäkonferenssia edelsi perinteiseen tapaan Pohjoismainen päivä (Nordic Day), josta vastaa 
Pohjoismainen hyvinvointikeskus – Nordens Välfärdscenter (www.nordicwelfare.org). Pohjoismaiden 
ministerineuvoston alaisen laitoksen tehtävänä on kehittää pohjoismaista hyvinvointimallia, havainnollistaa 
Pohjoismaiden erilaisten järjestelmien yhtäläisyyksiä ja eroja sekä vahvistaa yhteistyömahdollisuuksia 
maiden välillä.  

Pohjoismaisen päivän teemana olivat paikalliset ratkaisut vastauksena uusiin haasteisiin. Yhtenä 
esimerkkinä käsiteltiin ilman huoltajaa maahan tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden auttamista.  

 

Huippuvuonna 2015 EU-maihin tuli yli 90 000 alaikäistä turvapaikanhakijaa ilman huoltajaa. Heistä 35 000 
suuntasi Pohjoismaihin, etenkin Ruotsiin. Pohjoismaihin alaikäisiä turvapaikanhakijoita tuli eniten 
Afganistanista, Eritreasta, Syyriasta, Irakista ja Somaliasta. 

Kaikissa Pohjoismaissa alaikäisillä turvapaikanhakijoilla on oikeus sosiaali- ja terveyspalveluihin, vapaa-
ajanpalveluihin sekä koulunkäyntiin. Asumisratkaisuissa ja muissa tukitoimissa on sen sijaan eroja. 

Ruotsin Malmössä aktiivisen roolin on ottanut maahanmuuttajanuorten oma yhdistys. Poliittisesti ja 
uskonnollisesti sitoutumaton yhdistys perustettiin vuonna 2012, ja sen perustajat ovat taustaltaan 
alaikäisinä yksin maahan tulleita.  

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Hamza Ibrahim kertoi, että tarkoitus on auttaa vasta maahan 
saapuneita alaikäisiä pärjäämään ruotsalaisessa yhteiskunnassa. Samalla yhdistys toimii nuorten 
äänitorvena yhteiskunnassa.  

Oma tapaamispaikka yhdistyksellä on ollut Malmössä vuodesta 2014. Sieltä saa apua läksyjen tekoon ja 
neuvoja turvapaikanhakuprosessiin; siellä pidetään kielikursseja ja järjestetään harrastustoimintaa. 
Tapaamispaikan vapaaehtoistyöntekijät ovat pääosin maassa jo pidempään olleita maahanmuuttajia. 
Lisäksi tapaamispaikassa työskentelee kaupungin sosiaali- ja nuorisotyöntekijöitä.  

Malmöstä toiminta on levinnyt muuallekin maahan, ja paikallisyhdistyksiä on jo 15 kunnassa. Yhdistyksen 
jäsenmäärä on koko maassa noin 3 000, Malmössä heistä on kolmannes.  

Yhdistyksen puheenjohtaja Hamza Ibrahim tuli itse Ruotsiin kuusi vuotta sitten Somaliasta ilman 
perhettään. Hän oli tuolloin 17-vuotias. Hän on kirjoittanut ylioppilaaksi Ruotsissa ja opiskelee nykyään 
Malmön yliopistossa politiikan tutkimusta. 
 

 

 

 

Ruotsin Malmössä aktiivisen roolin on ottanut maahanmuuttajanuorten oma yhdistys. Se 
auttaa vasta maahan saapuneita alaikäisiä pärjäämään ruotsalaisessa yhteiskunnassa. 
Samalla yhdistys toimii nuorten äänitorvena yhteiskunnassa.  
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2. HAARUKKAPALOJA KONFERENSSIN ANNISTA 

2.1. Teemat 

Varsinaisen konferenssin pääteemoina olivat innovaatiot, teknologia ja asiakasosallisuus ja se, miten ne 
voivat auttaa luomaan tässä ajassa entistä vaikuttavampia sosiaalipalveluita. 

Niin Euroopassa kuin muuallakin julkisten resurssien niukkuus pakottaa etsimään uudenlaisia tapoja tuottaa 
palveluita. Puhutaan älykkäistä palveluista, jotka ovat yksinkertaisia ja tehokkaita. Myös asukkaiden ja 
asiakkaiden osallistuminen palveluiden suunnitteluun ja toteuttamiseen on agendalla monessa maassa. 
Uusilla ratkaisuilla halutaan vastata kansalaisten tarpeisiin muuttuvassa toimintaympäristössä.  

Konferenssin plenaarioissa käsiteltiin mm. sosiaalisia innovaatioita Euroopassa sekä digitalisaation 
mahdollisuuksia, ja haettiin ideoita myös Euroopan ulkopuolelta. Vuorovaikutteisuutta yleisön kanssa 
rakennettiin online-äänestyksillä ja -kysymyksillä. Paneelikeskustelut täydensivät luentoja. 

Työpajoissa esiteltiin innovatiivisia palvelumalleja ja hyviä käytäntöjä eri Euroopan maista. Työpajojen 
lähestymistapa vaihteli konkreettisesta tekemisestä luentotyyppisiin esityksiin. 

Seuraavassa on esitelty konferenssin annista joitakin asioita hieman tarkemmin, ns. haarukkapaloja. Omana 
lukunaan on asiakas- ja asukasosallisuus. Sitran asiantuntijat kirjoittavat puolestaan luvussa 4 suomalaisten 
SIB-työpajan kokemuksista.  

2.3. Maltan omat ratkaisut 

Kesäkonferenssin isäntämaan omat sosiaalipoliittiset ratkaisut olivat paljon esillä. Konferenssissa puhui 
mm. Maltan sosiaaliministeri Michael Falzon. Pääministeri Joseph Muscat puolestaan kutsui 
konferenssivieraat illanviettoon ja kertoi laajasti saarivaltion viime vuosien kehityksestä.  

Noin 412 000 asukkaan Malta on EU:n pienin jäsenvaltio ja kuuluu myös Kansainyhteisöön.  

 
 
Monessa EU-maassa talouskuria tiukennettiin finanssikriisin seurauksena. Tähän pakotti mm. Euroopan 
vakaus- ja kasvusopimus. Maltan sosiaaliministeri kertoi, että Maltassa toimittiin toisin, vaikka valtion velka 
ylitti Euroopan vakaus- ja kasvusopimuksen rajat ja komissio uhkasi maata sanktioilla.  
 
Vuonna 2013 vaalit voittanut työväenpuolue alkoi toteuttaa sosiaalisia uudistuksia. 
Päivähoitouudistuksessa jokaisen työelämään palaavan työttömän lapselle taattiin maksuton 
päivähoitopaikka. Minimieläkkeitä ja -palkkoja korotettiin. Vuodesta 2012 vuoteen 2015 köyhien määrä 
puolittui. 
 
Terveydenhuoltoon on tulossa hoitoonpääsyn aikarajat. Saumattomiin sosiaalipalveluihin pyritään 
palveluohjauksen avulla ja myös sosiaalialan koulutukseen panostetaan, ministeri luetteli.  
 
Maltan talous kasvaa viiden prosentin vuosivauhtia, ja maassa vallitsee käytännössä täystyöllisyys. 
Valtionvelka alittaa nykyään vakaus- ja kasvusopimuksen rajat ja valtion budjetitkin ovat olleet ylijäämäisiä.  

Maltan päivähoitouudistuksessa jokaisen työelämään palaavan työttömän lapselle 
taattiin maksuton päivähoitopaikka. 
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Maltalla tunnutaan elävän hyvinvointivaltion kulta-aikaa. Maan talousihmeen takana on tosin osittain myös 
muista EU-maista poikkeava rahapelilainsäädäntö, joka mahdollistaa nettipelien tarjoamisen ulkomaille. 
Maltalla toimii satoja ulkomaalaisia peliyhtiöitä, ja ne ovat rekrytoineet pelinkehittäjiä myös Suomesta. 
Pelialan osuus maan kansantuotteesta oli vuonna 2015 jo 14 prosenttia. 
 

2.4. Maahanmuuttajien palvelutarpeet 

Maahanmuuttokysymykset koskettavat tavalla tai toisella jokaista EU-maata. Maailman konfliktialueilta 
pakenevat hakevat sankoin joukoin turvaa EU-maista ja maanosa vetää muutenkin maahanmuuttajia. Myös 
muuttoliike Euroopan sisällä on vilkasta. 

Puolalainen Łukasz Wodowski, sosiaalisten ohjelmien toimeenpanon yksikön päällikkö Varsovassa 
sijaitsevasta Masovian läänin sosiaalipolitiikan keskuksesta, kertoi yksikkönsä kehittämästä 
maahanmuuttajien palvelutarpeiden arvioinnin mallista. 

Puolassa on vähän pakolaisstatuksella olevia, mutta Ukrainasta maahan on tullut viimeisten vuosien aikana 
lähes miljoona maahanmuuttajaa, erityisesti Krimin miehityksen jälkeen. Osalle Puola on vain läpikulkumaa, 
mutta monet ovat myös jääneet maahan. Vuonna 2015 Puola myönsi ukrainalaisille oleskelulupia 
moninkertaisen määrän verrattuna muiden EU-maiden ulkomaalaisille myöntämiin lupiin. Maassa on paljon 
ukrainalaisia myös ilman lupaa, pimeillä työmarkkinoilla.  
 

 
 
Maahanmuuttajien palvelutarpeen arvioinnin malli on kehitetty sosiaalityöntekijöiden työn tueksi. Se 
perustuu siihen, että ensin yhdessä asiakkaan kanssa kartoitetaan asiakkaan kokemat ongelmat, kuten 
työttömyys, vammaisuus, sairaus, väkivalta, päihdeongelmat jne. Tämän jälkeen asiakkaan sosiaaliset 
tarpeet “diagnosoidaan”: apuna käytetään asiakkaan omatoimisen selviytymisen ja toimintakyvyn määrää 
eri osa-alueilla asiakkaan ikä huomioiden. Tämän pohjalta asiakkaalle laaditaan 
palvelu/toimintasuunnitelma. 
 
Asiakkaan tilannetta myös seurataan: auttaako tarjottu tuki ja apu. Samoin arvioidaan koko prosessin 
kustannustehokkuutta. 

Łukasz Wodowski korosti, että asiakkaalle räätälöitävä apu ja tuki kattaa tarvittaessa niin sosiaali- ja 
terveydenhuollon ja työvoimahallinnon palvelut kuin järjestöiltäkin saatavan avun. Sosiaalityöntekijä on 
prosessissa keskeinen toimija.  

Wodowski markkinoi mallia EU-maiden yhteiseksi työvälineeksi maahanmuuttajien palvelutarpeiden 
arviointiin. Epäselväksi tosin jäi, mikä mallista teki spesifin juuri maahanmuuttajille. 

 

 

 

 

 

 

Asiakkaan tilannetta myös seurataan: auttaako tarjottu tuki ja apu. 
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3. ASIAKAS- JA ASUKASOSALLISUUS 

Co-design, co-production, engagement, democracy, legitimacy… Nämä sanat kuultiin monta kertaa Maltan 
konferenssissa. Teknologian ja innovaatioiden rinnalla esiin nousivat entistä voimakkaammin kansalaisten, 
asukkaiden ja asiakkaiden osallisuus, osallistuminen, yhdessä tekeminen ja suunnittelu. Euroopan 
turvallisuusuhkat, taloushaasteet sekä kansalaisten vaatimukset palveluiden toimivuudesta, sujuvuudesta 
ja vaikuttavuudesta ovat tuoneet uusien toimintamallien vaateet esiin.  

Uusia toimintamalleja esitteli mm. brittiläisen Nestan (National Endowment for Science, Technology and the 
Arts) toimitusjohtaja Geoff Mulgan plenaaripuheenvuorossaan Innovation, hunger and theft. Hän korosti, 
että sosiaalinen myötätunto, tehokkuus ja legitimiteetti ovat kaikki sellaisten innovaatioiden ominaisuuksia, 
joilla voidaan ratkaista vaativia sosiaalisia ongelmia. Vanhoilla asiantuntijapohjaisilla, hierarkkisilla malleilla 
ei enää selvitä nykyhaasteista.  

Uudet toimintamallit vaativat meiltä asiantuntijoilta kokonaan uutta asennetta ja paljon oppimista. Sitä on 
Suomessakin alettu opetella projekteissa, erilaisissa asiakasraadeissa, palvelumuotoilutapahtumissa ja 
demokratiatalkoissa. Mutta erityisen syvälle rakenteisiin se ei ole vielä ehtinyt eivätkä tavallisen 
sosiaalihuollon ammattilaisen työkäytännöt ole suurestikaan muuttuneet.  

Erityisen toimivina esimerkkeinä Mulgan nosti esiin kaupunkien osallisuusbudjetit (mm. Pariisissa), joissa 
kansalaiset voivat aidosti vaikuttaa oman kaupunginosansa tulevaisuuteen. Hänen inspiroiva 
puheenvuoronsa on kuultavissa ja katsottavissa verkossa: https://vimeo.com/226882322.  

Teema oli esillä myös useissa työpajoissa, joista seuraavassa kerrotaan kahdesta palveluiden 
yhteissuunnittelua ja -tuotantoa käsitelleestä työpajasta. Toinen käsitteli Normandian alueella Ranskassa 
toteutettua kaikkein heikoimmassa asemassa olevien kansalaisten parissa toteutettua Spider-projektia ja 
toinen Englannin Leedsissä toteutettua ikääntyneiden ihmisten projektia Time to Shine.  

Spider-projekti 

Spider-projekti (2012–2016) oli palvelumuotoiluun perustuva neljän maan/alueen EU-rahoitteinen 
osallisuusprojekti, jossa Normandian alue edusti sekä maaseutumaista että urbaania (Rouen) aluetta. 
Projektiin osallistui alueiden asiakkaita ja sosiaalityöntekijöitä, Normandiasta yhteensä 46 henkeä. Heistä 
noin puolet oli asiakkaita ja puolet sosiaalityöntekijöitä. 
 

 
 
Hankkeen koordinoinnista vastasi palvelumuotoilutoimisto. Kehittämisprosessi jakautui 4 vaiheeseen: 

1. immersioon, jossa kehittäjät/koordinoijat ja osalliset yhdessä perehtyivät pitkäaikaistyöttömien 
elämäntilanteiseen ja tarpeisiin mm. kotikäyntien ja kirjallisen materiaalin pohjalta.   
 

2. yhteiskonseptointiin workshopeissa, joissa kehitettiin yhdessä valittuja tarpeellisiksi todettuja uusia 
palvelumuotoja, kuten mobiilipohjaista palvelukarttaa, sosiaalipalveluiden asiakaslehteä ja uudistettiin 
asiakkaan palvelusopimusta/suunnitelmaa. 
 

3. kokeiluun, jossa testattiin, miten kaikki ne palvelut, jotka saattaisivat auttaa heikossa asemassa olevia 
ihmisiä, kuten järjestöt, vapaaehtoistoimijat, kirpputorit, julkiset palvelut, ruoka- ja vaatejakelut, 
majoituspalvelut jne., todella löytyvät kartan avulla ja miten karttaa voi päivittää.  

Projektissa yhdistettiin luovasti useiden toimijoiden voimavaroja, hyödynnettiin 
asiakkaiden kokemustietoa siitä, mikä oikeasti toimii vähäosaisten arjessa ja lähdettiin 
kaduille ja takapihoille etsimään ratkaisuja. 
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Kysyttiin mm., tukeeko kartta myös sosiaalityöntekijöitä. Löytyykö sieltä ilmaisia/halpoja tapahtumia, 
kohtaamispaikkoja, työtä, tekemistä jne.?  
Palvelu edellyttää älypuhelinta, mutta kokeiluvaiheessa testattiin myös lehden formaattia. Lehti on 
tarkoitettu erityisesti niille, jotka eivät kykene hyödyntämään älypuhelinta.    
Samoin kokeiltiin ja parannettiin yhteistyössä asiakkaan palvelusopimusta/suunnitelmaa. Siitä tehtiin 
myös sähköinen versio. 
 

4. kehittämiseen, jonka aikana projektin tulokset pyrittiin kytkemään vakiintuneeseen 
organisaatiorakenteeseen ja koko organisaation käyttöön.  

Projektin esittelijät kuvasivat tyypillistä projektiasetelmaa oheisella kuvalla: 

 

 

Spider-projekti päättyi 2016, mutta mobiilipohjaisen palvelukartan laajentamista ja tarkistamista jatkettiin 
ja se oli kesällä 2017 käytössä ainakin Rouenissa. Lehti oli hengissä yhdellä alueella ja palvelusuunnitelma 
oli käytössä kaikilla alueilla Normandiassa.  

Projektin tavoitteena olleet kansalaisten palveluiden parantaminen sekä resilienssin ja osallisuuden 
lisääminen olivat toteutuneet monin tavoin. Uusia toimivia ideoita ei olisi löytynyt Ilman palvelumuotoilun 
edellyttämää asiakkaiden mukanaoloa kehitystyössä. Projektissa yhdistettiin luovasti useiden toimijoiden 
voimavaroja, hyödynnettiin asiakkaiden kokemustietoa siitä, mikä oikeasti toimii vähäosaisten arjessa ja 
lähdettiin kaduille ja takapihoille etsimään ratkaisuja. Tässä projektissa kaikkein vaikeinta tuntui olevan 
jälleen kerran se, miten hyvät uudet toimintatavat saadaan istutetuksi vanhaan organisaatioon. 

Time to Shine – inclusion through co-production 

Emme kuulleet Spider-projektin vaikutusten arvioinnista, ja valitettavasti hankkeen arviointiraporttikin on 
jo kadonnut netistä. Sen sijaan brittien Time to Shine -projektiin on kytketty arviointi vahvasti jo alusta 
lähtien. Vuonna 2015 alkaneessa projektissa ovat mukana Sheffieldin yliopiston tutkijat, jotka ovat tuoneet 
yhteistuottamisen toimintamalliin mukaan vertaistutkijoiden/arvioinnin mallin. 

Vuoteen 2021 jatkuvan Time to Shine -projektin päätavoitteena on vähentää ikääntyneiden yksinäisyyttä ja 
lisätä heidän mahdollisuuksiaan osallisuuteen. Tämä toteutetaan palveluiden yhteistuottamisen 
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menetelmällä. Hankkeessa sekä kehitetään uusia toimintamalleja että parannetaan nykyisiä toimintoja 
yhteiskehittämisellä. Esimerkiksi muistisairaiden kävelyryhmä parani käyttäjäkokemuksen hyödyntämisellä 
seuraavasti: Alkuperäinen ryhmä teki kävelyjä useisiin paikkoihin eri puolille kaupunkia ja tutustui uusiin 
paikkoihin. Kun ryhmä sai itse päättää ja kehittää toimintaansa, se halusi pysyä lähempänä kotia ja 
paikallisia puistoja. Tämän jälkeen jotkut jäsenet kykenivät kävelemään jälleen yksin lähiympäristössä.  

 

Time to shine -hanke keskittyy sellaiseen toimintaan, jossa ikääntyneet ihmiset ovat aktiivisia toimijoita 
omassa arjessaan. He eivät ole hoito- tai palveluketjun osia tai kohteita. Keskeisiksi toiminnoiksi ovat 
muodostuneet yhdessä syöminen, tanssiminen, musisointi ja kävely. Näitä toteutetaan erilaisissa ryhmissä, 
pareittain, vapaaehtoisten tuella tai ammattilaisten kanssa. Uusia, erialisia mahdollisia toteutustapoja 
etsitään ja kokeillaan hankkeessa jatkuvasti.  

Hankkeen arviointia varten on koulutettu ikääntyneiden vertaistutkijoiden ryhmä. He saavat jatkuvaa tukea 
hankkeen arviointiin ja osallistuvat hankkeen tilaisuuksiin, jotta pysyvät selvillä siitä, mitä hankkeessa 
tapahtuu. He antavat palautetta mm. hankkeen arviointimateriaalista ja kehittävät hankkeen 
työntekijöiden kanssa hankkeen raportointia, jotta se palvelisi mahdollisimman hyvin myös ikäihmisiä.  

Vertaistutkijat ovat kokeneet hyötyvänsä toiminnasta monin tavoin. Se on tuottanut heille iloa ja he ovat 
oppineet uusia taitoja. He ovat saaneet tehdä ”jotain hyödyllistä” ja toiminta on parantanut heidän 
itseluottamustaan. Hanke on hyötynyt vertaistutkijoiden toiminnasta mm. siten, että hankkeen toiminta on 
pysynyt oikeilla raiteilla ja ikääntyneiden ihmisten on ollut helpompi samaistua siihen. Hanke on myös 
löytänyt erilaisia näkökulmia heidän ansiostaan.  

Haasteena tutkijat näkivät yhteistuotantohankkeen toteuttamisessa mm. seuraavia kysymyksiä: 

 Keitä kuullaan? 
 Tehdäänkö todella yhteistuotantoa? 
 Miten kustannukset ja hyödyt mitataan? 
 Miten muutos ja onnistuminen mitataan? 
 Entä riskienhallinta?  

 

Time to shine -hankkeen omat verkkosivut: https://timetoshineleeds.org/ 

 

 

 

 

 

 

Kirjoittaja 
Marja Heikkilä, Huoltaja-säätiön hallituksen varapuheenjohtaja 

 

Hankkeen arviointia varten on koulutettu ikääntyneiden vertaistutkijoiden ryhmä. 
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4. SUOMALAISTEN TYÖPAJA  

Maltalla suomalaista osaamista olivat jakamassa Huoltaja-säätiö, STM, TEM, Kuntaliitto ja Sitra. Kiinnostus 
pohjoista osaamista kohtaan oli suurta.   
 
Jo talvella oli Suomessa kokoonnuttu yhteiseen pöytään pohtimaan, mitä innostavaa ja hyödyllistä 
haluaisimme kertoa eurooppalaisille kollegoillemme. Elämme keskellä mittavaa sote-uudistusta, joka 
luonnollisesti oli pohdinnan viitekehys. Halusimme tarjota eurooppalaiselle areenalle ratkaisuja, joissa 
korostuu kokeileminen, uudenlaiset tekemisen tavat ja siilot ylittävä yhteistyö. Pohdinnassa mukana oleva 
joukko oli jo itsessään mainio esimerkki kaikesta tästä.    
 
Kestävää hyvinvointia ja taloutta tavoitellessamme hyvinvointia edistävän ja pahoinvointia ehkäisevän työn 
tulee olla toiminnan ytimessä. Tulosperusteinen rahoitussopimus, tuttavallisemmin SIB-malli, on väline, 
joka mahdollistaa hyvinvoinnin edistämisen investoimalla pitkäkestoisesti ja kehittämällä uudenlaisia 
ratkaisuja yhteistyössä eri toimijoiden ja sektoreiden kesken. Koska ammattilaiset kaipaavat konkreettisia 
kokemuksia ja käytännön toimintamalleja, päätimme esitellä tätä uutta yhteistyömallia, yhdessä.  
 

 
 
Tiedämme kokemuksesta, että hyvinvointia edistävät palvelut saavat liian usein rastin päälleen resurssien 
valuessa päälle kaatuvien ongelmien hoitamiseen. Näin käy, vaikka ymmärrämme, että ongelmien 
ehkäiseminen tulisi huomattavasti edullisemmaksi kuin niiden korjaaminen. Ja samalla ihmisten hyvinvointi 
lisääntyisi. Hyvinvoinnin edistämiseen tarvitaankin uudenlaista ajattelutapaa – tulosten hankkimista 
suoritteiden sijaan – ja uusi palveluiden rahoitusmalli. Yksityistä pääomaa voidaan käyttää muutoksen 
mahdollistamiseen ja vauhdittamiseen.     
 
Aiempaa paremmat mahdollisuudet hyödyntää saatavilla olevaa dataa antaa työkaluja niin tiedolla 
johtamiseen kuin tulosten ja vaikuttavuuden hankintaankin. Nyt on mahdollista tehdä laaja-alainen 
mallinnus taloudellisesta arvosta ja laadullisesta hyvinvointihyödystä, joka voidaan saavuttaa panostamalla 
– muutoinkin kuin juhlapuheissa – edistävään ja ehkäisevään toimintaan. Varovaisestikin arvioiden väestön 
hyvinvoinnin sekä toiminta- ja työkyvyn lisääntyessä on saavutettavissa usean sadan miljoonan euron 
säästöt.  
 
Mikä SIB-malli? 
 
Tulosperusteinen rahoitussopimus eli SIB-malli (engl. Social Impact Bond) on yksi vaikuttavuusinvestoimisen 
toteutusmuoto. Siinä institutionaaliset ja yksityiset sijoittajat rahoittavat hyvinvointia edistävät palvelut ja 
kantavat toteutukseen liittyvät taloudelliset riskit. SIB-hankkeille määritellään tarkat, mitattavat tavoitteet, 
jotka heijastavat haluttua hyvinvoinnin lisäystä. Julkinen sektori maksaa vain, jos tuloksia saadaan aikaan.  
 
SIB-malli on paitsi edistävien palveluiden kehittämisen, myös systeemisen muutoksen työväline. Sen avulla 
julkinen sektori voi kehittää hankintakäytäntöjään suoritteiden ostamisesta kohti tulosten ja 
vaikuttavuuden hankintaa. Suomessa valtio ja kunnat tekevät vuosittain hankintoja noin 35 miljardin euron 
arvosta, joten vaikuttavuuden hankinta tarkoittaa myös miljardien eurojen verotulojen aiempaa 
tuloksellisempaa käyttöä. 
 
Sitra on ollut kolmen vuoden ajan tuomassa SIB-mallia Suomeen, ja Suomeen on syntymässä viiden SIB-
rahaston kokonaisuus. Käynnissä olevista SIB-hankkeista toisessa tavoitteena on lisätä työhyvinvointia 
julkisella sektorilla ja toisessa, työ- ja elinkeinoministeriön vetämässä hankkeessa nopeuttaa 
maahanmuuttajien työllistämistä.  

Yksityistä pääomaa voidaan käyttää muutoksen mahdollistamiseen ja vauhdittamiseen. 
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Uusia SIB-hankkeita on suunnitteilla noin 30 kunnassa eri puolilla Suomea, muun muassa Vantaalla, 
Hämeenlinnassa, Lahdessa, Lappeenrannassa ja Tampereella. Niiden tavoitteet liittyvät lasten, 
lapsiperheiden ja nuorten hyvinvoinnin lisäämiseen, ikäihmisten itsenäisen toimintakyvyn edistämiseen 
sekä työllistymiseen. 
 
SIB-hankkeeseen tarvitaan tulosten ostaja (julkisen sektorin organisaatio), palveluntuottaja (yritys tai 
järjestö), palveluiden rahoittaja (yksityiset sijoittajat) ja hankkeen koordinoinnista vastaava 
hankehallinnoija. Sitra tukee ja neuvoo eri osapuolia hankkeeseen liittyvissä valmisteluissa. Esimerkiksi 
kunnille tarjoamme tukea niiden omien hyvinvointia edistävien hankkeiden taloudellisessa ja 
toiminnallisessa mallintamisessa. 
 
Suomi edelläkävijänä   
 
Euroopassa SIB-mallin juuret ovat Isossa-Britanniassa, mutta tällä hetkellä Suomi on mallin 
hyödyntämisessä ja kehittämisessä Euroopan kärkeä: työhyvinvoinnin lisäämiseen tähtäävä SIB-hanke oli 
Pohjoismaiden ensimmäinen, ja sijoitusten määrässä mitattuna maahanmuuttajien nopeampaa 
työllistymistä tavoitteleva SIB-hanke on Euroopan suurin. Rahastossa on kasassa 13,5 miljoonaa euroa.  
 
ESN:n kesäkonferenssissakin kävi selväksi, että suomalaiselle hyvinvoinnin kehittämisen osaamiselle on 
kysyntää. Yhteisessä työpajassamme – Huoltaja-säätiö, STM, TEM, Kuntaliitto ja Sitra – esittelimme 
suomalaisen uudistuksen tavoitteita ja kokemuksiamme. STM:n Marjo Malja raamitti keskustelua sote- 
 
uudistuksen tavoitteiden esittelyllä, jonka jälkeen Sitran Mika Pyykkö ja Sari Rautio kertoivat SIB-mallista 
yhtenä työkaluna tavoitteiden saavuttamiseksi.  
 

 
 
Huoltaja-säätiön Harri Jokiranta fasilitoi keskustelua siitä, miten mallia voidaan soveltaa erilaisten 
ongelmien ratkaisemisessa ja erilaisissa eurooppalaisissa hyvinvointiyhteiskunnissa. Keskustelussa 
erityisesti suomalainen vaikuttavuuden mallinnus- ja mittausosaaminen herätti paljon kiinnostusta, mutta 
yleisöstä esitettiin myös kriittisiä kysymyksiä. Miten hyvinvoinnin taloudellista arvoa voidaan mitata? Miksi 
yksityiset sijoittajat lähtisivät mukaan hankkeisiin? Ja mikä lisäarvo kaikkiaan tulee yksityisen rahoituksen 
mukaan ottamisesta? 
 
Kiitosta sai suomalaisten yhteistyö työpajan toteuttamisessa, joka onkin suomalaista osaamista 
parhaimmillaan. Vuoropuhelu toimi myös meidän työmme sparraamisessa; yhteisen pohdinnan jälkeen 
vastauksia on taas hiukan enemmän.  
 
 
 
 
 
 
Kirjoittajat  
Sari Rautio, johtava asiantuntija, vaikuttavuusinvestoiminen, Sitra  
Anna Tonteri, asiantuntija, vaikuttavuusinvestoiminen, Sitra 
 
 

Miten hyvinvoinnin taloudellista arvoa voidaan mitata? Miksi yksityiset sijoittajat 
lähtisivät mukaan hankkeisiin? 
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5. LOPUKSI 

Maltan konferenssi sai hyvää palautetta suomalaisilta osallistujilta: ohjelmaa pidettiin mielenkiintoisena, 
järjestelyjä sujuvina ja oheistapahtumia onnistuneina. Asiasisällön lisäksi konferenssi oli mainio tilaisuus 
tutustua eurooppalaisiin kollegoihin ja luoda kontakteja organisaatioiden välille yli kansallisten rajojen. 

Ohjelmassa oli monia ajankohtaisia Euroopan maita yhdistäviä asioita, kuten väestön ikääntyminen, 
nuorten syrjäytyminen ja maahanmuuttokysymykset. Ratkaisuja etsittiin ennakkoluulottomasti hakemalla 
ideoita eri sektoreilta ja myös Euroopan ulkopuolelta.  

Esimerkiksi ranskalainen Charlotte de Vilmorin kertoi perustamastaan Weelhiz StartUp -yrityksestä, jonka 
ideana on mahdollistaa pyörätuolinkäyttäjien esteetön matkustaminen. Itsekin pyörätuolinkäyttäjänä hän 
kertoi törmänneensä tilanteisiin, joissa junamatkan päätteeksi matkanteko on tyssännyt siihen, kun 
autovuokraamosta ei ole saanut pyörätuolinkäyttäjälle sopivaa autoa. Weelhiz on verkkopalvelu, jossa 
pyörätuolinkäyttäjät vuokraavat toisilleen autojaan jakamistalouden periaatteella eli käyttäjältä käyttäjälle 
–  ja mahdollistavat näin toisilleen esteettömän matkanteon. 

Eurooppalaisen vammaisjärjestön European Network on Independent Living edustaja, bulgarialainen 
Dilyana Deneva kertoi puolestaan, miten vielä 1980-luvulla Bulgariassa vammaiset eristettiin laitoksiin 
yhteiskunnan ulkopuolelle. Nyt vammaisilla on mahdollisuus saada apuvälineitä ja palveluita – ja toimia 
aktiivisesti yhteiskunnassa. Hän on itse ollut tien raivaaja: taistellut käyttöönsä sähköpyörätuolin ja 
avustajat ja lähtenyt mukaan eurooppalaiseen vammaisliikkeeseen.  

Vaikka elämme Euroopassa monenlaisissa todellisuuksissa ja maiden hyvinvointijärjestelmät eroavat 
toisistaan, yhdistää meitä eurooppalainen arvopohja, joka kiteytyy monella tapaa osallisuuden 
mahdollisuudessa, kuten bulgarialaisen Denevan ja ranskalaisen de Vilmorin esimerkitkin osoittavat.  

Seuraavan kerran ESN:n kesäkonferenssi järjestetään Sevillassa, Andalusian itsehallintoalueella Espanjassa. 
ESN järjestää sen yhdessä Andalusian paikallishallinnon viranomaisten kanssa 28.–30.5.2018.   


