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Yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajat Varsinais-Suomessa -raportti käsittelee toimialan 

nykytilannetta maakunnassa. Esiselvityksessä 1.) määriteltiin hyvinvointiklusteri ja -palve-

lut sekä niiden kytkös hyvinvointiin, 2.) selvitettiin yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen 

toimiala- ja henkilöstörakenteita, liikevaihtoa sekä tietoja alojen poistumista ja koulutustar-

peista, 3.) selvitettiin maakunnan hankkeita, jotka liittyvät hyvinvointipalvelurakenteen ja 

-liiketoiminnan kehittämiseen ja 4.) kartoitettiin suomalaisia hyvinvointiklusterimalleja tai 

vastaavanlaisia hyvinvointitoimialan kehittämismalleja. 

Yksityisiä sosiaalipalvelutoimipaikkoja oli Varsinais-Suomessa noin 160 vuonna 1999, kun 

niitä vuonna 2005 oli maakunnan alueella 248. Varsinais-Suomessa on ollut nopeaa kasvua 

(55 %) verrattuna koko maan tilanteeseen (33 %). Palvelut ovat keskittyneet Turun seutu-

kuntaan: runsaat 60 % toimipaikoista sijaitsee tällä alueella. Kaikkein yleisin toimiala oli 

palvelutalot ja ryhmäkodit, joka oli pääpalveluna lähes 35 % toimintayksiköistä. Toiseksi 

eniten oli lasten päivähoitopalvelujen tarjoajia ja kolmanneksi yleisin päätoimiala oli lasten 

ja nuorten laitos- ja perhehoitopalvelut. Yksityisiä terveyspalvelutoimipaikkoja oli Varsinais-

Suomessa 245 vuonna 1999, kun niitä vuonna 2005 oli maakunnassa noin 300. Palvelut 

ovat keskittyneet Turun seutukuntaan: noin 72 % toimipaikoista sijaitsee seutukunnassa. 

Kaikkein yleisimpiä päätoimialoja olivat Varsinais-Suomessa lääkärinvastaanottopalvelut ja 

fysioterapiapalvelut. Lääkärinvastaanottopalveluja tarjosi noin 40 % maakunnan toimintayk-

siköistä, kuten myös fysioterapiapalveluja. 2000-luvun aikana toimipaikkamäärän kasvua on 

tapahtunut edellä mainittujen toimialojen lisäksi hammas- ja työterveyshuollossa.

Varsinais-Suomessa yksityisten sosiaalipalvelujen henkilöstömäärä on lisääntynyt runsaalla 

1000 työntekijällä vuosina 1999–2005. Yksityisellä sektorilla työskenteli 2 531 henkilöä 

vuonna 2005. Suurin osa henkilöstöstä (2 250 henkilöä) teki varsinaista sosiaalipalvelujen 

asiakastyötä. Varsinais-Suomen yksityisissä terveyspalvelutoimipaikoissa työskenteli 3 780 

henkilöä vuonna 2005. Yksityisten terveyspalvelujen liikevaihto on kasvanut maakunnassa 

noin kaksinkertaiseksi vuosina 1995–2005. Vuonna 2005 yksityisten terveyspalvelujen liike-

vaihto oli 162 miljoonaa euroa. Myös sosiaalipalvelujen osalta liikevaihto on kasvanut mer-

kittävästi: vuonna 2005 liikevaihto oli 45 miljoonaa euroa, kun se oli 6,2 miljoonaa euroa 

kymmenen vuotta aiemmin.

Varsinais-Suomessa uuden osaavan työvoiman tarve on suurta erityisesti seuraavien ammattiryh-

mien osalta: sosiaalialan työntekijät ja ohjaajat, sairaanhoitajat ja muut terveydenhoidon asian-
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tuntijat sekä perus- ja lähihoitajat. Julkisen sektorin tilannetta tarkasteltaessa kaikkein suurinta 

kunta-alan eläkepoistuma on seuraavissa sosiaali- ja terveysalojen ammattiryhmissä: sosiaali- ja 

terveydenhuoltoalan johtajat, osastonhoitajat, perhepäivähoitajat, kodinhoitajat ja kodinavustajat, 

sairaala- ja hoitoapulaiset, laboratoriohoitajat ja terveydenhoitajat. Näiden ammattiryhmien osalta 

eläkkeelle siirtyy noin 60–70 % vuoden 2005 lopun työntekijämääristä vuosina 2008–2025. 

Maassamme hyvinvointipalvelujen kehittämistoiminta on kytketty useimmiten erilaisiin kan-

sallisiin, alueellisiin tai paikallisiin strategioihin ja kehittämisohjelmiin. Työtä on tehty muun 

muassa alue- ja osaamiskeskusohjelmien puitteissa. Siitä huolimatta kehittämistoiminnalla 

näyttää usein olevan oma erillinen ohjelmansa, jossa konkretisoituvat niin visio, tavoitteet 

kuin kehittämisen kohteena olevat teematkin hyvinvointitoimialalta. Klusteritoimintoja to-

teutetaan verkostoyhteistyöllä, jossa korostuvat toimijoiden monialaisuus ja -osaaminen sekä 

liittymäpinnat verkoston lähi- ja tukialoille. Pilottiprojektit ovat yleisiä klusterityyppisessä 

kehittämistoiminnassa. Eri klustereilla ja/tai kehittämismalleilla tavoitteet vaihtelevat paljon-

kin, mutta yleisesti ne ovat keskittyneet hyvinvointipalvelujen ja laajemmin koko hyvinvoin-

titoimialan markkinamuutokseen.

Esiselvityksen tavoitteena oli tuottaa tausta-aineistoa jatkotyöhön, jonka päämääränä on ava-

ta keskustelua aiempaa suunnitelmallisemmalle hyvinvointipalvelujen kehittämistyölle Var-

sinais-Suomessa. Jatkotyöskentelyn osalta on tärkeää, että työskentely linkitetään vahvasti 

kuntien omaan toimintaan ja käynnissä olevaan kunta- ja palvelurakenneuudistukseen. Kun-

tarakenteen muutos, esimerkiksi kuntien yhdistymiset, luovat entistä paremmat edellytykset 

myös hyvinvointipalveluihin liittyvien kehittämistoimien koordinointiin lähitulevaisuudessa. 

Raportin arvioidaan ja toivotaan palvelevan myös hyvinvointitoimialaan liittyvää yritysneu-

vontaa. Raportin tietosisältöä voi soveltuvin osin käyttää työkaluna esimerkiksi aloittavien so-

siaali- ja terveyspalveluyritysten neuvonnassa tai jo käynnissä oleville yrityksille suunnattavan 

koulutuksen suunnittelutyössä. Raportin toivotaan hyödyttävän myös oppilaitoksia esimer-

kiksi tulevien osaamistarpeiden ennakoinnissa. Tavoiteltavaa olisi, että hyvinvointipalvelujen 

kehittämisen yhteistyömallin toiminnot liittyisivät esimerkiksi seuraavanlaisiin tehtäviin, joita 

on tullut esille esiselvityksen paikallisen yhteistyöryhmätyöskentelyn ja asiantuntijahaastatte-

lujen yhteydessä sekä kansallisissa hyvinvointipalvelujen kehittämismalleissa. Yhteistyömalli:

• edistäisi hyvinvointipalvelujen yhteistyömalliin kuuluvien toimijoiden yhteistyötä ja 

edelleen verkostoitumista sekä maakunnan alueella että kansallisella tasolla

• lisäisi yhteistyömalliin kuuluvien toimijoiden hyvinvointipalvelu- ja ennakointiosaa-

mista ja uusien innovaatioiden syntyä hyvinvointipalveluihin

• edistäisi ennakointi-, kehittämis- ja tutkimustoiminnallaan välillisesti maakunnan 

asukkaiden hyvinvointia ja analysoisi systemaattisesti klusterin tulevaisuuteen vaikut-

tavia tekijöitä ja liiketoimintapotentiaalia

• muodostaisi ja ylläpitäisi hyvinvointipalvelujen alueellisia osaamisryppäitä, jotka voi-

sivat toimia myös asiantuntija-apuna alueellisten hankkeiden suunnittelussa, toteu-

tuksessa ja arvioinnissa

• toteuttaisi erilaisia yhteistyöhankkeita yhteistyömallin eri toimijoiden kesken.
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JOHDANTO

1990-luvulta alkanut yhteiskunnallinen kehitys on tuonut uudenlaisia haasteita suoma-

laiselle hyvinvointiyhteiskunnalle – erityisesti kunnille. Hyvinvointiyhteiskunnassa on 

keskeistä lakisääteisten peruspalvelujen turvaaminen ja monialaisen sosiaaliturvan sekä sosi-

aalisen yhteenkuuluvuuden edistäminen. Väestömuutokset ja kuntien taloudellisten resurs-

sien väheneminen suhteessa kasvaviin palvelutarpeisiin asettavat haasteita, jotka pakottavat 

kunnat entistä tarkempaan palvelusuunnitteluun ja palveluiden järjestämiseen. Se on haaste 

koko Suomelle. Siten tuottavuuden kehittäminen hyvinvointipalveluissa (tässä yhteydessä 

sosiaali- ja terveyspalveluissa) on tärkeää voimavarojen vähentyessä kuntasektorilla. Tämä 

edellyttää paikallisten ja alueellisten toimijoiden monialaista yhteistyötä ja -toimintaa. (Ks. 

esim. STM 2003.) Helmikuussa voimaan astunut laki kunta- ja palvelurakenneuudistukses-

ta keskittyy kuntarakenteisiin, -liitoksiin ja -yhteistyöhön, ei niinkään palvelurakenteisiin. 

Kumppanuusajattelu on edelleen suhteellisen vierasta kuntasektorilla – yksityinen sektori 

mielletään usein kilpailijaksi, mikä aiheuttaa epävarmuutta alan yrityksissä ja kolmannen 

sektorin toimijoissa. Hyvinvointipalvelujen toimialan kehitys on pitkälti riippuvainen siitä, 

miten kunnat ottavat mukaan yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoita kehittämään pal-

velurakenteita. (Esim. KTM 2006a; KTM 2006b.)

Hyvinvointiklusteri muodostuu kaikista sellaisista organisaatioista, joiden välittömänä tavoit-

teena on ihmisten hyvinvoinnin edellytysten luominen tai tähän liittyvä tutkimus-, kehitys-

työ-, palvelu- tai tuotannollinen toiminta (esim. Virtanen & Hernesniemi 2005). Klusterin 

keskeisiä toimijoita ovat julkiset ja yksityiset palvelujen tuottajat, palvelujen käyttäjät, kou-

luttajat ja tutkimusorganisaatiot sekä teknologia- ja teollisuusyritykset (esim. Virtanen & 

Hernesniemi 2005). Eri puolilla Suomea on olemassa hyvinvointiklustereita tai vastaavan-

laisia verkostoyhteistyön toimintamalleja, joiden toimijat ovat keskittyneet esimerkiksi sosi-

aali- ja terveyspalvelujen, laajemmin ymmärrettynä hyvinvointipalvelujen, tai näiden ohella 

myös hyvinvointiteknologian kehittämiseen. Hyvinvointiklusterit ovat olleet pääsääntöisesti 

alueellisia (maakunnallisia tai seutukuntakohtaisia) ryppäitä, mutta esimerkiksi osaamiskes-

kusohjelman ja aluekeskusohjelman puitteissa toiminta on ollut ja on parhaillaan kansallista: 

useita alueita toimijoineen on ollut edustettuina yhteistoiminnassa. (Ks. lisää Hendolin 2007; 

Hernesniemi ym. 2001; Kivisaari, Rouvinen & Ylä-Anttila 2002; Koivukangas & Valtonen 

1995; Larjovuori 2004; Marjomaa-Mäkinen 2004; SM 2005; Turunen 1999; Vesala 2007; 

Westman 2004; Willner & Ahoniemi 2004.)

Maakunnassa on tehty ja tehdään nykyään toimialan ennakointityötä muun muassa Var-

sinais-Suomen TE-keskuksen ja Varsinais-Suomen liiton toimesta. Menetelminä käytetään 

esimerkiksi Työvoiman ja koulutuksen tarve -tutkimuksia (ks. lisää luvusta 4.6), työvoima- ja 

koulutustarve-ennusteita ja ETLAn kansallisia ennusteita, jotka edustavat määrällisiä tiedon-

keruumenetelmiä. Laadullista lyhyen aikavälin ennakointimateriaalia on tuotettu muuta-

missa hankkeissa (esimerkiksi Maahanmuuttopoliittisen ohjelman valmistelu -hankkeessa) 

erilaisten asiantuntijaraatien avulla. Lisäksi Turun kauppakorkeakoulun tulevaisuuden tutki-

1
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muskeskus toteuttaa Varsinais-Suomen maakunnan ennakointiprosessin, jonka tavoitteena 

on tuottaa ja levittää alueen toimijoille tietoa maakunnan sisäisistä ja ulkoisista pidemmän 

aikavälin kehityssuunnista sekä kehittää välineitä alueen keskeisten toimialojen kehittymi-

sen seurantaan maakuntatasolla (Lauttamäki 2007). Seutukunnallisia ennakointiprosesseja 

on meneillään ja/tai käynnistymässä Salon ja Turun seutukunnissa. Turun seutukunnassa 

alkavassa ennakointiprosessissa keskitytään myös hyvinvointitoimialaan. Maakunnassa on 

toistaiseksi tehty klusterianalyysejä varsin niukalti eri toimialoilta: klusterianalyysi ICT-toi-

mialasta valmistui jo 1990-luvun lopulla.

Varsinais-Suomen maakuntaohjelmassa vuosille 2005–2008 (toimintalinja 2.2: tuetaan maakun-
nan kasvutoimialoja) hyvinvointiklusterin muodostaminen ja vahvistaminen on asetettu yh-

deksi erityiseksi painopistealueeksi vastaamaan kuntien ja yksityisen sektorin palvelurakenteen 

ja     - tarpeen muutoksiin maakunnassa. Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelujen kysyntä tulee kas-

vamaan koko väestön keskuudessa, mikä lisää alan palvelujen ja teollisuuden kysyntää. Etenkin 

väestön ikääntyminen lisää hoiva- ja hoitopalvelujen kysyntää. (Varsinais-Suomen maakunta-

ohjelma 2005–2008.) Hyvinvointipalvelujen kehittämistä tavoittelevaa klusteria, tai vastaavaa 

hyvinvointipalvelujen kehittämisen yhteistyömallia, on suunniteltu Varsinais-Suomessa kevääs-

tä 2006 lähtien. Turun ammattikorkeakoulun sidosryhmät (muun muassa Varsinais-Suomen 

liitto, TE-keskus, Turun Seudun Kehittämiskeskus ja Salon Seudun Kehittämiskeskus) nimesi-

vät Turun AMK:n vastuulliseksi hyvinvointiklusterin esiselvityksen laatijaksi keväällä 2007. 

Tämä käsillä oleva julkaisu on esiselvitysvaiheen loppuraportti. Sen arvioidaan ja toivotaan 

palvelevan sekä synnyttävän keskustelua hyvinvointipalvelujen, tai laajemmin käsitteellis-

tettynä hyvinvointitoimialan, kehittämistoiminnan tulevaisuudesta Varsinais-Suomessa. Ta-

voitteena on jatkossa selvittää muun muassa, millaisia tarpeita ja odotuksia eri hyvinvointi-

toimialan toimijoilla on erilaisia verkosto- ja yhteistoimintatapoja kohtaan. 

Hyvinvointiklusterin esiselvityksessä on kartoitettu Varsinais-Suomen maakunnan alueella 

toimivien hyvinvointipalveluja tuottavien, tutkivien ja kehittävien toimijoiden nykytilan-

netta. Esiselvitysvaihe toteutettiin 1.3.–30.6.2007. Työtä on tehty alueellisena yhteistyöpro-

jektina Turun, Salon ja Vakka-Suomen aluekeskusohjelmien ja Turun ammattikorkeakoulun 

rahoituksella. Projektiryhmäkokouksissa ovat olleet edustettuina Varsinais-Suomen liitto, 

Varsinais-Suomen TE-keskus, Turun kaupunki, Turun Seudun Kehittämiskeskus, Salon 

Seudun Kehittämiskeskus ja Vakka-Suomen kehityskeskus. Kokouksiin on kutsuttu kevään 

aikana myös seuraavien asiantuntijatahojen edustajia: Varsinais-Suomen sosiaalialan osaa-

miskeskus, Turun työvoimatoimisto ja Turku Science Park. 

Esiselvityksessä:

• määriteltiin hyvinvointiklusteri ja -palvelut sekä niiden kytkös hyvinvointiin

• selvitettiin julkisten hyvinvointipalvelujen tuottajien (tässä kuntien sosiaali- ja ter-

veyspalvelujen) rinnalla toimivien alan yritysten määriä, liikevaihtoa, henkilöstömää-

riä ja -rakenteita sekä tietoa poistumista ja koulutustarpeista

• selvitettiin maakunnan hankkeita, jotka liittyvät hyvinvointipalvelurakenteen ja 

• liiketoiminnan kehittämiseen

• kartoitettiin suomalaisia hyvinvointiklusterimalleja

• kartoitettiin alustavasti maakunnassa olevia ns. hyvinvointipalvelukonsepteja.



9

Esiselvitysraportissa tarkastellaan maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen kehitystä ja nyky-

tilaa. Työssä perehdytään hyvinvointipalveluihin, hyvinvointiteknologia rajataan tarkastelun 

ulkopuolelle. Hyvinvointipalveluja tuottavat yritykset on rajattu tässä sosiaali- ja terveys-

palveluja tuottaviin yrityksiin. Esiselvityksessä keskitytään tarkastelemaan toimipaikkojen 

määriä ja luonnetta (esimerkiksi liikevaihtoa), henkilöstörakennetta sekä alojen poistuma- 

ja koulutustarvetietoja. Esiselvityksessä ovat mukana kaikki Varsinais-Suomen kunnat. Ra-

portin aineistona on käytetty kirjallisuutta, tilasto- ja rekisteriaineistoja (Stakesin tilastoja 

yksityisistä sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajista, Tilastokeskuksen ja työvoimahallinnon 

tilastoja sekä Kuntien eläkevakuutuksen tilastotietoja) sekä asiantuntijahaastatteluista saatua 

informaatiota. Raportissa käytettyä aineistoa on kuvailtu yksityiskohtaisemmin seuraavien 

lukujen yhteydessä ja liiteosuudessa (ks. lisää liite 1). 

Raportti on jaettu kuuteen päälukuun. Johdannon jälkeen tarkastellaan aluksi raportin kes-

keisiä käsitteitä, jotka liittyvät hyvinvointipalvelujen osallistavaan kehittämistoimintaan. 

Tässä raportissa hyvinvointiklusteri ymmärretään yhdeksi vaihtoehtoiseksi toimintamallik-

si, jonka avulla voitaisiin toteuttaa käytännössä hyvinvointipalvelujen, tai laajemmin kä-

sitteellistettynä hyvinvointitoimialan, kehittämistyötä myös Varsinais-Suomessa. Luvussa 

kolme kuvaillaan lyhyesti Varsinais-Suomen maakunnan ominaispiirteitä taustamuuttujien 

suhteen, minkä pyrkimyksenä on esitellä tiiviisti hyvinvointipalvelujen tuottamisen toimin-

taympäristöä ja osittain sen viimeaikaista kehittymistä. Tämän jälkeen luvussa neljä kuvail-

laan varsinaissuomalaisten sosiaali- ja terveysalojen yksityistä palvelutuotantoa, henkilöstöä 

ja yleisesti alojen työvoima- ja koulutustarpeita lähitulevaisuudessa. Samaan lukuun on koos-

tettu lyhyt katsaus niistä maakunnan hankkeista, jotka liittyvät hyvinvointipalvelurakenteen 

ja -liiketoiminnan kehittämiseen. Viidennessä luvussa keskitytään esittelemään asiantunti-

jahaastattelujen tuloksia ja maassamme olemassa olevia hyvinvointiklusterimalleja sekä vas-

taavanlaisia hyvinvointialan kehittämisen toimintamalleja. Kuudennessa luvussa esitellään 

esiselvitysprosessin aikana järjestetyn paikallisen yhteistyötilaisuuden (7.6.2007) tuloksia 

ja esitetään mahdollisia jatkotoimenpiteitä siitä, miten esiselvitysvaiheesta voitaisiin edetä 

alueen hyvinvointipalvelujen kehittämistyössä. Raportin päätöslukuun on koostettu tiivis 

yhteenveto esiselvityksen tuloksista. Raportin liiteosuuteen on kerätty laajasti aineistoa eri 

lukujen oheismateriaaliksi, jotta asioista kiinnostuneilla on mahdollisuus tutustua ja pereh-

tyä yksityiskohtaisemmin lisätietoon eri aihealueista.
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HYVINVOINTIKLUSTERIT TOIMIALAN 
KEHITTÄJINÄ

2.1 Klusterit ja verkostot

Klusteri on organisaatioryväs, jossa organisaatioiden työnjaosta muodostuvan keskinäisen 

vuorovaikutuksen seurauksena rakentuu selvästi osoitettavissa olevia hyötyjä (Koivu-

kangas & Valtonen 1995, 18). Porter (1998) on määritellyt klusterit toisiinsa kytkeytynei-

den yritysten ja yhteisöjen muodostamiksi maantieteellisiksi keskittymiksi joillakin erityisillä 

osa-alueilla. Klusterit muodostuvat keskenään sidoksissa olevista toimialoista ja niihin kyt-

keytyvistä muista toimijoista, jotka ovat keskeisiä kilpailun kannalta. (Porter 1998). Porterin 

timanttimalli määrittelee ja selittää kilpailukyvyn osatekijöitä. Mallin neljä perusosaa ovat: 

kysyntäolot, tuki- ja lähialat, yrityksen strategia, rakenne ja kilpailutilanne sekä tuotannon-

tekijäolot. Timanttimallin ulkoisiksi tekijöiksi luetaan kuuluviksi julkinen valta ja sattuma. 

Klusteri muodostuu kyseiseen malliin kuuluvien osien välisistä vuorovaikutussuhteista ja 

ominaisuuksista. Klusterin syntyä ja kehitysdynamiikkaa ei kerrota. Porter on katsonut, että 

kilpailukyky muodostuu olemassa olevien vahvuuksien, erikoistuneiden taitojen ja resurssien 

varaan. (Jääskeläinen 2001.)

Klustereita analysoitaessa tavoitteena on ensiksi tunnistaa avaintuotteet, jotka ovat menes-

tyneet kilpailussa, ja muodostaa näiden tietojen perusteella klusterit, joiden yhteydessä kil-

pailumenestys on syntynyt. Erilaisten lähi- ja tukialojen yrityksistä rakentuu klusterin avain-

tuotteita tuottavien yritysten tärkeä yhteistyöverkosto. Verkosto muodostuu avaintuotteiden 

kysynnän perusteella. Elinkeinoelämän keskittymän tunnistaminen on vasta aloitusvaihe 

klusterin tunnistamisessa. Sen lisäksi tarvitaan toimintaympäristön muita tekijöitä ja myötä-

vaikutusta: esimerkiksi fyysistä, inhimillistä ja sosiaalista pääomaa sekä toimintaympäristön 

eri järjestelmien sopeutumiskykyä. Klusteritoiminta edellyttää myös vahvaa erikoistumis-

ta ja siihen liittyvää monipuolista tietotaitoa, osaamista ja kytkentöjä asiakkaisiin. Klusteri 

tarvitsee toimiakseen myös yhdessä luotua visiota, toimintastrategiaa ja -suunnitelmaa sekä 

toimivaa koordinointia. (Esim. Virtanen & Hernesniemi 2005, 3–7.) 

Suomessa klusterin on usein määritelty muodostuvan eri toimialoilla toimivista yrityksistä, 

joiden keskinäinen vuorovaikutus tuottaa selvästi osoitettavissa olevia konkreettisia hyöty-

jä (Virtanen & Hernesniemi 2005). Tekesin esittelemä klusterin jäsentelytapa vastaa hyvin 

pitkälti Porterin timanttimallin neljää perusosaa, mutta kuvioon (ks. kuvio 1) ei sisällytetä 

timanttimallin ulkoisia tekijöitä. Niiden vaikutus tulee esiin em. perusosien kautta. Siten 

tämä jäsentelytapa asettaa yritykset ja muut toimijat arvoverkkoon, jonka keskipisteessä ovat 

klusterin avaintuotteet. (Virtanen & Hernesnimi 2005, 11–14.) Klusterilla tarkoitetaan 

tuotantoverkostoa, johon kuuluvat yritysten ja julkisten laitosten lisäksi toisiinsa sidoksissa 

olevat toimijat. Klusteriajattelulla tarkoitetaan toiminnan ja tuotannon hahmottamista ver-

kostoina perinteisen hierarkkisen ja sektoreihin sidotun toimiala-ajattelun täydentäjänä ja 

jatkossa ehkä myös sen korvaajana (Mäkelä 2005, 1).

2
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Kuvio 1. Klusterin jäsentely Suomessa (Lähde: Virtanen & Hernesniemi 2005, 12)

Klusterin käsite on lähes analoginen määritelmälle verkko tai verkosto silloin, kun niillä tarkoi-

tetaan keskinäisten riippuvuussuhteiden muodostamaa toiminnallista kokonaisuutta (esim. 

Koivukangas & Valtonen 1995, 18–21). Verkostoajattelu on alkujaan lähtöisin yritysmaail-

masta: yritysten johtamisesta ja yhteistyön kehittämisestä eri toimijoiden kesken. Verkoston 

toimijoiden välisten yhteyksien muoto nostaa esille verkoston rakenteen – kuinka keskittynyt, 

löyhä tai täydellinen verkosto on. Rakenne vaikuttaa kunkin toimijan toimintaan erikseen ja 

toimintamalliin kokonaisuutena. (Esim. Mattila 1993.) Erilaiset verkostot voidaan erottaa 

niiden substanssin mukaan. Verkosto, kuten klusterikin, sisältää sekä kilpailullisia että yhteis-

työlle pohjautuvia suhteita toimijoiden välillä. Verkostosuhteita tulisi tarkastella prosessina: 

uusien yhteyksien luomisena ja toiminnan edelleen kehittymisenä. Prosessitoimintaa kuvaa-

vat muun muassa avoin ja sujuva viestintä, osaamisen jatkuva kehittäminen ja itseohjautuvat 

ryhmät. Prosessissa kunkin toimijatahon näkökulma saattaa olla hyvinkin erilainen. Se ete-

nee konkreettisten tavoitteiden asettamisen kautta toteuttamiskelpoisiin toimintaohjelmiin 

ja esimerkiksi kehittämishankkeisiin. Osapuolten sitoutuminen on nähty tärkeäksi yhteiseen 

tavoitteeseen pääsemiseksi. (Partanen 1994.) 

2.2 Hyvinvointiklusterit Suomessa

Hyvinvointiklusterin alalla ryhdyttiin pian KTM:n Kansallisen teollisuusstrategian valmis-

tuttua 1990-luvun alkupuolella suunnittelemaan konkreettisia hyvinvointipalveluja ja niitä 

tukevan laitevalmistuksen, yksityisten palvelujen ja rahoituksen kehittämishankkeita. Alueel-

lisesti ensimmäiset laajemmin tunnetut hankkeet syntyivät Oulun (Oulun seudun hyvin-

vointiklusterihanke) ja Porin seuduille (Satakunnan Makropilotti-hanke). (Esim. Jääskeläi-

nen 2001, 190–194.) 
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Suomen avainklusterit ja niiden tulevaisuus -raportissa hyvinvointiklusterin nähdään muodos-

tuvan sosiaali- ja terveyspalveluista ja näiden alojen teknologiavalmisteista. Tämän klusterin 

ns. ydintoimialat ovat sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut sekä lääkintäkojeiden ja muiden 

teknologiatuotteiden valmistus. Panosalat ovat sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, tukku- ja vä-

hittäiskauppa sekä liike-elämää palveleva toiminta. Panos- ja asiakasalaksi määritellään kou-

lutus sekä hyvinvointiklusterin asiakasalana maatalous, muu sähkökoneiden- ja laitteiden 

valmistus ja julkinen hallinto, sosiaalivakuutus ja maanpuolustus. Kun kuvaillaan kansanta-

louden panossuhteita, niin hyvinvointiklusterin verkko on ohut, sillä klusteri ei käytä paljoa 

muiden toimialojen panoksia. Sosiaali- ja terveyspalvelujen kaikkein tärkeimmät tuotanto-

panokset ovat osaava henkilöstö sekä lääketieteen ja terveydenhoidon koulutus- ja tutkimus-

toiminta. Linkki näihin on kuitenkin epäsuora. (Hernesniemi ym. 2001, 26.)

Hyvinvointiklusterin merkittävin toimiala on sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut. Toimi-

alan tuotannon arvioidaan kasvavan talouselämän noususuhdanteessa. Se on muiden pal-

velutoimialojen ohella ns. hitaan tuottavuuden kasvun ala: tuottavuuden kasvu edellyttää 

tällöin melkein samanlaista kasvuvauhtia alan työllisten määrässä. (Hernesniemi ym. 2001, 

37.) Klusterin teknologiapuoli on suuntautunut vientiin, vaikkakin sen osuus on edelleen 

suhteellisen pieni. Väestön elintason ja hyvinvoinnin noususta sekä ikääntymisestä johtu-

van laajenemistarpeen perusteella voidaan hyvinvointiklusteria pitää eritoten työllisyyden 

tulevaisuuden kehityksen avainklusterina (Hernesniemi ym. 2001, 37). Hyvinvointiklus-

teri on edelleen vahvasti suuntautunut kotimarkkinoihin. Pääasiassa vain lääkintäkojeiden 

valmistuksen tuotanto on suuntautunut vientiin. Klusterin tuotannon ja työllisyyden kehi-

tyksen kannalta olennaista on sosiaali- ja terveysmenojen kasvu. Työllisyysmielessä hyvin-

vointiklusteri on maamme tulevaisuuden yksi avainklustereista liike-elämän palveluklusterin 

ohella. Niissä työtä ei voida automatisoida kuten teollisuudessa. Hyvinvointiklusteri työllisti 

2000-luvun alussa noin 310 000 ihmistä. Työllisyyden keskimääräiseksi vuosikasvuksi ar-

viointiin 1,5 %, mikä tarkoittaa, että hyvinvointiklusterin keskeiset toimialat työllistäisivät 

noin 390 000 henkilöä vuonna 2015. (Hernesniemi ym. 2001, 52–55.)

Hyvinvointiklusterin vientimenestys ja merkitys kansantaloudessa 1990-luvun jälkipuoliskolla 
-raportissa päädyttiin samankaltaisiin johtopäätöksiin kuin edellä. Klusterin teollinen laa-

juus on maassamme vaatimatonta: osuus teollisuustuotannosta noin kolme prosenttia ja ta-

varaviennistä noin kaksi prosenttia. Raportin johtopäätösosuudessa todettiin, että haasteena 

on hyvinvointiklusterin palvelujen ja teollisuuden samanaikainen kehittäminen. (Mäkinen, 

Pajarinen & Ylä-Anttila 2001.) 

Eri puolilla Suomea on olemassa hyvinvointiklustereita tai vastaavanlaisia verkostoyhteistyön 

toimintamalleja, joiden toimijat ovat keskittyneet esim. sosiaali- ja terveyspalvelujen, laajem-

min ymmärrettynä hyvinvointipalvelujen, tai näiden ohella myös hyvinvointiteknologian 

kehittämiseen. Hyvinvointivoinklusterit ovat olleet pääsääntöisesti alueellisia (maakunnalli-

sia tai seutukuntakohtaisia) ryppäitä, mutta esimerkiksi osaamiskeskusohjelman ja aluekes-

kusohjelman puitteissa toiminta on ollut ja on parhaillaan kansallista: useita alueita toimi-

joineen on ollut edustettuina yhteistoiminnassa. (Ks. lisää Hendolin 2007; Hernesniemi ym. 

2001; Kivisaari, Rouvinen & Ylä-Anttila 2002; Koivukangas & Valtonen 1995; Larjovuori 

2004; Marjomaa-Mäkinen 2004; SM 2005; Turunen 1999; Vesala 2007; Westman 2004; 

Willner & Ahoniemi 2004.)
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Stakesin toimesta hyvinvointiklusteria on myös määritelty 1990-luvun puolivälistä lähtien. 

Koivukankaan ja Valtosen (1995, 4–5) mukaan hyvinvointiklusterin tavoitteena on kolmen 

tekijän ja toiminnan, yritystoiminnan (kaupalliset tavoitteet), tutkimuksen (opetus- ja tut-

kimustavoitteet) ja sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän (yhteiskunnan hyvinvointitavoit-

teet), verkostoituminen (ks. kuvio 2). Klusterin yksi strateginen ja organisatorinen tavoite 

on auttaa tutkimuksen suunnittelun, toteutuksen ja rahoituksen avulla erilaisia hyvinvointi-

palveluja tuottavien yritysten ja toimialojen liiketoimintaa sekä luoda alalle uusia yrityksiä. 

Hyvinvointiklusterin rajat ovat yksittäisissä tapauksissa melko häilyvät: sen ydin on sosiaali- 

ja terveyspalvelujärjestelmä ja tämän ympärillä oleva tutkimus- ja yritystoiminta. Hyvinvoin-

tiklusterin avulla on mahdollista tarkastella näiden kolmen eri tavoitteisiin pyrkivän tahon 

keskinäisten suhteiden ja riippuvuuksien dynamiikkaa, taloudellista verkostoa. Klusteri-käsi-

te antaa mahdollisuuden myös rakentaa tietoisesti verkostosuhteita, jotta verkostoitumisesta 

saatavia hyötyjä voidaan systemaattisesti hyväksikäyttää. Kyse on synergiaetujen löytämisestä 

ja niiden hyödyntämisestä. (Koivukangas & Valtonen 1995, 37–38.)

Hyvinvointiklusterin kehittäminen on prosessi, jossa on seuraavat toisiinsa kytkeytyvät vai-

heet toimintoineen: toiminnan eri osapuolten identifi ointi, intressien ja resurssien integroin-

ti, väestön hyvinvointiin liittyvien toimintaprosessien suunnittelu ja toiminnan käynnistämi-

nen (Koivukangas & Valtonen 1995, 38). Tässä raportissa hyvinvointiklusteri ymmärretään 

yhdeksi vaihtoehtoiseksi toimintamalliksi, jonka avulla voitaisiin toteuttaa käytännössä 

hyvinvointipalvelujen, tai laajemmin ymmärrettynä hyvinvointitoimialan, kehittämistyötä 

myös Varsinais-Suomessa. 

Yhteistyömahdollisuudet kaupunkiseutujen klusterikehittämisessä -raportissa ja Maaseudun tu-
levaisuus ja klusterit -raportissa korostui, että klusterityöskentely on jatkuva prosessi. Hyvin-

vointiklusteria pidettiin tärkeänä työllistävänä klusterina sekä maaseudulla että kaupungeis-

sa. Tärkeimmät tuotealueet terveyspalveluissa työllistämisen näkökulmasta katsottuna olivat 

raporttien mukaan lääkäripalvelut, sairaalapalvelut, sairaanhoitopalvelut ja fysioterapiapalve-

Kuvio 2. Hyvinvointiklusterin toimijat (Lähde: Koivukangas & Valtonen 1995, 29)
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lut. Majoituksen sisältävissä sosiaalipalveluissa tärkeimmiksi tuotealueiksi määriteltiin palve-

lutalot ja -asunnot sekä ikääntyneille suunnatut laitospalvelut, kun taas sosiaalisissa avopalve-

luissa tärkeimmät tuotteet olivat kotipalvelut ja lasten päivähoito. Työllistämisen painopisteen 

nähtiin olevan yksityisissä terveyspalveluissa ja sosiaalipalveluissa sekä virkistys-, kulttuuri- ja 

urheilupalveluissa, mikä osoittaa hyvinvointiklusterikäsitteen ja sen toimintojen laajuuden. 

Tämä puolestaan heijastuu myös hyvinvointialan moniulotteisiin osaamistarpeisiin. (Myllylä 

2001, 48–49; Myllylä 2005, 52–55.)

2.3 Hyvinvointi perustana palvelujen kehittämistyölle

Hyvinvointi on laaja-alainen käsite ja kokonaisuus, jota täytyy hahmottaa yhteiskuntapoliit-

tisena ja muuttuvana määritelmänä. Hyvinvoinnin käsitteen määrittely luonnollisesti vai-

kuttaa hyvinvointisektorin sisältöön ja sitä kautta myös hyvinvointipalvelujen kehittämistyö-

hön. Hyvinvointi käsitteellistetään tässä raportissa pohjoismaisen hyvinvointivaltiokäsityksen 

kautta. Puhutaan tarve- ja resurssiteorian toteutumisesta. Ensin mainitussa hyvinvointi on 

tila, jossa ihminen saa kaikki keskeiset tarpeensa tyydytetyksi, jolloin hyvinvointi kasvaa suh-

teessa tyydytettyihin tarpeisiin. Resursseihin painottuneessa näkökulmassa tarkastellaan niitä 

yksilön voimavaroja, jotka mahdollistavat tarpeiden tyydytyksen. Hyvinvointitavoitteeseen 

sisältyy tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden ja sosiaalisen turvallisuuden toteutuminen (esim. 

Koivukangas & Valtonen 1995, 17–18). 

Hyvinvointi voidaan määritellä Allardtin (1976) kolmen ulottuvuuden mukaisesti: aineelliset 

osatekijät, yhteisyyssuhteet ja itsensä toteuttaminen. Kyse on elintaso- ja elämänlaatunäkö-

kulmien huomioimisesta määrittelyssä. Hyvinvointi on sekä objektiivinen että subjektiivinen 

käsite kokemusten ja resurssien kautta. Hyvinvoinnista voidaan erottaa yksilöllinen, yhteisöl-

linen ja yhteiskunnallinen ulottuvuus. Hyvinvointi määrittyy julkisessa keskustelussa helposti 

pelkästään aineelliseksi elintasoksi, vaikka kyse on paljon laajemmasta ilmiöstä, kuten taulu-

kosta 1 voidaan havaita. 

Hyvinvointipalvelut voidaan puolestaan määritellä suppeasti tai laajasti. Ensin mainittu mää-

ritelmä sisältää perinteiset julkisen sektorin tuottamat sosiaali- ja terveyspalvelut ja useissa ta-

pauksissa lisäksi koulutuspalvelut. Hyvinvointipalvelujen laaja käsite kattaa puolestaan kaikki 

ne yhteiskuntapolitiikan lohkot, joilla ylläpidetään ja edistetään hyvinvointia yhteiskunnassa. 

(Esim. Raunio 1995.)

Hyvinvointiklusterin tai vastaavan yhteistyömallin rajojen määrittelyssä hyvinvointi yleisenä 

käsitteenä ei vielä kovin paljon täsmennä näitä rajoja. Ihmisten hyvinvoinnin edellytyksiä 

luodaan maassamme niin asuntorakentamisessa, yhdyskuntasuunnittelussa, kulttuurituotan-

nossa kuin sosiaali-, terveys- ja koulutusjärjestelmissäkin. Varsinaisen hyvinvointipalvelujen 

kehittämisen ja/tai hyvinvointiklusterin rajojen määrittely tulee tehdä toista kautta – yhteis-

toiminnallisesti. (Koivukangas & Valtonen 1995, 17–18.) Siten hyvinvoinnin ja hyvinvoin-

tipalvelujen määrittely luo puitteet hyvinvointipalvelujen, tai laajemminkin koko hyvinvoin-

titoimialan, kehittämistyölle. Kun näiden käsitteiden määrittely tapahtuu yhteisen prosessin 

kautta, eri toimijoiden sitoutuminen kehittämistyöhön on myös suurempaa. 
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Hyvinvointiala on nostettu yhdeksi kehittämisen painopisteeksi 2000-luvulla, mikä näkyy 

mm. Varsinais-Suomen maakuntaohjelmassa. Klusteriksi toimiala on kuitenkin vasta kehit-

tymässä, mutta sen kehittymismahdollisuudet ovat kiintoisat maakunnassa. Hyvinvointialan 

tutkimus-, kehittämis- ja hanketoimintaa on hyödynnettävissä, joskin alan yritystoiminta on 

suhteellisen pientä. Hyvinvointiala on asetettu alueellisten ja paikallisten kehittämistoimien 

keskiöön eri puolilla maatamme. Siten olisi hyvä keskustella Varsinais-Suomessakin siitä, 

mitä yhteisen kehittämisen painopisteiksi olisi mielekästä valita. Tärkeää olisi, että löydet-

täisiin yhteisiä kehittämiskohteita, solmukohtia, ja panostettaisiin resursseja niihin toimiin. 

Samanaikaisesti on muistettava, että eri toimijoiden oman toiminnan ja yhteistyön yhteinen 

koordinointi on edellytys klusterin tai vastaavanlaisen verkoston muodostumiselle ja kehit-

tymiselle. 

Varsinais-Suomen kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin 

ja Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin palvelut muodostavat yhdessä alan yksityisten pal-

velujen tuottajien sekä järjestöjen ja yhdistysten kanssa laajan osaajaverkoston maakunnassa. 

Hyvinvointialaan kytkeytyviä kehittämis- ja tukiorganisaatioita on suhteellisen paljon esi-

merkiksi Turun seutukunnassa. Esimerkkinä hyvinvointialan kehittämisestä on tutkimus- 

ja koulutuslaitoksissa tapahtuva tutkimustoiminta, jota tehdään Turun yliopistossa ja Åbo 

Akademissa (muun muassa kansanterveystieteen, sosiaalipolitiikan sekä biokemian ja lääke-

tieteen laitoksissa), Turun ammattikorkeakoulussa (sosiaali- ja terveysalat), Yrkeshögskolan 

Sydvästissä (sosiaali- ja terveysalat) ja Turku Science Parkissa. Muita tuki- ja kehittämisorga-

nisaatioita ovat esimerkiksi Varsinais-Suomen liitto, Länsi-Suomen lääninhallitus, TE-kes-

kus, työvoimahallinto, KELA ja seutukuntien ammattioppilaitokset. Alueella toimii myös 

lukuisia hyvinvointitoimialan järjestöjä. Tämä raportin kuviossa 2 esitellyt toimijatahot ovat 

siis olemassa, joten yhä tiiviimpi ja yhteistoiminnallisempi kehittämistyö hyvinvointialan pa-

rissa voi alkaa.

Taulukko 1. Tarpeet ja resurssit hyvinvoinnin perustana (Lähde: Drenowski 1974; Johansson 1979, 

55�59)

Tarvenäkökulma (Drenowski 1974) Resurssinäkökulma (Johansson 1979)

- ravitsemus
- asuminen
- terveys
- koulutus
- vapaa-aika
- sosiaalinen ympäristö
- vaatetus
- turvallisuus
- fyysinen ympäristö

- ravintotottumukset
- asuminen
- terveys
- koulutus
- vapaa-aika ja virkistäytyminen
- kasvuolosuhteet ja perhesuhteet
- työllisyys ja työolosuhteet
- taloudelliset resurssit
- poliittiset resurssit
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VARSINAIS-SUOMI 
HYVINVOINTIPALVELUTUOTANNON 
TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ

Varsinais-Suomen maakuntaa hyvinvointipalvelutuottajien ja -tuotannon toimintaympä-

ristönä on esitelty seuraavassa tiiviisti muutamien kunta- ja väestörakennetta kuvaavien 

tilastotietojen valossa. Toimintaympäristö luo osaltaan kysyntää erilaisille palveluille. Rapor-

toinnissa on käytetty Stakesin hallinnoiman SOTKAnet-verkkotilastotietokannan tietoja. 

Tiedot esitetään seutukunnallisina taulukkoina (ks. liite 2), joissa on tietoja pääosin vuosilta 

1995, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 ja 2005. Näihin yhteenvetotaulukkoihin on 

liitetty lisäksi Varsinais-Suomen maakunnan ja koko Suomen tiedot. Loimaan seutukunnan 

seutukunnallisia tilastotietoja ei ollut saatavilla kaikkien tilastotietojen osalta keväällä 2007, 

joten osa Loimaan seutukunnallisista luvuista puuttuu. Taulukoissa S tarkoittaa alle viiden 

lukua ja tyhjä merkitsee puuttuvaa tietoa.

Väestön määrä kasvoi melko tasaisesti Varsinais-Suomessa vuosina 1995–2006. Väestön mää-

rän vuotuinen lisäys oli 1500–2000 henkeä. Väestönkasvu oli keskittynyt Salon ja Turun seu-

tukuntiin. Vuoteen 2020 ajoittuvassa väestöennusteessa väkiluvun arvioidaan kasvavan maa-

kunnassa enemmän kuin Suomessa keskimäärin ja kasvu keskittyisi edelleen Salon ja Turun 

seutukuntiin. Alle 6-vuotiaiden osuus vähentyi Varsinais-Suomessa ja kaikissa seutukunnissa 

vuosina 1995–2006. Salon ja Loimaan seutukunnissa alle kouluikäisten lasten osuus oli suu-

rin ja Vakka-Suomen seutukunnassa pienin. Pienten lasten sekä 7–15-vuotiaiden osuudet oli-

vat hieman koko maata alemmalla tasolla. Peruskouluikäisten osuus oli pysytellyt ajanjaksolla 

tasaisesti noin 10,5 prosentin tasolla, ja suhteellisesti eniten heitä oli Loimaan seutukunnassa 

ja vähiten Turun seutukunnassa.  

Ikääntyvien osuus kasvoi puolestaan Varsinais-Suomessa, mikä oli trendi myös koko maassa 

vuosina 1995–2006. Yli 85-vuotiaiden osuus kasvoi lähes kahteen prosenttiin koko väestöstä. 

Eniten iäkkäitä henkilöitä oli Turunmaan sekä Loimaan seutukunnissa ja vastaavasti vähiten 

Turun seutukunnassa. Ennusteiden perusteella voidaan olettaa, että edellä kuvailtu ikäraken-

nekehitys jatkuu samansuuntaisena ja voimistuen entisestään. Vuodelle 2020 tehdyn väes-

tön ikärakenne-ennusteen mukaan alle kouluikäisten lasten osuus pienenee ja ikääntyneiden 

määrä kasvaa edelleen kaikissa seutukunnissa, maakunnassa sekä koko maassa. Vuodelle 2020 

tehdyn ennusten mukaan eniten yli 75-vuotiaita on Turunmaan ja Vakka-Suomen seutukun-

nissa (noin 12 % väestöstä) ja eniten alle kouluikäisiä on puolestaan Loimaan, Salon ja Turun 

seutukunnissa (7,1–7,8 %). 

Varsinais-Suomessa huoltosuhde, 0–14-vuotiaat ja yli 65-vuotiaat sataa 15–64-vuotiasta koh-

den, oli 51 vuonna 2006, kun samanaikaisesti koko maan keskiarvo oli 50,5. Loimaan seu-

tukunnassa oli tuolloin maakunnan korkein huoltosuhdeluku (62), kun taas Turun seudulla 

luku oli kaikkein alhaisin (48). Suomessa ja Varsinais-Suomessa huoltosuhteen ennustetaan 

3
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kasvavan selvästi vuoteen 2020 mennessä, jolloin maakunnallisen keskiarvon ennustetaan olevan 62 

ja koko maan 63. Turunmaan ja Vakka-Suomen seutukunnissa huoltosuhde nousee erittäin merkit-

tävästi.

Väestörakennemuutokset heijastavat osaltaan myös alueen perherakenteen muutosta. Lapsiperheitä 

on eniten Turun seutukunnassa ja vähiten Turunmaalla. Lapsiperheiden osuus kotitalouksista on 

laskenut noin viisi prosenttia vuosina 1995–2005, kun puolestaan yhden hengen asuntokuntien suh-

teellinen osuus on kasvanut lähes yhtä paljon. Kehitys on ollut samankaltainen koko maassa, mutta 

lapsiperheiden suhteellinen osuus on pienempi Varsinais-Suomessa kuin koko maan tasolla. Tilanne 

on päinvastainen, kun tarkastellaan yhden hengen asuntokuntien suhteellista väestönosuutta. Yh-

den hengen asuntokuntia on suhteellisesti eniten Turun seutukunnassa ja vähiten Vakka-Suomessa 

ja Turunmaalla. Yksinhuoltajaperheiden osuus lapsiperheistä on myös lisääntynyt tarkasteluajanjak-

solla Varsinais-Suomessa, ja kehitys on ollut samansuuntaista kaikissa seutukunnissa. 

Väestön koulutustaso on kohonnut nopeasti Varsinais-Suomessa ja koko maassa 1995–2005. Kes-
kiasteen koulutuksen saaneiden osuus on laskenut suhteessa korkeasti koulutettujen osuuteen. Tarkas-

teluajanjaksolla korkeasti koulutettujen osuus kasvoi noin kahdellatoista prosenttiyksiköllä, mikä oli 

kasvuvauhti myös koko Suomessa. Eniten korkeasti koulutettuja on Turun ja vähiten Loimaan seu-

tukunnassa. Muuttoliike on ollut positiivista Varsinais-Suomessa vuosina 1995–2006. Tosin muut-

toliike on vaihdellut hyvin paljon eri seutukunnissa ja seutukuntien sisälläkin on suhteellisen paljon 

vaihtelua muuttoliikkeen suunnassa ja voimakkuudessa. Kaiken kaikkiaan Turun ja Salon seutukun-

nissa muuttoliike on ollut selvästi positiivista, kun taas Vakka-Suomen seutukunnassa muuttoliike 

on ollut päinvastaista. Loimaan ja Turunmaan seutukunnissa muuttoliike on kehittynyt hieman 

positiivisemmaksi 2000-luvun alkuvuosista lähtien. 

Työttömyysaste on pysynyt noin kymmenen prosentin tasolla Varsinais-Suomessa viime vuosina, 

mikä on noin prosenttiyksikön maan keskiarvotasoa pienempi. Nuorisotyöttömyys on vähentynyt 

selvästi laman jälkeen sekä Varsinais-Suomessa että koko maassa. Vuonna 1995 nuorisotyöttömyys 

Varsinais-Suomessa oli kolmenkymmenen prosentin luokkaa, kun se vuonna 2005 on laskenut 

noin kymmeneen prosenttiin. Nuorisotyöttömyys kääntyi hetkellisesti kasvuun Varsinais-Suomessa 

vuonna 2002, minkä jälkeen se on jälleen alkanut laskea. Suhteellisesti eniten nuorisotyöttömyys on 

tarkasteluajanjakson aikana vähentynyt Turun ja Turunmaan seutukunnissa. Salon seutukunnassa 

nuorisotyöttömyys on ollut selvästi muita Varsinais-Suomen seutukuntia ja koko Suomea matalam-

pi koko tarkasteluajanjakson aikana. 

Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä on pienentynyt kolmanneksesta noin 26 prosent-

tiin Varsinais-Suomessa vuosina 1995–2005. Suuntaus on ollut samanlainen koko maassa. Pitkä-

aikaistyöttömiä oli suhteellisesti eniten Salon seutukunnassa vuonna 2005. Vuoden 2004 jälkeen 

pitkäaikaistyöttömyys on lisääntynyt kuitenkin kaikissa seutukunnissa. Toimeentulotukiasiakkaiden 
suhteellinen väestönosuus on laskenut vuosina 1995–2005. Varsinais-Suomessa sai toimeentulotukea 

6,5 prosenttia asukkaista vuonna 2005, mikä on koko maan keskiarvon alapuolella. Turunmaan 

seutukunnassa toimeentulotuen saajien suhteellinen osuus on laskenut kaikkein selvimmin – 6,4 

prosentista 3,5 prosenttiin vuosina 1995–2005. Loimaan seutukunnassa puolestaan toimeentulo-

tuen saajien osuus on säilynyt suhteellisen muuttumattomana, noin kuudessa prosenttiyksikössä, 
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koko tarkasteluajanjaksolla. Toimeentulotukimenot kasvoivat maakunnassa 2000-luvun vaih-

teeseen asti, jonka jälkeen meno-osuudet ovat laskeneet selvästi vuoden 2003 jälkeen. 

Sijoitettujen lasten ja nuorten määrä on kasvanut tarkasteluajanjakson aikana. Kehitys on ollut 

samansuuntainen sekä Varsinais-Suomessa että koko maassa, mutta kasvu on ollut keskimää-

rin suurempaa koko maassa kuin ko. maakunnassa. Vuonna 1995 Varsinais-Suomessa oli 0,9 

kodin ulkopuolelle sijoitettua lasta ja nuorta sataa 0–17-vuotiasta kohti ja vuonna 2005 luku 

oli noussut 1,1:een. Vastaavat luvut koko maan osalta olivat 0,8 ja 1,1. Eniten sijoitettuja lap-

sia ja nuoria on ollut Turun seutukunnassa. Myös Vakka-Suomen seutukunnassa sijoituksia 

on ollut suhteellisen paljon 2000-luvulla. Koulutuksen ulkopuolelle jääneiden 17–24-vuotiai-
den osuus laskettuna tuhatta vastaavanikäistä kohti on laskenut Varsinais-Suomessa. Vuonna 

1995 koulutuksen ulkopuolelle jääneitä nuoria oli 139, kun vastaava luku vuonna 2004 oli 

116. Suuntaus on ollut samanlainen koko maassa: koulupudokkaiden määrä on vähentynyt 

142:sta 114:ään. Varsinais-Suomen seutukuntien välillä kehitys on ollut erilaista. Salon, Tu-

run, Vakka-Suomen ja Turunmaan seutukunnissa koulutuksen ulkopuolelle jääneiden osuus 

on laskenut, kun taas Loimaan seutukunnassa määrä on noussut tarkastelujakson aikana. 

Vähiten koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria on Vakka-Suomen ja Turunmaan seutukun-

nissa, eniten Loimaan seutukunnassa, vuonna 2004.

Kotona asuvien 85 vuotta täyttäneiden osuus vastaavan ikäisistä on laskenut Varsinais-Suomessa 

vuodesta 1995 vuoteen 2005: 78,2:sta 75,2 prosenttiin. Samanaikaisesti koko maassa tilanne 

säilyi suhteellisen ennallaan noin 76 prosentissa. Eniten kotona asuvia ikääntyneitä oli Tu-

runmaan ja vähiten Turun seutukunnassa vuonna 2005. Tähän mittariin liittyen on mielen-

kiintoista tarkastella, miten ikääntyneiden kotitalouksien (75 vuotta täyttäneiden) kodinhoito-
apu on kehittynyt. Sekä koko maassa että Varsinais-Suomessa kodinhoitoapu on vähentynyt 

ajanjaksolla. Vuonna 1995 kodinhoitoapua sai 20,7 % 75 vuotta täyttäneistä kotitalouksista 

maakunnassa, kun taas vastaava luku oli 17,8 % vuonna 2005. Kaikissa muissa seutukunnissa 

kodinhoitoapu on vähentynyt tarkasteluajanjaksolla lukuun ottamatta Loimaan seutukuntaa. 

Eniten kodinhoitoapu on vähentynyt Turunmaan ja Turun seutukunnissa.

Kuntien sosiaalitoimen nettokustannukset ovat kasvaneet tasaisesti vuosina 1995–2005. Suunta-

us on ollut samanlainen Varsinais-Suomen seutukunnissa, Varsinais-Suomessa ja koko maassa. 

Vuonna 2005 kaikkein korkeimmat sosiaalitoimen nettokustannukset olivat Turun ja Salon 

seutukunnissa, kun taas ne olivat pienimmät Vakka-Suomessa. Sosiaalitoimen nettokustan-

nukset ovat lisääntyneet suhteellisesti eniten Salon seutukunnassa tarkasteluajanjaksolla. Kun 

verrataan Varsinais-Suomen maakunnan tilannetta koko maan tilanteeseen, voidaan havaita, 

että kustannusten kehitys on ollut maakunnassa samansuuntaista kuin muuallakin Suomes-

sa. Varsinais-Suomessa ovat sosiaalitoimen nettokustannukset olleet kuitenkin hieman pie-

nemmät verrattuna maan keskiarvotilanteeseen. Kuntien terveystoimen nettokustannukset ovat 

kehittyneet samankaltaisesti sosiaalitoimen nettokustannusten kanssa vuosina 1995–2005. 

Tosin terveystoimen nettokustannusten kehitys on ollut suhteellisesti suurempaa kuin so-

siaalitoimen vastaavien kulujen kehitys. Vuonna 2005 kaikkein korkeimmat terveystoimen 

nettokulut olivat Vakka-Suomen ja Loimaan seutukunnissa, kun ne olivat pienimmät Turun 

seutukunnassa. Suhteellisesti eniten kustannukset ovat kasvaneet Vakka-Suomen seutukun-
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nassa. Terveystoimen nettokustannusten kehitys on ollut samansuuntaista sekä Varsinais-

Suomessa että koko maassa.

Varsinais-Suomi harmaantuu, perherakenne muuttuu entistä heterogeenisemmaksi, maahan-

muuttajien määrä lisääntyy ja väestön erilaiset sosiaaliset ongelmat monimuotoistuvat ja ka-

sautuvat tiettyihin väestöryhmiin. Kehityssuuntaus luo haasteita myös hyvinvointitoimialan 

palvelutuotannolle (tässä raportissa sosiaali- ja terveyspalveluille). Kuntasektorin palvelutuo-

tannon rinnalle tarvitaan toimivaa yhteistyötä yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden 

kanssa, jotta voitaisiin vastata tämänhetkisiin ja tulevaisuudenkin haasteisiin. Kyse on moni-

ammatillisen ja -alaisen osaamisen yhdistämisestä parhaalla mahdollisella tavalla, esimerkiksi 

uudenlaisiksi palvelutuotteiksi, ihmisten hyvän elämän edellytysten lisäämiseksi. 
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VARSINAIS-SUOMEN YKSITYISET 
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN 
TUOTTAJAT

4.1 Yksityisen sektorin asema Suomen sosiaali- ja terveydenhuollossa

Lakisääteisten sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen on kuntien vastuulla. Kunta voi 

tuottaa palvelut itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa. Lisäksi kunta voi ostaa palvelut 

muilta kunnilta, kuntayhtymiltä tai yksityisiltä palvelujen tuottajilta (yrityksiltä ja järjestöil-

tä). Vuoden 2004 alusta lähtien kunnat ovat voineet järjestää palveluita myös antamalla asi-

akkaalle palvelusetelin. (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta 

733/1992.) Nykyään yksityiset palvelujen tuottajat tuottavat lähes neljänneksen kaikista so-

siaali- ja terveyspalveluista. Palveluja myydään sekä julkisen sektorin asiakkaille (esimerkiksi 

kunnille, kuntayhtymille ja Kelalle) sekä yksityisille asiakkaille (kotitalouksille, työnantajille 

ja toisille yksityisille palvelujen tuottajille). 

Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien kaikkein merkittävin asiakas ovat kunnat, jotka os-

tavat suurimman osan sekä yritysten että järjestöjen tuottamista palveluista. Kotitaloudet ja 

työnantajat ostavat sosiaalipalveluita suhteellisen vähän: pääasiassa lasten päivähoitopalveluja 

ja kotipalvelua. Yksityisiä terveyspalveluja ostavat puolestaan eniten kotitaloudet, työnantajat 

ja Kela. Myös kunnat ja kuntayhtymät ostavat yksityisiä terveyspalveluja, mutta suhteessa 

selvästi vähemmän kuin yksityisiä sosiaalipalveluja. (Kauppinen & Niskanen 2007.)

Yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen ostoa korvataan julkisista varoista. Kaikkein pisim-

pään voimassa ollut tuki on Kelan sairausvakuutus, jolla korvataan osa tiettyjen yksityisten 

terveyspalvelujen kuluista. Yksityisen hoidon tuki päivähoidossa ja verotuksesta tehtävä ko-

titalousvähennys ovat viime vuosina tulleet tukemaan yksityisiä palveluja ostavaa asiakasta. 

Yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajat voivat saada myös tukea ja avustusta toimin-

taan, investointeihin ja tutkimus- ja kehittämistyöhön. Raha-automaattiyhdistys myöntää 

avustusta järjestöjen perustoimintaan, mutta ei sellaisiin palveluihin, joissa on liiketoimintaa 

(esimerkiksi palveluasumiseen). Lisäksi kunnat myöntävät jonkin verran avustuksia yksityi-

sille palvelutuottajille ja esimerkiksi kauppa- ja teollisuusministeriö sekä työministeriö voivat 

myöntää TE-keskusten kautta investointi-, tutkimus- ja kehittämistukia (usein EU-osara-

hoitteisia) alan yrityksille. (Kauppinen & Niskanen 2007.)

Yksityisten palvelujen tuottaminen on pääosin luvanvaraista toimintaa. Lääninhallituksen 

toimintaluvan tarvitsevat yritykset, järjestöt ja yksityiset henkilöt (ammatinharjoittajat), jot-

ka ylläpitävät terveydenhuollon toimintayksikköä tai tuottavat ympärivuorokautisia sosiaa-

lipalveluja. Lääninhallitukset tarkastavat toimintakertomusten ja tarkastuskäyntien avulla, 

että luvanvaraisten palvelujentuottajien toimintaedellytykset täyttyvät myös luvan myöntä-

4
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misen jälkeen. (Laki yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta 603/1996; Laki yksityisestä 

terveydenhuollosta 152/1990.) Muita kuin ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja tuottavien 

toimijoiden on tehtävä ilmoitus sille kunnalle, jossa palveluja annetaan. Vuoden 2006 alus-

ta lähtien on itsenäisenä ammatinharjoittajana toimivan terveydenhuollon ammattihenkilön 

pitänyt tehdä ilmoitus lääninhallitukselle, ja heidän on myös toimitettava vuosikertomus lää-

ninhallitukselle. (Laki yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta 603/1996; Laki yksityisestä 

terveydenhuollosta 152/1990; Laki terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä 559/1994.) 

Koska julkinen sektori tuottaa suurimman osan sosiaali- ja terveyspalveluista nyky-Suomessa, 

sen kehitys vaikuttaa myös yksityisen palvelutuotannon kehitykseen tulevaisuudessa. Yksityi-

sen sektorin toimintamahdollisuuksiin vaikuttaa ensinnäkin se, lisäävätkö kunnat ja kunta-

yhtymät omaa palvelutuotantoaan vai ostavatko ne yhä enemmän palveluja muilta tuottajil-

ta. 2000-luvun puolivälissä kunnat ja kuntayhtymät hankkivat yksityisiltä sosiaalipalvelujen 

tuottajilta noin 15–20 % kaikista asukkailleen järjestämistä sosiaalipalveluista, kun vastaava 

luku terveydenhuollon puolella oli noin kolme prosenttia. Palvelujärjestelmän kehittämis-

työllä voidaan myös joko edistää tai hankaloittaa yksityisten toimijoiden toimintamahdol-

lisuuksia. Esimerkiksi sähköisen asioinnin järjestelmät voidaan tehdä sellaisiksi, että ne joko 

helpottavat tai vaikeuttavat erilaisten (eri sektorien) palveluntuottajien mahdollisuuksia toi-

mia osana hyvinvointipalveluketjua. 

4.1.1 Järjestöjen erityispiirteet sosiaali- ja terveysaloilla

Suomessa sosiaali- ja terveysjärjestöillä on ollut merkittävä rooli yhteiskunnan kehitykseen ja 

päätöksentekoon vaikuttajana, palvelujen kehittäjänä sekä osallistumismahdollisuuksien tar-

joajana. Eri järjestöjen tarkoituksena on joko jonkin erityisryhmän tai laajemman väestönosan 

fyysisen, psyykkisen ja/tai sosiaalisen hyvinvoinnin tukeminen, ylläpitäminen tai edistämi-

nen. Kaiken kaikkiaan sosiaali- ja terveysalalla toimivia järjestöjä arvioidaan rekisteröidyn 

maassamme noin 13 000. Kuitenkin valtaosa niistä on pieniä, paikallisia toimijoita, jotka 

eivät tuota palveluja. Valtakunnallisia järjestöjä on noin 200, joista kolmasosa on kansanter-

veysjärjestöjä (erilaisia potilasjärjestöjä). Muita suuria järjestötoimialoja ovat lastensuojelu-, 

vammais- ja aistivammajärjestöt sekä vanhus- ja päihdejärjestöt. Järjestöjen perinteisimpiä 

palveluja ovat erilaiset kuntoutuspalvelut (esimerkiksi kuntoutusohjaus, kuntoutustutkimuk-

set, sopeutumisvalmennus, työkokeilut ja -valmennus, apuvälinepalvelut sekä rintama- ja so-

taveteraanien kuntoutus). Lisäksi järjestöt ylläpitävät kuntoutukseen liittyviä neuvonta- ja 

tietopalveluja, ammatillista erityisopetusta ja koulutusta sekä tekevät oman erityisalansa tie-

teellistä tutkimusta. (Vuorela, Särkelä & Peltosalmi 2006.)

Järjestöt tarjoavat palveluja osana sääntöjensä mukaista aatteellista tai yleishyödyllistä toimin-

taa. Näiden toiminta ei ole sidottu tiukkoihin hallinnollisiin rakenteisiin, joten ne ovat kyen-

neet kehittämään toimintatapoja, joissa yhdistetään ammatillista osaamista arjen sosiaaliseen 

tukeen sekä erilaisiin vertais- ja vapaaehtoistoimintoihin. Järjestösektori on ollut pioneerina 

myös uusien työmenetelmien kehittämisessä. Tästä huolimatta järjestöjä ei kuitenkaan voi 

ensisijaisesti pitää palvelujen tuottajina, vaan niiden keskeisiin tehtäviin kuuluu vaikutta-

mistoiminta, vertais- ja vapaaehtoistoiminta sekä asiantuntijatehtävät. Useimmiten toimintaa 
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kutsutaankin järjestölähtöiseksi auttamistyöksi, josta hyvänä esimerkkinä ovat erilaiset tie-

dotus- ja neuvontapalvelut. Tämäntyyppinen toiminta eroaa perinteisistä palveluista siten, 

ettei sitä ole mahdollista tuottaa markkinaehtoisesti eikä kattaa käyttäjämaksuilla niin, että 

joku maksaisi siitä todellisen käyvän hinnan. Järjestöjen toimintalogiikalle on ominaista, että 

palvelutuotanto nähdään ensisijaisesti sosiaali- ja terveyspoliittisesta näkökulmasta – ei niin-

kään elinkeino- ja yritystoiminnan näkökulmasta. Jos järjestön palvelutuotanto sisällöllisesti 

täyttää elinkeinonharjoittajan tai yrityksen tunnusmerkit, tulee niiden toimintaan soveltaa 

samalla tavoin kuin yritystenkin toimintaan kilpailuttamista ja julkisia tukia koskevia säädök-

siä. (Vuorela ym. 2006.)

4.1.2 Yritysten erityispiirteet sosiaali- ja terveysaloilla

Yksityisellä terveyspalvelutuotannolla on pitkät perinteet Suomessa. Julkisen palvelujärjestelmän 

systemaattinen kehittäminen 1960-luvulta alkaen toi vahvat perinteet julkiseen perusterveyden-

huoltoon ja sairaalatoimintaan. Siten viime vuosikymmenten aikana yritykset ovatkin keskit-

tyneet toimialoille, joilla on ollut mahdollista saada asiakkaiksi kotitalouksia ja muita yksityisiä 

asiakkaita. Esimerkiksi työterveyslainsäädäntöön säädettyjen vastuiden lisääntyminen on kasvat-

tanut yritysmuotoisten terveyspalvelujen kysyntää. (Esim. Kauppinen & Niskanen 2007.)

Sosiaalipalveluyritysten määrä lisääntyi merkittävästi 1990-luvun puolivälistä lähtien. Syinä 

tähän olivat toimintojen tehostamistarve ja valtionosuusuudistuksen tarjoamat mahdollisuu-

det ostaa palveluja yksityisen sektorin toimijoilta. Kasvutrendin taustalla vaikuttavat myös 

palvelutarpeiden kasvu ja kotitalouksien sosiaalipalveluihin kohdennetun ostovoiman lisään-

tyminen, esimerkiksi palvelusetelien käyttöönotto ja kotitalousvähennys. (Kauppinen & Nis-

kanen 2007.)

Suurin osa sosiaali- ja terveyspalveluyrityksistä on kooltaan (henkilökuntamäärässä ja liike-

vaihdossa mitattuna) hyvin pieniä. Maamme noin 12 000 terveyspalveluyrityksestä vain 170 

työllistää enemmän kuin kymmenen henkilöä. Sosiaalipalveluyrityksistä vain 10 % (alle 300 

yritystä) työllistää enemmän kuin kymmenen työntekijää. 2000-luvulla yritysten keskimääräi-

nen koko on ollut kuitenkin kasvussa. Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten palvelutuotanto on 

viime vuosiin asti ollut hyvin paikallista tai alueellista toimintaa. Yritysten toimintaympäristössä 

tapahtuvat muutokset (ks. myös tämän raportin luku 3) ovat lisänneet tarvetta kilpailukyvyn 

parantamiseen esimerkiksi palveluvalikoimaa laajentamalla tai erikoistumalla. Esimerkiksi ter-

veyspalvelusektorilla on tapahtunut fuusioitumista (lääkäriasemat), mikä on muuttanut toimin-

taa yhä enemmän alueelliseksi tai kansalliseksi. (Kauppinen & Niskanen 2007.)

4.1.3 Yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen haasteet ja mahdollisuudet

Järjestöjen suhteellinen osuus ja merkitys palveluntuottajana jollakin erityisalueella on keskei-

nen. On myös ennakoitavissa, että niiden rooli palvelujen tuottajana erityisasiantuntimusta 

vaativilla aloilla tulee jatkossakin säilymään. Järjestöjen rahoituspohjan muutosten ja kovene-

van kilpailun vuoksi järjestöllisesti tuotettujen palvelujen osuus tulee kuitenkin pienenemään 
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jonkin verran. Toisaalta yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset (esimerkiksi ikääntyminen, 

sosiaalinen syrjäytyminen ja maahanmuutto) saattavat tuoda esiin uudenlaisia palvelutarpei-

ta, joihin järjestökenttä voisi vastata kehittämällä uusia palveluja tai kokonaisia palvelukon-

septeja. (Esim. Kauppinen & Niskanen 2007; KTM 2006a; KTM 2006b; Larjovuori 2004; 

Vuorela ym. 2006.)

Sosiaalipalveluyritysten lähitulevaisuuteen ja toimintaedellytyksiin vaikuttaa eniten se, mitä 

palveluja ja miten paljon kunnat ja kuntayhtymät ostavat. Kunta- ja palvelurakenneuudis-

tuksen vaikutukset kuntien palvelutuotannon organisoitumiseen luovat epävarmuustekijöitä 

alan yrityksille. Mahdollinen julkisten hankintojen nopea keskittyminen ja samanaikaisesti 

tapahtuva hankintojen keskikoon kasvu vaikuttaisivat sosiaalipalvelumarkkinoiden kehitty-

miseen. Sosiaalipalveluissa yritystoiminnan määrää tulee todennäköisesti kasvattamaan lä-

hitulevaisuudessa se, että järjestöjen palvelutuotannon yhtiöittämisen myötä osa palveluista 

siirretään puhtaasti markkinasektorille. (Esim. Kauppinen & Niskanen 2007; KTM 2006a; 

KTM 2006b; Larjovuori 2004; Vuorela ym. 2006.)

Julkisilla hankinnoilla on terveyspalvelusektorin yrityksille nykyään suhteellisen pieni merki-

tys. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen vaikutukset synnyttävät epävarmuustekijöitä myös 

terveyspalveluyritykselle, mutta toisaalta se saattaa luoda uusia mahdollisuuksia. Mikäli jul-

kinen sektori siirtyy ns. palvelujen tilaajan rooliin avaamalla tuotantoa markkinoiden hoidet-

tavaksi, voivat yritysten toimintamahdollisuudet kehittyä paljonkin. Yleinen elintason nousu 

yhteiskunnassa ja ihmisten halu panostaa oman hyvinvointinsa ja terveytensä ylläpitämiseen 

voivat osaltaan lisätä yritysten tuottamien terveyspalvelujen kysyntää tulevaisuudessa. (Esim. 

KMT 2006a; KTM 2006b; Larjovuori 2004; Marjomaa-Mäkinen 2004; Westman 2002; 

Vuorela ym. 2006.)

Varsinais-Suomen osalta voidaan ottaa yhtenä esimerkkinä Turun kaupungin laatima pal-

velustrategia, joka osaltaan suuntaa välillisesti yksityistä sosiaali- ja terveyspalvelutuotantoa 

Turun alueella ja laajemminkin maakunnassa. Turun kaupunginvaltuusto hyväksyi palve-

lustrategian 22.1.2007. Strategiassa linjataan muun muassa palvelutuotannon tavoitteita 

ja vaihtoehtoisia järjestämistapoja sekä esitetään toimenpide-ehdotuksia palvelutuotannon 

tavoitteiden saavuttamiseksi ja vaihtoehtoisten palvelujen järjestämiseksi (ks. tark. Turun 

kaupungin palvelustrategia). Palvelustrategiassa korostetaan myös kumppanuutta, joka mää-

ritellään seuraavasti: ”Kumppanuudella tarkoitetaan Turun kaupungin ja muiden toimijoiden 
verkostomaista, strategista yhteistyömallia siten, että hankintalainsäädännön periaatteet otetaan 
huomioon toiminnan suunnittelussa. Tavoitteena on palvelutuotannon kehittäminen siten, että 
varsinaisena hyödynsaajana on palvelun loppukäyttäjä ja turkulainen veronmaksaja.”

4.2 Yksityiset sosiaalipalvelujen tuottajat ja toimipaikat

4.2.1 Sosiaalipalvelujen tuottajat ja toimipaikkakehitys

Yksityisten sosiaalipalvelujen toimipaikkojen määrä on lisääntynyt huomattavasti 1990-lu-

vun puolivälistä lähtien. Suuntaus on ollut samanlainen sekä koko maassa että Varsinais-Suo-

messa. Yksityinen sosiaalipalvelujen tilastointi sai kattavamman perustan v. 1997, jolloin tuli 
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voimaan laki yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta (603/1997). Lain myötä kaikkien ym-

pärivuorokautisia sosiaalipalveluja tuottavien toimijoiden tulee hakea lääninhallitukselta lupa 

toimintaansa. Avohuollollisia sosiaalipalveluja tarjoavien organisaatioiden pitää puolestaan 

ilmoittaa toiminnastaan sijaintikunnalle, joka edelleen ilmoittaa tiedot lääninhallitukselle. 

Käytännössä kaikkien ilmoituksenvaraisten avopalvelujen tuottajien tietoja ei ole toimitettu 

lääninhallitukselle. Aineistoa on Stakesin toimesta täydennetty vielä esimerkiksi järjestöistä 

ja kunnista tiedustelemalla. Lääninhallituksen vastuulla on ylläpitää rekisteriä alueensa yksi-

tyisistä palvelutuottajista. Tiedot toimijoista alkoivat olla kattavasti rekisterissä vasta vuonna 

1999, joten toimialoittaista tarkastelua ei kannata tehdä aiemmilta vuosilta. (Kauppinen & 

Niskanen 2007, 52.)

Liitteeseen 3 on koottu tietoa maakunnan yksityisistä sosiaalipalveluista päätoimialan mu-

kaan. Tietoja on toimipaikkamääristä sekä henkilöstö- ja asiakasmääristä joidenkin kaikkein 

yleisimpien palvelujen osalta. Liitteeseen 5 on kerätty puolestaan tietoja toimipaikkamäärä-

kehityksestä Varsinais-Suomen seutukuntien osalta. 

Kansallisesti tarkasteltuna kaikista yksityisistä sosiaalipalvelujen toimipaikoista 51 % oli eri-

laisten järjestöjen tai yhdistysten ylläpitämiä vuonna 2004. Kolmannen sektorin osuus oli 

suurin päihdehuoltopalveluissa, melkein kaikki yksityiset A-klinikat ja asumispalveluyksiköt 

ovat järjestöjen toimipaikkoja. Lisäksi valtaosa yksityisistä ensi- ja turvakodeista ja päivä-

toimintayksiköistä on kolmannen sektorin toimijoiden ylläpitämiä. Sosiaalipalveluyritysten 

osuus oli puolestaan suurin lasten ja nuorten laitos- ja perhehoidossa sekä kotipalveluissa. 

Kolmannen sektorin toimijoiden ja yritysten lisäksi seurakunnat järjestävät lasten päivähoitoa 

ja leikkitoimintaa. (Kauppinen & Niskanen 2007, 53–55.) Vastaava tilanne oli tarkasteltaes-

sa maakunnallisia palvelutuotantoja. 

Järjestöjen ja yritysten ylläpitämien toimipaikkojen määrä vaihteli alueellisesti, kun tarkas-

tellaan viimeisimmän tilastointivuoden tilannetta. Järjestöillä on toimipaikkoja väestöön 

suhteutettuna eniten Kymenlaakson ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa ja vähiten Ahvenan-

maan, Pohjois-Pohjanmaan ja Satakunnan maakunnissa. Yritysten ylläpitämiä toimipaikkoja 

oli kaikkein runsaimmin Kainuun, Etelä-Savon ja Keski-Suomen maakunnissa ja vähiten 

Ahvenanmaan, Pohjanmaan, Pirkanmaan sekä Ahvenanmaan maakunnissa. (Kauppinen & 

Niskanen 2007, 57.)

4.2.2 Toimipaikkakehitys Varsinais-Suomessa

Vuonna 1999 toimipaikkoja oli koko maassa noin 2600 ja Varsinais-Suomessa noin 160, 

kun niitä vuonna 2005 oli maassamme yhteensä 3550 ja maakunnan alueella 248. Varsi-

nais-Suomessa yksityiset sosiaalipalvelut ovat keskittyneet Turun seutukuntaan: runsaat 60 % 

toimipaikoista sijaitsee tällä alueella. Salon seudulla oli yksikköjä toiseksi eniten ja Loimaan, 

Vakka-Suomen sekä Turunmaan seutukunnissa toimipaikkamäärät vaihtelivat noin 15–30 

viimeisimpänä tilastointivuonna, vuonna 2005. (Stakesin tilastot yksityisistä sosiaalipalvelu-

jen tuottajista 2007.) Taulukossa 2 on kuvattu maakunnallista tilannetta 2000-luvulla.
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Kaikkein yleisin toimiala Varsinais-Suomen yksityisissä sosiaalipalveluissa oli palvelutalot ja 

ryhmäkodit, joka oli pääpalveluna lähes 35 % toimintayksiköistä (86 yksikköä). Toiseksi eni-

ten oli lasten päivähoitopalvelujen tarjoajia ja kolmanneksi yleisin päätoimiala oli lasten ja 

nuorten laitos- ja perhehoitopalvelut. Tulokset olivat vastaavanlaisia kansallisella tasollakin. 

2000-luvun aikana merkittävää toimipaikkamäärän kasvua on tapahtunut Varsinais-Suomessa 

asumispalveluissa, lasten ja nuorten laitos- ja perhehoidossa, lastenhoitopalveluissa, kotipal-

veluissa ja päivätoimintapalveluissa. Näiden palvelujen lisäksi yksityiset palvelujen tuottajat 

tarjoavat ikääntyneiden ja vammaisten laitoshoitoa sekä päihdehuollon avo- ja laitospalvelu-

ja. Yhteenvetona voidaan todeta, että uusia yksityisiä sosiaalipalvelujen toimintayksiköitä on 

syntynyt niin laitospalveluihin kuin sosiaalihuollon avopalveluihinkin ja palveluvalikoima on 

monipuolistunut maakunnassa: esimerkiksi työtoimintaa ja työhön kuntoutusta on tarjolla 

nykyään enemmän verrattuna 2000-luvun alun tilanteeseen. 

Kun tarkastellaan toimialatilannetta ja 2000-luvun kehitystä seutukunnittain, voidaan havai-

ta, että edellä kuvailtu maakunnallinen kehitys toistuu pääsääntöisesti myös seutukunnissa. 

Seuraavassa lyhyesti huomioita seutukunnista ja raportin liitteessä 5 on yksityiskohtaisempaa 

tietoa aiheesta. Turun seutukunnassa yksityisen sosiaalipalvelutuotannon kehitys on ollut kas-

vusuuntaista ja palveluja on saatavilla lähes jokaisella päätoimialalla (TOL 2002 -luokituk-

sen 5-numeroltasolla). Viimeisen kuuden vuoden aikana toimipaikkamäärä on lisääntynyt 

60 yksiköllä. Vuonna 2005 sosiaalipalveluja tuottavia yksiköitä oli yhteensä 166 kappaletta. 

Eniten toimipaikkoja on lasten päivähoitopalveluissa, palvelutalo- ja ryhmäkotipalveluissa, 

kotipalveluissa sekä lastensuojeluun liittyvissä laitospalveluissa. Myös päihdehuollon palve-

luja on keskittynyt seudulle. Suhteellisesti positiivisinta toimipaikkamääräkehitystä on ollut 

kotipalveluissa, em. asumispalveluissa ja lasten ja nuorten laitos- ja perhehoitopalveluissa. 

Jos tarkastellaan tilannetta vuositasolla, niin toimipaikkojen määrissä on voinut olla pieniä 

muutoksia vuodesta toiseen, minkä perusteella suositeltavampaa onkin katsoa koko ajan-

jakson kehityssuuntaa – ei ainoastaan yksittäisten poikkileikkausajankohtien tilannetta. Yksi 

havainto on se, että lasten päivähoitopalvelujen kasvu oli melko voimakasta vuosituhannen 

alussa, kun taas v. 2004–2005 aikana uusia yksikköjä on syntynyt erityisesti palvelutalojen ja 

ryhmäkotien-toimialaan, kotipalveluihin sekä lastensuojelupalveluihin.

Taulukko 2. Yksityisten sosiaalipalvelujen toimipaikkakehitys 2000�2005 Varsinais-Suomen seu-
tukunnissa, Varsinais-Suomessa ja koko maassa (Lähde: Stakes, yksityiset sosiaalipalvelut-tilastot eri 
vuosilta)

 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Loimaan seutukunta 11 14 14 18 19 21
Salon seutukunta 19 21 23 26 29 30
Turun seutukunta 107 124 126 136 152 166
Vakka-Suomen seutukunta 13 15 18 20 19 19
Åboland - 

Turunmaan seutukunta 10 10 11 13 12 12
Varsinais-Suomi 160 184 192 213 231 248
Koko maa 2664 2885 3018 3143 3275 3550
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Salon seutukunnassa yksityisen sosiaalipalvelutuotannon kehitys on ollut kasvusuuntaista ja 

palveluja on saatavilla lähes jokaisen asiakasryhmän tarpeisiin. Saatavilla on muun muassa las-

ten päivähoitopalveluja, lastensuojelupalveluja, monimuotoisia asumispalveluja (esimerkiksi 

kehitysvammaisille suunnattua laitoshoitoa) ja päihdepalveluja (esimerkiksi päihdehuollon 

kuntoutuslaitospalveluja), päivätoimintaa ja kotipalveluja. Toimipaikkamäärä on kasvanut 

noin 60 % vuosina 1999–2005. Vuonna 2005 toimipaikkoja oli yhteensä 30. Toimipaikkoja 

on tullut lisää palvelutalo- ja ryhmäkotiasumispalveluihin sekä päihdehuollon palveluihin, 

kun taas lasten ja nuorten laitos- ja perhehoitopalvelut eivät ole lisääntyneet yhtä paljon kuin 

koko maassa, Varsinais-Suomessa ja useimmissa seutukunnissakin. 

Vakka-Suomen seutukunnassa yksityinen sosiaalipalvelutuotanto on myös lisääntynyt 2000-

luvulla. Seutukunnan yksityiset sosiaalipalvelut ovat kuitenkin keskittyneet melko suppeal-

le alueelle: palvelutalo- ja ryhmäkotiasumispalveluihin sekä lasten ja nuorten laitos- ja per-

hehoitopalveluihin. Edellä mainittuja asumispalveluja on suhteellisen runsaasti verrattaessa 

vastaavien palvelujen määrää muissa seutukunnissa. Vuonna 2005 sosiaalipalveluja tuottavia 

yksiköitä oli yhteensä 19 kappaletta. Yksityisiä avomuotoisia sosiaalipalveluja Vakka-Suomes-

sa on selvästi vähemmän kuin muissa seutukunnissa. Avopalveluja on saatavilla lasten päivä-

hoitopalvelujen ja kotipalvelujen osalta. 

Loimaan seutukunnan yksityinen sosiaalipalvelutuotanto on muiden seutujen ohella ollut 

kasvusuuntaista. Seutukunnan yksityiset sosiaalipalvelut ovat keskittyneet palvelutalo- ja ryh-

mäkotiasumispalveluihin, lasten päivähoitopalveluihin sekä lasten ja nuorten laitos- ja perhe-

hoitopalveluihin. Vuonna 2005 yksityisiä sosiaalipalveluyksiköitä oli yhteensä 21. Yksityistä 

lasten päivähoitopalvelua ja kotipalveluja on saatavilla Loimaan seudulta. Kaiken kaikkiaan 

kehitys on ollut Loimaan seudulla samankaltaista kuin Vakka-Suomessa. Toisaalta kehitys-

suuntaa tukee varmasti osaltaan alue- ja väestörakenteen kehitys. 

Turunmaan seutukunnan yksityinen sosiaalipalvelutuotanto on painottunut yhtäältä lasten 

päivähoitopalveluihin, mutta toisaalta keskeisessä asemassa ovat myös ikäihmisille suunnatut 

palvelut (vanhusten laitospalvelut sekä palvelutalo- ja ryhmäkotipalvelut). Toimipaikkojen 

määrä on pysynyt aika samanlaisena tarkasteluajanjaksolla: vuonna 2005 alan yksityisiä toi-

mipaikkoja oli yhteensä 12. Turunmaa poikkeaa muista seutukunnista siten, ettei alueella ole 

lainkaan yksityisiä lasten ja nuorten laitos- ja perhehoitopalveluita. 

4.3 Yksityiset terveyspalvelujen tuottajat ja toimipaikat

4.3.1 Terveyspalvelujen tuottajat ja toimipaikkakehitys

Tässä luvussa käsiteltävissä tilastotiedoissa palvelujen tuottajat tarkoittavat yksityisiä henki-

löitä, yrityksiä tai järjestöjä, jotka ovat saaneet yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa 

(152/1990) tarkoitetun lääninhallituksen luvan ylläpitää terveydenhuollon toimintayksikköä 

ja tuottaa palveluja. Laissa määritelty palveluntuottaja voi palkata eri alojen työntekijöitä ja 

vuokrata toimitiloja itsenäisille ammatinharjoittajille. Palveluntuottajalla pitää olla lääketie-
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teellisestä toiminnasta vastaava lääninhallituksen hyväksymä johtaja. (Laki yksityisestä terve-

ydenhuollosta 152/1990.)

Terveydenhuollon ammattihenkilö voi toimia myös yksityisenä ammatinharjoittajana, mutta 

hän ei pääsääntöisesti voi palkata muita työntekijöitä kuin henkilökohtaisen avustavan hen-

kilön (esimerkiksi hammaslääkärillä hammashoitaja). Ammatinharjoittajat ovat ilmoitusvel-

vollisia lääninhallituksille: vuonna 2004 noin 22 000 alan ammattihenkilöä teki ilmoituksen. 

Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukaan vain yhden henkilön työllistäviä yrityksiä, joiden 

liikevaihto oli yli tilastointirajan (9 134 €), oli noin 9000. Varsinainen yksityisten terveyspalve-
lujen analyysi tehdään tässä edellä mainituista varsinaisista yksityisistä terveyspalvelujen tuottajis-
ta hyödyntäen Stakesin tilastoja, joissa eivät ole mukana yksityiset ammatinharjoittajat.

Liitteeseen 4 on koottu tietoa maakunnan yksityisistä terveyspalveluista päätoimialan mu-

kaan. Tietoja on toimipaikkamääristä sekä henkilöstö- ja asiakasmääristä joidenkin kaikkein 

yleisimpien palvelujen osalta. Liitteeseen 5 on kerätty puolestaan tietoja toimipaikkamäärien 

kehityksestä Varsinais-Suomen seutukuntien osalta. 

Yksityisten terveyspalvelujen toimipaikkojen määrä on lisääntynyt suhteellisen paljon 2000-

luvulla. Tosin palvelujen tuottajien määrä kasvoi vuoteen 2002 asti, minkä jälkeen kasvut-

rendi on hidastunut. Suuntaus on ollut samanlainen koko maassa sekä Varsinais-Suomessa. 

Suurin osa yksityisistä terveyspalvelun tuottajista on yrityksiä, mutta poikkeuksena on se, 

että yksityisistä sairaaloista huomattava osa on järjestöjen omistamia toimipaikkoja. Palvelun 

tuottajan toimialana saattaa olla esimerkiksi fysioterapia-, lääkäri-, kuvantamis- tai laborato-

riopalvelut tai sitten kaikki edellä mainitut samanaikaisesti. Toimialakohtaisissa taulukoissa 

sama terveyspalvelutuottaja on mukana kaikissa niissä palveluissa, joita se tarjoaa. 

Kansallisella tasolla tarkasteltuna yksityisten terveyspalvelutuottajien kaikkein yleisin toi-

miala on fysioterapiapalvelut, toiseksi yleisin lääkäripalvelut (lääkärinvastaanottotoiminta). 

Myös työterveyshuollon palvelut ja laboratoriotoiminta olivat yleisiä toimialoja. Yksityinen 

palvelutuotanto on keskittynyt Etelä-Suomeen ja suuriin kaupunkeihin, mikä koskee eri-

toten yksityisiä sairaaloita ja suuria lääkärikeskuksia. Vastaava johtopäätös voidaan tehdä, 

kun analysoidaan Varsinais-Suomen tilannetta. Yksityiset avopalvelujen tuottajat ovat orga-

nisaatiokokonsa puolesta varsin pieniä, mutta mukaan mahtuu muutamia yli 500 työtekijän 

yrityksiä tai järjestöjä, kun tilannetta tarkastellaan koko maan tasolla. Ryhmässä on muka-

na valtakunnallisia erityispalvelujen tuottajia (kuten neurologisen kuntoutuksen laitoksia) ja 

muutamat hoitavat myös kunnallisen perusterveydenhuollon tehtäviä. Yksityissairaalat eivät 

ole homogeeninen rypäs – mukana on valtakunnallisesti palveluja tuottava erikoissairaala 

(Reumasairaala) ja kuntoutussairaaloita. Näiden lisäksi osassa yksityisistä lääkärikeskuksista 

on sairaansijoja, jotka on tarkoitettu lyhytkirurgiapotilaille. (Kauppinen & Niskanen 2007.)

4.3.2 Toimipaikkakehitys Varsinais-Suomessa

Vuonna 1999 toimipaikkoja oli koko maassa noin 2 580 ja Varsinais-Suomessa 245, kun 

niitä vuonna 2005 oli maassamme yhteensä noin 3 200 ja maakunnan alueella noin 300. Var-
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sinais-Suomessa palvelut olivat keskittyneet Turun seutukuntaan: noin 72 % toimipaikoista 

sijaitsee tällä alueella. Salon seudulla oli yksikköjä toiseksi eniten ja Loimaan, Vakka-Suomen 

ja Turunmaan seutukunnissa toimipaikkamäärät vaihtelivat 16–27 viimeisimpänä tilastointi-

vuonna, v. 2005. Taulukossa 3. on kuvattu maakunnallista tilannetta 2000-luvulla.

Kaikkein yleisin toimiala Varsinais-Suomen yksityisistä terveyspalveluista olivat lääkärin vas-

taanottopalvelut ja fysioterapiapalvelut. Lääkärin vastaanottopalveluja tarjosi noin 40 % maa-

kunnan toimintayksiköistä ja fysioterapiapuolella vastaava osuus oli sama. Tulokset olivat sa-

manlaisia kansallisella tasollakin. 2000-luvun aikana toimipaikkamäärän kasvua on tapahtunut 

edellä mainittujen toimialojen lisäksi hammashuollossa. Laboratorio- ja röntgenpalveluissa on 

puolestaan tapahtunut vähennystä vastaavalla ajanjaksolla, kun tarkastellaan koko maakunnan 

tilannetta. Seutukuntakohtaisessa toimipaikkakehityksessä on ollut kuitenkin eroja.

Kun tarkastellaan toimialatilannetta ja 2000-luvun kehitystä seutukunnittain, voidaan huo-

mata, että edellä kuivailtu kehityskulku toistuu pääsääntöisesti myös viidessä seutukunnassa. 

Seuraavassa lyhyesti huomioita seutukunnista ja liiteosuudessa (liitteessä 5) on yksityiskoh-

taisempaa tietoa aiheesta. Turun seutukunnassa yksityisen terveyspalvelutuotannon kehitys 

on ollut kasvusuuntaista 2000-luvulla: kehitys on ollut voimakkaampaa vuosina 2003–2005 

verrattuna tarkasteluajanjakson alkuvuosiin. Viimeisen kuuden vuoden aikana toimipaik-

kamäärä on lisääntynyt runsaalla 40 yksiköllä. Vuonna 2005 terveyspalveluja tuottavia toi-

mintayksiköitä oli yhteensä 281. Eniten toimipaikkoja on lääkärin vastaanottopalveluissa ja 

fysioterapiapalveluissa. Myös laboratoriopalveluja, muun terveydenhoitohenkilöstön (tässä 

pääasiassa sairaanhoitajien) vastaanottopalveluja ja hammashuoltopalveluja tuotetaan suh-

teellisen paljon seutukunnassa. Suhteellisesti eniten toimipaikat ovat lisääntyneet fysiotera-

piapalveluissa ja hammashuoltopalveluissa. Toimipaikkoja on vuosina 2000–2005 vähentynyt 

puolestaan laboratorio- ja röntgenpalveluissa sekä muun henkilöstön työterveyspalveluissa. 

Eräs havainto seutukunnan yksityisissä terveyspalvelutoimipaikoissa on se, että maakunnan 

alueen yksityiset sairaalapalvelut ovat keskittyneet Turun seutukuntaan: vuonna 2005 palve-

luja tarjottiin kolmessa toimipaikassa. 

Salon seutukunnassa yksityisen terveyspalvelutuotannon kehitys on ollut myös kasvusuun-

taista. Saatavilla on samoja yksityisiä terveyspalveluja kuin esimerkiksi Turun seutukunnassa-

Taulukko 3. Yksityisten terveyspalvelujen toimipaikkakehitys 2000�2005 Varsinais-Suomen seu-
tukunnissa ja Varsinais-Suomessa (Lähde: Stakes, erikseen koostetut tilastotiedot palvelujen tuottajien 
toimintakertomuksista)

 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Loimaan seutukunta 21 19 21 24 26 27
Salon seutukunta 35 38 34 39 38 41
Turun seutukunta 237 239 244 266 279 281
Vakka-Suomen seutukunta 14 17 17 20 23 23
Åboland - 

Turunmaan seutukunta 10 9 11 12 14 16
Varsinais-Suomi 317 322 327 361 380 388
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kin lukuun ottamatta yksityisiä sairaalapalveluja. Toimipaikkamäärä on kasvanut noin 17 % 

tarkasteluajanjaksolla. Eniten toimipaikkoja on lääkärin vastaanottopalveluissa, fysioterapia-

palveluissa sekä muun henkilöstön vastaanottopalveluissa. Suhteellisesti eniten ovat vuosina 

2000–2005 kasvaneet näiden palvelujen lisäksi laboratoriopalvelut. Toimipaikkamäärä on 

supistunut hieman röntgenpalveluissa. Jos tarkastellaan yksityisten terveyspalvelujen tilan-

netta vuositasolla, niin toimipaikkojen määrissä on saattanut olla pieniä muutoksia vuodesta 

toiseen, minkä perusteella suositeltavampaa onkin tutkia koko ajanjakson kehityssuuntaa – ei 

ainoastaan yksittäisten poikkileikkausajankohtien tilannetta. 

Vakka-Suomen seutukunnassa yksityinen terveyspalvelutuotanto on myös lisääntynyt 2000-

luvulla: 14:sta 23:n toimipaikkaan.  Toimipaikkamääräkehitys on ollut suhteellisesti hieman 

positiivisempaa verrattaessa kehitystä esimerkiksi Salon ja Loimaan seutukunnissa esiinty-

neeseen trendiin vuosina 2000–2005. Seutukunnan yksityiset terveyspalvelutoimipaikat ovat 

keskittyneet samoille toimialoille kuin koko maakunnassa ja eri seutukunnissakin – lääkärin-

vastaanottopalveluihin ja fysioterapiapalveluihin. Suhteellisesti eniten yksityiset terveyspalve-

lutoiminnot ovat kasvaneet lääkärin vastaanottopalveluissa ja muun henkilöstön työterveys-

palveluissa. Muiden toimintojen osalta kehitys on ollut suhteellisen vakaata ja toimipaikkojen 

määrät ovat säilyneet suunnilleen ennallaan. Jos tarkastellaan yksityisten terveyspalvelujen 

tilannetta vuositasolla, niin toimipaikkojen määrissä on saattanut olla pieniä muutoksia vuo-

desta toiseen, mitä on tapahtunut muissakin tarkastelun kohteena olleissa seutukunnissa. 

Merkille pantavaa on, että seutukunnan fysioterapiapalvelujen tarjonta on vaihdellut melko 

vähän vuositasolla ja kehitys on ollut viimeisimpänä tilastointivuonna laskusuuntainen. 

Loimaan seutukunnan yksityinen terveyspalvelutuotanto on muiden seutukuntien ohella ol-

lut kasvusuuntaista. Kehitys on ollut voimakkaampaa vuosina 2003–2005 verrattuna tarkas-

teluajanjakson alkuvuosiin. Eniten toimipaikkoja on fysioterapiapalveluissa, hammashuol-

topalveluissa sekä lääkärin vastaanotto- ja laboratoriopalveluissa. Suhteellisesti eniten ovat 

kasvaneet fysioterapiapalvelut ja hammashuoltopalvelut: myös laboratoriopalvelut ovat li-

sääntyneet suhteellisen paljon vuosina 2000–2005. Jos tarkastellaan yksityisten terveyspalve-

lujen tilannetta vuositasolla, niin toimipaikkojen määrissä on saattanut olla pieniä muutoksia 

vuodesta toiseen, mitä on tapahtunut muissakin tarkastelun kohteena olleissa seutukunnissa. 

Tilastotietojen perusteella voidaan havaita, että seutukunnassa on suhteellisesti vähemmän 

lääkärinvastaanottopalvelutoimipaikkoja kuin muissa maakunnan seutukunnissa. 

Turunmaan seutukunnan yksityinen terveyspalvelutuotanto on painottunut lääkärin vastaan-

ottopalveluihin ja fysioterapiapalveluihin, kuten pääsääntöisesti muissakin seutukunnissa. 

Toimipaikkojen määrä oli 16 vuonna 2005: kasvua on ollut vuoden 2000 tilanteeseen ver-

rattuna noin 60 %. Suhteellisesti eniten toimipaikat ovat lisääntyneet lääkärin vastaanot-

topalveluissa, muun henkilöstön työterveyshuolto- ja laboratorio- sekä röntgenpalveluissa. 

Myös Turunmaalla toimipaikkojen määrissä on ollut pientä vaihtelua vuodesta toiseen, vaik-

ka yleissuuntaus on ollut positiivinen. 
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4.4 Yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö- ja asiakasmäärät

4.4.1 Sosiaalipalvelujen henkilöstö- ja asiakasmäärät

Toimialojen henkilöstömääräkehitys on vahvasti sidoksissa toimipaikkamääräkehitykseen ja 

toisaalta myös palvelujen asiakasmäärän kehitykseen. Seuraavassa esitellään lyhyesti maakun-

nan yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstömääräkehitystä sekä lisäksi joidenkin 

kaikkein yleisimpien toimialojen kehitystä. Lisätietoa on liiteosuudessa (ks. liite 3). Tietosuo-
jakysymysten takia seutukuntakohtaisia tietoja yksityisen sektorin asiakas- ja henkilöstömäärien 
kehityksestä on saatavilla ainoastaan, mikäli toimipaikkoja on vähintään viisi ko. seutukunnassa. 
Tämän takia tuloksia esitellään tässä yhteydessä pääosin maakuntatason ja soveltuvin osin 

seutukuntatason näkökulmasta. Liitteessä 6 on esitelty myös henkilöstömäärätietoja (koko 

sosiaalipalvelujen toimialan osalta) ja vertailutiedoiksi on otettu mukaan myös julkisen sek-

torin henkilöstömäärätietoja (asiaa käsitellään myös luvussa 4.5). 

Varsinais-Suomessa yksityisten sosiaalipalvelujen henkilöstömäärä on lisääntynyt runsaalla 1000 

työntekijällä vuosina 1999–2005.  Vastaavanlainen kehitys on tapahtunut koko maan tasollakin 

– vuosituhannen vaihteessa alan yksityisellä sektorilla työskenteleviä oli noin 19 700 ja vuonna 

2005 heidän määränsä oli kasvanut runsaaseen 32 600 henkilöön. Uusimpana tilastointivuon-

na yksityisellä sektorilla työskenteli Varsinais-Suomessa 2 531 henkilöä, joista noin 2 200 oli 

kokoaikaisessa ja noin 300 osa-aikaisessa työsuhteessa. Suurin osa henkilöstöstä (2 250 henki-

löä) teki varsinaista sosiaalipalvelujen asiakastyötä: määrä on lähes kaksinkertaistunut verrattuna 

vuoden 1999 tilanteeseen. Hallintohenkilöstöä oli puolestaan 137 vuonna 2005. 

Aiemmissa luvuissa kuvailtiin, että suhteellisesti eniten sosiaalipalvelutoimipaikkoja on tullut 

lisää lasten päivähoitoon, palvelutalo- ja ryhmäkotipalveluihin, lasten ja nuorten perhe- ja lai-

toshoitopalveluihin sekä kotipalveluihin. Siten näiden palvelujen henkilöstö- ja asiakasmää-

räkehityskin on ollut kasvusuuntaista. Seuraavassa esitellään lyhyesti joidenkin toimialojen 

henkilöstömääräkehitystä. Lukuihin on laskettu yhteen kokoaikaiset, osa-aikaiset ja työlliste-

tyt henkilöt. Lasten päivähoidossa työskentelevien henkilöiden määrä on kasvanut tarkastelu-

ajanjaksolla. Esimerkiksi Turun seutukunnassa työntekijöitä alalla oli 251 vuonna 2001, kun 

vastaava luku oli 312 vuonna 2005. Samanaikaisesti hoidettavien lasten määrä on lisääntynyt 

1 061:stä 1 428:an. Palvelutalo- ja ryhmäkotipalveluissa kasvusuuntainen kehitys on ollut 

vielä suurempaa: esimerkiksi Turun seudulla toimialalla oli 578 työntekijää vuonna 2001 ja 

neljä vuotta myöhemmin heitä oli jo 826. Asumispalvelujen asiakkaita (31.12.2005) oli yh-

teensä noin 1 950 joko ympärivuorokautisessa tai ei-ympärivuorokautisessa hoidossa. Salon 

seutukunnassa toimialalla on ollut samantyyppinen kehitys: työntekijämäärä on lisääntynyt 

52 henkilöstä 81:een. Myös Vakka-Suomessa palvelutalo- ja ryhmäkotipalvelujen henkilös-

tömäärät ovat olleet nousussa – vuonna 2001 työntekijöitä oli 156, kun taas viimeisimpänä 

vuonna 177. Loimaan seutukunnassakin alan työntekijämäärät ovat kasvaneet, mutteivät ai-

van niin paljon kuin em. seutukunnissa: henkilöstömäärät ovat vaihdelleet noin 60:stä noin 

80:en työntekijään. 

Lasten ja nuorten laitoshoitopalvelujen henkilöstömäärät ovat myös lisääntyneet samanaikaisesti 

tapahtuneiden toimipaikkalisäysten kanssa. Esimerkiksi Turun seutukunnassa yksityisen sek-
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torin ylläpitämissä lasten ja nuorten perhekodeissa sekä laitoksissa työskenteli vuonna 2005 

yhteensä 219 työntekijää, kun työntekijöitä vuosituhannen alussa oli 126. Kotipalvelujen 

henkilöstömäärä on myös lisääntynyt tarkasteluajanjaksolla. Turun seutukunnassa alalla oli 

työntekijöitä noin 80 vuonna 2005, mikä oli runsaat 30 henkilöä enemmän kuin 2000-luvun 

alussa.  Vuonna 2005 yksityisen sektorin kotipalvelujen asiakkaita oli seutukunnassa yhteensä 

vuoden aikana noin 1 340.

4.4.2 Terveyspalvelujen henkilöstö- ja asiakasmäärät

Varsinais-Suomen yksityisten terveyspalvelujen henkilöstömäärä on lisääntynyt jokin verran vuo-

sina 1999–2005. Vastaavanlainen kehitys on ollut koko maassa – vuosituhannen vaihteessa 

alan yksityisellä sektorilla työskenteleviä oli noin 29 300 ja vuonna 2005 heidän määränsä 

oli kasvanut runsaaseen 35 000. Uusimpana tilastointivuonna (v. 2005) yksityisellä sektorilla 

työskenteli Varsinais-Suomessa 3 780 henkilöä. Kun tarkastellaan tilannetta eri ammattiryh-

mien mukaan maakuntatasolla, voidaan havaita, että esim. kokopäiväisten erikoislääkärien 

osuus on ollut kasvussa suhteessa lääkäreihin, joilla ei ole erikoisalaa. Myös hammaslääkä-

rien, työterveyshoitajien ja sairaanhoitajien, fysioterapeuttien, hierojien, hammashoitajien 

ja -huoltajien sekä perushoitajien henkilöstömäärät ovat olleet kasvussa tarkasteluajanjakson 

aikana. Päinvastaista kehitystä on ollut havaittavissa terveydenhoitajien, laboratoriohoitajien, 

kemistien ja psykologien osalta. Lisätietoa on liiteosuudessa (ks. liite 4). Liitteessä 6 on esitel-

ty myös henkilöstömäärätietoja (koko terveyspalvelujen toimialan osalta) ja vertailutiedoiksi 

on otettu mukaan myös julkisen sektorin henkilöstömäärätietoja (asiaa käsitellään myös lu-

vussa 4.5).

Edellisissä luvuissa esiteltiin tiiviisti, että suhteellisesti eniten yksityiset terveyspalvelut ovat 

lisääntyneet lääkärin vastaanottopalveluissa ja fysioterapiapalveluissa. Näin ollen em. palve-

lujen henkilöstö- ja asiakasmääräkehityskin on ollut kasvusuuntaista. Seuraavassa esitellään 

lyhyesti toimialojen henkilöstö- ja asiakasmääräkehitystä. Tässä yhteydessä on muistettava 

samat tietosuojakysymykset, joista mainittiin edellä sosiaalipalvelujen tilannetta käsiteltäessä. 

Kokopäivätoimisten lääkärien määrä on ollut pääsääntöisesti kasvusuuntaista kaikissa seutu-

kunnissa lukuun ottamatta Salon seutukuntaa. Esimerkiksi Turun seutukunnassa työskenteli 

yksityisellä sektorilla 209 kokopäivätoimista lääkäriä ja 781 osa-aikaista, kun vastaavat luvut 

olivat viisi vuotta aiemmin 168 ja 968. Vastaava tulos pätee myös hammaslääkäreihin. Esi-

merkiksi Turun seudulla oli vuosituhannen vaihteessa 70 kokopäivätoimista hammaslääkäriä 

ja vuonna 2005 heitä oli 86. Tosin on huomattava, että kaikissa yksityisten terveyspalvelujen 

ammattiryhmissä osa-aikaisten työntekijöiden osuus on vaihdellut melko paljon vuositasolla, 

ja esimerkiksi Vakka-Suomessa osa-aikaisten lääkärien osuus on lisääntynyt samanaikaisesti, 

kun kokopäivätoimisten osuus on säilynyt suunnilleen ennallaan. 

Kun tarkastellaan muiden terveyspalvelujen kokopäivätoimisten työntekijöiden (muut kuin 

lääkärit ja hammaslääkärit) henkilöstömääräkehitystä, voidaan havaita, että henkilöstömäärät 

ovat olleet kasvussa kaikissa viidessä seutukunnassa ja että kehitys on ollut melko tasaista 

seutukuntien välillä. Esimerkiksi Turun seutukunnassa ko. henkilöstöä oli yksityisellä sekto-

rilla yhteensä noin 1 500 vuonna 2000 ja vastaava luku oli noin 2 000 vuonna 2005. Salon 
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seutukunnassa vastaava kehitys on ollut maltillisempaa ja ko. henkilöstöä on ollut tarkaste-

luajanjaksolla keskimäärin 150. Vakka-Suomen ja Loimaan seudulla henkilöstöä oli runsaat 

100 vuonna 2005, ja kehitystä on 2000-luvulla ollut noin 30 henkilön verran. 

Kun tutkitaan asiakasmäärien kehitystä yksityisen sektorin tuottamien eri terveyspalvelujen 

osalta, voidaan havaita, että lääkärin vastaanotto- ja hammashuoltokäynnit ovat lisääntyneet 

kaikissa seutukunnissa. Valtaosa käynneistä on ollut Turun seutukunnassa, mutta niitä on ollut 

runsaasti myös Salon seudulla. Vuonna 2005 oli kirjattu 615 000 lääkärin vastaanottokäyntiä 

Turun seutukunnassa, noin 63 000 käyntiä Salon seutukunnassa, noin 19 000 Vakka-Suo-

messa ja Loimaan sekä Turunmaan seutukunnissa noin 9 000 käyntiä. Fysioterapiakäynnit 

ovat lisääntyneet pääsääntöisesti Loimaan, Salon ja Turunmaan seutukunnissa, mutta vähen-

tyneet Turun ja Vakka-Suomen seutukunnissa. Kaiken kaikkiaan fysioterapiakäynnit muo-

dostivat kaikkein suurimman osuuden yksityisten terveyspalvelujen asiakaskäynneistä niin 

maakunta- kuin seutukuntatasollakin (Turun seutukunnassa lääkärikäynnit olivat kuitenkin 

hieman tätä toimialaa yleisempiä). Muiden henkilöiden kuin lääkäreiden vastaanottokäynnit 

ovat säilyneet joko ennallaan tai vähentyneet hieman vuosituhannen vaihteen tilanteesta, kun 

tarkastellaan tilannetta seutukuntakohtaisesti. Esimerkiksi Turun seutukunnassa em. käynnit 

vuoden aikana ovat vähentyneet noin 210 000:sta noin 187 000:een käyntiin, Salon seudulla 

noin 19 000:sta noin 34 000:een käyntiin ja Vakka-Suomessa noin 8 000:sta noin 5 700:aan 

käyntiin. Turunmaalla kehitys on säilynyt tasaisena (noin 3 000 käyntiä) ja Loimaan seudulla 

on ollut kasvuakin (noin 3 400:sta noin 5 900:aan käyntiin). Laboratoriotutkimusten asia-

kasmäärät ovat lisääntyneet jonkin verran Salon, Loimaan ja Turunmaan seutukunnissa, kun 

päinvastaista kehitystä on tapahtunut Turun ja Vakka-Suomen seutukunnissa. Röntgentutki-

musten asiakasmääräkehityksissä on ollut aika paljon vaihtelua seutukunnittain. Asiakasmää-

rät ovat lisääntyneet Turun, Vakka-Suomen, Loimaan ja Turunmaan seutukunnissa, mutta 

supistuneet Salon seutukunnassa. 

4.5 Yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotanto-, yritysrakenne- ja 
työmarkkinatilanne

Tilastokeskus tilastoi muun muassa yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelutuottajien tuotan-

torakennetietoja, työmarkkinatietoja ja yritysrakennetietoja yritysten toimipaikkarekisteriin. 

Näitä tietoja on koostettu myös tämän raportin liiteosuuteen (ks. liite 6). Erot toimipaikko-

jen määrissä selittyvät pääasiassa eroilla toimialan ja toimipaikan määrittelyssä, kun verrataan 

eri tietolähteistä (Stakesin tilastot ja Tilastokeskuksen yritysrekisteri) saatavaa informaatiota. 

Stakesin lääninhallituksen rekistereihin perustuvat tilastot valittiin ensisijaiseksi esiselvityk-

sen tilastotietolähteeksi, koska lääninhallituksen rekisteri on virallinen luettelo yksityisistä 

sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajista. Stakesin tilastotietoa täydentämään valittiin myös 

Tilastokeskuksen yritysrekisteri, josta on mahdollisuus saada tietoa esimerkiksi aloittaneiden 

ja lopettaneiden sosiaali- ja terveyspalveluyritysten määristä, liikevaihdosta ja yrityskokopro-

fi ilista. Tilastokeskuksen yritysrekisteriin on tallennettu tiedot myös omissa tiloissa toimivista 

terveydenhuollon ammattilaisista. Liitteessä 6 on lisätietoa näistä Tilastokeskuksen tilastoista, 

joista esitellään pääkohtia seuraavaksi. 
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Kaiken kaikkiaan yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotanto on lisääntynyt viimeisen 

kymmenen vuoden aikana suhteellisen paljon. Myös vuosimuutoslukuja tarkasteltaessa voi-

daan havaita melko selkeän positiivisen trendin tapahtuneen viime vuosikymmen puolivälistä 

alkaen. Yksityisten terveyspalvelujen liikevaihto on kasvanut maakunnassa noin kaksinker-

taiseksi vuosina 1995–2005. Vuonna 2005 yksityisten terveyspalvelujen liikevaihto oli 162 

miljoonaa euroa. Myös sosiaalipalvelujen osalta liikevaihto on kasvanut merkittäväksi vastaa-

valla ajanjaksolla (vertaa lähtötason tilannetta). Vuonna 2005 yksityisten sosiaalipalvelujen 

liikevaihto oli 45 miljoonaa euroa. Tosin tässä yhteydessä on huomioitava selvästi erilaiset 

lähtökohtatilanteet ja tuotantovolyymit, mikä vaikuttaa merkittävästi edellä mainittujen pal-

velujen liikevaihtoon ja alojen suhteellisiin kasvuprosentteihin (liikevaihdon vuosimuutok-

siin). Yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottavuuskehitys on ollut myös kasvusuuntais-

ta vuosina 1995–2005, ja kehitys on vaihdellut enemmän sosiaalipalvelujen osalta. 

Liitteeseen 6 on koostettu myös Tilastokeskuksen yritysrekisterin määritelmän mukaisesti 

tietoja maakunnassa toimivista yksityisistä sosiaali- ja terveyspalvelujen toimipaikoista. Luvut 

poikkeavat aiemmin esitellyistä Stakesin tilastojen luvuista, mutta ne on otettu tähän ra-

porttiin vertailunäkökulmaksi ja myös sen takia, että Tilastokeskuksen yritysrekisteritiedoista 

näkyvät tiedot yksityisistä ammatinharjoittajista (tämä lisää toimipaikkojen määrää erityisesti 

yksityisellä terveyspalvelusektorilla). Tilastokeskuksen rekisteritietojen osalta voidaan havaita, 

että sosiaali- ja terveysalojen aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten määrät ovat vaihdelleet 

melko paljon vuosittain. Aloittaneiden yritysten määrä on vaihdellut 35–70:een toimipaikan 

välillä, kun taas lopettaneita yrityksiä on ollut vuosittain 27–38 kappaletta. Maakunnan so-

siaali- ja terveyspalveluyritykset ovat pääosin pieniä, muutaman henkilön työllistäviä, yrityk-

siä. Siten kaikkein yleisin ns. yrityskoko onkin 0–4 henkilön suuruiset yritykset. Yksityisistä 

terveydenhoitopalveluista näitä yrityksiä on 284 ja sosiaalipalveluista 177 toimipaikkaa. 

Yksityinen sektori työllistää yhä enemmän sosiaali- ja terveyspalvelujen ammattilaisia, mikä 

on aiemminkin tullut esille tarkasteltaessa Stakesin tilastoja. Vuonna 1995 näiden toimialo-

jen työllisten määrä oli Tilastokeskuksen rekisteritietojen mukaan runsaat 4 800 henkilöä, 

kun vastaava luku oli noin 9 400 kymmenen vuotta myöhemmin. Samanaikaisesti alan työt-

tömyys on laskenut selvästi. Alan henkilöstömäärät ovat olleet siis kasvussa (ks. myös Stakesin 

tilastoihin perustuvat tiedot). Huomioitavaa on, että yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen 

henkilöstömäärän keskimääräinen vuosimuutos on vaihdellut selkeästi enemmän sosiaalipal-

veluissa verrattuna terveyspalvelujen tilanteeseen. (vertaa liitteiden 3 ja 4 tietoihin.)

4.6 Työelämän ja työmarkkinoiden tulevaisuus Varsinais-Suomessa

Varsinais-Suomessa tapahtuvaa työelämän ja työmarkkinoiden ennakointia on valmisteltu 

koulutustarjonta 2012 -hankkeessa. Kansallisella tasolla työskentelyprosessia johtaa Opetus-

hallitus (MITENNA-malli, perus-ura) ja maakuntatasolla työtä koordinoi Varsinais-Suomen 

liitto. Tällä hetkellä, heinäkuussa 2007, on saatu valmiiksi eri toimialoja käsittävät toimi-

alaennusteet sekä ammattien poistuma-arviot, ammattirakenne-ennusteet vuoteen 2020 ja 

laskelmat uusista avautuvista työpaikoista. (Esim. Marttinen 2007.)
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4.6.1 Poistumat sosiaali- ja terveysalojen ammateista ja uuden työvoima tarve

Vuonna 2004 työllisten määrä Varsinais-Suomessa oli yhteensä 195 348 henkilöä ja sen on 

arvioitu kasvavan vuoteen 2020 mennessä peruskehityksessä 204 476 henkilöön ja tavoite-

kehityksessä 210 387 henkilöön. Peruskehityksessä työllisten määrän osuus vuodesta 2004 

vuoteen 2020 kasvaa kaikkein eniten terveydenhuoltopalveluissa (7,62 % −> 8,99 %) ja 

sosiaalipalveluissa (7,51 % −> 8,86 %). Varsinais-Suomen v. 2004 työvoiman poistuma vuo-

teen 2020 mennessä on yhteensä 87 220 henkilöä (41,06 % työvoimasta). Näistä vanhuus-

eläkkeelle siirtyy 41 885, työkyvyttömyyseläkkeelle 38 608 ja kuolleisuus on 6 728 henkilöä. 

Työvoiman poistuma muodostuu työllisten poistumasta (79 450 henkilöä) ja työttömien 

poistumasta (7 770 henkilöä). (Ammattirakenne- ja toimialaennustetiedot 2007.)

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattien eläkepoistumista ja toimialoille avautuvista työpai-

koista laaditut ennusteet Varsinais-Suomen osalta vuodelle 2020 (MITENNA -07, perusura) 

havainnollistavat, että uuden työvoiman tarve on erityisen suurta molemmilla toimialoilla. 

Uuden osaavan työvoiman tarve on suurta erityisesti seuraavien ammattiryhmien osalta: so-

siaalialan työntekijät ja ohjaajat, sairaanhoitajat ja muut terveydenhoidon asiantuntijat sekä 

perus- ja lähihoitajat. Vertailutiedoksi kuvioon 3 otettiin myös opetusalan ammattirakenne-

ennustetietoja Varsinais-Suomen osalta (ks. kuvio 3).

 

Kuntien eläkevakuutus on tutkinut kunta-alan eläkepoistumia (ks. kuvio 4). Tutkimuksessa 

laaditut eläkepoistumaennusteet kuvaavat vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeille siirtyviä hen-

kilöitä vuosina 2008–2025. Ennuste on laskettu virka- ja työsuhteisista sekä vakinaisista että 

Kuvio 3. Avautuvat työpaikat, poistuma 2004�2020 ja kysynnän muutos sosiaali- ja terveysalojen 
ammattiryhmien osalta Varsinais-Suomessa (Lähde: Opetushallitus 2007, ammattirakenne-ennustetie-
dot 2007)



35

määräaikaisista työntekijöistä, jotka ovat olleet KuEL- tai VaEL-vakuutettuja 31.12.2005. 

Kaikkein suurinta kunta-alan eläkepoistuma on seuraavissa sosiaali- ja terveysalojen ammat-

tiryhmissä: sosiaali- ja terveydenhuoltoalan johtajat, osastonhoitajat, perhepäivähoitajat, ko-

dinhoitajat ja kodinavustajat, sairaala- ja hoitoapulaiset, laboratoriohoitajat ja terveydenhoi-

tajat. Näiden ammattiryhmien osalta eläkkeelle siirtyy noin 60–70 % vuoden 2005 lopun 

työntekijämääristä vuosina 2008–2025. Myös tässä yhteydessä vertailutiedoksi kuvioon 4 

otettiin mukaan kuntasektorin opetusalan eläkepoistumaennustetietoja. 

Liitteessä 7 on esitelty kunta-alan eläkepoistumatietoja seutukuntakohtaisesti joidenkin kaik-

kein yleisimpien sosiaali- ja terveysalojen ammattiryhmien osalta. Seutukuntatarkasteluihin 

on otettu mukaan vertailutiedoiksi myös kuntasektorin opetusalan eläkepoistumaennustetie-

toja. Tutkimusraportti on saatavilla Kuntien eläkevakuutuksen verkkosivuilta (http://keva.fi /) 

kohdasta julkaisut. 

4.6.2 Työvoiman ja koulutuksen tarve -tutkimusten tuloksia 

Varsinais-Suomen TE-keskuksessa on toteutettu Työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimuksia 

(Tktt) haastattelemalla alueen keskeisten toimijoiden avainyrityksiä. Haastatteluissa selvite-

tään esimerkiksi yritysten arvioita työvoiman lyhyen aikajänteen määrällisistä ja laadullisista 

kehitysnäkymistä, koulutustarpeista, osaamisen muutoksista, rekrytointiongelmista ja uu-

sista verkostoitumis- ja yritysideoista. Maakunnan alueen työvoimatoimistot haastattelivat 

vuonna 2004 sosiaali- ja terveydenhuollon yrityksiä (yhteensä 84 toimipaikkaa) ja vuonna 

2005 sekä julkisen että yksityisen sektorin sosiaalihuollon palvelujen tuottajia (yhteensä 82 

Kuvio 4. Kunta-alan eläkepoistumatietoja Varsinais-Suomesta v. 2008�2025 (Lähde: Kuntien eläkeva-
kuutus 2007)
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toimipaikkaa). Asiantuntijaraadit analysoivat haastatteluaineistoa, laativat SWOT-analyysin 

ja tuottavat toimenpide-ehdotuksia kyseisen toimialan kehittämiseksi. (Ks. lisää Marttinen 

2004; Marttinen 2005.) Keväällä 2007 alueen työvoimatoimistot haastattelivat julkisen ja 

yksityisen sektorin terveydenhuollon toimipaikkoja. Syksyllä järjestetään asiantuntijaraati ja 

tuloksista raportoidaan vuoden 2007 lopussa (Marttinen 2007). 

Vuosien 2004 ja 2005 Tktt-haastattelutulosten perusteella työvoimaa ilmoitti lisäävänsä joko 

välittömästi tai lähiaikoina (tässä vuoden sisällä) suurin osa haastatelluista toimipaikoista. 

Uuden työvoiman lisäystarpeet kuvastivat samoja seikkoja kuin vuonna 2007 tehdyissä kan-

sallisissa ja alueellisissa ammattirakenne-ennusteissa. Vuonna 2004 haastattelujen perusteella 

tarvittaisiin lisää sairaanhoitajia, perushoitajia, erikoissairaanhoitajia, yleis- ja erikoislääkä-

reitä, lähihoitajia, sairaala-apulaisia ja sosiaalityöntekijöitä. Useiden ammattiryhmien osalta 

haastateltujen toimipaikkojen edustajat kaipasivat vielä ammattilaisilta lisäosaamista esimer-

kiksi ikääntyneiden parissa tehtävästä työssä, ruotsin kielen taitoa kaksikielisillä alueilla sekä 

kiinnostuneisuutta ennalta ehkäisevästä työstä, muun muassa viriketoiminnasta ja yhteisölli-

sistä työmuodoista. (Ks. lisää Marttinen 2004; Marttinen 2005.)

Vuosien 2004 ja 2005 haastatteluyhteenvetojen perusteella voitiin määritellä koulutustarpeita 

sosiaali- ja terveydenhuollon seuraavilla osa-alueilla: asiakaspalvelussa, atk-taidoissa, kielitai-

doissa sekä tiimityöskentelytaidoissa. Koulutustarpeet kytkeytyvät läheisesti yleiseen yhteis-

kunnalliseen muutokseen: osaksi asiakaskuntarakenteen muutokseen ja monipuolistumiseen, 

osaksi uusien työmenetelmien ja teknologioiden käyttöönottoon. (Ks. lisää Marttinen 2004; 

Marttinen 2005.) 

Vuonna 2005 haastattelujen perusteella 67 % toimipaikoista ilmoitti, että heillä on ollut rekry-

tointiongelmia, kun vastaava luku oli 48 % vuotta aiemmin tehdyissä haastatteluissa. Vuoden 

2004 haastattelujen perusteella eniten pulaa koettiin olevan ammattitaitoisista sairaanhoitajista 

(73 henkilöä), perushoitajista (52), lääkäreistä (12) ja lastentarhanopettajista (10). Seuraavan 

vuoden sosiaalihuollon toimialaan keskittyneissä haastatteluissa eniten pulaa koettiin olevan 

ammattitaitoisista lastenhoitajista (53 henkilöä), lastentarhanopettajista (32), perushoitajista 

(18), lasten päivähoitajista kodeissa (14) ja erityislastentarhanopettajista (14). Kaikkein tär-

keimmiksi rekrytointiongelmien syiksi vastaajat mainitsivat ammattitaitoon ja henkilökohtai-

siin ominaisuuksiin liittyvät syyt. (Ks. lisää Marttinen 2004; Marttinen 2005.) 

Haastatellut varsinaissuomalaiset sosiaalihuollon toimipaikat (v. 2005) ilmoittivat, että seu-

raavan kahden vuoden aikana eläkkeelle siirtyy 74 henkilöä, mikä oli 2,4 % kyseisten toi-

mipaikkojen työvoimasta. Koko toimialaan suhteutettuna eläkkeelle siirtyy 367 henkilöä 

vastaavana ajanjaksona. Vuonna 2004 tehdyissä maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon 

työnantajahaastatteluissa vastaajat ilmoittivat, että eläkkeelle siirtyy seuraavan kahden vuo-

den kuluessa 382 henkilöä, mikä on viisi prosenttia toimipaikkojen työvoimasta. 

Tktt-haastatteluissa tiedusteltiin myös verkottumis- ja yritysideoita, joista koontia seuraavassa:

• Toivotaan yhteistoimintaa ja esimerkiksi yhteisiä koulutuksia eri alojen yrittäjien kanssa.

• Kaivataan lisää yhteistyön monipuolistamista kuntien, kolmannen sektorin, seura-

kuntien sekä oppilaitosten välillä.
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• Toivotaan samantyyppistä toimintaa harjoittavien yritysten välisen yhteistyön kehittä-

mistä. (Marttinen 2005.)

4.7  Varsinais-Suomen hanketoiminta hyvinvointipalvelurakenteen ja 
-liiketoiminnan kehittämisessä

Esiselvitysraporttia varten kartoitettiin myös maakunnan hanketilannetta hyvinvointipalvelu-

rakenteen ja -liiketoiminnan kehittämiseen liittyen. Tietoa kerättiin kansallisesta fi mos-han-

kerekistristä ja Raha-automaattiyhdistyksen hanketietokannasta toukokuussa 2007. Täyden-

tävää hanketietoa kartoitettiin lisäksi seudullisten kehittämiskeskusten ja viiden seutukunnan 

ns. keskuspaikkakuntien nettisivuilta saatavilla hanketiedoilla. Fimos-rekisteriin on tallen-

nettu niiden hankkeiden tiedot, joita rahoittavat kansalliset eri viranomaistahot (esimerkiksi 

ministeriöt ja maakuntaliitot). Edellä mainitussa hankerekisterissä hankkeet oli luokiteltu eri 

teemojen mukaan. Raporttia varten hyödynnettiin pääasiassa seuraavia teemoja: 1.) yritysten 

toimintaympäristön kehittämiseen ja 2.) hyvinvointiin, hyvinvoinnin edistämiseen ja syrjäy-

tymisen ehkäisemiseen liittyvät hankkeet, joissa oli mukana palvelurakenteen kehittämistä. 

RAY:n hanketietokannasta keskityttiin tarkastelemaan niitä varsinaissuomalaisia hankkeita, 

jotka olivat saaneet rahoitusta paikallisten ja alueellisten palvelujärjestelmien ja -kokonai-

suuksien kehittämiseen. Hankkeet on ryhmitelty liitteeseen 8 siten, että ensin on listattu 

käynnissä olevat hankkeet ja tämän jälkeen päättyneet projektit. (Ks. lisää liite 8 A ja liite 8 

B.)

Hankkeita löytyi kaiken kaikkiaan 35, joista viisi liittyi yritysten toimintaympäristön kehit-

tämiseen ja loput yleisesti hyvinvointiin, sen edistämiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen 

siten, että hankkeiden tarkoituksena on palvelurakenteiden kehittäminen. Osa tarkastelun 

kohteena olevista hankkeista on käynnissä, osa on päättynyt. Suurin osa hankkeista oli jul-

kisen sektorin toimijoiden, pääosin kuntien, koordinoimia ja toteuttamia projekteja. Raha-

automaattiyhdistyksen rahoittamia hankkeita toteuttivat järjestöt ja yhdistykset yhteistyössä 

julkisen sektorin toimijoiden kanssa. Eniten hankkeita toteutettiin Turun ja Salon seutukun-

tien alueella. Hankkeet olivat pääsääntöisesti keskittyneet yhden kunnan tai seutukunnan 

alueelle: vain muutamaa hanketta toteutettiin maakunnassa tai koko maassa. (Ks. lisää liit-

teistä 8 A ja 8 B.)

Yritysten toimintaympäristön kehittämiseen liittyvistä hankkeista suurin oli kansallinen 

niin sanottu hoivayrittäjyys-hanke, jolla oli oma osahankkeensa myös Varsinais-Suomessa. 

Hankkeen tavoitteena oli luoda sosiaali- ja terveysalan valtakunnallinen palveluhakemisto 

ja tietopankki, jossa olisi helppokäyttöinen yritysrekisteri sähköisessä muodossa alan yrittä-

jille, kunnille sekä yksityisille palvelujen tuottajille. Tähän liittyen oli myös Hoivayritysten 
laatu-, tietotekniikka- ja turvallisuusvalmennus ja konsultointi -hanke, jonka tavoitteena oli 

em. yritysten henkilöstön osaamisen kehittäminen. Turun ammattikorkeakoulu koordinoi 

hankkeita. Turun aikuiskoulutuskeskuksen vetämässä Kotipalvelualojen pienyritysten laatu- ja 
kehitys -hankkeessa tavoitteena oli lisätä kehittämis- ja laatutyötä yrityskentällä: tukea työssä 

kehittymistä ja jaksamista sekä kumppanuusverkostoja. Kuntien kilpailuttamisosaamisen ja 
vastaavasti hoivayritysten tarjousosaamisen kehittämiseen oli myös oma hankkeensa, jota to-



38

teutti Turun AMK:n täydennyskoulutus- ja palvelukeskus Turun seutukunnassa. (Ks. lisää 

liitteistä 8 A ja 8 B.)

Hyvinvointipalvelurakenteen kehittämiseen liittyvät hankkeet ovat olleet teemoiltaan ja laa-

juudeltaan varsin erityyppisiä. Näitä hankkeita ovat toteuttaneet useimmiten julkisen sekto-

rin toimijat (kunnat, oppilaitokset tai kehittämiskeskukset), mutta joukossa on ollut myös 

kolmannen sektorin toteuttamia hankkeita. Osassa hankkeista on keskitytty lasten, nuorten 

ja lapsiperheiden hyvinvointipalvelurakenteen kehittämiseen (esimerkiksi Lastensuojelun si-
jaishuollon kehittäminen Varsinais-Suomessa -hanke, lasten, nuorten ja perheiden talo -hanke 

ja HARAVA-hanke) monitoimijaisesti, kun taas osassa painopisteenä ollut teknologisten rat-

kaisujen kehittäminen (esimerkiksi Turun kaupungin Wellcom-hanke) tai ikääntyvän väestön 

itsenäisen suoriutumisen tukeminen (esimerkiksi InnoELLI Senior 2006–2007 puitteissa to-

teutettavat Saaristo ELLI- ja Digame-hankkeet). Hyvinvointipalvelurakenteen kehittämiseen 

laajasti ymmärrettynä voidaan määritellä kuuluvan myös työllistymisen edistämiseen liittyvät 

hankkeet, joita ovat olleet esimerkiksi Uudessakaupungissa toteutettu Kasimajakasta Palvelu-
keskukseksi -hanke. (Ks. lisää liitteistä 8 A ja 8 B.)

Kaiken kaikkiaan hyvinvointipalvelurakenteen kehittämiseen liittyvä hanketoiminta on ol-

lut suhteellisen vireää ja monipuolista (vertaa teemoja ja kohderyhmiä). Näin ollen olisikin 

tärkeää, että eri hankkeissa kokeillut, ja mahdollisesti myös mallinnetut, hyvät käytännöt 

saataisiin levitettyä maakuntaan. Tämä lisäisi edelleen eri toimijoiden tietoisuutta toisistaan, 

edistäisi verkostoitumista ja mahdollistaisi uudenlaisten palvelujen ja -konseptien sekä teknis-

ten ja sosiaalisten innovaatioiden kehittämisen. 
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HYVINVOINTITOIMIALAN 
KEHITTÄMINEN JA SUOMALAISIA 
HYVINVOINTIKLUSTERIMALLEJA

5.1 Asiantuntijoiden näkemyksiä hyvinvointitoimialan kehittämisestä

Hyvinvointiklusterityöskentelyssä tai vastaavanlaisessa hyvinvointisektorin kehittämis-

työssä mukana olleita henkilöitä haastateltiin kevään 2007 aikana. Tarkoituksena oli 

kartoittaa toimijoiden näkemyksiä ja kokemuksia hyvinvointiklustereista ja vastaavanlaisista 

hyvinvointisektorin kehittämistyössä käytetyistä yhteistyömuodoista. Haastateltavilla (yh-

teensä seitsemän henkilöä) oli usean vuoden kokemus alalta, ja he työskentelivät haastattelu-

hetkellä muun muassa Kuntaliitossa, Stakesissa, Tekesissä ja TE-keskuksessa. Tiedonkeruus-

sa käytettiin teemahaastattelumenetelmää ja haastattelut suoritettiin puhelinhaastatteluina. 

Haastatteluteemat koskivat hyvinvointiklusteritoiminnan (ja yleisestikin hyvinvointialan ke-

hittämistyön) käynnistystä, varsinaista toimintaa ja hyviä käytäntöjä. Seuraavaksi esiteltävässä 

tiivistelmässä tuloksia raportoidaan hyvinvointiklusterityyppisen toiminnan näkökulmasta, 

mutta viitataan myös muihin vastaaviin yhteistyömuotoihin erityisesti kuvailtaessa hyviä käy-

täntöjä. Raportin liitteessä 9 on teemahaastattelurunko. 

5.1.1 Hyvinvointiklusteritoiminnan käynnistysvaihe

Haastateltavat määrittelivät hyvinvointiklusterin hyvin pitkälti samankaltaisesti kuin aiem-

missa raporteissa olleet klusterimääritelmät. Esimerkiksi Koivukankaan ja Valtosen (1995) 

mukaan hyvinvointiklusteri muodostuu sellaisista organisaatioista, joiden välittömänä ta-

voitteena on ihmisten hyvinvoinnin edellytysten luominen tai tähän liittyvä tutkimus-, ke-

hitystyö-, palvelu- tai tuotannollinen toiminta. Hyvinvointiklusterin keskeisiksi toimijoiksi 

haastatellut luettelivat muun muassa julkiset ja yksityiset palvelujen tuottajat, kouluttajat, 

tutkimusorganisaatiot, teknologia- ja teollisuusyritykset sekä palvelujen käyttäjät (esim. Vir-

tanen & Hernesniemi 2005). Hyvinvointiklusterin avulla on mahdollista systemaattisesti 

tarkastella näiden erilaisten ja erilaisiin tavoitteisiin pyrkivien tahojen (tutkimuksen, teolli-

suuden ja palvelujen) keskinäisten suhteiden ja riippuvuuksien dynamiikkaa sekä muutosta. 

Klusterin tai vastaavanlaisen yhteistoimintamallin käsite mahdollistaa lisäksi verkostosuhtei-

den tietoisen rakentamisen verkostoitumisen ja yhteistoiminnan hyötyjen systemaattiseksi 

hyväksikäyttämiseksi. 

Haastatteluista ilmeni, ettei hyvinvointipalvelujen kehittämistyössä pidä rajata näkökulmaa 

ainoastaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimijakenttään, jotka perinteisesti mielletään hy-

vinvointipalvelujen tuottajiksi. Kehittämisessä tulisi huomioida hyvinvointipalvelujen käsite 

laajemmin: sosiaali- ja terveyspalvelujen lisäksi myös kulttuuri-, liikunta-, viihde- ja vapaa-

5
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aika- sekä em. alojen teknologiaan liittyvät palvelut (esimerkiksi teollisuus ja sisällöntuotan-

to). Siten hyvinvointiklusteria ja/tai hyvinvointipalvelujen kehittämismallia pitäisi käsitellä 

parvena erilaisia ns. hyvinvointiklustereita, joilla jokaisella on oma sisältönsä. 

Hyvinvointiklusterin muodostamis- ja toiminnan käynnistämisvaiheessa on keskeistä, että 

mukaan saadaan aktiivisia toimijoita eri sektoreilta. Klusterin ns. ytimen muodostaisivat 

hyvinvointipalvelujen tuottajat: yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin edustajat. Yri-

tysten roolia pidettiin tärkeänä. Näiden toimijoiden lisäksi haastatteluissa nostettiin esille 

seuraavia keskeisiä toimijoita: aluehallinto (maakuntaliitto, työvoimahallinto), sairaanhoi-

topiiri, klusterin toiminta-alueen oppilaitosverkosto, Kela ja kolmannen sektorin edustajat. 

Haastatteluissa tuli vahvasti esille eri asiakasnäkökulmien esille tuominen: miten kansalainen 

ja/tai palvelujen käyttäjä on mukana hyvinvointipalvelujen kehittämistoiminnassa. Hyvin-

vointiklusterityöskentelyssä kannattaa haastateltavien mukaan miettiä myös olemassa olevan 

verkoston mahdollisuuksia ja lähteä miettimään sen pohjalta jatkoa ja varsinaista hyvinvoin-

tiklusterin tai vastaavan yhteistyömallin muodostamista esimerkiksi jo sen olemassa olevan 

yhteistyöryhmän pohjalta. 

Haastateltavat kokivat, että hyvinvointiklusteria muodostettaessa tarvitaan erityyppistä taus-

tamateriaalia. Osa aineistosta on kerättävissä etukäteen, mutta osa tietotarpeista syntyy vasta 

itse yhteistyöprosessin käynnistyttyä. Tausta-aineisto olisi pääosin tilasto- ja rekisteriaineistoa 

sekä haastattelujen tai kyselyjen kautta kerättävää aineistoa ja sisältäisi tietoa seuraavista ai-

hepiireistä:

• nykytilatietoa hyvinvointipalvelujen tuottajista (tietoja palvelutuotannosta ja toimi-

joista: mille aloille on syntynyt palveluja ja millaisia)

• nykytila- ja tulevaisuustietoa hyvinvointiklusterin toimintaympäristöstä (väestö- ja 

aluerakenteesta, huoltosuhteesta, muuttoliikkeestä, elinkeinorakenteesta, työllisyydes-

tä, työttömyydestä ja sosiaalisista olosuhteista)

• tietoa yritysten tulevaisuudennäkymistä, haasteista, kasvuodotuksista, toiminnan pri-

oriteeteista ja pullonkaulakohdista.

Hyvinvointiklusterin tausta-aineistolla tulee olla konkreettista lisäarvoa klusterityöskentelyl-

le: se perustelee klusterin muodostamisen tärkeyden ja merkityksen. Haastatteluissa koros-

tettiin myös sitä, että klusterin muodostamisvaiheessa on tärkeää nostaa esille eri toimijoi-

den toimintaperiaatteet, joiden perusteella määriteltäisiin se ympäristö, jossa toimitaan ja 

sen tiedon pohjalta pitäisi lähteä rakentamaan klusteria. Tausta-aineisto toimii tietyllä tapaa 

keskustelujen käynnistäjänä, ja sen perusteella klusterin ydintoimijoiden tulee voida valita ns. 

avainpalveluja, joiden pohjalta voidaan yhteistyötä synnyttää ja kehittää. 

Haastattelujen perusteella klusterin rakentuminen pitäisi muodostua osallistavan proses-

sin kautta – kyse on prosessista, jossa on oleellista järjestelmällinen ja vähittäinen klusterin 

muodostaminen. Haastatteluissa tuli esille se, että aloitustilaisuus kannattaisi järjestää isona 

avoimena seminaarina, jossa olisi erilaisia workshop-tyyppisiä työryhmiä. Keskeistä on saada 

ensimmäiseen tapaamiseen ns. avaintoimijoita yhteen, minkä jälkeen ryhdyttäisiin työstä-

mään yhteistä klusteriohjelmaa: suunnitteluvaiheessa asetetaan jo tavoitteet pitkän aikavälin 



41

toiminnalle. Ryhmätyöskentelyn aikana voitaisiin käydä läpi hyvinvointiklusterin taustama-

teriaalia. Tiimi- ja työpajatyöskentelyä pidettiin muutoinkin toimivana työskentelymuotona. 

Vastauksista korostui, että työpajatyöskentelyn tulee olla tavoitteellista ja hyödyllistä toimin-

taa eri toimijoille klusterin muodostamisen eri vaiheissa. Tärkeää on myös, että jokainen 

kokoontumiskerta on huolellisesti valmisteltu. Yrityssektorin edustajien osallistumista tilai-

suuksiin pidettiin keskeisenä klusteriprosessin etenemisen kannalta. 

Klusterin muodostamisvaihe riippuu pitkälti siitä, kuinka moni taho osallistuu klusterin 

muodostamisprosessiin ja miten hyvin eri toimijat tuntevat entuudestaan toisensa ja millaista 

yhteistyötä he ovat aiemmin tehneet. Haastateltavien mukaan klusterin muodostamisvaihe 

kestää useimmiten noin vuoden. Haastatteluissa korostui se, että jos ennen klusterin muo-

dostamisvaihetta on kerätty tausta-aineistoa ja asiaa on muutoinkin valmisteltu (toiminnan 

aloittamisesta tiedottaminen), niin klusteri voidaan muodostaa muutamien kuukausien ai-

kana. 

Haastateltavat nostivat esille myös joitakin muita toiminnan käynnistymisvaiheessa huo-

mioitavia asioita. Klusterityöskentelyyn osallistuvien eri toimijatahojen tulee olla sitoutuneita 

prosessiin ja työskentelyn eri vaiheissa olisi huomioitava selvästi hyvinvointipalvelujen kehittä-

misnäkökulma, mikä merkitsee eritoten uusien innovaatioiden löytämistä ja jatkojalostamis-

ta yhteisöllisesti. Muodostumisvaiheessa on myös oleellista, että klusteri on selkeästi rajattu, 

mutta samalla on kuitenkin kyetty tunnistamaan ne rajapinnat (ns. lähi- ja tukialat), joiden 

kanssa syntyvä hyvinvointiklusteri on tekemisissä ja joita se tarvitsee toimiakseen yhteiskun-

nassa. Haastatteluista nousi esille myös klusteritoiminnan rahoitus: millaisella rahoituksella 

toimintaa voidaan ylläpitää ja kehittää sekä mitkä olisivat mahdollisia rahoituskeinoja. 

5.1.2 Klusteritoiminta ja -työskentely käytännössä

Klusterin toiminta riippuu hyvin pitkälti klusterin tavoitteista ja yhteistyöverkostoista. Käy-

tännön hyvinvointiklusteri on johtamistyötä, koordinointia. Klusteritoiminnan keskeinen 

tehtävä on luoda ja kehittää yhteistyötä ja erilaisia kumppanuusmuotoja. Tehokas hanke-

työskentely (suunnittelu-, toteutus- ja arviointivaiheet, eri rahoituslähteiden monipuolinen 

hyödyntäminen) on tärkeää ja se, että viestitään niistä konkreettisista hyödyistä, joita eri 

toimenpiteillä (esimerkiksi hankkeilla) on saatu aikaan. 

Haastateltavilta tiedusteltiin myös klusterin toimintojen vastuuttamista eri tahoille ja klus-

terin koordinoinnin järjestämisestä. Klusterin toiminnot ovat seurausta järjestäytymisestä ja 

klusterin johtamisprosessista. Kun edellä mainitut toiminnot on priorisoitu ja hankkeistettu 

sekä toimijatiimit muodostettu, sovittaisiin vastuunjakokysymyksistä. 

Klusteria koordinoivana tahona tulisi olla joustava organisaatio, jossa toimintaan saadaan 

riittäviä henkilöstöresursseja. Haastateltavat olivat vahvasti sitä mieltä, että hallinnointi tulisi 

olla yhden toimijatahon vastuulla ja että erilaisissa klusteritoiminnoissa (esimerkiksi kehittä-

mishankkeissa) vastuuta jaettaisiin eri toimijoille substanssi- ja erityisosaamisalueiden mu-

kaisesti. Koordinaattori hallinnoi klusterin prosessimaista toimintaa: se on tiedonvälittäjä, 
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fi ltteri, kompromissien tekijä siten, että kuitenkin oleelliset asiat säilyvät esimerkiksi hank-

keistettaessa jotain ideaa. Haastattelujen mukaan klusteria koordinoivan tahon valinnassa 

tulee huomioida toimijoiden toimivaltarajoitteet ja jääviyskysymykset (erityisesti klusteritoi-

minnan hankerahoituksen hakuprosessin yhteydessä). Seuraavia esimerkkejä mainittiin koor-

dinoivista tahoista: maakuntaliitto, TE-keskus, yrittäjäjärjestö, maakunnan suuri kaupunki, 

sairaanhoitopiiri ja alueellinen kehittämisyhtiö.

Haastatteluissa tuotiin esille hyvin erilaisia tekijöitä, sekä klusterin sisäisiä että ulkoisia te-

kijöitä, jotka vaikuttavat klusterin toimintaan. Haasteltavat näkivät, että klusteritoimintaan 

vaikuttavat tuottavuuden kehittyminen ja innovaatiotoiminta. Julkisen vallan vahvistavat lait 

ja hallintokäytänteet muodostavat tietyt puitteet, joiden rajoissa innovaatioita sallitaan otet-

tavan käyttöön. Haastattelujen perusteella myös muualla toteutetut hyvinvointiklusterikäy-

tänteet vaikuttaisivat Varsinais-Suomen hyvinvointiklusterin (tai vastaavanlaisen hyvinvoin-

tipalvelujen kehittämismallin) toimintaan ja kehittymiseen. Hyvinvointiklusteritoimintaan 

vaikuttavat keskeisesti myös asiakasrajapintaan liittyvät seikat: palvelutarpeiden muutokset, 

hyvinvointiklusterialojen työvoiman saatavuuskysymykset ja monikulttuurisuuden kehitty-

minen yhteiskunnassamme. 

Hyvinvointiklusterin ns. sisäisiksi toimintaan ja sen kehitykseen vaikuttaviksi tekijöiksi 

mainittiin toimijoiden (erityisesti ydintoimijoiden) sitoutuminen, klusterin käytössä olevat 

resurssit (rahoitus, henkilöstö ja aika) sekä kyky nähdä ja konkretisoida klusterin tehtävät 

esimerkiksi hankkeiksi. Vastauksista nousi esille myös se, miten klusteri pystyy edelleen ver-

kottumaan laajempiin yhteyksiin, miten sitä johdetaan ja miten työskentely kaiken kaikkiaan 

rakennetaan. Refl ektoivaa ja arvioivaa työotetta pidettiin tärkeä yhteistyömallin työskentely-

muotona. 

5.1.3 Hyvinvointitoimialan hyvät käytännöt

Asiantuntijat tarkastelivat klusteritoiminnasta saatuja hyötyjä ja hyviä käytänteitä eri näkö-

kulmista ja peilasivat tietoa omiin kokemuksiinsa. Vastaajien mukaan klusterien hyödyiksi voi-

daan seuraavia asioita:

• Syntyy uusia innovaatioita ja niiden myötä syntyy uutta yritystoimintaa.

• Muodostuu uusia asiakaskontakteja.

• Toimijoiden välinen verkottuminen lisääntyy: syntyy uusia yhdessä tekemisen malleja.

• Tiedon vaihtaminen, osallistuminen ja osaaminen lisääntyvät yhteistyössä mukana 

olevien toimijoiden keskuudessa.

• Yhteistyö ja -toiminta ovat järjestäytyneempää toimintaa kuin aiemmin.

• Tiivistyneen yhteistyön kautta muodostuu myös vertaistukiverkostoja hyvinvointipal-

velujen tuottajien välille.

• Itse klusterilähestymistapa on parempi verrattuna hierarkkiseen toimiala-ajatteluta-

paan (esimerkiksi se on avannut heterogeenisemman ja laaja-alaisemman lähestymis-

tavan hyvinvointipalveluihin sekä tuonut markkinaehtoisen tuottamisen ja kehittä-

mistyön perinteisten hyvinvointipalvelujen pariin).

• Teknologia on huomioitu klusterityyppisessä kehittämisessä.
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• Isomman yhteenliittymän on helpompi löytää yhteistyötahoja ja se ei ole niin haa-

voittuvainen (esimerkiksi hankerahoitushakutilanne).

• Klusteritoiminnalla hyvinvointia voidaan huomioida ja tuoda esille konkreettisemmin 

muun muassa alue- ja osaamiskeskusohjelmatyöskentelyssä.

Vastaajat nostivat esille myös useita esimerkkejä ns. hyvistä klusterikäytänteistä tai vastaavan-

laisista hyvinvointipalvelujen kehittämiseen liittyvistä toimenpiteistä. Haastateltavat toivat 

esille eri puolilla maatamme tehtyä hyvinvointiklusterityötä ja/tai vastaavaa kehittämistoimin-

taa, jossa on korostunut yhteistoiminnallisuus. Näitä ovat olleet esimerkiksi aluekeskusohjel-

man puitteissa tehty hyvinvointisektorin yhteistoiminnallinen kehitystyö (esimerkiksi Porin, 

Lahden ja Oulun seutukunnissa), osaamiskeskusohjelmakaudelle tehtävä hyvinvointiklusteri-

työ (Kuopio toimii koordinaattorina), Tekesin FinnWell-ohjelma, Varsinais-Suomen koordi-

noima InnoELLI-Senior-ohjelma, Cluster in motion -hanke ja Suomen lääkeklusteri.

Yhteenvetona asiantuntijat mainitsivat vielä seuraavia seikkoja hyvinvointiklusteritoimintaan 

ja/tai vastaavanlaiseen hyvinvointipalvelujen kehittämiseen liittyen: 

• Verkottuminen useiden toimialojen kesken on tärkeää: erityisesti uusien hyvinvointi-

palvelukonseptien luomisessa.

• Verkottumista maantieteelliset rajat ylittäen on edistettävä.

• Klusteritoiminnan organisoitumisella ja johtamisella on keskeinen rooli työskentelys-

sä.

• Klusterin toimintasuunnitelman tulee sisältää selkeät tavoitteet, toiminnot ja vaiheis-

tukset, vastuunjakokysymykset ja toiminnan seurannan.

• Tilaaja–tuottaja-suhteen kehittyminen.

• Klusterin ns. lähialat ja tukialat sekä se osuus toimintaympäristöstä, joka luo kilpailu-

kykyä yhteistoiminnalle, tulisi huomioida myös yhteistoiminnassa.

5.2 Suomalaisia hyvinvointiklustereita ja hyvinvointialan kehittämismalleja

Maassamme on kehitetty hyvinvointipalveluja vuosikymmenten ajan ja klustereihin perus-

tuvaa kehittämistyötä on tehty jo 1990-luvulta lähtien. Aineistona on käytetty alan kirjalli-

suutta ja internetsivustoja. Hakuja on tehty asiasanoilla kirjaston tietokannoista ja internet-

aineistoon on perehdytty vastaavalla tavalla käyttäen sähköisiä hakupalvelimia. Seuraavassa 

on esitetty tiivistelmä kehittämismallien piirteistä. Liitteeseen 10 on kerätty yksityiskohtai-

sempaa tietoa kehittämisen malleista.

5.2.1 Kehittämistoimintojen taustat, ydintoimijat ja toiminnot

Kehittämistoiminta on kytketty useimmiten erilaisiin kansallisiin, alueellisiin tai paikallisiin 

strategioihin ja kehittämisohjelmiin, sitä on tehty muun muassa alue- ja osaamiskeskusoh-

jelmien puitteissa. Siitä huolimatta kehittämistoiminnalla näyttää usein olevan oma erillinen 

ohjelmansa, jossa konkretisoituvat visio, tavoitteet ja kehittämisen kohteena olevat teemat 
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hyvinvointitoimialalta. Osa hyvinvointipalvelujen kehittämistoimista ja/tai klustereista on 

saanut alkunsa erilaisesta selvitys- ja ennakointityöskentelystä, jota ovat koordinoineet useat 

toimijat (esimerkiksi jokin kunta, maakuntaliitto tai TE-keskus). Osa kehittämistoimista on 

lähtenyt liikkeelle yksittäisestä hankkeesta, mutta on sen jälkeen laajentunut ja kehittynyt yh-

teistoimintamalliksi ja/tai klusteriksi (esimerkiksi Satakunnan hyvinvoinnin keskus). Hyvin-

vointipalvelujen kehittämismalliesimerkkejä on ympäri Suomea. Toiminnallisesti pisimpään 

kehittämistyötä on tehty Pohjois-Pohjanmaalla, pääkaupunkiseudulla, Päijät-Hämeessä, Itä-

Suomessa, Satakunnassa ja Pirkanmaalla. Kehittämistyötä on tehty monitoimijaisesti siten, 

että julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorit toimijat ovat olleet mukana. Toimijoita on 

sitoutettu hyvinvointialan kehittämistyöhön mm. sopimuksien kautta (ks. lisää esimerkiksi 

Hyvinvointikeskus Vivamuksen toimintaperiaatteista liitteestä 10).

Klusteritoimintoja toteutetaan verkostoyhteistyöllä, jossa korostuvat toimijoiden monialaisuus 

ja -osaaminen sekä liittymäpinnat yhteenliittymän lähi- ja tukialoille. Useiden klustereiden 

toimintakokonaisuus kattaa myös muun muassa hyvinvointipalvelujen ohella teknologiau-

lottuvuuden sekä siihen läheisesti liittyvän sisällöntuotannon. Varsinaiseen kehittämistyöhön 

on luotu erityyppisiä ryhmiä (esimerkiksi kehittämisteemojen mukaan), jotka yhteisellä foo-

rumilla työstävät systemaattisesti klusterin tavoitteita konkreettisiksi toimenpiteiksi. Pilotti-

projektit ovat yleisiä toimenpiteitä klusterityyppisessä kehittämistoiminnassa. Monesti ko. 

kehittämisyhteenliittymällä on johtoryhmä tai vastaava toiminnan ohjauksen ryhmä, jonka 

tehtävänä on seurata ja suunnata kehittämistoimien etenemistä. (Ks. lisää liitteestä 10.)

5.2.2 Tavoitteet ja kehittämisteemat

Eri klustereilla ja/tai kehittämismalleilla tavoitteet vaihtelevat paljonkin, mutta yleisesti ne 

ovat keskittyneet hyvinvointipalvelujen ja/tai laajemmin koko hyvinvointitoimialan mark-

kinamuutokseen. Yhteenliittymien tavoitteina on ollut 1.) erilaisten toimijoiden yhteistyön 

tiivistäminen (esimerkiksi luoda uusia työkulttuureja, lisätä toimintojen koordinointia ja ke-

hittää projektitoimintaa), 2.) alan osaamisen lisääminen (esimerkiksi hyvien käytänteiden 

levittäminen) ja alueellinen erikoistuminen, 3.) innovaatioiden synnyttäminen (esimerkiksi 

kehittää sekä testata uusia tuote- ja palvelukonsepteja, aktivoida alan tutkimustoimintaa), 4.) 

hyvinvointiyrittäjyyden tukeminen (muun muassa kasvattaa yritysmäärää ja niiden kokoa 

sekä verkostoida eri toimijoita edelleen) ja 5.) hyvinvointitoimialan ennakointityö (koulutus- 

ja osaamistarpeiden sekä liiketoimintamahdollisuuksien näkökulmasta). 

Eri klusterien kehittämisteemat ja toimintalinjat ovat vahvasti kytköksissä tavoitteisiin. Seu-

raavassa on listattu näitä osa-alueita dokumenttiaineiston perusteella:

• palvelurakenteen uudistaminen (Päijät-Hämeen hyvinvointiklusteri, kansallinen hy-

vinvointiteeman aluekeskusohjelmaverkosto)

• hyvinvointiliiketoiminnan kehittäminen (esimerkiksi Oulun hyvinvointiklusteri, 

osaamiskeskusohjelman hyvinvointiklusteri, Päijät-Hämeen hyvinvointiklusteri)

• hankinta- ja kilpailutusosaamisen lisääminen (esimerkiksi Pirkanmaan ennakointityö)
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• markkinoihin liittyvä ennakointityö (esimerkiksi osaamiskeskusohjelman hyvinvoin-

tiklusteri)

• hyvinvointi- ja turvallisuusteknologia (mukana useissa klustereissa tai vastaavissa yh-

teenliittymissä, esim. kansallinen hyvinvointiteeman aluekeskusohjelmaverkosto ja 

Kymenlaakson hyvinvoinnin ja teknologian kehittämiskeskus HYTKES)

• eri kohderyhmien itsenäistä suoriutumista tukevat toiminnot (esimerkiksi osaamis-

keskusohjelman hyvinvointiklusteri, Itä-Suomen innovatiiviset 2006–2008 -ohjelma 

ja InnoELLI-Senior 2006–2007 -ohjelma)

• tuotekehitys, tuotteistaminen ja rahoitus (esimerkiksi Oulun hyvinvointiklusteri, 

osaamiskeskusohjelman hyvinvointiklusteri, Hyvinvointikeskus Vivamus Vantaalla, 

Well-life Center Espoossa, Pirkanmaan ennakointityö, Päijät-Hämeen hyvinvoin-

tiklusteri, kansallinen hyvinvointiteeman aluekeskusohjelmaverkosto)

• toimijoiden verkostoitumisen edistäminen ja osaamisen lisääminen (esimerkiksi Pir-

kanmaan ennakointityö, Pohjois-Karjalan hyvinvointiklusteri, Hyvinvointikeskus 

Vivamus Vantaalla, Satakunnan hyvinvoinnin keskus)

• markkinointi ja kansainvälistyminen (esimerkiksi Oulun hyvinvointiklusteri, osaa-

miskeskusohjelman hyvinvointiklusteri, Päijät-Hämeen hyvinvointiklusteri ja pääkau-

punkiseudulla toimiva Culminatum Oy).
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KATSE TULEVAISUUTEEN

Kansallista ennakointityötä hyvän elämän puolesta

Syksyllä 2005 valtioneuvoston kanslia, eduskunnan tulevaisuusvaliokunta ja seitsemän 

maakuntaliitoa järjestivät yhdessä Tulevaisuusfoorumit 2005 -tilaisuuksien sarjan. Niihin 

kutsuttiin eri tahoja pohtimaan väestön ikärakenteen muutoksen tuomia haasteita ja mah-

dollisuuksia sekä kartoittamaan alueiden tulevaisuusvaihtoehtoja ja tulevaisuuteen vaikut-

tamista. Työn lähtökohtana oli tulevaisuusselonteko ja tulevaisuusvaliokunnan siitä antama 

lausunto. Pääteemoja olivat muun muassa koulutukseen ja innovaatiopolitiikkaan liittyvät 

haasteet sekä julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tulevaisuus. (Järvinen 2006.)

Keskeisimmiksi kysymyksiksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisessä nou-

sivat Tulevaisuusfoorumit 2005 -kierroksella 1.) terveydenhoitoalan ja sosiaalisektorin yhteis-

työ entistä asiakaskeskeisemmäksi toiminnaksi, 2.) uuden teknologian hyödyntäminen ja en-

nakkoluuloton soveltaminen, 3.) yksityisen sektorin palvelutarjonnan lisääminen (yksilöidyt 

palvelut, palveluohjaus ja uusien palvelumallien kehitystyö) ja 4.) yhteistyön tiivistäminen 

kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Koulutukseen ja innovaatiopolitiikkaan liittyvissä 

tilaisuuksissa painotettiin luovuuden merkitystä uusien innovaatioiden synnyssä. Luovuus 

vaatii riskinoton ja epäonnistumisen hyväksymistä, virheistä oppimista, avointa vuorovai-

kutusta, innostuksen aikaansaamista, kokeiluihin rohkaisemista ja palkitsemista. Sosiaalinen 

innovaatio syntyy, kun ilmiötä tai ongelmaa aletaan tarkastella uudesta näkökulmasta. Uudet 

ideat ja vanhat toimintamallit yhdistyvät: tuloksena syntyy uudenlainen tuote, menetelmä, 

toimintamalli tai verkosto. (Ks. lisää Järvinen 2006, 31–45.) 

Hyvinvointipalvelujen kehittämistä on tehty ja tehdään maassamme eri tavoin. Keskeinen 

nimittäjä kehittämistyössä on ollut yhteistyö ja -toiminta. Hyvinvointipalvelujen, tai laajem-

min käsitteellistettynä hyvinvointisektorin, kehittämiseen on muodostunut erilaisia malleja 

ja toimintatapoja. Toiset mallit kuvaavat toimintojen klusterimaista kehittämistä, kun taas 

toiset yhteistyömuodot ovat löyhempiä yhteenliittymiä ja verkostoja, jotka tähtäävät alan 

eteenpäin viemiseen yhteistoiminnallisesti. (Ks. lisää raportin luvusta viisi.)

Useissa kansallisissa ja alueellisissa klusterihankkeissa on tarkasteltu hieman vastaavalla taval-

la kuin Tulevaisuusfoorumit 2005 -tilaisuuksissa megatrendejä, jotka vaikuttavat keskeisesti 

klustereidenkin kehittymiseen. Näitä ovat 1.) globaali integraatio, 2,) teknologia ja siihen 

liittyvät muutosvoimat, 3.) osaaminen työn ja työelämän muovaajana, 4.) hyvinvointiyh-

teiskunnan murros, 5.) väestön ikääntyminen sekä 6.) lisääntyvä ympäristötietoisuus. Nämä 

megatrendit vaikuttavat tavalla ja toisella myös hyvinvointiklustereihin ja sen osa-alueisiin. 

Tämän esiselvityksen kannalta jatkossa olisi tärkeää tutkia ja pohtia yhdessä eri sektoreiden 

toimijoiden kanssa, miten em. ilmiöt vaikuttavat hyvinvointipalveluihin ja niiden kehittämi-

seen Varsinais-Suomessa.

6
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Varsinais-Suomi hyvinvointipalvelujen kehittämisen toimintaympäristönä

Varsinais-Suomi on hyvinvointipalvelujen kehittämisen näkökulmasta moniulotteinen ja haas-

teellinen toimintaympäristö (ks. myös luku 3). Maakuntamme muodostuu kaupunkialueista 

ja niitä ympäröivästä laajasta maaseudusta unohtamatta Turunmaan saariston erityispiirteitä. 

Varsinais-Suomessa on lukuisa määrä toimijoita, jotka tuottavat erityyppisiä hyvinvointipalve-

luja alueen asukkaille ja maakunnan rajojen ulkopuolellekin (ks. erityisesti luku 4). Raportin 

painopisteenä oli kuvata erityisesti yksityisen sektorin sosiaali- ja terveyspalvelujen toimijoiden, 

tuotannon ja henkilöstön nykytilaa. Esiselvityksen alkuvaiheessa tehtiin tietoinen valinta siitä, 

että tämän työn puitteissa keskitytään tarkastelemaan ainoastaan hyvinvointipalvelujen kenttää 

ja siitä sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuutta, mikä rajaa muun muassa hyvinvointitekno-

logian ja kulttuuri-, matkailu- ja virkistyspalvelut tarkastelun ulkopuolelle. 

Varsinais-Suomen kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja 

Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin palvelut muodostavat yhdessä alan yksityisten palvelujen 

tuottajien sekä järjestöjen ja yhdistysten kanssa laajan osaajaverkoston maakunnassa. Hyvinvoin-

tialaan kytkeytyviä kehittämis- ja tukiorganisaatioita on suhteellisen paljon esimerkiksi Turun 

seutukunnassa. Esimerkkinä hyvinvointialan kehittämisestä on tutkimus- ja koulutuslaitoksissa 

tapahtuva tutkimustoiminta, jota tehdään Turun yliopistossa ja Åbo Akademissa (muun mu-

assa kansanterveystieteen, sosiaalipolitiikan sekä biokemian ja lääketieteen laitoksissa), Turun 

ammattikorkeakoulussa (sosiaali- ja terveysalat), Yrkeshögskolan Sydvästissä (sosiaali- ja ter-

veysalat) ja Turku Science Parkissa. Muita tuki- ja kehittämisorganisaatioita ovat esimerkiksi 

Varsinais-Suomen liitto, Länsi-Suomen lääninhallitus, TE-keskus, työvoimahallinto, KELA ja 

seutukuntien ammattioppilaitokset. Alueella toimii myös lukuisia hyvinvointitoimialan järjes-

töjä. Tämä raportin kuviossa 2 esitellyt toimijatahot ovat siis olemassa, joten yhä tiiviimpi ja 

yhteistoiminnallisempi kehittämistyö hyvinvointialan parissa voisi alkaa.

Paikallisen yhteistyötilaisuuden hedelmiä: näkemyksiä hyvinvointipalvelujen nykytilasta ja 

lähitulevaisuuden kehittämiskohteista

Esiselvityksen loppuvaiheessa järjestettiin paikallinen yhteistyötilaisuus, jonne oli kutsuttu 

pääosin sosiaali- ja terveysalojen kuntasektorin asiantuntijoita (ks. lisää liite 11). Tilaisuu-

dessa esiteltiin alue- ja kuntatason näkökulmia hyvinvointipalvelujen kehittämistyöhön sekä 

esiselvityksessä kerättyä nykytilatietoa maakunnan sosiaali- ja terveyspalveluista ja -tuotta-

jista. Samassa yhteydessä järjestettiin myös ryhmätyöskentelyosuus, jonka tarkoituksena oli 

kartoittaa maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen haasteita, mahdollisuuksia, kehittämis-

kohteita sekä -toimintatapoja. Seuraavassa on yhteenveto ryhmätyöskentelyn tuloksista.

Varsinais-Suomen hyvinvointipalvelujen (tässä määritelty sosiaali- ja terveyspalvelujen) kes-

keisiksi haasteiksi tällä hetkellä ja lähitulevaisuudessa nähtiin:

• osaavan työvoiman saanti yleisesti (muun muassa osaavan työvoiman saamisen var-

mistaminen, harjoittelijoiden työssä oppimiseen panostaminen ja uusien työntekijöi-

den tarpeen kartoittaminen)
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• työvoiman kohtaanto-ongelma (muun muassa työttömien ja maahanmuuttajien rek-

rytoiminen työelämään sekä opiskelun ohjaaminen työllisyyttä edistävällä tavalla)

• työntekijöiden jaksamisen tukeminen (esimerkiksi kuntouttavan työotteen huomioi-

minen)

• verkosto-osaaminen

• kyky vastata vanhusten palvelutarpeen kasvuun.

Varsinais-Suomen hyvinvointipalvelujen (tässä määritelty sosiaali- ja terveyspalvelujen) kes-

keisiksi mahdollisuuksiksi tällä hetkellä ja lähitulevaisuudessa nähtiin:

• parhaiden käytäntöjen kokoaminen kaikkien hyödyiksi

• työnkuvien ja/tai tehtävien monipuolistaminen

• moniammatillisuuden lisääminen

• yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyön tiivistäminen yhä tietoisemmak-

si ja systemaattisemmaksi toiminnaksi.

Maakunnan hyvinvointipalvelujen kehittämiskohteiksi nostettiin:

• arvioinnin kehittäminen (esimerkiksi asiakaspalautteen systemaattinen kerääminen ja 

hyödyntäminen: arviointitieto ohjaa palvelutuotantoa)

• tietojärjestelmien kehittäminen ja alan uuden tutkimustiedon avoin tiedotus

• viestintä yleisesti

• verkostojen kehittäminen ja hyvien käytäntöjen löytäminen yksityisten ja julkisten 

toimijoiden välillä (vertaa lainsäädännön asettamat toimintamahdollisuudet, ongel-

mana jatkuvat kilpailutukset)

• turvateknologian kehittäminen ja teknologiosaamisen hyödyntäminen

• palveluohjauksen kehittäminen.

Hyvinvointipalvelujen tuottajien verkostoitumistarpeista ja -mahdollisuuksista maakunnassa 

keskusteltiin lyhyesti myös ryhmätyöskentelyvaiheessa. Keskusteluissa nostettiin esille, että 

verkostojen pohja on jo olemassa, ja ehdotettiin, että se koottaisiin asiakkaan palvelutarpei-

den mukaisesti (vrt. teemaryhmätyöskentely). Eri sektorien toimijoilla on toisiaan täydentävä 

rooli: kyse on moniammatillisesta yhteistyöstä, joka perustuu useiden erityisosaamisalueiden 

tehokkaaseen hyödyntämiseen ja avoimeen tiedonvaihtoon. 

Miten tästä eteenpäin?

Hyvinvointiklusterin esiselvitysvaiheessa kerättiin tietoa Varsinais-Suomessa toimivista yksi-

tyisistä sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajista (muun muassa yritysten määristä ja profi loi-

tumisesta, henkilöstöstä, liikevaihdosta ja yritysrakenteesta), hyvinvointipalvelurakenteen ja 

-liiketoiminnan kehittämiseen tähtäävistä hankkeista sekä suomalaisista hyvinvointikluste-

reista ja vastaavista hyvinvointipalvelujen kehittämisen toimintamalleista. Esiselvityksen ta-

voitteena oli tuottaa tausta-aineistoa jatkotyöhön, jonka päämääränä olisi avata keskustelua 

aiempaa suunnitelmallisemmalle hyvinvointipalvelujen kehittämistyölle Varsinais-Suomessa. 
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Jatkotyöskentely voisi alkaa esimerkiksi esiselvityksen tulosten julkistamisesta. Eri sektoreita 

edustavien toimijoiden yhteistyömalli, klusteri tai vastaavanlainen verkosto, tarvitsee tuek-

seen konkreettisen hyvinvointipalvelujen kehittämisohjelman. Tavoitteena on, että jatkos-

sa yhteistyömalli ja kehittämisohjelma muodostettaisiin yhteistoiminnallisesti osallistavassa 

prosessissa, jossa tuodaan eri toimijoiden näkemykset esiin ja analysoidaan niitä yhteisen 

toimintatavan luomiseksi. Osallistavan prosessiin aikana olisi tärkeä käsitellä seuraavia hyvin-

vointipalvelujen kehittämiseen liittyviä teemoja (vertaa myös luvun viisi asiantuntijahaastat-
telujen tuloksiin ja muihin maamme hyvinvointiklusterimalleihin sekä esiselvityksen paikallisen 
yhteistyötilaisuuden ryhmätyön tuloksiin):

• sosiaali- ja terveysalan nykytilan ja lähitulevaisuuden tarpeiden, ongelmien ja haas-

teiden kartoittaminen (työvaiheen taustamateriaalina olisi esiselvitysvaiheessa kerätty 

aineisto)

• vaihtoehtoisten tulevaisuuskuvien hahmottamiseen, toimijoiden yhteisen päämäärän 

(vision) löytämiseen ja yhteisen tahtotilan luominen osallistavin menetelmin

• toimijoiden yhteisen kehittämisohjelman (strategian) luominen ja siihen sisältyvien 

toimenpiteiden kartoittaminen sekä priorisointi

• toimijoiden yhteisen kehittämisohjelman jalkauttaminen ja toimenpiteiden alustava 

konkretisointi tehtäviksi (esimerkiksi hankkeiksi).

Tavoiteltavaa olisi, että muodostuvan yhteistyömallin toiminnot liittyisivät esimerkiksi seu-

raavanlaisiin tehtäviin eli yhteistyömalli:

• edistäisi hyvinvointipalvelujen yhteistyömalliin kuuluvien toimijoiden yhteistyötä ja 

edelleen verkostoitumista (esimerkiksi luoda ja ylläpitää pysyvää foorumia toimialalla) 

sekä maakunnan alueella että kansallisella tasolla (yhteistyö aluekeskus- ja osaamiskes-

kusohjelmaverkostojen kanssa)

• lisäisi yhteistyömalliin kuuluvien toimijoiden hyvinvointipalvelu- ja ennakointiosaa-

mista ja uusien innovaatioiden syntyä hyvinvointipalveluihin

• edistäisi ennakointi-, kehittämis- ja tutkimustoiminnallaan välillisesti maakunnan 

asukkaiden hyvinvointia (esimerkiksi hyvinvointipalvelujen kehittämisohjelman teh-

tävänä on tuottaa asiakkaiden palvelutarpeiden ennakointia, analysoida maakunnan 

nykytilaa, erityisesti tuottaa yksityiskohtaisempaa tietoa koulutus- ja työvoimatarpeis-

ta, ja arvioida yhteistyömallin toteuttamia hankkeita/toimintoja) sekä analysoisi syste-

maattisesti klusterin tulevaisuuteen vaikuttavia tekijöitä ja liiketoimintapotentiaalia

• muodostaisi ja ylläpitäisi hyvinvointipalvelujen alueellisia osaamisryppäitä (myös tie-

tyn substanssialan erityistuntemusta), jotka voisivat toimia myös asiantuntija-apuna 

alueellisten hankkeiden suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa

• toteuttaisi erilaisia yhteistyöhankkeita yhteistyömallin eri toimijoiden kesken.

Nyt on tiiviimmän yhteistoiminnan aika. Tulevaisuutta on yhä vaikeampi ennakoida yksin, 

mikä vaikeuttaa myös lähitulevaisuuden hyvinvointipalvelujen suunnitteluun ja toteutuk-

seen. Yhtäältä maailman monimutkaistuminen ja toisaalta individualismin nousu luo yhteis-

kunnasta aiempaa heterogeenisemman. Tulevaisuuden suunnitteluun tarvitaan yhteistyötä ja 

-toimintaa. 
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YHTEENVETO

Hyvinvointiklusterin esiselvityksessä on kartoitettu Varsinais-Suomen maakunnan alueella 

toimivien hyvinvointipalveluja tuottavien, tutkivien ja kehittävien toimijoiden nyky-

tilannetta. Esiselvitysvaihe toteutettiin 1.3.–30.6.2007. Työtä on tehty alueellisena yhteis-

työprojektina Turun, Salon ja Vakka-Suomen aluekeskusohjelmien ja Turun ammattikor-

keakoulun rahoituksella. Esiselvityksen tulokset julkistetaan syksyllä 2007, minkä jälkeen 

tavoitteena on käydä keskustelua maakunnan sosiaali- ja terveysalojen asiantuntijoiden kanssa 

hyvinvointisektorin nykytilanteesta sekä miten Varsinais-Suomessa voitaisiin toimia jatkossa 

hyvinvointiasioiden kehittämisen parissa. Esiselvityksessä:

• määriteltiin hyvinvointiklusteri ja -palvelut sekä niiden kytkös hyvinvointiin

• selvitettiin julkisten hyvinvointipalvelujen tuottajien (tässä sosiaali- ja terveyspalvelu-

jen) rinnalla toimivien alan yritysten määriä, liikevaihtoa, henkilöstömääriä ja -raken-

teita sekä tietoa poistumista ja koulutustarpeista

• selvitettiin maakunnan hankkeita, jotka liittyvät hyvinvointipalvelurakenteen ja -lii-

ketoiminnan kehittämiseen

• kartoitettiin suomalaisia hyvinvointiklusterimalleja

• kartoitettiin alustavasti maakunnassa olevia ns. hyvinvointipalvelukonsepteja.

7.1 Klusterit hyvinvointitoimialalla

Suomessa klusteri on usein määritelty muodostuvan eri toimialoilla toimivista yrityksistä, 

joiden keskinäinen vuorovaikutus tuottaa selvästi osoitettavissa olevia konkreettisia hyötyjä 

(Virtanen & Hernesniemi 2005). Klusteriajattelulla tarkoitetaan toiminnan ja tuotannon 

hahmottamista verkostoina perinteisen hierarkkisen ja sektoreihin sidotun toimiala-ajattelun 

täydentäjänä ja jatkossa ehkä myös sen korvaajana (Mäkelä 2005, 1). Klusterin yksi strategi-

nen ja organisatorinen tavoite on edesauttaa tutkimuksen suunnittelun, toteutuksen ja rahoi-

tuksen kautta erilaisia hyvinvointipalveluja tuottavien yritysten ja toimialojen liiketoimintaa 

sekä luoda alalle uusia yrityksiä. Hyvinvointiklusterin rajat ovat yksittäisissä tapauksissa mel-

ko häilyvät: sen ydin on sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä ja tämän ympärillä oleva tutki-

mus- ja yritystoiminta. (Koivukangas & Valtonen 1995, 37–38.)

Hyvinvointiklusterin merkittävin toimiala on sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut. Toimi-

alan tuotannon arvioidaan kasvavan talouselämän noususuhdanteessa. Se on muiden pal-

velutoimialojen ohella ns. hitaan tuottavuuden kasvun ala: tuottavuuden kasvu edellyttää 

tällöin melkein samanlaista kasvuvauhtia alan työllisten määrässä. (Hernesniemi ym. 2001, 

37.) Klusterin teknologiapuoli on suuntautunut vientiin, vaikkakin sen osuus on edelleen 

suhteellisen pieni. Väestön elintason ja hyvinvoinnin noususta sekä ikääntymisestä johtuvan 

laajenemistarpeen perusteella voidaan hyvinvointiklusteria pitää työllisyyden tulevaisuuden 

kehityksen avainklusterina (Hernesniemi ym. 2001, 37). Klusterin teollinen laajuus on maas-

7
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samme pientä: osuus teollisuustuotannosta noin kolme prosenttia ja tavaraviennistä noin 

kaksi prosenttia. Haasteena on hyvinvointiklusterin palvelujen ja teollisuuden samanaikainen 

kehittäminen. (Mäkinen, Pajarinen & Ylä-Anttila 2001.) 

Tärkeimmät tuotealueet terveyspalveluissa työllistämisen näkökulmasta tutkimusten mu-

kaan olivat lääkäripalvelut, sairaalapalvelut, sairaanhoitopalvelut ja fysioterapiapalvelut. Ma-

joituksen sisältävissä sosiaalipalveluissa tärkeimmiksi tuotealueiksi määriteltiin palvelutalot 

ja -asunnot sekä ikääntyneille suunnatut laitospalvelut, kun taas sosiaalisissa avopalveluissa 

tärkeimmät tuotteet olivat kotipalvelut ja lasten päivähoito. Työllistämisen painopiste nähtiin 

olevan yksityisissä terveyspalveluissa ja sosiaalipalveluissa sekä virkistys-, kulttuuri- ja urhei-

lupalveluissa, mikä osoittaa hyvinvointiklusterikäsitteen ja sen toimintojen laajuuden. Tämä 

puolestaan heijastuu myös hyvinvointialan moniulotteisiin osaamistarpeisiin. (Myllylä 2001, 

48–49; Myllylä 2005, 52–55.)

Varsinaisen hyvinvointipalvelujen kehittämisen ja/tai hyvinvointiklusterin rajojen määrittely 

tulee tehdä toista kautta – yhteistoiminnallisesti. (Koivukangas & Valtonen 1995, 17–18.) 

Siten hyvinvoinnin ja hyvinvointipalvelujen määrittely luo puitteet hyvinvointipalvelujen, 

tai laajemminkin koko hyvinvointitoimialan, kehittämistyölle. Hyvinvointiala on asetettu 

alueellisten ja paikallisten kehittämistoimien keskiöön eri puolilla maatamme. Siten olisi hyvä 
keskustella ja pohtia Varsinais-Suomessakin sitä, mitä yhteisen kehittämisen painopisteiksi olisi 
mielekästä valita. Tärkeää olisi, että löydettäisiin yhteisiä kehittämiskohteita, solmukohtia, ja pa-
nostettaisiin resursseja niihin toimiin. Tämä on erityisen haasteellista, koska Varsinais-Suomi 

harmaantuu, perherakenne muuttuu entistä heterogeenisemmaksi, maahanmuuttajien määrä 

lisääntyy ja väestön erilaiset sosiaaliset ongelmat monimuotoistuvat ja kasautuvat tiettyihin 

väestöryhmiin (ks. lisää luvusta kolme).

7.2 Yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajat

7.2.1 Yksityisen sektorin asema Suomen sosiaali- ja terveydenhuollossa

Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien kaikkein merkittävin asiakas ovat kunnat, jotka os-

tavat suurimman osan sekä yritysten että järjestöjen tuottamista palveluista. Kotitaloudet ja 

työnantajat ostavat sosiaalipalveluita suhteellisen vähän: pääasiassa lasten päivähoitopalveluja 

ja kotipalvelua. Yksityisiä terveyspalveluja ostavat eniten kotitaloudet, työnantajat ja Kela. 

Myös kunnat ja kuntayhtymät ostavat yksityisiä terveyspalveluja, mutta suhteessa selvästi 

vähemmän kuin yksityisiä sosiaalipalveluja. 2000-luvun puolivälissä kunnat ja kuntayhty-

mät hankkivat yksityisiltä sosiaalipalvelujen tuottajilta noin 15–20 % kaikista asukkailleen 

järjestämistä sosiaalipalveluista, kun vastaava luku terveydenhuollon puolella oli noin kolme 

prosenttia. (Kauppinen & Niskanen 2007.)

Suurin osa sosiaali- ja terveyspalveluyrityksistä on kooltaan (henkilökuntamäärässä ja liike-

vaihdossa mitattuna) hyvin pieniä. Maamme noin 12 000 terveyspalveluyrityksestä vain 170 

työllistää enemmän kuin kymmenen henkilöä, sosiaalipalveluyrityksistä vain 10 % (alle 300 

yritystä) työllistää enemmän kuin kymmenen työntekijää. 2000-luvulla yritysten keskimää-
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räinen koko on ollut kuitenkin kasvussa. Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten palvelutuotanto 

on viime vuosiin asti ollut hyvin paikallista tai alueellista toimintaa. Yritysten toimintaym-

päristössä tapahtuvat muutokset (ks. myös tämän raportin luku 3) ovat lisänneet tarvetta 

kilpailukyvyn parantamiseen esimerkiksi palveluvalikoimaa laajentamalla tai erikoistumalla 

edelleen. Esimerkiksi terveyspalvelusektorilla on tapahtunut fuusioitumista, mikä on muut-

tanut toimintaa yhä enemmän alueelliseksi tai kansalliseksi. (Kauppinen & Niskanen 2007.) 

Mikäli julkinen sektori siirtyy ns. palvelujen tilaajan rooliin avaamalla tuotantoa markkinoi-

den hoidettavaksi, voivat yritysten toimintamahdollisuudet kehittyä paljonkin. (Esim. KMT 

2006a; KTM 2006b; Larjovuori 2004; Marjomaa-Mäkinen 2004; Westman 2002; Vuorela 

ym. 2006.)

Järjestöt tarjoavat palveluja osana sääntöjensä mukaista aatteellista tai yleishyödyllistä toimin-

taa. Järjestösektori on ollut pioneerina myös uusien työmenetelmien kehittämisessä. Tästä 

huolimatta järjestöjä ei kuitenkaan voi ensisijaisesti pitää palvelujen tuottajina, vaan niiden 

keskeisiin tehtäviin kuuluu vaikuttamistoiminta vertais- ja vapaaehtoistoiminta sekä asian-

tuntijatehtävät. (Vuorela ym.2006.) 

7.2.2 Yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajat Varsinais-Suomessa

Kansallisesti tarkasteltuna kaikista yksityisistä sosiaalipalvelujen toimipaikoista 51 % oli eri-

laisten järjestöjen tai yhdistysten ylläpitämiä vuonna 2004. Kolmannen sektorin osuus oli 

suurin päihdehuoltopalveluissa. Sosiaalipalveluyritysten osuus oli puolestaan suurin lasten ja 

nuorten laitos- ja perhehoidossa sekä kotipalveluissa. (Kauppinen & Niskanen 2007, 53–55.) 

Vuonna 1999 toimipaikkoja oli koko maassa noin 2600 ja Varsinais-Suomessa noin 160, 

kun niitä vuonna 2005 oli maassamme yhteensä 3550 ja maakunnan alueella 248. Varsinais-

Suomessa on ollut nopeaa kasvua (55 %) verrattuna koko maan tilanteeseen (33 %). Varsi-

nais-Suomessa yksityiset sosiaalipalvelut ovat keskittyneet Turun seutukuntaan: runsaat 60 % 

toimipaikoista sijaitsee tällä alueella. Kaikkein yleisin toimiala Varsinais-Suomen yksityisissä 

sosiaalipalveluissa oli palvelutalot ja ryhmäkodit, joka oli pääpalveluna lähes 35 % toimin-

tayksiköistä. Toiseksi eniten oli lasten päivähoitopalvelujen tarjoajia ja kolmanneksi yleisin 

päätoimiala oli lasten ja nuorten laitos- ja perhehoitopalvelut. 2000-luvun aikana merkittä-

vää toimipaikkamäärän kasvua on tapahtunut Varsinais-Suomessa asumispalveluissa, lasten ja 

nuorten laitos- ja perhehoidossa, lastenhoitopalveluissa, kotipalveluissa ja päivätoimintapal-

veluissa. (Stakesin tilastot yksityisistä sosiaalipalvelujen tuottajista 2007.)

Kansallisella tasolla tarkasteltuna yksityisten terveyspalvelutuottajien kaikkein yleisin toimiala 

on fysioterapiapalvelut, toiseksi yleisin olivat lääkäripalvelut. Myös työterveyshuollon palvelut 

ja laboratoriotoiminta olivat yleisiä toimialoja. Vuonna 1999 toimipaikkoja oli koko maassa 

noin 2 580 ja Varsinais-Suomessa 245, kun niitä vuonna 2005 oli maassamme yhteensä noin 

3 200 ja maakunnan alueella noin 300. Varsinais-Suomessa palvelut olivat keskittyneet Turun 

seutukuntaan: noin 72 % toimipaikoista sijaitsee tällä alueella. Kaikkein yleisin toimiala Var-

sinais-Suomen yksityisistä terveyspalveluista olivat lääkärin vastaanottopalvelut ja fysiotera-

piapalvelut. Lääkärin vastaanottopalveluja tarjosi noin 40 % maakunnan toimintayksiköistä 

ja fysioterapiapuolella vastaava osuus oli sama. 2000-luvun aikana toimipaikkamäärän kasvua 
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on tapahtunut edellä mainittujen toimialojen lisäksi hammashuollossa. (Stakesin tilastot yk-

sityisistä terveyspalveluista 2007.) 

Varsinais-Suomessa yksityisten sosiaalipalvelujen henkilöstömäärä on lisääntynyt runsaalla 1000 

työntekijällä vuosina 1999–2005. Yksityisellä sektorilla työskenteli vuonna 2005 Varsinais-

Suomessa 2 531 henkilöä, joista noin 2 200 oli kokoaikaisessa ja noin 300 osa-aikaisessa 

työsuhteessa. Suurin osa henkilöstöstä (2 250 henkilöä) teki varsinaista sosiaalipalvelujen 

asiakastyötä: määrä on lähes kaksinkertaistunut verrattuna vuoden 1999 tilanteeseen. Hallin-

tohenkilöstöä oli puolestaan 137 vuonna 2005. Toimipaikkamäärän kehitys heijastuu suo-

raan henkilöstömääriin. Lasten päivähoidossa työskentelevien henkilöiden määrä on kasvanut 

tarkasteluajanjaksolla. Esimerkiksi Turun seutukunnassa työntekijöitä alalla oli 251 vuonna 

2001, kun vastaava luku oli 312 vuonna 2005. Samanaikaisesti hoidettavien lasten määrä on 

lisääntynyt 1 061:stä 1 428:aan. Palvelutalo- ja ryhmäkotipalveluissa kasvusuuntainen kehitys 

on ollut vielä suurempaa: Turun seudulla toimialalla oli 578 työntekijää vuonna 2001 ja neljä 

vuotta myöhemmin heitä oli jo 826. Asumispalvelujen asiakkaita (31.12.2005) oli noin 1950 

joko ympärivuorokautisessa tai ei-ympärivuorokautisessa hoidossa. 

Varsinais-Suomen yksityisten terveyspalvelujen henkilöstömäärä on lisääntynyt jokin verran vuo-

sina 1999–2005. Uusimpana tilastointivuonna (v. 2005) yksityisellä sektorilla työskenteli 

Varsinais-Suomessa 3 780 henkilöä. Kun tarkastellaan tilannetta eri ammattiryhmien mukaan 

maakuntatasolla, voidaan havaita, että esimerkiksi kokopäiväisten erikoislääkärien osuus on 

ollut kasvussa suhteessa lääkäreihin, joilla ei ole erikoisalaa. Myös hammaslääkärien, työter-

veyshoitajien ja sairaanhoitajien, fysioterapeuttien, hierojien, hammashoitajien ja -huoltajien 

sekä perushoitajien henkilöstömäärät ovat olleet kasvussa tarkasteluajanjakson aikana.

Yksityisten terveyspalvelujen liikevaihto on kasvanut maakunnassa noin kaksinkertaiseksi vuo-

sina 1995–2005. Vuonna 2005 yksityisten terveyspalvelujen liikevaihto oli 162 miljoonaa 

euroa. Myös sosiaalipalvelujen osalta liikevaihto on kasvanut merkittäväksi vastaavalla ajan-

jaksolla (vertaa lähtötason tilannetta). Vuonna 2005 yksityisten sosiaalipalvelujen liikevaihto 

oli 45 miljoonaa euroa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattien eläkepoistumista ja toimialoille avautuvista työpai-

koista laaditut ennusteet Varsinais-Suomen osalta vuoteen 2020 (MITENNA -07, perusura) 

havainnollistavat, että uuden työvoiman tarve on erityisen suurta molemmilla toimialoilla. 

Uuden osaavan työvoiman tarve on suurta erityisesti seuraavien ammattiryhmien osalta: so-

siaalialan työntekijät ja ohjaajat, sairaanhoitajat ja muut terveydenhoidon asiantuntijat sekä 

perus- ja lähihoitajat. Julkisen sektorin tilannetta tarkasteltaessa kaikkein suurinta kunta-alan 

eläkepoistuma on seuraavissa sosiaali- ja terveysalojen ammattiryhmissä: sosiaali- ja tervey-

denhuoltoalan johtajat, osastonhoitajat, perhepäivähoitajat, kodinhoitajat ja kodinavustajat, 

sairaala- ja hoitoapulaiset, laboratoriohoitajat ja terveydenhoitajat. Näiden ammattiryh-

mien osalta eläkkeelle siirtyy noin 60–70 % vuoden 2005 lopun työntekijämääristä vuosina 

2008–2025. 
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7.3 Hyvinvointitoimialan kehittäminen Suomessa

7.3.1 Asiantuntijahaastattelujen tuloksia

Hyvinvointiklusterityöskentelyssä tai vastaavanlaisessa hyvinvointisektorin kehittämistyössä 

mukana olleita henkilöitä haastateltiin keväällä 2007. Tarkoituksena oli kartoittaa toimijoi-

den näkemyksiä ja kokemuksia hyvinvointiklustereista ja vastaavanlaisista hyvinvointisekto-

rin kehittämistyössä käytetyistä yhteistyömuodoista. Haastatteluista ilmeni, ettei hyvinvoin-

tipalvelujen kehittämistyössä pidä rajata näkökulmaa ainoastaan sosiaali- ja terveydenhuollon 

toimijakenttään, jotka perinteisesti mielletään hyvinvointipalvelujen tuottajiksi. Kehittämi-

sessä tulisi huomioida hyvinvointipalvelujen käsite laajemmin: sosiaali- ja terveyspalvelujen 

lisäksi myös kulttuuri-, liikunta-, viihde- ja vapaa-aika- sekä em. alojen teknologiaan liittyvät 

palvelut. Haastateltavat kokivat, että hyvinvointiklusteria muodostettaessa tarvitaan erityyp-

pistä taustamateriaalia. Osa aineistosta on kerättävissä etukäteen, mutta osa tietotarpeista 

syntyy vasta itse yhteistyöprosessin käynnistyttyä. 

Haastattelujen perusteella klusterin muodostaminen pitäisi tehdä osallistavan prosessin kaut-

ta – kyse on prosessista, jossa on oleellista järjestelmällinen ja vähittäinen klusterin muodos-

taminen. Haastatteluissa tuli esille se, että aloitustilaisuus kannattaisi järjestää isona avoimena 

seminaarina, jossa olisi erilaisia workshop-tyyppisiä työryhmiä. Korostettiin, että työpajatyös-

kentelyn tulee olla tavoitteellista ja hyödyllistä toimintaa eri toimijoille klusterin muodosta-

misen eri vaiheissa. Klusterin muodostamisvaiheen kesto riippuu pitkälti siitä, kuinka moni 

taho osallistuu klusterin muodostamisprosessiin ja miten hyvin eri toimijat tuntevat entuu-

destaan toisensa ja millaista yhteistyötä he ovat aiemmin tehneet. Klusterityöskentelyyn osal-

listuvien eri toimijatahojen tulee olla sitoutuneita prosessiin. Muodostumisvaiheessa on myös 

oleellista, että klusteri on selkeästi rajattu, mutta samalla on kuitenkin kyetty tunnistamaan 

ne rajapinnat (ns. lähi- ja tukialat), joiden kanssa syntyvä hyvinvointiklusteri on tekemisissä 

ja joita se tarvitsee toimiakseen. Haastatteluissa nostettiin esille myös klusteritoiminnan ra-

hoitus: millaisella rahoituksella toimintaa voidaan ylläpitää ja kehittää. 

Klusterin toiminta riippuu hyvin pitkälti klusterin tavoitteista ja yhteistyöverkostoista. Käy-

tännön hyvinvointiklusteri on johtamistyötä: koordinointia. Klusteritoiminnan keskeinen 

tehtävä on luoda ja kehittää yhteistyötä ja erilaisia kumppanuusmuotoja. Tehokas hanke-

työskentely (suunnittelu-, toteutus- ja arviointivaiheet, eri rahoituslähteiden monipuolinen 

hyödyntäminen) on tärkeää ja se, että viestitään niistä konkreettisista hyödyistä, joita eri 

toimenpiteillä (esimerkiksi hankkeilla) on saatu aikaan. Klusteria koordinoivana tahona tu-

lisi olla joustava organisaatio, jossa toimintaan saadaan riittäviä henkilöstöresursseja. Klus-

terityyppisen toiminnan hyviksi käytännöiksi mainittiin esimerkiksi, uudet innovaatiot ja 

asiakaskontaktit, verkottumisen lisääntyminen, tiedon vaihtaminen, vertaistukiverkostot ja 

teknologian soveltaminen kehittämishanketyössä.

7.3.2 Hyvinvointiklusterimalleja ja hyvinvointialan kehittämismalleja

Kehittämistoiminta on kytketty useimmiten erilaisiin kansallisiin, alueellisiin tai paikallisiin 

strategioihin ja kehittämisohjelmiin, sitä on tehty muun muassa alue- ja osaamiskeskusoh-
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jelmien puitteissa. Siitä huolimatta kehittämistoiminnalla näyttää usein olevan oma erillinen 

ohjelmansa, jossa konkretisoituvat visio, tavoitteet ja kehittämisen kohteena olevat teematkin 

hyvinvointitoimialalta. Klusteritoimintoja toteutetaan verkostoyhteistyöllä, jossa korostuvat 

toimijoiden monialaisuus ja -osaaminen sekä liittymäpinnat yhteenliittymän lähi- ja tuki-

aloille. Useiden klustereiden toimintakokonaisuus kattaa myös muun muassa hyvinvointi-

palvelujen ohella teknologiaulottuvuuden sekä siihen läheisesti liittyvän sisällöntuotannon. 

Varsinaiseen kehittämistyöhön on luotu erityyppisiä ryhmiä (esimerkiksi kehittämisteemojen 

mukaan), jotka yhteisellä foorumilla työstävät systemaattisesti klusterin tavoitteita konkreet-

tisiksi toimenpiteiksi. Pilottiprojektit ovat yleisiä toimenpiteitä klusterityyppisessä kehittä-

mistoiminnassa. 

Eri klustereilla ja/tai kehittämismalleilla tavoitteet vaihtelevat paljonkin, mutta yleisesti ne 

ovat keskittyneet hyvinvointipalvelujen ja/tai laajemmin koko hyvinvointitoimialan mark-

kinamuutokseen. Eri klusterien kehittämisteemat ja toimintalinjat ovat vahvasti kytköksissä 

tavoitteisiin. Näitä ovat esimerkiksi: palvelurakenteen uudistaminen, hyvinvointiliiketoimin-

nan kehittäminen, hankinta- ja kilpailutusosaaminen, ennakointityöskentely, verkostoitumi-

nen (kansallinen ja kansainvälinen) sekä markkinointi. Varsinais-Suomen hanketoimintaa 

hyvinvointipalvelurakenteen ja -liiketoiminnan kehittämiseksi on kuvattu luvussa 4.7. 

7.4 Toimenpide-ehdotuksia hyvinvointipalvelujen kehittämistyöhön

Esiselvityksen tavoitteena oli tuottaa tausta-aineistoa jatkotyöhön, jonka päämääränä on ava-

ta keskustelua aiempaa suunnitelmallisemmalle hyvinvointipalvelujen kehittämistyölle Var-

sinais-Suomessa. Esiselvitysraportin arvioidaan ja toivotaan palvelevan myös hyvinvointitoi-

mialaan liittyvää yritysneuvontaa. Raportin tietosisältöä voi soveltuvin osin käyttää työkaluna 

esimerkiksi aloittavien sosiaali- ja terveyspalveluyritysten neuvonnassa tai jo käynnissä oleville 

yrityksille suunnatun koulutuksen suunnittelutyössä. Raportin toivotaan hyödyttävän myös 

oppilaitoksia esimerkiksi tulevien osaamistarpeiden ennakoinnissa ja uusimpien yksityisen 

sektorin sosiaali- ja terveysalojen palvelutuotantotietojen välittämisessä tuleville sosiaali- ja 

terveystoimialojen työntekijöille.  

Jatkotyöskentely voisi alkaa esimerkiksi esiselvityksen tulosten julkistamisen jälkeen syksyllä 

2007. Eri sektoreita edustavien toimijoiden yhteistyömalli, klusteri tai vastaavanlainen ver-

kosto, tarvitsee tuekseen konkreettisen hyvinvointipalvelujen kehittämisohjelman. Tavoittee-

na on, että jatkossa yhteistyömalli ja kehittämisohjelma muodostettaisiin yhteistoiminnalli-

sesti osallistavassa prosessissa, jossa tuodaan eri toimijoiden näkemykset esiin ja analysoidaan 

niitä yhteisen toimintatavan luomiseksi.

Jatkotyöskentelyn osalta olisi tärkeää, että työskentely linkitettäisiin vahvasti kuntien omaan 

toimintaan ja käynnissä olevaan kunta- ja palvelurakenneuudistukseen. Kuntarakenteen 

muutos, esimerkiksi kuntien yhdistymiset, luovat entistä paremmat edellytykset myös hy-

vinvointipalveluihin liittyvien kehittämistoimien koordinointiin lähitulevaisuudessa. Tule-

vaisuuden suunnitteluun tarvitaan yhteistoimintaa ja -työtä.
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Tavoiteltavaa olisi, että muodostuvan yhteistyömallin toiminnot liittyisivät esimerkiksi seu-

raavanlaisiin tehtäviin, joita on tullut esille esiselvityksen paikallisen yhteistyöryhmätyösken-

telyn yhteydessä, asiantuntijahaastattelujen tuloksista ja kansallisista hyvinvointipalvelujen 

kehittämismalleista. Yhteistyömalli

• edistäisi hyvinvointipalvelujen yhteistyömalliin kuuluvien toimijoiden yhteistyötä ja 

edelleen verkostoitumista sekä maakunnan alueella että kansallisella tasolla

• lisäisi yhteistyömalliin kuuluvien toimijoiden hyvinvointipalvelu- ja ennakointiosaa-

mista ja uusien innovaatioiden syntyä hyvinvointipalveluihin

• edistäisi ennakointi-, kehittämis- ja tutkimustoiminnallaan välillisesti maakunnan 

asukkaiden hyvinvointia sekä analysoisi systemaattisesti klusterin tulevaisuuteen vai-

kuttavia tekijöitä ja liiketoimintapotentiaalia

• muodostaisi ja ylläpitäisi hyvinvointipalvelujen alueellisia osaamisryppäitä, jotka voi-

sivat toimia myös asiantuntija-apuna alueellisten hankkeiden suunnittelussa, toteu-

tuksessa ja arvioinnissa

• toteuttaisi erilaisia yhteistyöhankkeita yhteistyömallin eri toimijoiden kesken.

Raportti on hyvä lopettaa yhden mahdollisen tulevaisuuskuvan esittämiseen. Onko kenties 

niin, että tuleva hyvinvointipalvelujen (tai laajemmin määriteltynä hyvinvointitoimialan) ke-

hitys luo toiveita siitä, että sosiaali- ja terveysalan ns. pakollisen budjettimenokohteen ima-

gosta kehittyisi idearikasta ja monialaiseen innovatiivisuuteen perustuvaa elinkeinotoimin-

taa, joka tuottaisi nykyistä enemmän lisäarvoa kunnille. Olisiko niin, että kansalainen antaa 

tulevaisuudessa hyvinvointimääritelmälle sisällön. Viranomaisen tehtävänä olisi kansalaisen 

itsenäisen ja mahdollisimman omatoimisen elämänhallinnan tukeminen (esimerkiksi palve-

lutarjonnan avulla). Tulevaisuudessa tutkijoiden ja kouluttajien hyvinvointialan substans-

siosaaminen ei myöskään olisi hyvinvointialan murros- ja uudelleenjärjestäytymisvaiheessa 

yhden henkilön tai ammattiryhmän hallittavissa, vaan työskentelyä tehtäisiin yhä enemmän 

moniammatillisissa tiimeissä.
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