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Maakunnat vastaavat 1.1.2020 alkaen:

• sosiaali- ja terveydenhuollosta, 
• pelastustoimesta, 
• ympäristöterveydenhuollosta, 
• alueellisista kehittämistehtävistä ja

elinkeinojen edistämisen tehtävistä, 
• maakuntakaavoituksesta,
• maakunnallisen identiteetin ja kulttuurin edistämisestä
• maakunnalle lain perusteella annettavista muista 

alueellisista palveluista.



Keskeisiä strategiaan vaikuttavia valintoja

• sosiaali- ja terveydenhuollosta, 
• pelastustoimesta, 
• ympäristöterveydenhuollosta, 
• alueellisista kehittämistehtävistä ja elinkeinojen edistämisen tehtävistä, 
• maakuntakaavoituksesta,
• maakunnallisen identiteetin ja kulttuurin edistämisestä
• maakunnalle lain perusteella annettavista muista alueellisista palveluista.

• Asiakkaan / asukkaan / palvelun käyttäjän rooli
• Maakunnan rooli ja toiminnan luonne 

– alusta, tuottaja, järjestäjä, viranomainen, kehittäjä…
• Katsontahorisontti – tulevaisuus, nykyisyys
• Tavoitteellisuus
• Kenelle luvataan ja kenen etua tavoitellaan
• Mihin megatrendeihin varaudutaan ja reagoidaan
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Ajatteluamme ohjaavat tekijät (Rannisto 2015)

Visionäärisyys

Lineaarisuus Kompleksisuus

Johtaminen 
ja toiminta

Visio, arvot ja tulevaisuuden tavoitteet

Suoritusmuuttujat, 
prosessit, BSC, 
laatujärjestelmät, 
syy-seuraussuhteet

Kyseenalaistaminen,
Innovointi, kehittäminen, 
ihmisten johtaminen, 
muutokset, vuorovaikutus

Omat arvomme ja 
aikaisemmat 
kokemuksemme 
sumentavat 
tulkintaamme



Maakunnan rooli

• Alusta
• Tuottaja
• Järjestäjä
• Kehittäjä
• Viranomainen

Olemme matkalla kohti uudenlaista julkista hallintoa 
– strategia voi olla dynaaminen ja moniulotteinen 
tavoitteiden kokonaisuus
- sen toteuttaminen kehitysvaiheessa voi olla kokeileva
- sen luomisessa ja toteuttamisessa voidaan hyödyntää 
erilaisia yhteistyökumppaneita mm. yliopistoja



Tulevaisuuden megatrendit
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Tulevaisuuden megatrendit

1. Globalisaatio ja talouskasvu
2. Tieteen ja teknologian kehitys
3. Digitalisaatio ja mobilisaatio –

liikkeen ja liikenteen kasvu
4. Vallan ja rakenteiden 

rapautuminen, auktoriteettien 
muutos

5. Ihmisen minäkuvan ja 
etiikan muutos

6. Ikääntyminen, terveys ja 
sosio-kulttuurin muutos

7. Ekologinen muutos
8. Kaupungistuminen ja muuttoliike
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Tulevaisuuden megatrendit ja Suomi 3/8 
– Digitalisaatio ja mobilisaatio, liikkeen ja 
liikenteen kasvu

§ Kaikenlaisen liikenteen kasvu jatkuu
§ Ympäristöongelmien lisääntyminen vahvistaa 

raideliikenteen ja digitaalisen liikenteen kasvua
§ Älyliikenne kehittyy, automatisoitu liikenne kasvaa
§ Virtuaalinen elämysmatkailu täydentää tai osin 

korvaa perinteistä matkailua
§ Älyvaatteet kehittyvät, anturit lisääntyvät
§ Kehon etähallinta mahdollistuu
§ Nettiriippuvuudesta uusia ongelmia
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Tulevaisuuden megatrendit ja Suomi 4/8 
– Vallan ja rakenteiden rapautuminen
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§ Armeija ei pysty takaamaan turvallisuutta
§ Rahavalta hajaantuu, rahoituksen hankkimiseen on 

paljon uusia mahdollisuuksia
§ Uusia yhteenliittymiä syntyy haastamaan vanhat
§ Korporaatioiden ml. valtioiden valta ja mahdollisuus 

päättää kansalaisten 
puolesta heikkenee

§ Diktatuurien määrä jatkaa 
vähenemistään

§ Tiedon omistajuus laajenee 
– professioiden valta vähenee

§ Asiakkaan kokemus ja halu maksaa 
elämyksistä vähentää tuottajan valtaa 



Tulevaisuuden megatrendit ja Suomi 6/8
Ikääntyminen ja terveys

§ Elinikä kasvaa, terveys on jatkuvasti parempi
§ Elämäntavat eriytyvät – työ on myös elämäntapa
§ Terveysteknologian avulla ihmisen elintoimintoja pystytään 

säätämään myös etäältä – riskit?!
§ Ihmiset joukkoistavat terveyttään ja jakavat kokemuksiaan –

lääketieteen monopoli terveyteen murenee, kuluttajuus
laajenee terveyspalveluihin

§ ”Epätyypilliset työsuhteet” lisääntyvät – eläkkeellä työskentely, 
apurahat, pienyrittäjyys, osa-aikatyö…
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Tulevaisuuden megatrendit ja Suomi 8/8
- Kaupungistuminen ja muuttoliike
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§ Kaupungistuminen jatkuu ja ihmisen elämäntavan 
kytkös luontoon ja maaseutuun katkeaa

§ Kaupungeissa syntyy jatkuvasti uusia 
innovaatioita ja ne osaltaan voimistavat 
kaupungistumiskehitystä ja asiakaslähtöistä 
elämäntapaa 

§ Maaseudun palvelujen ylläpito muodostuu 
vaikeaksi ja muuttoliike kiihtyy sekä kansallisesti 
että kansainvälisesti – Itämerellä on vain yksi 
metropoli, Euroopassakin vain muutamia

§ Muuttoliikkeen seurauksena on tarjolla paljon 
halpaa työvoimaa – tuloerot ja elintasoerot 
kasvavat



• Useat ongelmat ovat luonteeltaan globaaleja ja 
niihin haetaan globaali ratkaisu – Suomi ei pärjää 
yksin!

• Kamppailua käydään uudenlaisten arvoyhteisöjen 
välillä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin 
– alustatalous ja jakamistalous etenevät 

• Suomalaisuuden kyky uudistaa arvoyhteisyyttään 
riippuu siitä, kuinka hyvin onnistumme ottamaan 
tulijat vastaan - Suomeen on saatava enemmän 
nuorta aktiiviväestöä 

• Hyvinvointivaltio on synnytetty eri ongelmiin ja 
taloudellisiin oloihin, sen on uudistuttava 
radikaalisti

• Meidän on myös otettava itse vastuuta 
– uus-vanhaa auttamista tarvitaan!

Suomen seuraavat 100 vuotta – maakunnat muutoksessa



Mitä palvelu on? 
(Rintamäki 2011)

Service is the
application of operant
resources
(knowledge and skills)
on behalf of another
party1

Service is co-creation
of value between the
customer and the
provider2

Service is support to
another party’s
everyday practices in
a way that enables
value creation in those
practices3

1Vargo, S.L., Lusch, R.F. (2004), �Evolving to a new dominant logic for marketing,� Journal of Marketing, Vol. 68(1), 1-17. 
2Hsu, C. & Spohrer, J. (2009): Improving service quality and productivity: exploring the digital connections scaling model. International 
Journal of Services Technology and Management.
3Grönroos, Christian (2009): Towards service logic: The unique contribution of value co-creation” Hanken Working papers

Tiedon ja osaamisen käyttämistä 
toisen osapuolen hyödyksi

Arvon yhteisluomista resursseilla 
toimijoiden yhteistyönä

(Liike)toimintaprosessien tai arjen 
käytänteiden tukemista arvon 
luomisen mahdollistamiseksi

Palvelussa 
on ennen 

kaikkea kyse 
arvon 

luomisesta 
asiakkaan 
omassa 

kontekstissa



Kiitos!

Nobody cares howmuch you know
untill they know howmuch you care!


