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Diplomityö käsittelee julkisen rakennuttamisen 
prosesseja ja keskittyy rakennushankkeen al-
kuvaiheeseen, tarveselvitykseen ja hankesuun-
nitteluun. Lähtökohtana on oletus, että julkiset 
rakennushankkeet voisivat hyötyä siitä, että käyt-
täjälähtöisen suunnittelun painopiste sijoittuisi 
koko hankkeen aikajanalla nykyistä varhaisempaan 
ajankohtaan. Työn tavoitteena on tutkia, miten en-
nakoivalla, käyttäjälähtöisellä lähestymistavalla jo 
hankkeen tarveselvitysvaiheessa voitaisiin tuoda 
lisäarvoa hankkeen toiminnalliselle suunnittelulle, 
ja samalla voitaisiin vaikuttaa investoinnin suuruu-
den tarkempaan määräytymiseen jo aikaisemmas-
sa vaiheessa.

Työn alkuosassa kuvataan, miten julkisen raken-
nuttamisen prosessi toimii, ja mitkä ovat sen kes-
keiset käsitteet. Myös julkisen rakennuttamisen, 
rakentamisen ja suunnittelun historiaa esitellään 
lyhyesti. Työssä sivutaan tulossa olevaa sosiaali- ja 
terveydenhuollon uudistusta sekä opetussuunni-
telmauudistusta. Julkisesta rakentamisesta käsitel-
lään sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetus- ja 
sivistystoimen rakentamista. Myös edellä mainit-
tuihin suunnittelualueisiin liittyviä suunnitteluperi-
aatteita esitellään.

Diplomityö liittyy Oulun yliopistossa tehtyyn 
tutkimukseen, ”Julkisen rakennushankkeen en-
nakoiva tarveselvitys kuntapalveluiden tuotta-
misen muuttuvassa viitekehyksessä” (ETTA). 
Tutkimusmenetelminä työssä käytettiin suunnitte-
lemalla tutkimista, osallistavaa työpajatyöskente-
lyä ja haastattelua. Tapaustutkimuksen kohteena 
oli Sodankylän uusi hyvinvointikeskus. Tutkimuk-
sen kenttätyöosuudessa järjestettiin kolme työ-
pajaa yhteistyössä kohdeorganisaation kanssa. 
Näissä tapaamisissa oli mukana kattava joukko 
eri sidosryhmien edustajia kuten esimerkiksi kun-
nan viranhaltijoita, poliittisia päätöksentekijöitä, 

sosiaali- ja terveysalan yrittäjiä sekä ns. kolman-
nen sektorin järjestöjen edustajia. Diplomityön 
aineisto koostuu edellä mainittuihin työpajoihin 
työstetyistä konseptiluonnoksista, niistä saadusta 
palautteesta, asiantuntijahaastatteluista sekä kir-
jallisuustutkimuksista.

Myös muutamia työn aihepiiriin liittyviä viime 
aikojen kohteita käydään läpi esimerkinomaises-
ti. Kohteet on valittu siten, että niiden kautta oli-
si helpompi ymmärtää julkiseen rakentamiseen 
liittyvää problematiikkaa sekä niitä ratkaisuja, 
joita tutkimuksen työpajoja varten valmistelluissa 
konseptiluonnoksissa esitettiin. Esimerkkikohteet 
ovat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetus- ja 
sivistystoimen rakennuksia Suomesta.

Työn loppuosassa esitellään seikkaperäisesti 
tutkimuskohteessa järjestettyjen työpajojen kul-
kua niissä pidettyjen alustusten ja ryhmätöiden 
kautta. Myös työpajoja varten piirretyt konsep-
tiluonnokset esitellään samoin kuin niistä saatu 
palaute sekä se, miten palaute vaikutti seuraavaa 
työpajaa varten edelleen kehitettyihin luonnoksiin. 
Esittelyn lopuksi pohditaan sitä, miten työpajasar-
ja onnistui, mitä vaikutuksia sillä mahdollisesti on 
koko hankkeen jatkosuunnittelun kannalta sekä 
miten se auttoi tämän diplomityön tavoitteiden 
saavuttamisessa.
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ABSTRACTThis master’s thesis deals with public construction 
contracting processes and focuses on the early 
stage of the building project, the requirement re-
view and project planning stages. The premise of 
the thesis is the assumption that it would be bene-
fi cial for public building projects to have the focus 
of user-centred design placed on the overall project 
timeline at an earlier point of time. The aim of the 
thesis is to study how the anticipatory, user-cen-
tred approach already implemented at the require-
ment review stage of the project could bring added 
value to the functional design stage of the project. 
At the same time, the more precise determination 
of the amount of the investment could already be 
infl uenced at an earlier stage.

In the fi rst part of the thesis, the public construc-
tion contracting process fl ow and the key concepts 
are described. The history of public construction 
contracting, building and planning is also described 
shortly. The approaching social welfare and health 
care reform as well as the new national core syl-
labus for schools are touched upon. Of the public 
building branch, social welfare and health care as 
well as educational building is discussed. The plan-
ning philosophy of the above-mentioned areas is 
also described.

The thesis is related to the research ETTA that 
was carried out at the University of Oulu. Research 
by design, the participatory workshop method and 
interviewing were the research methods employed 
in the thesis. The new welfare centre of Sodanky-
lä was the target of the case study research. In the 
fi eldwork part of the study, three workshop events 
were arranged together with the target organiza-
tion. A host of representatives from various inter-
est groups were involved in the sessions. The group 
included, for example, municipal offi  ce-holders, 
political decision-makers, entrepreneurs from the 

social and welfare fi eld and representatives from 
the so called third sector organizations. The data 
for the thesis consists of concept sketches drawn 
for the workshop events, feedback received from 
them, specialist interviews and a literature study.

Some contemporary building projects related to 
the topic are scrutinized as examples. The projects 
have been chosen so that the problems involved in 
the public building branch and the solutions pre-
sented in the concept sketches prepared for the 
workshop events would be easier to understand. 
The example projects belong to social and welfare 
as well as educational building projects in Finland.

In the fi nal part of the thesis, the course of the 
workshop events is presented in detail by way of 
the introductory speeches presented before them 
and the summaries of the group work sessions. 
The concept sketches drawn for the workshops, 
the feedback received from the sketches and the 
impact that the feedback had on the sketches pre-
pared for the next workshops are all presented. The 
presentation ends with a refl ection part that deals 
with the success of the workshop series, what kind 
of an impact the workshop series will have for the 
further planning of the project and how the work-
shop series helped reach the goal of this thesis.

Keywords: anticipation, user-centred design, 
requirement review, conceptual planning, 
case study research, research by design, 
scenario method, workshop method, Sodankylä, 
welfare centre
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ALKUSANAT

Tämän diplomityön perusajatuksen voisi kiteyttää 
seuraavasti: Ennakoivaan suunnittelu- ja raken-
tamisprosessiin kuuluu olennaisesti käyttäjäläh-
töisen toiminnallisen suunnittelun painopisteen 
sijoittaminen hankkeen alkuvaiheeseen. Tällöin 
suunnitteluun osallistetaan mahdollisimman laaja 
ryhmä asiakkaita, käyttäjiä ja muiden sidosryhmi-
en edustajia. Käytössä ovat osallistavan suunnitte-
lun menetelmät. Myös konseptisuunnittelu istuu 
luontevana osana kokonaisuuteen.

Diplomityöni sai alkunsa eheyttävän yhdyskun-
tasuunnittelun kurssilta keväällä 2015, jossa sain 
tutkielma-aiheekseni ”Julkisen rakennuttamisen 
prosessit kunnissa: suunnittelua edeltävät tarveselvi-
tykset ja hankkeen konseptointi, esimerkkinä Kainuun 

uusi sairaalahanke”. Samalla sain ohjaajiltani ehdo-
tuksen tehdä diplomityöni samasta aihealueesta. 
Diplomityöni käynnistyikin heti saman kevään huh-
tikuussa matkalla Sodankylään, jossa pidettiin en-
simmäinen ETTA-hankkeen työpaja. Seuraava kesä 
ja syksy kuluivatkin työpajojen valmistelujen ja tu-
losten analysoinnin parissa. Samaan aikaan, syksyl-
lä 2015 osallistuin myös kuntasuunnittelun kurssille, 
jossa ideoitiin Sodankylän keskustaajaman maan-
käyttöä vuorovaikutteisen suunnittelun keinoin. 
Näin nämä kaksi syventävien opintojen kurssia tu-
kivat diplomityöni aihetta sekä teoreettisesti että 
kohdekuntaan tutustumisen osalta. 

Kiitos Jukka Mattilalle, Terho Pekkalalle, ja Eero 
Väätäiselle ajastanne ja asiantuntemuksestanne. 

Esko Härkönen

Oulussa 12.9.2016

Kiitos Sodankylän kunnan viranhaltijoille, erityisesti 
Viljo Pesoselle ja Harri Tiuraniemelle, sekä kunnan 
luottamushenkilöille tämän diplomityön mahdollis-
tamisesta. Kiitos kaikille työpajoihin osallistuneille 
mukavasta ilmapiiristä sekä rakentavasta, asialli-
sesta ja kriittisestä palautteesta. Kiitos Emilia Rön-
kölle asiantuntevasta ja kannustavasta ohjauksesta 
ja Helka-Liisa Hentilälle aiheen ehdottamisesta dip-
lomityökseni. Kiitos Aulikki Herneojalle tutkimus-
aineistoon liittyvistä kommenteista. Kiitos Antti 
Rönkölle englanninkielisen tiivistelmän kieliasun 
tarkistuksesta ja korjausehdotuksista.



LUKUAVAIN

Diplomityöni koostuu neljästä pääluvusta. Joh-
danto (1) sisältää kuvauksen siitä suuremmasta 
kokonaisuudesta, johon työni liittyy. Tapaustutki-
mus-luku (2) sisältää tutkimuskohteen kuvauksen 
sekä tutkimuksessa käytettyjen menetelmien ku-
vaukset. Työpaja-osio (3) sisältää seikkaperäisen 
kuvauksen tutkimuksen kenttätyöosuudesta sekä 
sen tulosten analysoinnin. Pohdinta (4) sisältää 
diplomityöni merkityksen arvioinnin laajemmassa 
mittakaavassa.

1
Johdannossa esittelen työni taustaa ja lähtökohtia 
lähtien liikkeelle julkisen rakentamisen nykyhetken 
tilanteesta Suomessa. Seuraavaksi käsittelen työ-
ni kannalta keskeisiä käsitteitä ja teen katsauksen 
julkisen rakentamisen ja suunnittelun historiaan. 
Myös julkiseen rakentamiseen liittyvien ajankoh-
taisten murrosvaiheiden kuvailu sekä kolmen esi-
merkkikohteen esittely sisältyvät johdantolukuun.

3
Työpaja-osiossa käyn läpi jokaisen työpajan, mitä 
asioita niiden alustusosuuksissa tuotiin esille, niitä 
varten suunnitellut konseptiluonnokset ja -suun-
nitelmat, niissä tehdyt ryhmätyöt sekä niiden tu-
lokset. Analysoin työpajojen tuloksia ja teen niistä 
johtopäätöksiä.

  

2
Tapaustutkimus-luvun alussa esittelen tutkimuksen 
lähtökohdat, käytännön järjestelyt kohdeorgani-
saatiossa sekä oman osuuteni tutkimuksessa. Ku-
vailen yleisellä tasolla tutkimuksen kulkua iteroi-
vana syklinä, jossa työpajat ja konseptiluonnosten 
suunnittelu vuorottelivat. Tässä luvussa esittelen 
ns. tavoitteellisen suunnitteluprosessin, joka kuvaa 
käsitystäni siitä, millainen ennakoivan suunnittelu- 
ja rakentamisprosessin tulisi olla. Esittelen myös 
tutkimusstrategian (tapaustutkimus) sekä työssä 
käytetyt tutkimusmenetelmät (suunnittelemalla 
tutkiminen ja osallistava työpajatyöskentely) kir-
jallisuustutkimukseen pohjautuen. Tässä luvussa 
kuvailen myös, mitä aineistoa työhön liittyy.

 
4
Pohdinta-luvussa laajennan näkökulmaa siihen, 
mikä on työn merkitys Sodankylän hyvinvointikes-
kuksen jatkosuunnittelulle ja julkisten rakennus-
hankkeiden suunnittelulle yleensä. Pohdin myös 
omia kokemuksiani tutkimusprosessista suhteessa 
esimerkkitapauksiin.
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maantiet, rautatiet, vesitiet, satamat, lentokentät, kadut, sillat, 
puistot, viheralueet, vesihuolto, energiahuolto ym. rakennettu 

infrastruktuuri

rakennusmaa, kesämökkitontit, metsät, viljelysmaa, muut maa- ja 
vesialueet, koneet, laitteet ja kuljetusvälineet, varastot

erilliset pientalot, rivi- ja ketjutalot, asuinkerrostalot, liike- ja 
toimistorakennukset, liikenteen rakennukset, teollisuus- ja 

varastorakennukset, julkiset rakennukset, kesämökit, muut rakennukset

+

+

~ 10 %

1.1 Tausta ja lähtökohdat

Suomen rakennuskannan arvo oli vuonna 2015 noin 
369 miljardia euroa, ja sen pinta-ala oli noin 560 mil-
joonaa neliömetriä (ROTI 2015, 12). Rakennuskanta 
on osa rakennettua ympäristöä, johon kuuluvat ra-
kennusten lisäksi maantiet, rautatiet, vesitiet, sata-
mat, lentokentät, kadut, sillat, pihat, puistot, vihe-
ralueet, vesihuolto, energiahuolto, ym. rakennettu 
infrastruktuuri (KIRA 2011, 6). Rakennetun ympä-
ristön arvo on noin 560 miljardia euroa. Rakennet-

tu ympäristö taas on osa laajempaa kokonaisuutta, 
kansallisvarallisuutta, josta se käsittää arviolta 70 
prosenttia. (emt., 8.) Kansallisvarallisuuteen, josta 
käytetään myös nimitystä kansanvarallisuus, kuu-
luvat rakennetun ympäristön lisäksi rakennusmaa, 
kesämökkitontit, metsät, viljelysmaa, muut maa- ja 
vesialueet, koneet, laitteet ja kuljetusvälineet sekä 
varastot (Niemi & Sandström 2007). Kansallisva-
rallisuuden arvo on noin 770 miljardia euroa (KIRA 

2016). Kunnat omistavat Suomen koko rakennus-
kannasta lähes 10 prosenttia (Kaijärvi 2015). Vuon-
na 2005 kuntien rakennuskannan kokonaislaajuus 
oli 41 miljoonaa kerrosalaneliömetriä (k-m2). Tästä 
julkisia rakennuksia (asuinrakennukset vähennetty) 
oli 35 miljoonaa k-m2 (Vainio ym. 2006, 38). Kunti-
en ja koko Suomen rakennuskannan, rakennetun 
ympäristön ja kansallisuusvarallisuuden suhteet on 
esitetty kuviossa 1.

Kuvio 1. Kuntien ja koko Suomen rakennuskannan, 
rakennetun ympäristön ja kansallisuusvarallisuuden 
suhteet euromääräisessä tarkastelussa.
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Tämän diplomityön aihe on rajattu julkisiin ra-
kennushankkeisiin, ja niiden osalta sosiaali- ja 
terveydenhuollon sekä opetus- ja sivistystoimen 
toimialoihin. Tämä tarkoittaa sitä, että julkisesta 
rakentamisesta ulkopuolelle on rajattu mm. toi-
mistot, kokoontumisrakennukset, jäähallit, uima-
hallit, varastorakennukset ja liikenteen rakennuk-
set. Perusteluna rajaukselle voidaan tarkastella 
kuntien rakennuskantaa kerrosalaneliömetrimää-
rien perusteella käyttötarkoituksittain: kuviosta 2 
voidaan todeta, että sosiaali- ja terveydenhuollon 
sekä opetus- ja sivistystoimen rakennukset käsitti-
vät yhteensä reilusti yli puolet kuntien koko raken-
nuskannasta vuonna 2005.

Kuntien rakennuskanta alkaa olla suhteellisen 
iäkästä. Suurin osa kiinteistöistä on peräisin 1960- 
70- ja 80-luvuilta. (ROTI 2015, 15; Kaijärvi 2015). 
Kyseisten vuosikymmenten rakennuksissa on li-
säksi usein sellaisia rakenteellisia ratkaisuja, jotka 
nykyisin luokitellaan riskirakenteiksi (Kaita-aho 
2015). Kun kuntien taloustilanne on enimmäkseen 
heikko, niin säästöpaineissa välttämättömiä kor-
jauksia on jouduttu siirtämään eteenpäin. Tämä on 
vaikuttanut suoraan korjausvelan¹ kasvuun. Kor-
jausvelkaa kunnilla arvioidaan olevan yli viisi miljar-
dia euroa (Kaijärvi 2015). Korjausvelan kasvamisen 
syitä ja seurauksia on esitetty kuviossa 3.

Rakennusten ikä on ongelma, joka realisoituu 
parhaillaan. Rakennusten teknisen käyttöiän arvi-
oidaan olevan 35 vuotta – tuona aikana rakennuk-
sen kuluvat osat ovat kuluneet loppuun (Vainio ym. 
2006, 38). 1960- ja 70-lukujen rakennukset ovat 
jo ohittaneet tuon iän, ja 1980-luvun rakennukset 
ovat seuraavana odottamassa korjauksia. Kuntien 
rakennuskannasta puolet oli ohittanut teknisen 
käyttöikänsä jo vuonna 2005 (emt., 38). Tekninen 
käyttöikä ei kuitenkaan välttämättä ole noin yksi-
oikoisesti tulkittavissa, sillä sen pituus vaihtelee ra-

Sosiaali- ja 
terveystoimen 
rakennukset

18 %

Opetus- ja 
sivistystoimen 
rakennukset

39 %

Muut julkiset 
rakennukset

43 %

kennusosittain, ja se voi vaihdella myös kunnossa-
pidon laadusta ja ympäristöolosuhteista johtuvista 
syistä (Nippala ym. 2006, 22). Joka tapauksessa 
ongelma on suuri, ja haastetta lisää se, että paljon 
kiinteistöjä tulee yhtä aikaa peruskorjausikään.

Yksi rakennuksiin liittyvä vanhenemisen muoto 
on toiminnallinen vanheneminen, jonka takia voi-
daan joutua joko korjaamaan sellaisia rakennus-
osia, joilla vielä olisi käyttöikää jäljellä, tai sitten 
voidaan joutua purkamaan koko rakennus (Nippala 
ym. 2006, 22.) Tällainen tilanne on monesti edes-
sä, kun esimerkiksi vanha sairaalakiinteistö halut-
taisiin korjata nykyajan vaatimuksia vastaavaksi. 
Esimerkiksi nykyajan talotekniikan asennus ei vält-
tämättä onnistu rakennuksen liian matalan kerros-
korkeuden takia (Laherma 2014, 59; ks. myös Lahti 
2014, 72.)

Kuntien omistamissa julkisissa rakennuksissa 
on myös paljon turhaa tilaa, keskimäärin noin 6,3 
neliötä asukasta kohti. Johtava konsultti Esko Kor-
honen Kuntaliiton omistamasta FCG Konsultointi 
Oy:stä arvioi, että noin kolmasosa tästä määrästä 
on turhaa tilaa. (Kaijärvi 2015.) Kun oli hyvä talou-
dellinen tilanne, niin rakennettiin paljon. Nyt, kun 
taloudellinen tilanne on huonompi, niin on ollut 
pakko miettiä, mistä voitaisiin säästää. Turhan tilan 
ylläpito maksaa, mutta toisaalta turhasta tilasta on 
vaikea päästä eroon ennen mittavia peruskorjauk-
sia tai ennen uusien, paremmin toimintaa vastaavi-
en tilojen rakentamista.

Turhien tilojen osalta on esimerkiksi terveyskes-
kus- ja sairaalatoiminnoissa vuodeosastopaikkojen 
tarpeen väheneminen noussut vahvasti esille viime 
aikoina. Pyrkimyksenä on muuttaa vanhuksia ma-
kuuttavaa sairaalamaista terveyskeskuskonseptia 
kuntouttavaan suuntaan. (Punnonen 2013, 3.) Vuo-
deosastohoidon purkamisella paitsi saavutettaisiin 
niitä säästöjä, mitä nyt käynnissä olevalta sosiaa-

1 ” Korjausvelalla tarkoitetaan rahamäärää, joka tarvitaan, jot-
ta rakennus saadaan kunnostettua sellaiselle tasolle, että sen 
arvo on kolme neljäsosaa rakennuksen alkuperäisestä arvosta” 
(Kaita-aho 2015).

Kuvio 2. Kuntien, kuntayhtymien ja kuntien omis-
tamien liikelaitosten julkisten rakennusten osuu-
det (prosenttia) kokonaiskerrosalasta käyttötar-
koituksittain vuonna 2005. Asuinrakennukset eivät 
ole mukana tarkastelussa. (mukaillen Vainio ym. 
2006, 17.)
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li- ja terveydenhuollon uudistukselta (sote-uudis-
tus) odotetaan, myös parannettaisiin vanhusten 
elämänlaatua ja täten mahdollisesti nostettaisiin 
elinajan odotetta (Kinnula ym. 2014, 56–57).

Pedagogisessa suunnittelussa pyritään irti pit-
kään vallalla olleesta luokkahuonekeskeisestä 
toimintomallista – tähän suuntaan ohjaa myös 
syksyllä 2016 voimaan tuleva opetussuunnitelma-
uudistus (Perusopetuksen… 2015, 29). Olemassa 
olevien tilojen osalta kouluissa joudutaan kehittä-
mään luovia ratkaisuja tilojen uudenlaiselle käytöl-
le, mutta uusissa koulurakennushankkeissa uudet 
pedagogiset mallit voidaan huomioida heti hank-
keen alkuvaiheissa. Paitsi että tällä saavutetaan 

säästöjä tilakustannuksissa verrattuna vanhoihin 
koulurakennuksiin, niin tämä myös korostaa raken-
nushankkeiden alkuosan, ja nimenomaan ennakoi-
van suunnitteluprosessin tärkeyttä.

Kinnula ym. (2014, 93) toteavat, että ”Suomessa 
eletään tällä hetkellä ehkä suurinta terveydenhuol-
lon palvelujen ja rakennusten suunnitteluvaihet-
ta sitten 60-luvun”. Sote-uudistus tuo mukanaan 
muutoksia toimintamalleihin, nämä taas vaikutta-
vat siihen, millaisia vaatimuksia rakennuksille ase-
tetaan. (Kinnula ym. 2014, 93.) Kun sote-uudistus ja 
opetussuunnitelmauudistus nyt näin voimakkaasti 
myllertävät kuntien julkisen rakentamisen kenttää, 
niin tässä tilanteessa olisi hyvä mahdollisuus uudis-

taa niitä suunnittelu- ja rakentamisprosesseja, joil-
la hankkeita viedään eteenpäin.

Sulankivi ym. (2002, 18) ovat koonneet eri läh-
teistä nykyisen suunnittelu-rakentamisprosessin on-
gelmia, joita ovat mm. puutteellinen tarvekartoitus, 
hankkeiden ainutkertaisuus ja yhteistyön kertaluon-
toisuus. Puutteellinen tarvekartoitus viittaa siihen, 
että rakennushankkeen alkuvaiheessa tehtävälle 
tarveselvitysvaiheelle ei ole annettu riittävää pai-
noarvoa. Tämä kostautuu Laherman (2014, 58) mu-
kaan hankkeen myöhemmässä vaiheessa yleensä 
siten, että rakennuksessa tapahtuva toiminta ei ole 
niin tehokasta kuin se toiminnan tarpeiden mukaan 
hyvin suunnitelluissa tiloissa voisi olla, ja tästä aiheu-

Kuvio 3. Korjausvelan kasvamisen syitä ja seurauksia
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tuu ylimääräisiä kustannuksia. Suunnittelun paino-
pisteen tulisi sijaita nykyistä paljon aikaisemmassa 
vaiheessa, ennen investoinnin suuruuden määräyty-
mistä – näin käyttäjien tarpeet saataisiin kartoitettua 
paremmin ja riittävän aikaisessa vaiheessa (Laherma 
2015, 58; kuvio 4). Kankaisen ja Junnosen (2001, 42) 
mukaan ”[r]akennushankkeen rakennuskustannukset 
syntyvät pääosin rakennusaikana, mutta määräyty-
vät lähes kokonaan suunnitteluvaiheissa” (kuvio 5). 
Täten suurin mahdollisuus vaikuttaa koko hankkeen 
kustannusten suuruuteen on hankkeen alkuvaihees-
sa, erityisesti tarveselvitysvaiheessa.

Edellä mainitut kaksi muuta ongelmakohtaa, 
hankkeiden ainutkertaisuus ja yhteistyön kertaluontoi-

suus taas kertovat siitä, miten paljon rakennushank-
keissa korostuvat inhimilliset tekijät, koska ei voida 
toimia ainakaan täysin minkään ennalta laaditun 
ohjeistuksen mukaan. Kankainen ja Junnonen (2001, 
23) mainitsevat rakentamiselle tyypillisenä piirteenä 
hanketasolla myös osapuolten jatkuvan vaihtumisen. 
Luonnollisesti rakennushanke täytyy toteuttaa pro-
jektina, ja projektityöskentelyyn ja -johtamiseen on 
olemassa omat menettelytapaohjeensa. Mainittujen 
ongelmakohtien luonne kuitenkin on sellainen, että 
inhimilliset tekijät on pakko ottaa huomioon. Ratkai-
sumallina voisi toimia mahdollisimman laajan osal-
listujajoukon osallistaminen mukaan suunnitteluun 
jo hankkeen alkuvaiheissa. Tarveselvitysvaiheessa 

esille tuodut ideat voivat osallistavia menetelmiä, 
esimerkiksi työpajoja käytettäessä, poikia varteen-
otettavia toiminnallisia ratkaisuja, joilla voi olla suuri 
merkitys rakennuksen käytettävyydelle.

Rakennushankkeessa ongelmia voi aiheuttaa 
myös se, että vaikka käyttäjät otettaisiinkin hank-
keen alkuvaiheessa mukaan suunnitteluun, niin 
käyttäjät voivat vaihtua, tai heidän tarpeensa voivat 
muuttua hankkeen aikana. Tämä taas voi aiheuttaa 
muutostarpeita lopputuotteeseen eli rakennukseen 
tai itse rakennushankkeen prosessiin. (Kärnä ym. 
2007, 5.)

Asiakkaiden ja käyttäjien mukana olo hankkeen 
alkuvaiheen suunnittelussa ei kuitenkaan vält-

PÄÄTÖS RAKENTAMINEN TOIMINTA
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TAVOITTEET RAKENNUSKUSTANNUKSET PÄÄTÖS SUUNNITTELU RAKENTAMINEN TOIMINTA

TAVOITTEET SUUNNITTELU RAKENNUSKUSTANNUKSET

Kuvio 4. Suunnittelun painopisteen sijainti hankkeen läpiviennissä (mukaillen Laherma 2015, 58).
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tehtäväluetteloissa”, ”huonetilaohjelman merkitys 
on korostunut. Se laaditaan liian aikaisin ja se lu-
kitsee kehitystyön.”, ”Kokonaisuutta käsitteleviä 
konsepteja ei kehitetä”, ”tarvitaan konseptuaalista 
suunnittelua ennen huonetilaohjelman rakentamis-
ta”. Konseptisuunnittelu onkin työkalu, jonka avul-
la monet ongelmatilanteet hankkeen myöhemmis-
sä vaiheissa voisivat olla vältettävissä.

suoritetaan tarpeellinen määrä iteraatioita eli tois-
toja, jotta tarpeet jalostuvat ja muokkaantuvat sel-
keiksi ja toteuttamiskelpoisiksi.

Kokonaiskäsityksen muodostaminen ja kuvaa-
minen rakennushankkeen alkuvaiheessa on myös 
tärkeää. Esimerkiksi Kainuun uuden sairaalan 
hankkeessa tehtiin hankkeen alkuvaiheessa kon-
septisuunnitelma, jonka taustalla olivat projektin 
valmisteluvaiheessa määritellyt strategiset tavoit-
teet. Konseptin oli tarkoitus olla yleissuunnitel-
ma tavoitteiden saavuttamiseksi. (Kainuun sote 
2013, 4.) Kurkela (2012) puolestaan listaa uusien 
konseptien suunnitteluun liittyviä ongelmia: ”Kon-
septuaalista suunnittelua ei tunneta suunnittelun 

tämättä aina ole ongelmatonta. Ojasalon (1999, 
81–112, 231–233) mukaan asiakkaalla voi olla eri-
laisia odotuksia: epäselviä tai sumeita (fuzzy), hil-
jaisia (implicit) ja selkeitä (explicit). Näistä viimeksi 
mainitut puolestaan voivat olla epärealistisia tai 
realistisia. Epäselviä odotuksia asiakkaat eivät vält-
tämättä tunnista, hiljaisia odotuksia he pitävät niin 
itsestään selvinä, että niitä ei tule edes mainittua, ja 
selkeät odotukset voivat olla epärealistisia toteut-
taa. Kun asiakkaat ja käyttäjät yhdessä käyvät läpi 
odotuksiaan ja tarpeitaan vaikkapa aivoriihi-tyyp-
pisessä työpajatyöskentelyssä, niin edellä mainit-
tujen ongelmallistenkin asioiden voisi olettaa tule-
van esille. Tärkeää on myös, että työpajavaiheessa 

Tarve-
selvitys

Hanke-
suunnittelu

Rakennus-
suunnittelu

Rakentaminen Käyttöön-
otto

50 %

100 %

Kustannusten
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kustannuksiin

Kuvio 5. Kustannusten määräytyminen ja kertyminen (mukaillen Kankainen & Junnonen 2001, 42).
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1.2 Keskeiset käsitteet

Ennakointi. Ennakoinnilla tarkoitetaan tässä työs-
sä varhaisessa vaiheessa huomioon ottamista, kun 
aikaperspektiivinä on rakennushanke. Kysymyk-
sessä ei ole ennustaminen, joka on yksi selitys 
verbille ennakoida (Kielitoimiston sanakirja 2016) 
tai ennalta varautuminen, vaan pikemminkin prag-
maattinen, hankkeen prosesseihin liittyvä lähesty-
mistapa, jolla pyritään varmistamaan, että hank-
keen päättäjillä ja suunnittelijoilla on tarpeeksi 
varhaisessa vaiheessa käytettävissään kaikki olen-
nainen tieto rakennushankkeen osapuolten ja si-
dosryhmien määrällisistä ja laadullisista tarpeista.

Ennakointi voidaan ymmärtää myös tulevai-
suuteen suuntaavana, pitemmän aikavälin tar-
kasteluna. Voidaan esimerkiksi ottaa tarkastelun 
kohteeksi 15 tai 25 vuoden ajanjakso nykyhetkestä 
eteenpäin ja pyrkiä päättelemään tilastojen ja en-
nusteiden valossa, miten asiat kehittyvät. Esimer-
kiksi Kainuun uuden sairaalan hankkeessa vuoteen 
2030 asti ulottuvassa tarkastelussa päädyttiin vä-
estönkehitys- ja sairastavuuslukujen perusteella 
siihen, että vaikka väki vähenee, niin ikääntynei-
den osuuden kasvaessa palvelutarve pysyy ennal-
laan (Pekkala, haastattelu 22.6.2015).

Käyttäjälähtöinen suunnittelu. Rakennuksen 
tulevat käyttäjät otetaan mukaan toimintojen ja 
tilojen suunnitteluun niin varhaisessa vaiheessa, 
että heillä on todellinen mahdollisuus vaikuttaa 
tehtäviin ratkaisuihin. Käyttäjä ei ole toiminnan 
keskipiste vaan tasavertainen, osallistuva toimija 
suunnitteluprosessissa muiden rakentamisen ja 
palveluiden tuottamisen osapuolten kanssa (Hie-

tanen & Manninen 2011, 67). Käyttäjälähtöinen 
suunnittelu sisältää myös kestävän kehityksen mu-
kaisen näkökulman tulevien sukupolvien tarpeiden 
huomioimisesta. Tämä tulevaisuuteen luotaava 
näkökanta liittyy läheisesti muuntojoustavuuden 
käsitteeseen, sillä yleensä tilojen käyttövaatimuk-
set ja toiminnot muuttuvat rakennuksen elinkaa-
ren aikana. (Airaksinen & Vainio 2011, 44.) Myös 
osallistaminen käyttäjien sitouttamisen työkaluna 
liittyy läheisesti käyttäjälähtöisen suunnittelun kä-
sitteeseen.

Osallistaminen vs. osallistuminen. Osallistaa 
tarkoittaa ”tehdä osalliseksi”, kun taas osallistua 
tarkoittaa ”olla mukana jossakin, ottaa osaa” (Kie-
litoimiston sanakirja 2016). Osallistaminen voidaan 
ymmärtää myös osallistumisen mahdollistamise-
na. Keskeistä osallistamisessa on osallistumiskyn-
nyksen madaltaminen, osallistettavan sisäinen 
motivaatio tai kiinnostus sekä osallistumisen ulkoi-
set kannustimet. (Poikola 2010.) Osallistaminen on 
siis ulkoapäin ohjattua toimintaa, jossa osallistet-
tava (esimerkiksi kansalainen tai kuntalainen) py-
ritään aktivoimaan osallistumaan jonkin yhteisen 
päämäärän tai tavoitteiden saavuttamiseksi. Osal-
listamiseen liittyy osallistajan (esimerkiksi kunnan 
hallinnon) kannalta mm. sellainen hyötynäkökul-
ma, että osallistamalla saadaan tietoa ja aikaan-
saadaan vuorovaikutusta eri sidosryhmiin kuulu-
vien osallistujien kesken. Lisäksi yhdessä tekemällä 
saadaan aikaan enemmän kuin yksin puurtamalla 
(Auvinen & Liikka 2015, 5). Osallistaminen on toi-
mintaa, jossa suunta on ylhäältä alaspäin, eli siinä 

aloite lähtee esimerkiksi jonkin yrityksen tai kun-
nan hallinnosta ja kohdistuu työntekijään tai kun-
talaiseen. Osallistuminen sen sijaan on toimintaa, 
joka lähtee alhaalta ylöspäin, ja se perustuu pää-
osin osallistujan omaan aktiivisuuteen. (Lähidemo-
kratia-sanastoa 2016.) Osallistamisessa voidaan 
käyttää erilaisia menetelmiä, joista tässä diplomi-
työssä käytettiin työpajatyöskentelyä. Työpajoissa 
osallistujille annetaan jokin etukäteen enemmän 
tai vähemmän suunniteltu tehtävä. Työpajan vetä-
jän täytyy pitää huolta siitä, että keskustelu ei läh-
de rönsyilemään liian kauas aiheesta.

Asiakas/asiakkuus/asiakaslähtöisyys. Asiakas on 
yleensä se, joka maksaa saadakseen tarvitsemian-
sa palveluja tai hyödykkeitä. Julkisten palvelujen 
osalta asia ei ole näin yksiselitteinen, koska palve-
luja tuetaan verovaroin, ja tällöin asiakas maksaa 
veronmaksajana vain osan palvelujen tuottamisen 
kustannuksista. Terveydenhuollossa asiakkaasta 
käytetään vielä pääosin termiä potilas, jos hänel-
lä on jokin hoitoa vaativa terveydellinen ongelma 
(Valkama 2012, 2). Opetus- ja sivistystoimen pal-
velujen hyödyntäjästä käytetään asiakkaan sijaan 
termiä oppilas tai opiskelija, vaikka tilanne on pal-
velujen tarjoamisen näkökulmasta samankaltai-
nen. Asiakas on tiloja ja tiloissa tuotettua palvelua 
käyttäessään toisaalta myös käyttäjä, joten asia-
kaslähtöinen suunnittelu on näin ajateltuna samal-
la myös käyttäjälähtöistä suunnittelua. Valkaman 
(2012, 78) mukaan asiakkuuteen kuuluvat olen-
naisesti ”aktiivisuus, osallisuus sekä mahdollisuus 
valita ja vaikuttaa”. Kaikki asiakkaat eivät kuiten-
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kaan syystä tai toisesta käytä kaikkia asiakkuuteen 
liittyviä oikeuksiaan. Kuopila ja Nieminen (2014, 5) 
määrittelevät asiakaslähtöisyyden elementeiksi 
asiakkaan, palvelun tarjoajan ja palveluprosessin, 
jolloin palvelukokemus syntyy asiakkaan ja palve-
lun tarjoajan välisessä palveluprosessissa (kuvio 6). 
”Yksinkertaisimmillaan asiakaslähtöisyys on asiak-
kaan asiantuntijuuden hyödyntämistä jokaisessa 
palveluprosessin vaiheessa niin, että lopputulos on 
asiakkaan tarpeiden mukainen” (emt., 6).

Konsepti/konseptisuunnittelu. Käsite konsep-
ti voidaan ymmärtää esimerkiksi kirjallisen työn 
luonnokseksi, suunnitelmiksi, ennakkolaskelmiksi, 
(yrityksen) toiminta-ajatukseksi (”Myymälät ovat 
kauppaketjun uuden konseptin mukaisia”) tai tuo-
te-ideaksi (Kielitoimiston sanakirja 2016). Näistä 
määritelmistä lähinnä termit luonnos, suunnitelma 
ja idea soveltuvat kuvaamaan sitä, miten konsepti 
ja konseptisuunnittelu on käsitetty tässä työssä ja 
sen työpajaosuuden eri vaiheissa. Iljin (2006, 78) 
kiteyttää konseptisuunnitteluun liittyvät termit 
merkitysketjuksi, jossa siirrytään abstraktista 
konkreettiseen: ”idea – konsepti – konseptisuun-
nitelma”. Edellä esitetty merkitysketju voitaisiin 
käsittää tämän työn yhteydessä järjestettyjen 
työpajojen pelkistettynä prosessikaaviona, jossa 
yhteisen ideoinnin tulosten perusteella tuotettiin 
konseptiluonnoksia ja lopulta synteesinä konsep-
tisuunnitelma. Rakennushankkeeseen liittyvästä 
konseptisuunnittelusta kohdassa ”Rakennushan-
ke”.

Rakennushanke. Rakennushankkeen vaiheet 
RT-kortin mukaan ovat tarveselvitys, hankesuun-
nittelu, rakennussuunnittelu, rakentaminen ja 
käyttöönotto (RT - , 2–4). Tässä diplomi-
työssä keskitytään hankkeen kahteen alkuvaihee-

Kuvio 6. Asiakaslähtöisyys (mukaillen Kuopila & Nieminen 2014, 5).
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seen, joten muita vaiheita ei tässä käsitellä tämän 
tarkemmin. Tarveselvitys on esitelty oman otsik-
konsa alla. Rakennushankkeiden organisointi ei 
kuitenkaan aina mene edellä mainitun kaavan mu-
kaan. Tolkki ym. (2013, 3) esittävät sairaalasuunnit-
telua varten perinteisestä poikkeavan prosessin, 
jossa tarvemäärittely on jaettu kolmeen osaan: 
pohjaselvitykseen, konseptisuunnitteluun ja toi-
minnalliseen suunnitteluun. Seuraavassa lyhyesti 
toiminnallisesta suunnittelusta, konseptisuunnit-
telusta ja hankesuunnittelusta.

Yksi tärkeimpiä arkkitehtisuunnittelun osa-aluei-
ta rakennuksen arkkitehtuurin luomisen lisäksi on 
toiminnallinen suunnittelu ja toimintojen järjestä-
minen loogisiksi, toimiviksi ja käyttökelpoisiksi ko-
konaisuuksiksi. Toimintojen suunnittelu aloitetaan 
monesti tilaajaorganisaatiossa jo ennen kuin varsi-
nainen arkkitehtisuunnittelija on mukana. Yleensä 
toiminnallisen suunnittelun vaiheessa kuitenkin 
ainakin konsultoidaan arkkitehteja. Ennakoinnin 
näkökulmasta olisi eduksi, jos hankkeen alkuvai-
heessa muodostettaisiin mahdollisimman laaja-
pohjainen, kaikkia rakennuksen tulevaan käyttöön 
liittyviä sidosryhmiä edustava käyttäjäryhmä, jos-
sa olisi mukana myös suunnittelijoita. Kun käyt-
täjät ja suunnittelijat ovat yhteisessä ja rakenta-
vassa, koko projektin kestävässä vuoropuhelussa 
keskenään, niin se luo parhaat edellytykset sille, 
että hankkeessa syntyy kaikille realistinen koko-
naiskuva mahdollisuuksista ja resursseista. Yhteis-
työ eri osapuolten kesken ja käyttäjien tukeminen 
takaavat sen, että suunnittelu pysyy realistisena, 
eikä ole vaaraa taloudellisesti ja toiminnallises-
ti mahdottomasta ”toiveiden tynnyristä”. (Tolkki 
ym. 2013, 5.) Laajan käyttäjäryhmän mukanaolo 
mahdollisimman varhaisesta vaiheesta alkaen ja 
koko hankkeen ajan on perusteltua myös siksi, että 
näin käyttäjät sitoutuvat paremmin hankkeeseen – 

tämä tietenkin sillä edellytyksellä, että heille syn-
tyy tunne siitä, että he todellisesti voivat vaikuttaa 
tehtäviin ratkaisuihin. Etuna on myös parantunut 
tiedonkulku ja henkilökunnan muutosvastarinnan 
väheneminen (Laherma 2014, 59).

Konseptisuunnittelu, siten kuin Tolkki ym. 
(2013, 4) sen esittävät sairaalahankkeen vaihee-
na, käsittää periaatteessa vastaukset kysymyksiin 
”mitä sairaalassa tehdään?” ja ”miten tehdään?”. 
Tässä vaiheessa päätetään koko hankkeen yleisistä 
periaatteista, jotka ohjaavat sairaalan suunnitte-
lua.

Hankesuunnitelmassa tarkennetaan tarvesel-
vitykseen kirjattuja tavoitteita ja laaditaan yksi-
tyiskohtainen suunnitelma. Hankesuunnitelma 
sisältää hankkeen tavoitteet, tilaohjelman, tiedot 
rakennuspaikasta, kustannusarvion sekä aikatau-
lun. Hankesuunnitelma sisältää investointiehdo-
tuksen, jonka päättäjät voivat hyväksyä tai hylätä. 
Kun hankesuunnitelma hyväksytään, niin samalla 
lukitaan investoinnin suuruus. (RT - , 3, 10.)

Tarveselvitys. Rakennushankkeen alkuvaiheessa 
tehdään tarveselvitys, jossa tutkitaan ja kartoite-
taan sellaisia suunniteltuun rakennushankkeeseen 
liittyviä tietoja, joilla on merkitystä hankkeen al-
kuvaiheen päätöksentekoa varten. Tällaisia tietoja 
ovat esimerkiksi kuvaukset tarvittavista tiloista, ar-
vio kustannuksista sekä alustava aikataulu. Mikäli 
hankkeen toteuttaminen on mahdollista useam-
malla tavalla, esimerkiksi korjaamalla ja laajenta-
malla vanhaa kiinteistöä tai rakentamalla kokonaan 
uusi rakennus, niin tässä vaiheessa laaditaan kulle-
kin vaihtoehdolle oma tarveselvitys. (RT - , 
10.) Kujala (2013, 151, 155–156) nimittää näiden eri 
vaihtoehtojen tarkastelua ja arviointia hankeselvi-
tysvaiheeksi, jossa tehtävän valinnan jälkeen voi-
daan edetä hankesuunnitteluun.

Koulurakentamisen hankesuunnitteluprosessis-
sa tarveselvitys määritellään siten, että se käsittää 
a) koko kunnan tasolla tehtävän kouluverkkoselvi-
tyksen, b) eri hallintokuntien toiminnan asiantunti-
joiden yhdessä laatiman investointiesityksen sekä c) 
vuosittaisen budjettikäsittelyn yhteydessä tarken-
tuvan, seuraavaa viittä vuotta koskevan investoin-
tisuunnitelman (Nuikkinen 2005, 39, 42, 135–136).
Ennen tarveselvitystä selvitetään erilaisia lähtötie-
toja, kuten esimerkiksi tontin omistussuhteet, kaa-
vatilanne, nykyinen toiminta ja tilankäyttö (Kujala 
2013, 152–153).

Muuntojoustavuus. Rakennukseen alun perin 
suunnitellun toiminnan tilatarpeet voivat muuttua 
rakennuksen elinkaaren aikana montakin kertaa. 
Jokin toiminta voi tarvita enemmän tilaa ja toinen 
vähemmän. Rakennus voidaan ottaa myös aivan 
uuteen käyttöön. Kaikki tällaiset muutokset aset-
tavat rakennuksen suunnittelulle haasteen, jossa 
mahdollisia tulevia muutostarpeita pyritään mah-
dollisimman hyvin ennakoimaan. Muuntojousta-
vuuden pitää mahdollistaa myös se, että tilojen 
uudelleenjärjestelyt mahdollisimman vähän häi-
ritsevät tiloissa tapahtuvaa päivittäistä toimintaa. 
Tulevaisuudessa julkisten rakennusten muutostar-
peita voivat aiheuttaa monet ennalta arvaamatto-
mat kehityskulut, esimerkiksi uudet teknologiset 
innovaatiot. Tämän tiedostaen suunnittelijoiden 
täytyy yksinkertaisesti hyväksyä se tosiasia, että 
kaikkeen ei voi varautua. Maksimaalinen varautu-
minen tulee myös kalliiksi (Malmström 2015). Ra-
kenteellisesti muuntojoustavuutta voidaan tavoi-
tella esimerkiksi sellaisilla runkoratkaisuilla, jotka 
mahdollistavat kevyiden väliseinien siirtelyn. Myös 
mm. vertikaalisten nousujen sijoittelulla ja huone-
kokojen toistuvuudella voidaan minimoida tulevien 
muutostöiden määrää ja laajuutta.
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1.3 Julkisen rakentamisen ja suunnittelun historiaa

Valtion ja kirkon ohjaava rooli

Keskiajalla, Ruotsin vallan aikana, ei vielä ollut val-
tiojohtoista julkisen rakentamisen ohjausta (Tuomi 
2003, 19). Tuolloin kirkko huolehti omista raken-
nushankkeistaan ja kruunu omistaan. Aikakauden 
lähes ainoita selkeästi ympäristöstään erottuvia 
julkisia rakennuksia olivat kirkot ja linnoitukset. 
(Vahtola 1987, 68, 70.) Vasta vuonna 1752, ja kirkko-
jen osalta vuonna 1776, otettiin koko valtakunnas-
sa käyttöön määräys, jonka mukaan kaupunkien 
ja maaseudun julkisten rakennusten suunnitelmat 
oli hyväksytettävä hallitsijalla. Ennen hallitsijan 
hyväksyntää antoi yli-intendentinvirasto suunnitel-
mista oman lausuntonsa. (Tuomi 2003, 19.)

Maalaispitäjien paikallisen itsehallinnon elimi-
nä olivat pakanuuden ajalla ilmeisesti toimineet 
käräjät ja keskiajalta alkaen seurakunnalliset pi-
täjänkokoukset (Rauske 2003, 36), joita pidettiin 
kirkoissa, sakasteissa, pappiloissa sekä erityisesti 
tätä tarkoitusta varten rakennetuissa pitäjäntuvis-
sa (Soikkanen 2009, 6). Seurakunnan kirkkoherran 
johtamissa pitäjänkokouksissa käsiteltiin muiden 
pitäjän hallinnollisten asioiden lisäksi myös raken-
nushankkeita (Rauske 2003, 36).

Vuonna 1811, kaksi vuotta sen jälkeen kun Suo-
mi oli liitetty Suomen sodan jälkeen autonomisena 
suuriruhtinaskuntana Venäjään, maahan perus-

tettiin intendentinkonttori. Konttorin tehtävänä oli 
suunnitella ja valvoa julkisia rakennustöitä. Inten-
dentinkonttorin ensimmäinen johtaja oli Charles 
Bassi, ja hänen jälkeensä Carl Ludvig Engel (Pulma 
1987, 380.) Julkisten rakennushankkeiden lisäänty-
nyt määrä pakotti senaatin antamaan vuonna 1848 
asetuksen lääninarkkitehdeista (Tuomi 2003, 22). 
Lääninarkkitehtien tehtäviin kuului johtaa valtion 
rakennustöitä sekä suunnitella pienempiä raken-
nuskohteita, seurakuntien yleisiä rakennuksia ja 
yksityisten rakennuttajien kohteita (Teppo 1978, 1; 
esimerkkinä kuva 1). Vuonna 1865 rakennushallin-
to uudistettiin perustamalla yleisten rakennusten 
ylihallitus (Tuomi 2003, 25). Samana vuonna tuli 
voimaan myös maalaispitäjiä koskenut kunnallis-
asetus, jolla seurakunta ja kunta erotettiin hallin-
nollisesti toisistaan. Kunnallisasetuksen mukaan 
kuntakokouksella oli päätösvalta ja kunnallislauta-
kunnalla toimeenpanovalta. (Manninen 1998, 68.) 
Kunnallisasetuksen perusteella kuntien vastuulle 
tuli mm. kunnan julkisten rakennusten rakentami-
nen ja hoito (Tuomi 2003, 25).

1600-luvulta alkaneelta Ruotsin suurvalta-ajal-
ta aina 1800-luvulle ja autonomian aikaan asti 
kaupunkien hallinnosta vastasi maistraatti eli por-
mestari ja raati, ja valtaa käytti etuoikeutettu por-
varisto (Mäntylä 1987a, 355; Mäntylä 1987b, 253; 
Rauske 2003, 36). Maistraatti vastasi muiden toi-

miensa ohella myös kaupunkien rakennus- ja pa-
lotoimesta (Mäntylä 1987b, 254). Esimerkiksi Ou-
lussa 1820-luvulla, vuoden 1822 suurpalon jälkeen 
maistraatti vaati, että julkisia rakennuksia varten 
pitää olla hyväksytyt piirustukset, mutta yksityis-
ten uudisrakennusten rakentamista varten riittää 
ennakkoilmoitus (Leinonen 1987, 125–126). Kau-
punkien osalta kunnallishallinnon uudistus tuli 
voimaan vuonna 1873, jolloin porvaristo menetti 
etuoikeutetun asemansa, kun äänioikeuden perus-
teeksi tuli verotus ja äyrimäärä. Uudistus aiheutti 
myös sen, että koulutoimi ja köyhäinhoito siirtyi-
vät seurakunnilta kaupunkien vastuulle. (Olkkonen 
1987, 497–498.) Huomioon otettavaa uudistukses-
sa oli se, että nyt päätösvalta ja toimeenpanovalta 
erotettiin toisistaan: kaupunginvaltuusto teki pää-
tökset ja lautakunnat vastasivat toimeenpanosta 
(Rauske 2003, 38).

1900-luvulla valtion rakennushallintoa uudis-
tettiin perustamalla vuonna 1936 yleisten raken-
nusten ylihallituksen tilalle rakennushallitus, johon 
kuului kaksi osastoa: suunnitteluosasto ja raken-
nusosasto. Osastojen määrää kasvatettiin viiteen 
vuoden 1944 annetun asetuksen mukaisesti lisää-
mällä asemakaava-, kanslia- ja tiliosastot. (Tuomi 
2003, 27.) Rakennushallitus toimi vuoteen 1995 
asti, jolloin se lakkautettiin, ja sen toiminta ja kiin-
teistöomaisuuden hallinta hajautettiin 15 kiinteis-
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töyksikölle. Kiinteistöyksiköistä suurin oli Valtion 
kiinteistölaitos, josta tuli liikelaitos vuonna 1999, ja 
jonka nimi muuttui Senaatti-kiinteistöiksi vuonna 
2001. (Senaatti-kiinteistöt 2016.)

1900-luvulla kuntien ja kaupunkien hallintoa 
uudistettiin perustamalla käsite kaupunginhallitus 
vuonna 1931 (Rauske 2003, 38). Kuntalakeja on 
säädetty myös vuosina 1948, 1976, 1995 ja viimek-
si vuonna 2015 (Rauske 2003, 38; Kuntalaki 2015). 
Kuntalain (Kuntalaki 2015, § 1) mukaan ”Kunta 
edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elin-
voimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut talou-
dellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä 
tavalla”. Tässä tehtävässä kunnanvaltuusto käyt-
tää päätösvaltaa (emt., § 14) ja kunnanhallitus, lau-
takunnat ja viranhaltijat toimeenpanovaltaa (emt., 
§ 39; Rauske 2003, 38).

Sosiaali- ja terveydenhuolto

Terveydenhuoltoon liittyvän rakentamisen alalta 
yksi varhaisimpia merkkipaaluja oli ensimmäisten 
nk. hospitaalien perustaminen 1300-luvun loppu-
puolella. Näissä Turussa ja Viipurissa sijainneissa 
laitoksissa, joissa huollettiin mielenvikaisia, spitaa-
lisia ja vammaisia, ei ollut sairaanhoitoa vaan ne 
olivat puhtaasti eristyslaitoksia. (Manninen 1998, 
24–25.) Suomen ensimmäinen lääninsairaala, 

Kuva 1. Suomussalmen vanha puukirkko, jonka rakensivat Jaakko ja Kaarle Rijf vuonna 1787 (Haapio & Luos-
tarinen 1980, 314). Kirkon korjaussuunnitelmat teki lääninarkkitehti Frans Fredrik Wilhelm Lüchou vuonna 
1883 (Teppo 1978, 5). Kirkko tuhoutui talvisodassa vuonna 1939. Kuva Kaarlo Tauriainen.
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Turun lääninlasaretti, jossa oli yhdeksän sairaansi-
jaa, avattiin vuonna 1759. Myös Vaasa, Helsinki ja 
Oulu saivat lääninsairaalat 1700-luvun loppupuo-
lella. Hospitaalien ja lasarettien ero oli siinä, että 
lasaretti ei ottanut vastaan parantumattomasti 
sairaita. (emt., 35–36.)

Autonomian aikana, samana vuonna intenden-
tinkonttorin perustamisen kanssa (1811), perustet-
tiin Collegium Medicum, josta myöhemmin, vuonna 
1827, tuli lääkintöylihallitus. Tämän luottamusmies-
elimen toimialaan kuului mm. lääkärien laillistami-
nen ja sairaalat. (Pulma 1987, 381, 420.) Aiemmin 
mainitussa, vuoden 1865 kunnallisasetuksessa 
määriteltiin kuntien vastuulle terveydenhoitoon 
liittyviä tehtäviä. Tämä käynnisti kunnanlääkärien 
palkkaamisen kuntiin. (Manninen 1998, 68, 86.) 
Hallinnon alalla tapahtui nimenmuutos vuonna 
1878, kun lääkintöylihallitus muuttui lääkintöhalli-
tukseksi (emt., 68).

1800-luvun puolivälin paikkeilla valtio alkoi lää-
ninsairaaloiden lisäksi perustaa yleisiä sairaaloi-
ta, ja 1800-luvun loppupuolella myös kaupungit 
alkoivat perustaa omia sairaaloitaan. Oulussa, 
Polttimosaarella sijainneen, valtion ylläpitämän 
lääninsairaalan tilan ahtaus pakotti kaupungin ter-
veydenhoitolautakunnan miettimään oman sairaa-
lan perustamista. Oulussa kunnallissairaala raken-
nettiin vuosina 1898–1901 nykyisen Tuiranpuiston 
alueelle (kuva 2). (Manninen 1998, 75, 76, 82–84.)

Suomen sairaalaverkoston kehittymisen kan-
nalta tärkeä laki, keskussairaalalaki, säädettiin 
vuonna 1943 (Manninen 1998, 153). Lain mukaan 
valtio ja kunnat jakoivat kustannukset tasan, ja 
valmistumisensa jälkeen keskussairaalat siirtyivät 
kuntainliittojen hallintaan. Keskussairaalat, joista 
osa on yliopistosairaaloita, toimivat 20 sairaanhoi-
topiirin keskuksina. (Saarivirta ym. 2009, 32.) Suo-
men keskussairaalaverkko rakennettiin lyhyessä 

Kuva 2. Oulun kunnallissairaalan sisätautiosaston rakennus vuodelta 1901 (arkkitehti S. M. Schjerfb eck) vuo-
den 2015 asussaan. Rakennuksessa toimii nykyisin Lassin päiväkoti.
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ajassa, yhden sukupolven aikana (Lehtimäki 2014, 
10). Keskussairaalaverkon rakentamiseen liittyvän 
suunnittelun ohjausta ja valvontaa varten perus-
tettiin vuonna 1949 Sairaala-alan suunnittelutoi-
mikunta (SASTO) sekä vuonna 1950 Lääkintöalan 
rakennustöiden keskustoimikunta (LRK) (Hentto-
nen 2009, 22).

Keskussairaalat voidaan tyypittää massoittelun 
ja toiminnallisen ratkaisun perusteella karkeasti 
blokki-sairaaloihin, joissa tilat sijaitsivat päällek-
käin, sekä hajautettuihin sairaaloihin, joissa toi-
minnalliset yksiköt on sijoitettu matalina rakennus-
massoina rinnakkain. Helsingin Meilahden sairaala 
(kuva 3) edustaa blokki jalustalla -tyyppiä, kun taas 
Oulun yliopistosairaalan "sairaalakylä" (kuva 4) 
edustaa hajautettua, verkkomaista megastruktuu-
ria (Lehtimäki 2014, 29–39.)

Perusterveydenhuollon kehittymisen ja siten 
myös terveyskeskusten perustamisen kannalta 
merkittävä oli vuoden 1972 kansanterveyslaki, sillä 
se yhtenäisti alan hajanaisen lainsäädännön (Man-
ninen 1998, 142). ”Lain avulla kunnat velvoitettiin 
tuottamaan perusterveydenhuoltopalvelut alueil-
laan” (Saarivirta ym. 2009, 39). Yksi lain seurauksis-
ta oli, että yksityisvastaanotot menettivät potilaita 
näiden siirtyessä käyttämään terveyskeskusten 
palveluita. Aiemmin, vuonna 1964 voimaan tullut 
sairausvakuutuslaki puolestaan oli lisännyt yksi-
tyislääkäreiden potilasmääriä. (Manninen 1998, 
167–169.) Muita merkittäviä Suomen sosiaali- ja 
terveydenhuollon kehitykseen 1900-luvulla vaikut-
taneita lakeja olivat mm. lastensuojelulaki vuodelta 
1936, äitiysavustuslaki 1937, kansaneläkelaki 1939, 
tuberkuloosilaki 1948, laki yliopistollisista keskus-
sairaaloista 1956 ja erikoissairaanhoitolaki 1991 
(Manninen 1998, 113, 162, 181, 231). Yliopistollisia 
sairaaloita Suomessa on viisi. Oulun yliopistollisen 
sairaalan perustamiskokous pidettiin vuonna 1960, 

ja sairaala vihittiin käyttöön vuonna 1976 (Manni-
nen 1995, 184–186). Sairaala kuuluu Pohjois-Poh-
janmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään.

Opetus- ja sivistystoimi

Opillinen sivistys liittyi keskiajan Suomessa lähei-
sesti kirkon toimintaan, sillä tärkeimmän koulun, 
Turun katedraalikoulun ensisijainen tehtävä oli 
pappien koulutus (Vahtola 1987, 124). Opetusta 
annettiin myös luostarikouluissa ja kaupunkikou-
luissa (Seppälä 2002, 10). Vuonna 1571 säädetyssä 
kirkkojärjestyksessä koulutalojen rakentaminen ja 
kunnossapito määriteltiin kaupunkien velvollisuu-
deksi (Lilius 1982, 8).

Koulutus laajeni Ruotsin suurvaltakaudella ku-
ningas Kustaa II Aadolfi n ja kenraalikuvernööri 
Pietari Brahen aikana. Kristiina-kuningattaren kou-
lujärjestyksessä, joka vahvistettiin vuonna 1649, 
säädettiin neliportaisesta koulujärjestelmästä. 
Alin kouluaste oli pedagogio, jossa opeteltiin luku- 
ja kirjoitus- sekä laskutaidon perusteet; seuraava 
taso oli kahdeksanvuotinen ja neliluokkainen op-
pikoulu eli triviaalikoulu, jonka jälkeen seurasi kol-
mivuotinen lukio eli kymnaasi, jonka suorittaminen 
oli edellytys akatemiaan eli yliopisto-opintoihin 
pääsyyn (Seppälä 2002, 12–13.) Koska kouluja voi-
tiin yleensä perustaa vain kaupunkeihin, niin kau-
punkien ulkopuolella asuvan väestön opetus oli 
pääosin pappien ja lukkareiden tehtävänä (Män-
tylä 1987b, 244, 256; Seppälä 2002, 13–15). Koulu-
järjestelmän uudistuksen seurauksena 1600-luvun 
kaupunkien julkisiin rakennuksiin voidaan nyt lu-
kea kirkkojen, linnojen, raatihuoneiden sekä tulli- 
ja vaakahuoneiden lisäksi myös koulurakennukset 
(Mäntylä 1987b, 248–249, 256). Koulurakennuksia 
oli kyllä ollut myös keskiajalla, mutta niistä on niu-
kasti lähteitä. 1600-luvun tiettävästi ainoa säilynyt 

Kuva 4. Oulun yliopistollinen sairaala. Rakennus-
typologia: hajautettu, verkkomainen megastruk-
tuuri. Suunnittelu Reino Koivula & Co. Rakennettu 
1968–1975.

 

Kuva 3. Meilahden sairaala ("Hilton"), Helsinki. 
Rakennustypologia: blokki jalustalla. Suunnittelu 
Reino Koivula ja Jaakko Paatela. Otettu käyttöön v. 
1965. Kuva vuodelta 1984.
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koulurakennus on vuosisadan lopulla rakennettu 
Kokkolan pedagogio. (Lilius 1982, 8–13.)

1700-luvulla sääty-yhteiskunnassa kansanope-
tus tehostui. Kristinopin perusteiden kuuluste-
luihin eli kinkereille osallistuminen oli pakollista. 
(Mäntylä 1987a, 344–345.)

Autonomian aikana vuoden 1843 koulujärjes-
tyksellä triviaalikoulut muutettiin ala- ja yläalkeis-
kouluiksi (Seppälä 2002, 15). Samalla määriteltiin, 
että ala-alkeiskoulujen kustannukset jäivät enim-
mäkseen kaupunkien vastuulle, mutta ylä-alkeis-
koulujen ja lukioiden kustannuksista vastasi nyt 
valtio (Lilius 1982, 59). Autonomian ajan merkit-
tävimpiä opetukseen liittyviä uudistuksia oli kui-
tenkin kansakoululaitoksen perustaminen. Uno 
Cygnaeuksen ehdotuksen pohjalta vuonna 1866 
annettu kansakouluasetus velvoitti kaupungit pe-
rustamaan kaksiluokkaisia alakansakouluja- ja ne-
liluokkaisia yläkansakouluja (Olkkonen 1987, 499). 
Maalaiskunnille velvoite tuli myöhemmin, vuonna 
1898. Koulujen perustaminen ei kuitenkaan kovin 
nopeasti lähtenyt käyntiin – syynä oli talonpoikien 
vastustus ja opettajapula. (Seppälä 2002, 16, 18.) 
Vuoden 1872 oppikouluja koskeneella koulujärjes-
tyksellä ala- ja yläalkeiskoulujen tilalle tulivat joko 
kahdeksanvuotiset lyseot tai kaksi- tai neliluokkai-
set keskikoulut (emt., 22).

1900-luvun alussa kansakoululaitoksen kasvu 
jatkui voimakkaana: noin puolet kouluikäisistä 
lapsista kävi kansakoulua. Muutos näkyi erityisesti 
maaseudun koulujen kohdalla – niistä muodostui 
opettajineen maaseutua elävöittäviä kulttuurielä-
män keskuksia. (Nygård & Kallio 1987, 593–594.) 
Myös kaupungeissa perustettiin uusia kouluja. Val-
tion oppikoulujen suunnittelusta vastasi yleisten 
rakennusten ylihallitus [Lilius käyttää tässä yhtey-
dessä sanaa rakennushallitus] yhteistyössä opetus-
hallituksen kanssa, kun taas yksityisten oppikoulu-

jen suunnittelusta vastasivat yksityiset arkkitehdit 
(Lilius 1982, 103).

Hautala (1976, 489–518) kuvaa oppikoulujen ti-
lannetta 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun Ou-
lun kaupungin osalta siten, että tarpeen vaatiessa 
paikalliset opettajat ryhtyivät toimiin uusien yk-
sityisten koulujen perustamiseksi, mikäli kaikille 
halukkaille ei riittänyt opiskelupaikkoja valtion yl-
läpitämissä tai muissa yksityisissä oppikouluissa. 
Yksityiset koulut toimivat yleensä valtionapujen 
varassa kunnes valtio otti ne haltuunsa varoineen 
ja velkoineen. Koulut aloittivat toimintansa yleen-
sä vuokratiloissa, mutta oppilasmäärien kasvaessa 
oman koulutalon rakentaminen tuli ajankohtaisek-
si. (Hautala 1976, 489–518.) Tällaiset vaiheet kävi 
läpi mm. Oulun suomalainen yhteiskoulu (kuva 5), 
jonka vuonna 1908 valmistunut koulurakennus oli 
Hautalan (1976, 518) mukaan Oulun ensimmäinen 
uudenaikainen koulutalo, sillä siitä oli jätetty pois 
käytävät, siinä oli keskuslämmitys, ja sen käymälät 
sijaitsivat sisällä, kellarikerroksessa.

Yleinen oppivelvollisuuslaki, jonka mukaan kus-
sakin kunnan koulupiirissä piti olla kaksivuotinen 
alakansakoulu ja nelivuotinen yläkansakoulu, tuli 
voimaan vuonna 1921. Oppivelvollisuus toteutet-
tiin 1930-luvun loppuun mennessä. (Salokangas 
1987, 691.) Erityisesti maaseudulla oppivelvolli-
suuslaki aiheutti tarpeen uusien koulurakennusten 
suunnittelemiseksi ja rakentamiseksi. Maaseudun 
koulurakennukset toteutettiin yleensä suunnitte-
lukilpailujen tuloksena tehtyjen tyyppipiirustusten 
pohjalta. (Tapaninen 1999, 84.)

Vuonna 1968 säädettiin peruskoulun puite laki, 
jonka mukaan kansa- ja oppikouluista tuli perus-
koulun ala- ja yläasteita sekä lukioita (Seppälä 
2002, 23). Pekkarinen ja Uusitalo (2012, 128) luon-
nehtivat peruskoulu-uudistuksen olevan ”ehkä 
merkittävin uudistus suomalaisessa koulutuspolitii-

Kuva 5. Oulun suomalaisen yhteiskoulun lukio (ai-
kaisemmin Oulun suomalainen yhteiskoulu, Oulun 
yhteislyseo sekä Kuusiluodon yläaste ja lukio), ra-
kennettu 1907–1908. Rakennuksen on suunnitellut 
lääninarkkitehti Victor Joachim Sucksdorff  (Teppo 
1978, 12). Rakennusta on laajennettu vuosina 1949, 
1954 ja 1960 (Manninen 1995, 242).

kassa vuoden 1921 oppivelvollisuuslain säätämisen 
jälkeen”. Uudistus toteutettiin vuosien 1972 ja 1977 
välillä siten, että maa oli jaettu kuuteen alueeseen. 
Uudistus alkoi Lapista ja eteni lopuksi pääkau-
punkiseudulle. (Pekkarinen & Uusitalo 2012, 131.) 
Pekkarisen ja Uusitalon (2012, 137) tutkimuksen 
mukaan peruskoulu-uudistus onnistui mm. tasoit-
tamaan vanhempien taustasta johtuvia eroja oppi-
mistuloksissa.

Tässä historiakatsauksessa on esitetty pääpiir-
teittäin Suomen julkisen rakentamisen ja raken-
nusten suunnittelun historiaa keskiajalta nyky-
aikaan asti. Esityksessä on huomioitu toisaalta 
valtiovallan (ja varhaisempina aikoina myös kirkon) 
ohjausvaikutusta julkiseen rakentamiseen, ja toi-
saalta maalaispitäjien, maalaiskuntien ja kaupun-
kien itsehallinnollisia rakenteita, joilla on hallittu 
julkista rakentamista ja rakennetun ympäristön 
muovautumista. Lisäksi on tuotu esiin pääkohtia 
sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetus- ja sivis-
tystoimen rakentamisesta sekä rakennusten suun-
nittelusta samalta ajanjaksolta.
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1.4.1 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus (sote-uudistus)

Sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) uudistamisen 
tarve on ollut tiedossa jo pitkään, ja paine uudis-
tamiseen on kasvanut viime aikoina. Jonkinlaisia 
syitä uudistamispaineeseen voidaan löytää kan-
santalouden tunnusluvuista. Täytyy kuitenkin tie-
dostaa, että tunnuslukuja voidaan aina tulkita eri 
tavoin, ja myös niiden merkitys kokonaisuuden 
kannalta voidaan nähdä monella eri tavalla. Usein 
taloustilanteen arvioinnin erot tulevat esille esi-
merkiksi erilaisten poliittisten ja yhteiskunnallisten 
kannanottojen yhteydessä. (ks. esim. Brunila 2014; 
Nalbantoglu ym. 2014.) Koska tunnusluvut kuiten-
kin valottavat Suomen julkisen talouden tilaa eri 
näkökulmista, niin on syytä tarkastella seuraavassa 
sellaisia indikaattoreita, joiden voi olettaa olevan 
sote-uudistuksen kannalta keskeisiä.

Julkisyhteisöjen velka suhteessa bruttokansantuot-
teeseen on pitkän aikavälin tarkastelussa muutamia 
poikkeuksia lukuun ottamatta ollut jatkuvassa kas-
vussa vuodesta 1976 lähtien (kuvio 7). 1990-luvun al-
kupuolen lama sekä vuonna 2008 alkanut maailman-
laaja fi nanssikriisi kiihdyttivät kumpikin osaltaan 
velan ottoa. Vuonna 2015 julkisyhteisöillä oli velkaa 
63,1 prosenttia suhteutettuna bruttokansantuottee-
seen. Luku on liki kymmenkertainen verrattaessa 
vuoteen 1975, ja noin kaksinkertainen verrattaessa 
vuoteen 2008. Julkisyhteisöjen alijäämä suhteessa 
bruttokansantuotteeseen oli 2,7 prosenttia vuonna 
2015. Alijäämä pysyy vielä EU:n vakaus- ja kasvu-

Kuvio 7. Julkisyhteisöjen yli-/alijäämä ja velka 1975–2015*, prosenttia bruttokansantuotteesta (* = ennakko-
tiedot). (mukaillen Julkinen velka… 2016). Lähde: Tilastokeskus/Findikaattori
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kohti 110 ei-työssäkäyvää) ja korkeimmillaan lama-
vuonna 1993 (170), jonka jälkeen huoltosuhde pie-
neni hiljalleen tai pysyi ennallaan, kunnes vuodesta 
2012 lähtien huoltosuhde on ollut loivassa nousus-
sa. Vuonna 2014 sataa työssäkäyvää kohti oli 141 
ei-työssäkäyvää. Taloudelliset suhdanteet, työlli-
syyskehityksen vaihtelut, syntyvyys, väestöraken-
ne ja muuttoliike vaikuttavat tähän tunnuslukuun. 
(Taloudellinen huoltosuhde 2016.)

Kun näkökulma laajennetaan Euroopan unionin 
tasolle, ja kun tarkastellaan julkisten menojen mää-
rää suhteessa bruttokansantuotteeseen, niin Suo-
mi pitää kärkipaikkaa. Suomen julkisten menojen 
määrä suhteessa bruttokansantuotteeseen oli 58,3 
prosenttia vuonna 2015 (kuvio 10). EU-maiden kes-

2 ”Taloudellinen huoltosuhde mittaa sitä, kuinka monta työ-
voiman ulkopuolella olevaa ja työtöntä on yhtä työllistä koh-
ti. Taloudellinen huoltosuhde ilmoitetaan indeksilukuna, joka 
lasketaan jakamalla työttömien ja työvoiman ulkopuolella ole-
vien määrä työllisten määrällä ja kertomalla saatu luku sadal-
la.” (Taloudellinen huoltosuhde 2016.)

Kuvio 9. Taloudellinen huoltosuhde 1987–2014. Työllisten määrä suhteessa työttömiin ja 
työelämän ulkopuolella oleviin. (mukaillen Taloudellinen huoltosuhde 2016). Lähde: Tilas-
tokeskus/Findikaattori

 
Kuvio 8. Julkisyhteisöjen menojen tehtäväjakauma 
vuonna 2014, prosenttia kokonaismenoista (mu-
kaillen SVT 2014). Lähde: Tilastokeskus
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sopimuksen mukaisen viitearvon (3 %) alapuolella, 
mutta velan määrä on jo noussut viitearvon (60 %) 
yläpuolelle. (Julkinen velka… 2016.)

Tarkasteltaessa julkisyhteisöjen menojen jakautu-
mista tehtävittäin vuonna 2014 havaitaan, että so-
siaaliturva ja terveydenhuolto käsittävät yhteensä 
58,1 prosenttia kaikista menoista (kuvio 8). Vuoteen 
2013 verrattuna eniten kasvoivat sosiaaliturvan me-
not. Tämä selittyy pääosin vanhuuteen ja työttö-
myyteen liittyvien menojen kasvulla. (SVT 2014.)

Taloudellinen huoltosuhde², joka kuvaa työttö-
mien ja muiden työelämän ulkopuolella olevien 
määrän suhdetta työllisten määrään, on myös hei-
kentynyt viime vuosina (kuvio 9). Huoltosuhde oli 
matalimmillaan vuonna 1989 (sataa työssäkäyvää 

kiarvo oli 47,4 prosenttia BKT:sta. Tämän tunnuslu-
vun osalta pitää kuitenkin muistaa historiallisista ja 
poliittisista syistä johtuvat maakohtaiset erot jul-
kisessa palvelutarjonnassa, verotuksessa sekä eri-
laisten tukien jakamisessa. (Government… 2016; 
Julkisten menojen… 2015.)

Kun tarkastellaan julkisen sosiaali- ja terveyden-
huollon kustannuksia irrallaan muusta julkisesta 
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sektorista, niin ne ovat koko 2000-luvun ajan kas-
vaneet muuta julkista sektoria ja bruttokansantuo-
tetta nopeammin. Myös sote-palvelujen henkilö-
kunnan määrä on kasvanut tasaisesti. (Kinnula ym. 
2015, 11–14.)

Kaikki edellä mainitut tekijät kuvaavat kukin 
osaltaan Suomen julkisen talouden tämän hetkistä 
tilannetta. Viime aikoina on alettu puhua myös ns. 
kestävyysvajeesta³, joka tosin voidaan määrittää 
useammallakin eri tavalla riippuen mm. käytetys-
tä laskentamallista sekä valituista taustatekijöis-
tä ja -oletuksista (ks. esim. Klavus & Pääkkönen 
2014). Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallituksen 
strategisessa ohjelmassa julkisen talouden kestä-
vyysvajeen määräksi oletetaan 10 miljardia euroa. 
Sote-uudistus on kirjattu hallitusohjelmaan yhtenä 
keinona, jolla kestävyysvajetta on tarkoitus yrittää 
pienentää. Soten osalta säästötavoite on 3 miljar-
dia euroa vuoteen 2030 mennessä. (Ratkaisujen 
Suomi 2015, 12–13.) Sote-uudistuksen tavoitteik-
si on asetettu myös hyvinvointi- ja terveyserojen 
kaventaminen, kustannusten hillitseminen sekä 
palvelujen yhdenvertaisuuden ja saatavuuden pa-
rantaminen. Keinoina tavoitteisiin pääsemiseksi 
on esitetty sote-palveluiden järjestämisvastuun 
siirtämistä kunnilta ja kuntayhtymiltä 18 maakun-
nalle vuoden 2019 alusta lähtien, sote-palvelujen 
muodostamista asiakaslähtöisiksi kokonaisuuksik-
si (integraatio), monikanavaisen rahoituksen yksin-
kertaistamista sekä palvelujen valinnanvapauden 
lisäämistä. (Sote-uudistuksen tavoitteet 2016.)

Kuvio 10. Julkisten menojen määrä suhteessa bruttokansantuotteeseen Euroopan unionin maissa 
vuonna 2015. (Government… 2016). Lähde: Eurostat

3 ”Kestävyysvaje syntyy, kun julkisten menojen arvioidaan pit-
källä aikavälillä ylittävän julkiset tulot. Kestävyysvaje kertoo, 
kuinka paljon julkista taloutta tulisi sopeuttaa, jotta julkinen 
talous olisi pitkän aikavalin tasapainossa ilman, että tulevai-
suudessa veroastetta nostetaan, palveluita heikennetään tai 
velkaantumista kasvatetaan.” (Talouspolitiikan raamit 2016.)

 

47,4

58,3

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0

Ireland
Lithuania
Romania

Latvia
Estonia
Cyprus

Bulgaria
Luxembourg

Poland
Czech Republic

United Kingdom
Spain
Malta

Germany
Netherlands

Slovakia
Croatia

EU28
Slovenia
Portugal
Sweden

Italy
Hungary

Austria
Belgium
Greece

Denmark
France

Finland



29

Sote-uudistus sai vuoden 2015 loppupuolella run-
saasti huomiota mediassa, kun esille nousi kaksi 
uudistukseen liittynyttä teemaa: maakuntahallinto 
ja valinnanvapaus. Maakuntahallinnon ottaminen 
mukaan sote-uudistuksen yhteyteen juontaa juu-
rensa hallitusosapuolten sote-alueiden lukumääriä 
koskeneista tiukoista neuvotteluista. Kiista alueiden 
määrästä kärjistyi hallituskriisiksi marraskuun alku-
puolella 2015, kun pääministeri Sipilä uhkasi pyytää 
hallitukselleen eroa, mikäli ratkaisua ei syntyisi ase-
tettuun määräaikaan mennessä. (Hölttä 2015.)

Hallituksen kaatuminen kuitenkin vältettiin. Ko-
koomus hyväksyi keskustan esityksen 18 itsehal-
linnollisesta maakunnasta ja 15 sote-alueesta, kun 
ratkaisua täydennettiin valinnanvapautta koske-
valla kirjauksella: ”Osana uudistusta säädetään va-
linnanvapauslainsäädäntö, joka mahdollistaa, että 
käyttäjä valitsee itse palveluiden julkisen, yksityisen 
tai kolmannen sektorin tuottajan” Tämä kohta il-
mensi sitä, mitä kokoomus oli aiemminkin tuonut 
valinnanvapauden osalta esille, eli jo nykyisin Ruot-
sissa käytössä olevaa nk. ”raha seuraa potilasta” 
-mallia (Nurmi 2015.)

Sote-alueiden lukumäärää jouduttiin kuitenkin 
miettimään uudestaan alkuvuodesta 2016, koska 
15 sote-alueen ja 18 maakunnan mallissa kolmen 
maakunnan olisi pitänyt järjestää palvelut yhdes-
sä jonkin toisen maakunnan kanssa. Tästä mallista 
löytyi jatkovalmisteluissa perustuslaillisia ongel-
mia. Uudessa ratkaisussa on 18 maakuntaa, joilla 
on sote-palvelujen järjestämis- ja rahoitusvastuu, 
mutta ei verotusoikeutta. Maakuntien lisäksi muo-
dostetaan viisi yhteistyöaluetta viiden yliopistolli-
sen keskussairaalan ympärille. (Sutinen 2016.)

Sote-alueiden lukumääräkeskustelussa oli esillä 
myös kaksi Oulun yliopiston maantieteen laitok-
selta valmistunutta selvitystä (Lankila ym. 2016; 
Rusanen ym. 2016). Professori Jarmo Rusasen joh-

tama geoinformatiikan tutkimusryhmä teki erilli-
set, paikkatiedon hyödyntämiseen perustuvat sel-
vitykset Sitralle ja sosiaali- ja terveysministeriölle. 
Kumpikin tutkimus osoitti, että järkevin ratkaisu 
olisi 12 aluetta. (Kuonanoja 2015.) Sitralle tehty 
tutkimus osoitti myös, että Suomen väestö vähe-
nee seuraavan 10–25 kuluessa erityisesti Itä-Suo-
men kunnissa lukuun ottamatta isoja kaupunkeja 
(Lankila ym. 2016, 4, 11–12). 

Valinnanvapauden osalta hallitus ei vielä kesä-
kuun 2016 loppuun mennessä ollut tehnyt päätös-
tä. Asia vaatii vielä lisäselvityksiä, koska alueelliset 
erot ovat niin suuria, että yksi malli ei voisi toimia 
koko maassa. (Ahonen 2016.) Valinnanvapausmal-
lin perusidea on se, että julkisten palveluntuotta-
jien lisäksi myös yritysten ja yhteisöjen tarjoamat 
perustason sosiaali- ja terveydenhuollon sekä tie-
tyt erikoissairaanhoidon palvelut ovat valittavissa 
(Valinnanvapaus 2016). Suurten kaupunkien osalta 
valinnanvapaus varmaan toimisikin, mutta pienten 
kuntien ja syrjäseutujen osalta aitoa valinnanvapa-
utta ei todennäköisesti synny (Kujala 2016). Myös 
valinnanvapauden laajuudesta on erilaisia näkemyk-
siä. Kokoomus kannattaa laajaa valinnanvapautta, 
joka parhaiten mahdollistaisi yksityisten sote-yritys-
ten mukaan tulon (Valinnanvapaus hiertää… 2016). 
Suppeampaa valinnanvapautta kannattavien pelko-
na on sote-palvelumarkkinoiden avaaminen moni-
kansallisille suuryrityksille (Sarkkinen 2016).

Sote-itsehallintoalueiden eli maakuntien rahoi-
tus tullaan järjestämään valtion tuloverotuksella. 
Tämä tarkoittaa sitä, että kunnallisveroa alenne-

taan 12,3 prosenttiyksiköllä. Kuntien menot jakau-
tuvat sote-kuluihin ja muihin kuluihin kuitenkin 
hyvin epätasaisesti. Tämä on aiheuttanut huolta 
niissä kunnissa, joiden ikärakenne on nuori, ja jois-
sa sote-kustannukset siten ovat suhteellisesti pie-
nemmät kuin niissä kunnissa, joissa asuu enemmän 
vanhaa väestöä. Nämä ns. nuorekkaat kunnat, ku-
ten esimerkiksi Tyrnävä, pelkäävät joutuvansa uu-
distuksessa maksajiksi, jos rahoitus toteutetaan 
näin. (Laine & Sankala 2016.)

Tällä hetkellä valmisteltavana olevan sote-uu-
distuksen yksi keskeisistä käsitteistä ja tavoitteista 
on integraatio. Tarkoituksena on, että palvelut so-
vitetaan yhteen toimiviksi palvelu- ja hoitoketjuik-
si. Asiakkaan näkökulmasta integraatio helpottaa 
asioimista sekä vähentää jonottamista ja päällek-
käisiä toimenpiteitä. Integraatio parantaa myös 
palvelujen yhdenvertaisuutta. Palvelujen tuottaji-
en näkökulmasta integraatio parantaa yhteistyö-
tä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon 
sekä terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen välillä. 
Sote-palvelujen järjestämisen kannalta integraatio 
tarkoittaa sitä, että perustettavat 18 maakuntaa 
vastaavat palveluiden tuotantorakenteesta, oh-
jauksesta ja viranomaistoiminnoista. Tietojärjes-
telmien osalta integraatio tarkoittaa kansallisia re-
kistereitä ja täysin yhteensopivia tietojärjestelmiä. 
(Sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatio… 2016.)

Esimerkkinä sote-integraatiosta tilojen ja toi-
mintojen osalta voidaan pitää Tampereelle vuonna 
2013 valmistunutta Tipotien sosiaali- ja terveysase-
maa (kuva 6). Rakennuksen suunnittelusta järjes-
tettiin vuonna 2008 kutsukilpailu, jonka voitti Sigge 
Arkkitehdit Oy (Tikka 2014, 47, 78.) Tipotien kiin-
teistöön sijoittuvat sosiaali- ja terveysasemapalve-
lujen lisäksi hammashoito, äitiys- ja lastenneuvola, 
lasten, nuorten ja perheiden yksikkö, puheterapia, 
fysio- ja toimintaterapia sekä mielenterveyspal-

” 5, 10, 12, 15 vai 18 
aluetta?
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velut. Saman katon alle on muuttanut palveluja 
useasta eri pisteestä. (Tampereen kaupunki 2014.)

Toimintojen sijoittelun ja niiden keskinäisten 
riippuvuussuhteiden huomioimisen kannalta viisi-
kerroksinen ratkaisu on haasteellinen. Esimerkiksi 
yhtenä palvelukokonaisuutena käsitettävä lasten, 
nuorten ja perheiden yksikkö on sijoitettu kolmeen 
eri kerrokseen siten, että tiloja on kerroksesta riip-
puen kaikkiaan viidessä eri siivessä. Toinen asia 
sitten on, kuinka paljon fyysistä yhteydenpitoa 

nykyisten tietojärjestelmien ja sähköisten kommu-
nikointivälineiden aikana enää tarvitaan. Toimin-
tojen sijoittelu tällä tavalla kertoo kuitenkin myös 
rakennuksen muuntojoustavuudesta: toimintojen 
tilatarpeiden muuttuessa yksiköitä voidaan melko 
helposti laajentaa eri siipiin tai kerroksiin.

Tipotien esimerkki osoittaa, miten palveluiden 
integraation sekä tilallisten ja arkkitehtonisten rat-
kaisujen välillä on monesti pakko tehdä kompro-
misseja. Lisäksi tulevaisuuden tarpeita ja ratkaisuja 

Kuva 6. Tipotien sosiaali- ja  terveysasema. 
Kuva © Sini Pennanen

on tunnetusti vaikea ennustaa. Nykyisille palvelu-
kokonaisuuksille suunniteltujen ja rakennettujen 
tilojen soveltuvuus tulevaisuuden ratkaisuille näh-
dään aikanaan. Historiasta voidaan myös oppia 
jotain. Muuntojoustavuus lieneekin yksi tärkeim-
mistä asioista, jonka huomioiminen suunnittelussa 
edesauttaa rakennuksen elinkaaren maksimaali-
sessa hyödyntämisessä.

Sote-uudistus ja siitä ns. ”tavalliselle kansalai-
selle” median kautta välittyvä kuva vaikuttaa syys-
täkin melko sekavalta. Kun päätettäviä asioita on 
paljon, ja kun ne liittyvät toisiinsa monin erilaisin 
kytköksin, ja niistä on paljon erilaisia mielipiteitä, 
niin on ymmärrettävää, että uudistuksen kokonais-
kuva hämärtyy monelta. Sote-uudistuksen tavoit-
teet ja elementit ilmenevät eri tavalla eri tasoilla. 
Ruohonjuuritasolla kansalaisen arjessa tärkeintä on 
palvelujen saatavuus, niiden vaikuttavuus ja inte-
graation mukanaan tuoma asioimisen helppous ja 
nopeus. Valtion taloudenpidon kannalta tärkeintä 
on toiminnan tehostuminen ja sitä kautta säästöt. 
Nämä ylimmän tason tavoitteet kiertyvät sitten ta-
kaisin ruohonjuuritasolle, sillä me kaikki kuitenkin 
veroina ja palvelumaksuina lopulta rahoitamme 
sosiaali- ja terveyspalvelut. Hallituksen strategia-
ohjelmassa on kirjaus, että kokonaisveroaste ei 
nouse (Ratkaisujen Suomi 2015, 11). Asiakasmak-
sujen mahdollisesta nousemisesta ei kuitenkaan 
ole vielä tietoa, koska asiakasmaksuja koskevan 
lainsäädännön uudistamisen valmistelu aloitetaan 
vasta keväällä 2017 (Usein kysyttyä… 2016).
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1.4.2 Opetussuunnitelmauudistus 2016

Valtioneuvosto antoi 28.6.2012 asetuksen perus-
opetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnal-
lisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta 
(422/2012). Tämä asetus pohjautuu 21.8.1998 sää-
dettyyn perusopetuslakiin (628/1998), jonka 14. py-
kälä määrittää vastuualueet siten, että valtioneu-
vosto päättää tuntijaosta eli siitä, miten opetukseen 
käytettävä aika jaetaan eri oppiaineiden kesken, 
kun taas opetushallituksen tehtävänä on päättää 
opetuksen tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä. 
(Valtioneuvoston asetus… 2012; Perusopetuslaki… 
1998, § 14). Opetushallitus julkaisikin elokuussa 
2012 tiedotteen, jossa esi- ja perusopetuksen jär-
jestäjiä, järjestämisestä vastaavia lautakuntia ja 
harjoittelukouluja informoitiin opetussuunnitelman 
perusteiden ja paikallisten opetussuunnitelmien 
laatimisesta sekä niistä tavoitteista, joihin uudis-
tustyö pohjautui. Opetussuunnitelman perusteiden 
piti olla valmiina vuoden 2014 loppuun mennessä, 
ja asetuksen mukaiset paikalliset opetussuunnitel-
mat piti ottaa käyttöön 1.8.2016 mennessä. (Esi-
opetuksen… 2012). Paikallinen opetussuunnitelma 
yhdessä siihen perustuvien lukuvuosisuunnitelmien 
kanssa määrittää sen käytännön kontekstin, jossa 
laissa ja asetuksissa asetetut tavoitteet ja päämää-
rät saavat ilmentymänsä päivittäisessä koulutyössä 
(Perusopetuksen… 2015, 9).

Uuden opetussuunnitelman perusteiden sisäl-
töön ja tavoitteisiin on osaltaan ollut vaikuttamas-
sa vuoden 2016 megatrendiksikin luokiteltu digi-

talisaatio. Vaikka teknologisella osaamisella tulee 
tulevaisuudessa olemaan suuri merkitys, niin tek-
nologia ei kuitenkaan saa olla itsetarkoitus, vaan 
sen vastapainoksi opetuksessa on oltava myös in-
himillisiä elementtejä, kuten esimerkiksi vuorovai-
kutusta ja luovuutta. Pääpaino on lopulta kuitenkin 
siinä, että oppimisprosessissa hyödynnetään tek-
nologiaa. (Kiiski Kataja 2016, 21.)

Kuva 7. Opinmäen koulu, Espoo. Julkisivu länteen. Kuva © Antti Canth
 

Opetussuunnitelman perusteisiin on kirjattu to-
teamus, että tieto- ja viestintäteknologinen (tvt) 
osaaminen on samalla sekä oppimisen kohde että 
väline (Perusopetuksen… 2015, 23). Tämä korostaa 
sitä merkitystä, mikä teknologisella osaamisella on 
lähes kaikki oppiaineet läpäisevänä kansalaistaito-
na, jota ilman opetuksen järjestämistä on vaikea 
nykyään enää kuvitella. 
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Erilaisia virtuaalimaailmoja on jo olemassa kau-
pallisina toteutuksina (esimerkiksi Second Life), ja 
näissä voidaan jo nykyisinkin toteuttaa erilaisia op-
pimisympäristöjä. Virtuaalimaailmassa liikkuminen 
ja toiminta tapahtuu perinteisesti tietokoneen näy-
tön, näppäimistön ja hiiren avulla. Fyysiseen tilaan 
rakennettava ns. CAVE-tila sen sijaan toimii sisään 
astuttavana tilanäyttönä, jossa erikoislaseilla varus-
tautunut katselija voi liikkua tilassa vuorovaikutuk-
sellisesti ja havainnoida mallinnettua ympäristöä 
kolmiulotteisesti. (Hellman 2014, 14–15). CAVE- 
tilaa käytetään jo nykyisin arkkitehtuuri- ja raken-
nussuunnitelmien havainnollistamisessa. Koulussa
tällaista CAVE- tai 3D-tilaa voitaisiin hyödyntää esi-
merkiksi historian opiskelussa, jolloin tila olisi oh-
jelmoitu tiettyyn aikakauteen eräänlaisena aikako-
neena. Oppilas voisi havainnoida ympäristöä tilan 
sisällä, ja jopa osallistua virtuaalimaailman tapah-
tumiin omana älyolentohahmonaan. (Väätäinen, 
haastattelu 14.4.2016.)

Yhtenä esimerkkinä opetussuunnitelmauudis-
tuksen tavoitteiden toteuttamisesta koulurakenta-
misessa on Espoon Suurpellon alueen keskeiseksi 
julkiseksi rakennukseksi vuonna 2015 valmistunut 
Opinmäen oppimiskeskus. Rakennus pitää sisällään 
päiväkodin, 1100 oppilaan suomenkielisen ja kan-
sainvälisen peruskoulun, kaikille avoimet liikunta- ja 
nuorisotilat sekä kirjaston. Rakennuksessa on lisäksi 
yleiseen käyttöön soveltuva auditorio sekä tilat työ-
väenopistolle ja nuorisotoimelle. Rakennuksen suun-
nittelusta on vastannut Arkkitehtitoimisto Esa Rus-
keepää Oy, jolle kohde on ensimmäinen toteutettu 
työ. Rakennuksen laajuus on 16 700 m², ja se perus-
tuu vuonna 2011 järjestetyn avoimen arkkitehtuuri-
kilpailun voittaneeseen ehdotukseen. (Opinmäki, Es-
poo 2012, 5–9, 28; Saarinen 2016, 18; Vuori 2015, 51.)

Opinmäen koulu koostuu yhdeksästä noppa-
maisesta rakennusmassasta, joiden koot ja korkeu-

Käytännössä opetuksen digitalisoituminen il-
menee siten, että perinteisen opettajajohtoisen, 
esimerkiksi liitutaulun tai piirtoheittimen avulla 
tapahtuvan opetuksen rinnalle on tullut yhä enem-
män tieto- ja viestintäteknologiaan perustuvia me-
netelmiä ja työkaluja. Nykyään on jo tavallista, että 
oppilas hakee tietoa suoraan tietoverkkojen kautta 
eikä perinteisesti esimerkiksi koulun kirjaston tie-
tosanakirjoista. Digitalisaatio mahdollistaa myös 
uudenlaisen kansainvälisen verkottumisen, jossa 
esimerkiksi englantia voisi opiskella vaikka suoraan 
jonkun englantilaisen kanssa (Väätäinen, haas-
tattelu 14.4.2016). Vantaan sivistystoimen pro-
jektipäällikkö Eero Väätäinen kiteyttää käynnissä 
olevan murroksen sloganiin: ”Koko koulu oppimis-
tilaksi, koko maailma oppimisavaruudeksi”.

Opetussuunnitelmauudistus on suuri muutos 
aikaisempaan verrattuna. Kysymyksessä on koko 
toimintakulttuurin muutos, joka ravistelee ope-
tushenkilökunnan työskentelytapojen lisäksi myös 
sitä, miten opetustiloja suunnitellaan. Uuden ope-
tussuunnitelman perusteet linjaavat oppimisym-
päristöjen kehittämisen tavoitteeksi muun muassa 
sen, että oppiminen voi laajentua myös perinteisen 
luokkahuoneen ulkopuolelle, jolloin oppimistapah-
tumassa hyödynnettäviksi tiloiksi lasketaan koulun 
sisä- ja ulkotilojen lisäksi luonto ja rakennettu ym-
päristö (Perusopetuksen… 2015, 29).

Tietotekniikan edelleen kehittyessä tulevai-
suuden oppimisympäristö ei rajoitu enää fyysi-
siin tiloihin, vaan uudenlaisia oppimisympäristöjä 
voidaan luoda myös virtuaalitodellisuuteen. Kou-
lujen mahdollisuus kehittää oppimisympäristöjä 
tähän suuntaan on kirjattu uuden opetussuunni-
telman perusteisiin: ”Uusia tieto- ja viestintätek-
nologisia ratkaisuja otetaan käyttöön oppimisen 
edistämiseksi ja tukemiseksi” (Perusopetuksen… 
2015, 29).

Kuva 8. Opinmäen koulu, Espoo. Aula. 
Kuva © Antti Canth
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det ilmentävät niihin sijoittuvia toimintoja (Vuori 
2015, 51, 53). Rakennuksen ulkopuolelle, noppien 
väleihin muodostuu erillisiä piha-alueita kullekin 
ikäryhmälle. Tätä edellytettiin jo kilpailuohjelmas-
sakin (Opinmäki, Espoo 2012, 28). Piha-alueiden 
suunnitteluun panostaminen on linjassa myös 
opetussuunnitelmauudistuksessa mainitun koulun 
ulkopuolella tapahtuvan oppimisen kanssa (Pe-
rusopetuksen… 2015, 29). Arkkitehtuurikilpailun 
arvostelussa ehdotus sai kiitosta siitä, että se hyö-
dyntää pihaa osana opetustiloja (Opinmäki, Espoo 
2012, 5). Päiväkodin sekä ala- ja yläkoulun pihat on 
suunnattu länteen ja etelään (kuva 7).

Opinmäen oppimiskeskuksen pedagoginen läh-
tökohta on tutkivan oppimisen malli, jossa oppilas 
toimii aktiivisesti tiedon jäsentäjänä ja tuottajana. 
Rakennuksen ja sen ulkotilojen on tarkoitus tukea 
tätä päämäärää. (Saarinen 2016, 18.) Kilpailuoh-
jelmassa edellytettiin, että opetus voidaan tilojen 
puitteissa ymmärtää ja toteuttaa yhtenäisenä jat-
kumona päiväkodista yläkouluun. Tilojen oli myös 
mahdollistettava yhteistyö ja vuorovaikutteinen 
oppiminen. (Opinmäki, Espoo 2012, 28.) Koska 
rakennus toimii normaalin koulutyön lisäksi myös 
alueen toiminnallisena keskipisteenä ja asukkaiden 
kohtaamispaikkana, niin tilojen täytyy mahdollis-
taa myös tällainen laajennettu käyttö. Käytännös-
sä tämä tarkoittaa sitä, että oppilailla ei ole omia 
luokkia eikä pulpetteja, ja kaikki tilat lukuun otta-
matta päiväkodin tiloja ovat vuokrattavissa koulun 
ulkopuoliseen käyttöön. Näkökulma laajentaa ra-
kennuksen funktion elinikäisen oppimisen mahdol-
listajaksi ja työkaluksi. (Anteroinen 2015, 11–12.)

Opetussuunnitelmauudistukseen on kirjattu 
periaate siitä, että perusopetuksen tilaratkaisujen 
suunnittelussa pitää huomioida mm. tilojen va-
laistus ja viihtyisyys (Perusopetuksen… 2015, 29). 
Tämä toteutuu Opinmäen koulussa siinä, että luok-

kahuoneet ovat valkoisia ja tasaisesti valaistuja, 
kun taas esimerkiksi aula- ja ruokasalitilojen (kuvat 
8 ja 9) värivalinnoissa on käytetty myös tummem-
pia sävyjä. Niukka värimaailma antaa mahdollisuu-
den kuvitella rakennukselle tulevaisuudessa myös 
muutakin kuin koulukäyttöä. (Anteroinen 2015, 
13.) Tämä tukee nykyisin paljon painotettua muun-
tojoustavuuden vaatimusta. Lasin runsas käyttö 
opetustilojen seinissä taas tuo mukanaan avoi-
muutta, joka sopii hyvin yhteen opetussuunnitel-
mauudistuksen oppimisympäristöille asettamien 
yhteisöllisen tiedon rakentamisen ja vuorovaiku-
tuksen tavoitteiden kanssa (Perusopetuksen… 
2015, 29). Tällainen täyskorkeilla lasiseinillä aikaan-
saatu avoin tilajatkumo toteutuu yläkoulun tilojen 
avautuessa vastakkaisilta puolilta kolmen kerrok-
sen korkuiselle katetulle sisäpihalle.

Opinmäen oppimiskeskuksen suunnittelussa 
toteutettiin ennakoivan suunnittelun periaatteita. 
Suunnitteluun oli osallistettu rakennuksen tulevis-
ta toiminnoista vastaavien kaupungin eri toimialo-
jen viranomaisten lisäksi edustajia sellaisista käyt-
täjäyhteisöistä ja kolmannen sektorin järjestöistä, 
jotka tulisivat olemaan tilojen aktiivisia käyttäjiä. 
Käyttäjäryhmä oli muodostettu siten, että siinä oli 
mukana eri-ikäisiä kuntalaisia sekä myös eri alojen 
harrastajia. Ryhmän tehtäviin kuului mm. suun-
nitelmien kommentoiminen, tilojen ja välineiden 
yhteiskäytön ideoiminen sekä rakennuksen käytön 
periaatteiden luonnostelu. Myös Aalto-yliopisto ja 
Laurea-ammattikorkeakoulu olivat mukana suun-
nittelutyössä. Yhteisöllisyyttä, avoimuutta ja vuo-
rovaikutuksellisuutta korostava toimintakulttuuri 
toi Opinmäelle voiton kansainvälisessä kilpailus-
sa, jonka järjesti International Association of Edu-
cating Cities. (Espoon Opinmäen… 2016; Espoo, 
L’Hospitalet de Llobregat and… 2016.)

 

Kuva 9. Opinmäen koulu, Espoo. Juhla- ja ruokasa-
li. Kuva © Antti Canth
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1.5.1 Hiekanpään yläkoulu, Pieksämäki

1.5 Esimerkkikohteita

Pieksämäen kaupungin sivistystoimi teetti vuonna 
2009 tulevaisuuteen luotaavan palvelurakenne-
selvityksen, jossa haastateltiin opetushenkilöstöä 
sekä kaupunginvaltuuston ja koulutuslautakunnan 
jäseniä. Selvitykseen sisältyi opetustyön pedago-
ginen arviointi, jonka mukaan ongelmiksi koettiin 
yleisesti työrauhan puute, oppilaiden levottomuus, 
suuri ryhmäkoko ja resurssien puute. Selvitykses-
sä oli mukana myös kolme vaihtoehtoista mallia 
palvelujen järjestämiseksi. Nämä mallit sisälsivät 
erilaisia lähestymistapoja kouluverkon järjeste-
lyyn koulujen yhdistämisten ja lakkauttamisten 
kautta. Palvelurakenteen selvitystyön taustalla oli 
ennustettu 300 oppilaan vähennys ja siitä johtuva 
valtionosuuksien pieneneminen tulevaisuudessa. 
(Kasvatus- ja opetuspalveluiden… 2009; Kaupunki-
laiset mukaan… 2009.)

Palvelurakenneselvityksen jälkeen kehittämistyö 
jatkui vuonna 2010. Kaupunginhallituksen nimeä-
män työryhmän loppuraportissa todettiin: ”Hiekan-
pään alueesta kehitetään palveluiltaan monipuolinen 
ja houkutteleva kaikenikäisiä kaupunkilaisia sekä ulko-
paikkakuntalaisia palveleva kohde, joka tarjoaa laajas-
ti hyvinvointi-, kulttuuri-, asumis- ja liikunta- sekä luon-
topalveluja”. Yläkoulun osalta raportissa oli maininta 
koulun sijoittumisesta Hiekanpään alueelle, uuteen 
elinkaarikeskukseen. Elinkaariajattelun periaattei-

Kuva 10. Hiekanpään yläkoulu. Havainnekuva ulkoa. © Lundén Architecture
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den mukaisesti alueelle kaavailtiin yläkoulun lisäksi 
päiväkotia ja ikääntyvien kaupunkilaisten asumisyk-
sikköä. (Kasvatus- ja opetuspalvelujen… 2010, 6–7.)

Kesäkuussa 2011 koulutuslautakunta päätti, 
että Hiekanpäähän sijoitetaan Pieksämäen ainoa 
yläkoulu, joka muodostetaan yhdistämällä kak-
si olemassa olevaa koulua, Siilin koulu ja Pieksä-
mäen keskustassa toimiva Meriluodon koulu (KLK⁴ 
20.6.2011, § 69.). Meriluodon koulusta oli jo aiem-
min teetetty ulkopuolisella konsultilla tilantarpeen 
ja peruskorjaustarpeen tutkimus, jossa arvioitiin 
rakennuksen olevan niin huonossa kunnossa, että 
korjauksen ajaksi pitäisi löytää väistötilat 1–2 vuo-
deksi (Tilantarpeen… 2011). Keväällä 2012 kau-
punginvaltuusto päätti, että edellä mainitut koulut 
yhdistetään yhdeksi uudeksi yläkouluksi ja Hiekan-
pään alueelle muodostetaan yläkoulu noin 500 op-
pilaalle (KV⁵ 14.2.2012, § 3).

Hiekanpään elämänkaarihanke⁶ käynnistettiin 
virallisesti 1.2.2013, kun Etelä-Savon maakuntaliit-
to oli vuoden 2012 lopulla myöntänyt hankkeelle 
rahoitusta Euroopan alueellisesta kehittämisrahas-
tosta (KH⁷ 5.2.2013, § 42). Hankkeen tässä vaihees-
sa kysymys oli toimintakonseptin kehittämisestä. 
Elämänkaarikylä-konseptin mukaan ”Hiekanpääs-
sä tavoitteena on luoda monen toimijan yhteistyönä 
koulutuksen ja palvelujen yhteisö, jossa perinteiset 
toimitilojen ja toimialojen rajat häviävät sekä yhtei-
siä voimavaroja käytetään alueen ja sen ihmisten eli-
nikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin kehittämiseksi”. 
(KLK 2.12.2015, § 53.)

Runsaan vuoden kuluttua hankkeen aloitta-
misesta, toukokuussa 2014, käynnistettiin avoin 
ideasuunnittelukilpailu, johon osallistui 16 arkki-
tehtitoimistoa. Kilpailu järjestettiin nelivaiheisena 
hankintamenettelynä, jossa osallistujia karsittiin 
eri vaiheissa mm. osallistumishakemuspyynnössä 
esitettyjen arviointikriteerien ja osallistujien osaa-

mista ja erikoistumista esille tuovan esityksen pe-
rusteella (KH 23.9.2014, § 154.) Suunnittelukilpai-
lun alkaessa tavoitteeksi asetettiin, että yläkoulun 
rakentaminen voitaisiin aloittaa vuonna 2015, jol-
loin koulu olisi valmis elokuuhun 2016 mennessä 
(Hynninen 2014). Karsintavaiheen jälkeen suun-
nittelukilpailussa oli jäljellä kolme fi nalistia, joiden 
toimittamien alueen käytön ideasuunnitelmien ja 
uudenlaisen, oppimisympäristöä kehittävän suun-
nitteluprosessin työsuunnitelmien perusteella voit-
tajaksi valittiin syyskuussa 2014 arkkitehtitoimisto 
Lundén Architecture Oy (KH 23.9.2014, § 154). Kil-
pailun ratkettua Elämänkaarikylän konseptia kehi-
tettiin edelleen arkkitehti Eero Lundénin, kaupun-
gin ja muiden alueen toimijoiden yhteistyönä (KLK 
2.12.2015, § 53). Kaupunginvaltuusto päätti joulu-
kuussa 2015 Hiekanpään investoinneista siten, että 
Hiekanpäähän rakennutetaan uutta opetustilaa 
ensimmäisessä vaiheessa yläkoululle. Tavoiteaika-
tauluksi rakennuksen valmistumiselle määriteltiin 
heinäkuu 2017 (KV 15.12.2015, § 88.)

Alkuvuoden 2016 lehtiuutisten perusteella näyt-
ti siltä, että uuden yläkoulun suunnitelmista oltiin 
joko aidosti innoissaan tai sitten niihin suhtaudut-
tiin erittäin epäluuloisesti. Kilpailuvaiheen havain-
nekuvat esittivät modernin, totutusta kouluraken-
tamisesta poikkeavan rakennuksen, joka melko 
pian sai kutsumanimen ”iglu” ulkoisen olemuksen-
sa perusteella (kuva 10). Algoritmisesti suunniteltu 
puurakenteinen ulkovaippa pitää sisällään avoi-
men, muunneltavan tilan, jossa sakaroiden päihin 
on sijoitettu eri aineryhmien rauhallisemmat ope-
tustilat, ja keskellä olevassa tilassa opitun tiedon 
on määrä sekoittua ja levitä eri oppiaineiden välillä 
(kuva 11; Mölsä 2016a). Verkkolehtien kommentti-
osastoissa oli puolesta ja vastaan -kirjoituksia, jois-
sa epäiltiin esimerkiksi sitä, miten kattorakenne 
kestää säiden vaihtelut, ja miten lumet saadaan ka-

4 Pieksämäen koulutuslautakunnasta käytetään tässä esityk-
sessä lyhennettä KLK.

5 Pieksämäen kaupunginvaltuustosta käytetään tässä esityk-
sessä lyhennettä KV.

6 Tässä vaiheessa kaupungin luottamuselinten pöytäkirjoissa 
alettiin puhua elämänkaaresta aiemman elinkaari-käsitteen 
sijasta.

7 Pieksämäen kaupunginhallituksesta käytetään tässä esityk-
sessä lyhennettä KH.

8 Kiinteistöleasing-rahoitusmallissa ulkopuolinen taho rahoit-
taa hankkeen ja vuokraa sen asiakkaalle esimerkiksi 20 vuo-
deksi. Sopimuskauden jälkeen asiakas voi lunastaa kohteen 
jäännösarvolla. Asiakas vastaa kohteen ylläpito- ja korjauskus-
tannuksista. (KH 23.2.2016, § 53.)

tolta hallitusti alas. Toisaalta kiiteltiin sitä, että nyt 
oli tuotu esille jotain totutusta laatikkoarkkitehtuu-
rista poikkeavaa. Vaikutti siltä, että suunnitelma 
ei jättänyt ketään kylmäksi. (ks. esim. Rihu 2016.) 
Kaupunginvaltuutettujenkin mielipiteet vaihtelivat 
laidasta laitaan: ”hyvä, että uskalletaan tehdä roh-
keaa ja uutta”, ”kalliimpi ratkaisu kuin perinteinen 
rakennusmalli”, ”Olisin toivonut useampia vaihtoeh-
toja eri hintalapuilla” ja ”Tulen äänestämään, ettei 
Pieksämäki tarvitse uutta koulurakennusta” (Mölsä 
2016b).

Jotta rakentamisen suunnittelussa olisi päästy 
eteenpäin, tarvittiin vielä valtuuston päätös kustan-
nusarviosta ja rahoitusmallista. Kaupunginhallitus 
valitsi urakoitsijan, hyväksyi luonnospiirustukset 
ja esitti valtuustolle rahoitusmalliksi ensisijaisesti 
kiinteistöleasingia⁸ (KH 23.2.2016, § 53, § 54). Kau-
punginvaltuusto jätti kaupunginhallituksen esityk-
sen kuitenkin pöydälle. Pöydällepanoehdotus oli 
valtuustoryhmien puheenjohtajien ehdotus. (KV 
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1.3.2016, § 30.) Ehdotukseen oli vaikuttanut yläkou-
lun henkilökunnan kirjelmä, jossa henkilökunta oli 
ottanut varauksellisen kannan kaupunginhallituk-
sen kokouksen esityslistan liitteenä olleisiin uuden 
yläkoulun piirustuksiin. Henkilökunnan mielestä 
käyttäjät oltiin sivuuttamassa suunnittelussa ”ei-
pedagogisten” arvojen kustannuksella. Kirjelmässä 
todettiin, että ”[y]läkoulun opetusta ei voi rakentaa 
liian yksipuolisesti avoimen oppimisympäristön va-
raan, vaan muunlaistenkin opetusratkaisujen on ol-
tava opetustiloissa mahdollista” (KV 1.3.2016, § 30, 
liite 3.) Valtuuston kokouksessa oli mukana myös 
arkkitehti Eero Lundén, joka vastasi valtuutettujen 
kysymyksiin kahden tunnin ajan (Heinonen 2016a).

Valtuuston pöydällepanopäätöksen jälkipuintia 
käytiin lehdistössä, jossa mm. arkkitehti Eero Lun-
dén, kaupunginjohtaja Tapio Turunen sekä jotkut 
valtuutetut toivat esiin näkemyksiään koulukiistasta. 
Lundénin mukaan opettajien kannanotto perustui 
väärinkäsitykseen, joka aiheutui siitä, että valtuus-
ton kokousta edeltäneessä hallituksen kokouksessa 
oli esillä samat piirustukset, joita oli käytetty urak-
kakilpailutuksessa runsas vuosi aiemmin. Lundén 
korosti, että sen jälkeen suunnittelua oli viety eteen-
päin yhteistyössä opettajakunnan kanssa. (Asikainen 
2016a.) Kaupunginjohtaja Tapio Turunen puolestaan 
oli huolissaan ratkaisun mahdollisesti mukanaan 
tuomista lisäkustannuksista (Asikainen 2016b).

Kuvio 11. Hiekanpään yläkoulun suunittelu- ja pää-
töksentekoprosessin vaiheet 13.6.2016 mennessä

2/2013        5/2014                  9/2014        12/2015                    2/2016    2/2016                                 3/2016    3/2016

Hiekanpään 
elämänkaarihanke 

käynnistyy

Ideasuunnittelukilpailun 
voittaja valitaan

Kaupunginhallitus valitsee 
urakoitsijan, hyväksyy 
luonnospiirustukset ja 

kustannusarvion
sekä esittää valtuustolle 

yläkoulun rakentamista ja 
rahoitusmallia

Kaupunginhallitus 
esittää valtuustolle 

yläkoulun suunnittelun 
ja urakkakilpailutuksen 

käynnistämistä
uudelleen

Hiekanpään
elämänkaarikylän 

ideasuunnittelukilpailu 
käynnistyy; 

tavoite yläkoulun 
valmistumisajaksi:

7/2016

Kaupunginvaltuusto 
päättää yläkoulun tilojen 

rakennuttamisesta;
tavoite yläkoulun 

valmistumisajaksi:
7/2017

Yläkoulun henkilökunta 
esittää huolestumisensa 

uuden koulun
piirustuksista

Kaupunginvaltuusto
jättää

kaupunginhallituksen 
esityksen pöydälle
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Seuraavassa vaiheessa kaupunginhallitus teki 
päätöksen yläkoulun suunnittelun ja urakkakilpai-
lutuksen käynnistämisestä uudelleen. Ratkaisu 
syntyi äänestyksessä niukalla enemmistöllä, ja sii-
tä jätettiin useita eriäviä mielipiteitä. Kaupungin-
johtaja Turunen totesi eriävässä mielipiteessään 
mm. että ratkaisu voi johtaa korvausvelvollisuu-
teen arkkitehtitoimistolle (KH 15.3.2016, § 58 ja 
liite 10.) Samoihin aikoihin tuli tieto, että Keski-Sa-
von ympäristölautakunta oli asettanut Meriluodon 
koulun vanhimmat osat (A ja B) käyttökieltoon 
sisäilmaongelmien vuoksi (Virtanen 2016). Näin 
yläkouluhankkeen uuden käänteen lisäksi kaupun-
gin päättäjien ja viranhaltijoiden tehtäväksi tuli nyt 

kiireesti etsiä väistötilat, jotta koulutyö voisi jatkua 
lukukauden loppuun asti.

Myös kaupungin tarkastuslautakunta otti asiaan 
kantaa kaupunginhallitukselle osoitetussa kir-
jelmässään. Tarkastuslautakunta oli huolestunut 
hankkeen uudelleen suunnitteluttamisen aiheut-
tamista lisäkustannuksista sekä hankkeen viiväs-
tymisestä. Meriluodon koulun sisäilmaongelmien 
todettiin tuovan lisää paineita uuden koulun raken-
tamisaikataululle. (KH 19.4.2016, § 83.) Toisaalta 
tarkastuslautakunnan esilletuloa tässä yhteydes-
sä ihmeteltiin, koska sen toimenkuvaan kuuluu 
yleensä ainoastaan raportointi valtuustolle silloin, 
kun tilinpäätöstä ollaan hyväksymässä (Heinonen 

3/2016    4/2016                       4/2016               4/2016                    5/2016             5/2016               5/2016         ?

2016b). Kirjelmän sisältö saatettiin edelleen val-
tuuston tietoon (KH 19.4.2016, § 83), mutta ainakin 
kaupungin verkkosivuilta löytyvien kokouspöytä-
kirjojen valossa sen merkitys tässä prosessissa – 
muuna kuin yksittäisenä kannanottona muiden 
joukossa – jäi epäselväksi (ks. KV 26.4.2016, § 40).

Ennen seuraavaa kaupunginvaltuuston kokous-
ta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi tuli myös 
vaatimus Hiekanpään kampushankkeen vaiheisiin 
liittyvän erityistilintarkastuksen toimittamisesta. 
Kuusi kaupunginhallituksen jäsentä vaati, että kau-
punginhallitus käsittelee asian. Kaupunginhallitus 
joutui äänestämään asiasta, koska asiaa valmistel-
lut kaupunginjohtaja Turunen oli todennut yhdessä 

Keski-Savon 
ympäristölautakunta 
määrää Meriluodon
koulun vanhimmat
osat käyttökieltoon

Kaupunginhallitus 
esittää valtuustolle 

erityistilintarkastuksen 
toimittamista

Kaupunginhallitus päättää panna
täytäntöön valtuuston tekemät

päätökset, mutta rakennustoimikunnan 
perustaminen jätetään pöydälle; lisäksi 
päätetään yläkoulun nykyisten tilojen 

uudelleenjärjestelystä Meriluodon
koulun tilojen käyttökiellon takia

Kaupunginhallitus antaa
Itä-Suomen hallinto-
oikeudelle valitusta
koskevan lausunnon

Kaupungin tarkastuslautakunta
huolestuu uudelleensuunnittelun 
aiheuttamista lisäkustannuksista

ja hankkeen valmistumisen
viivästymisestä

Kaupunginvaltuusto päättää
yläkoulun suunnittelun ja 

urakkakilpailutuksen
uudelleen käynnistämisestä
sekä erityistilintarkastuksen 

teettämisestä

Valitus Itä-Suomen
hallinto-oikeuteen

valtuuston päätöksistä 
(suunnittelun

uudelleen aloitus ja 
eritysitilintarkastus)

?

?
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nittelukilpailun aikaiset havainnekuvat vaikuttivat 
luottamushenkilöiden mielikuviin tai miten niiden 
oletettiin vaikuttavan. Väistämättä tulee mieleen, 
olisiko päätöksentekoprosessi ollut sujuvampi ja 
erimielisyydet vähäisempiä, jos ideakilpailun oli-
sikin voittanut jokin ”perinteisemmän” näköinen 
ratkaisu. Keskustan valtuutettu Petri Karjalainen 
totesikin, että ”iglu-malli on saanut niin paljon vas-
tustusta, ettei se tässä kaupungissa saavuttaisi kos-
kaan suosiota” (McLees 2016).

Kaupunginhallitus päätti toukokuun alun 2016 
kokouksessaan panna valtuuston päätökset täytän-
töön. Asiasta esitettiin yksi eriävä mielipide. Hie-
kanpään uuden yläkoulun rakennustoimikunnan 
perustaminen päätettiin kuitenkin jättää pöydälle 
(KH 10.5.2016, § 88 ja liite 1, § 99.) Itä-Suomen hal-
linto-oikeudelle oli pari päivää kokouksen jälkeen 
tullut valitus, jonka perustelut olivat suurimmak-
si osaksi saman sisältöiset kuin edellä mainitussa 
eriävässä mielipiteessä. Valituksessa oli todettu, 
että kaupunginhallituksen esitystä suunnittelun 
uudelleen käynnistämiseksi tarvittavan määrära-

han myöntämiseksi ei ollut perusteltu. Erityistilin-
tarkastuksen osalta valituksessa vedottiin jo aiem-
min mainittuun menettelytapaepäselvyyteen sekä 
siihen, että kaupunginvaltuuston asiaa koskevassa 
päätöksenteossa oli ollut mukana itsensä jäävän-
neen valtuutetun puoliso. (Ylönen 2016.) Kaupun-
ginhallituksen kokouksessa päätettiin myös Me-
riluodon koulun väistötilojen ratkaisusta, joka on 
voimassa uuden yläkoulun tilojen valmistumiseen 
asti (KH 10.5.2016, § 98).

Tähän mennessä viimeisin tapahtuma Hiekan-
pään yläkouluhankkeessa on se, että Pieksämäen 
kaupunginhallitus on lähettänyt Itä-Suomen hal-
linto-oikeudelle lausunnon edellä mainitussa va-
litusasiassa. Lausunnossaan kaupunginhallitus 
puolustaa kantaansa suunnittelun uudelleen aloit-
tamisesta. (KH 31.5.2016, § 119.)

Tämä kuvaus Hiekanpään yläkouluhankkeen 
prosessista kaikkine käänteineen osoittaa, miten 
monitahoista kunnallinen päätöksenteko voi olla. 
Demokratiaan kuuluvat tietyt pelisäännöt, joiden 
mukaan toimitaan. Kun päätettäviä asioita on pal-
jon ja aikataulut ovat tiukkoja, niin asioiden huo-
lellinen valmistelu korostuu. Toisaalta koko tapah-
tumasarja osoittaa, miten ennalta arvaamatonta 
kunnallinen päätöksenteko voi olla (Outila 2015). 
Prosessi osoittaa myös sen, mikä merkitys havain-
nekuvilla on. Tässä tapauksessa uuden yläkoulun 
malli on ehkä suurimmaksi osaksi koettu liian uu-
denaikaiseksi, ja siksi se on herättänyt epäilyjä 
rakenteiden toimivuudesta ja kustannusten nou-
semisesta tavanomaisesta poikkeavien rakenteel-
listen ratkaisujen vuoksi. 

Vaikka prosessi on vielä kesken, niin tässä vai-
heessa voidaan perustellusti kysyä, olisiko tapah-
tumasarja voinut saada toisenlaisen, vähemmän 
konfl iktinomaisen suunnan, ja mitä olisi voitu teh-
dä toisin tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Idea-

” Yläkoulun opetusta 
ei voi rakentaa liian 
yksipuolisesti avoimen 
oppimisympäristön 
varaan, vaan 
muunlaistenkin 
opetusratkaisujen on 
oltava opetustiloissa 
mahdollista

kaupunginhallituksen kanssa olevansa esteellinen 
käsittelemään asiaa siksi, että se koskee enimmäk-
seen kaupunginhallitusta itseään. Hänen mielestään 
asia olisi pitänyt saattaa valtuuston ratkaistavaksi. 
Erityistilintarkastuksen toimittamisen esittäminen 
valtuustolle tuli kuitenkin hallituksen päätökseksi 
niukalla 6–5 enemmistöllä. (Heinonen 2016c; KH 
19.4.2016, § 85 ja liite 1.) Kokouksen jälkeen haas-
tateltu Kuntaliiton johtava lakimies Kirsi Mononen 
totesi, että ”[o]ikea menettelytapa on, että teknises-
ti hallitus vie asian valtuuston listalle käsittelemättä 
sitä sen enempää”. Asian käsittelyä kaupunginhal-
lituksessa vaatineeseen ryhmään kuulunut Risto 
Ockenström (kesk.) myönsikin käsittelyn olleen 
osittain ylimääräinen toimenpide. Hänen mukaansa 
kuitenkin ”[k]untalaissa edellytetään, että valtuusto 
käsittelee asioita hallituksen esityksestä. Jos hallitus 
ei esitä mitään, niin jää kysymysmerkiksi, mitä val-
tuusto voi käsitellä.” (Mölsä 2016c.) Tämä yksittäi-
nen, sinänsä vähäpätöiseltä vaikuttava menette-
lytapakiista Hiekanpään uuden yläkoulun ja koko 
kampusalueen ratkaisuista päätettäessä osoittaa, 
kuinka eri tavoin voidaan toisistaan poikkeavia kan-
toja perustella kuntalain pohjalta.

Kaupunginvaltuusto kokoontui huhtikuun lo-
pulla 2016 päättämään kaupunginhallituksen te-
kemistä esityksistä. Esitykset Hiekanpään yläkou-
lun suunnittelun käynnistämisestä uudelleen ja 
siihen liittyvän määrärahan myöntämisestä sekä 
erityistilintarkastuksen teettämisestä menivät 
läpi äänestysten jälkeen. Suunnittelun uudelleen 
käynnistämiselle tehdyssä vastaehdotuksessa esi-
tettiin suunnittelun jatkamista olemassa olevien 
suunnitelmien ja urakkatarjouksen pohjalta ”kui-
tenkin siten, että suunnitelmien pohjaksi ei oteta ns. 
iglumallia” (KV 26.4.2016, § 39, § 42.) Tässäkin eh-
dotuksessa, joka kuitenkin tällä kertaa jäi toteutu-
matta, tuli esille se, miten voimakkaasti ideasuun-
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kilpailu lähtökohtana luonnollisesti tuo esille mo-
nia erilaisia toteutusvaihtoehtoja, joista vain yksi 
valitaan. Tämä asetelma sisältää jo itsessään eri-
puran siemenen, koska aina löytyy niitä, joiden 
mielestä jokin toinen vaihtoehto olisi ollut parem-
pi. Lisäksi voidaan kysyä, olisiko kilpailun tehtä-
vänannossa pitänyt edellyttää useamman vaih-
toehtoisen rakennustypologian esittämistä siten, 
että pohjapiirrokset ja havainnekuvat olisi esitetty 
karkeammalla, viitteellisemmällä tasolla. Tämähän 
ei olisi mitenkään vähentänyt kilpailun viimeisen, 
ratkaisevan vaiheen merkitystä, sillä se painottui 
alueen käytön ideasuunnitelmaan ja uudenlaisen, 
oppimisympäristöä kehittävän suunnitteluproses-
sin työsuunnitelmaan (KH 23.9.2014, § 154). 

Koulutuslautakunnan kokouspöytäkirjan (KLK 
2.12.2015, § 53) mukaan ”arkkitehti Eero Lundenin 
ja kaupungin sekä muiden Hiekanpään toimijoiden 
kanssa on käyty pitkä sekä monivaiheinen prosessi 
Hiekanpään Elämänkaarikylän fyysisen ja toimin-
nallisen kokonaisuuden kehittämiseksi pitkällä ai-
kavälillä”. Käytännössä tämä tarkoittanee tarve-
selvitysprosessia sekä konsepti- ja toiminnallista 
suunnittelua. Jotain on kuitenkin mennyt vikaan, 
koska erilaisia väärinymmärtämisiä tuntuu olleen 
matkan varrella. Toki konfl iktit kuuluvat kunnalli-
seen päätöksentekoon, mutta tässä tapauksessa 
ei kuitenkaan liene kysymys sellaisista intressi-
ristiriidoista, joita esimerkiksi kaavoituksessa voi 
syntyä.

Kuva 11. Hiekanpään yläkoulu. Havainnekuva sisäl-
tä. © Lundén Architecture

Opettajien 
kannanotto 
perustui 
väärinkäsitykseen”
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ma perustuu vuonna 2012 järjestetyn yleisen ark-
kitehtuurikilpailun voittaneeseen ehdotukseen. 
Hankkeen pää- ja arkkitehtisuunnittelusta vastaa 
Playa Arkkitehdit Oy. (Aurinkokiven monitoimitalo 
rakennetaan… 2016; Aurinkokivi School 2016.)

Arkkitehtuurikilpailun ohjelmassa painotettiin 
suunnitelman sopivuutta asukkaiden ja eri toimi-
alojen yhteiskäyttöön. Yhteisten kokoontumistilo-
jen tulikin muodostaa koko rakennuksen keskeisin 
osa, johon sijoittuvat ruokailu- ja kokoustilat, näyt-

1.5.2 Aurinkokiven monitoimitalo, 
Vantaa

Kuva 12. Aurinkokiven monitoimitalo, julkisivu lou-
naaseen. Kilpailuvaiheen havainnekuva 
© Playa Arkkitehdit

Vantaan Kivistöön, vuoden 2015 asuntomessu-
alueen välittömään läheisyyteen valmistuu syk-
syllä 2016 Aurinkokiven monitoimitalo, jonka en-
simmäinen vaihe käsittää 500 oppilaan alakoulun 
(luokat 1–6), päiväkodin ja neuvolan. Toisessa vai-
heessa, 2020-luvun alussa, rakennus laajennetaan 
käsittämään myös 400 oppilaan yläkoulu (luokat 
7–9). Tiloihin tullaan sijoittamaan myös musiik-
kiopisto ja kuvataidekoulu. Hankkeen laajuus on 
7900 m² (1. vaihe) + 4500 m² (2. vaihe). Suunnitel-
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kuksen, sivistystoimen ja sosiaali- ja terveystoimen 
asiantuntijoita. Mukana prosessissa oli myös var-
haiskasvatuksen asiantuntijoita, koska rakennuk-
seen tulee myös päiväkoti. Pedagogisessa suunni-
telmassa tilat määriteltiin monikäyttöisiksi, täten 
ne soveltuvat muuhunkin kansalaistoimintaan mo-
nitoimitalon idean mukaisesti. Suunnittelun pai-
nopistealueiden hierarkia ilmenee kuviosta 12, 
joka esittää, mistä elementeistä oppimisympäristö 
koostuu. Yhteisöjä ja toimintakäytänteitä koskevat 
periaatteet ovat tarkoituksella ylimpänä, koska nii-
den pitää olla määriteltyinä ennen kuin aletaan pu-
hua tiloista, kalusteista välineistä jne. (Väätäinen, 
haastattelu 14.4.2016; Väätäinen 2016.)

Vantaalla toteutettiin syksyllä 2015 kuudessa 
koulussa oppimisympäristösimulaatio, joka liittyy 
läheisesti opetussuunnitelmauudistuksen linjauk-
seen, jossa oppimisympäristö pyritään käsittä-
mään perinteistä luokkahuonetta laajemmin (Pe-
rusopetuksen… 2015, 29; Väätäinen, haastattelu 
14.4.2016). Simulaatio kesti kuusi viikkoa, ja sen 
aikana osa luokkahuoneista suljettiin opetuskäy-
töltä, ja opiskelua kokeiltiin käytävä- ja aulatiloissa, 
liikuntasalissa, ruokalassa tai vaikkapa lähimaas-
tossa. Tutkimukseen liittyi myös kokeilu, jossa nel-
jää luokkahuonetta normaalitilanteessa käyttä-
vien neljän opettajan ja 80 oppilaan (20 oppilasta/
luokka) sijasta samoja tiloja olikin jakamassa 120 
oppilasta (30 oppilasta/luokka) ja 6 opettajaa. Täs-
sä kokeilussa oli tavoitteena tutkia, miten opettajat 
organisoivat työtehtävät, antavat alkuinformaatiot 
oppilaille, ja miten osa oppilaista työskentelee luo-
kassa, osa läheisessä aulatilassa jne. (Väätäinen, 
haastattelu 14.4.2016) Kun oppiminen näin laaje-
nee perinteisen luokkahuoneen ulkopuolelle, ja kun 
mukaan otetaan uusi teknologia ja tilojen linkitty-
minen 3D-maailmassa, niin voidaankin puhua kou-
luista innovaatioympäristöinä (Mattila 2012a, 66).

tämö sekä liikuntasali. Neuvolan ja pääosan päi-
väkodin tiloista piti sijaita maantasokerroksessa. 
Lisäksi avoimen päiväkodin ja neuvolan tilojen piti 
sijaita lähekkäin. Kilpailuohjelmassa korostettiin 
myös rakennuksen muuntojoustavuutta, energia-
tehokkuutta sekä kestävää kehitystä. Opetussuun-
nitelmauudistuksessakin mainittua ilmiökeskeis-
tä pedagogiikkaa tuli ilmentää rakennuksessa ja 
materiaalivalinnoissa. Kilpailuohjelmaan oli myös 
kirjattu kehotus taiteen näkymisestä suunnittelu-
ratkaisussa. Luonnollisesti suunnitelman tuli olla 
arkkitehtonisesti korkeatasoinen. (Vantaan Aurin-
kokivi 2013, 32.)

Arkkitehtuurikilpailun yleisarvioinnissa todettiin 
sakaramallisten ratkaisujen tarjoavan parhaat läh-
tökohdat toimintojen yhteensovittamiseksi, tosin 
energiatehokkuuden osalta tämä rakennustypo-
logia arvioitiin kuitenkin heikoimmaksi (Vantaan 
Aurinkokivi 2013, 33). Verrattaessa kilpailuvaiheen 
pohjapiirustuksia myöhempiin, rakennussuunnit-
telun aikaisiin tietomallinnuspiirustuksiin (Aurin-
kokiven palvelukeskus 2016), voidaan havaita, että 
rakennuksen muodot ovat yksinkertaistuneet. Esi-
merkiksi kilpailuvaiheen kolmannen kerroksen ul-
koseinien koordinaatistopoikkeamat suhteessa toi-
sen kerroksen ulkoseiniin on poistettu, ja näin ollen 
tuloksena on kilpailuvaiheen jännittävyyden vaih-
tuminen toteutukseltaan arkisempaan ratkaisuun. 
Luonnollisesti kehityskulku on ymmärrettävä talou-
dellisten realiteettien valossa, jolloin rakenteellisesti 
vaikeammin toteutettavat ja siten myös kalliimmat 
ratkaisut on karsittu pois hankkeen edetessä.

Ennakoivan suunnittelun periaatteet näkyvät 
Aurinkokiven koulun ja monitoimitalon osalta siinä, 
että tarveselvityksen pohja- ja tausta-aineistoksi 
laadittiin pedagoginen suunnitelma osallistavana 
prosessina. Suunnitelmaa laatimassa oli opettajia, 
lastentarhanopettajia ja rehtoreita sekä tilakes-

9 Alkuperäinen kuvio on tehty virkatyönä (Kalo Ilkka, Lång Nii-
na ja Väätäinen Eero) ja se on näin ollen Vantaan kaupungin 
materiaalia, jota eri henkilöt käyttävät esityksissään.

Kuvio 12. Oppimisympäristön elementit (mukaillen 
Väätäinen 2016⁹).
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niin nyt vuonna 2016 valmistuva rakennus ei täysin 
täytä kaupungin sivistystoimen nykyisiä toiveita ja 
haaveita. Täten esimerkiksi edellä kuvaillun oppi-
misympäristösimulaation kokemukset eivät välttä-
mättä ole näkyvissä Aurinkokiven tilaratkaisuissa. 
Kuitenkin Aurinkokivi tila- ja kalusteratkaisujen 
sekä monitoimitalomallin osalta on uuden peda-
gogisen ajattelun suhteen pitemmällä kuin muut 
vantaalaiset koulut. Väätäisen mukaan nykyises-
sä uutta oppimista tukevassa tilamalliajattelussa 
lähdetään jo pedagogisessa suunnitelmassa siitä 
periaatteesta, että ala- ja yläkoulun luokille ei tule 
erillisiä alueita, vaan koko koulu toimii mahdollis-
taen moni-ikäisten yhteistyöskentelyn. Tämä nk. 
yhtenäiskoulu-käsite on Väätäisen mukaan tuttu 
jo 1970-luvun peruskoulu-uudistuksen ajoilta. Van-
taan uuden oppimisen mallissa haetaan sitä, että 
perusopetus ”tuunataan” lähemmäksi nykyistä 
ja tulevaa aikaa ja samalla ideoiltaan lähemmäk-
si sitä, mitä 1970-luvulla ajateltiin. Aurinkokiven 
osalta näiden uusien ajattelumallien konkretisoitu-
minen lopullisessa tilaratkaisussa nähdään sitten, 
kun rakennusta 2020-luvun alussa laajennetaan 
käsittämään tilat kaikille perusopetuksen ikäisille 
oppilaille.

Yksi Vantaan koulujen kuntakohtaisen opetus-
suunnitelman perustana olevista pedagogisista pe-
riaatteista on ns. luottamuksen kehä -ajattelu, joka 
ottaa huomioon oppilaiden erilaisuuden suhteessa 
opetushallituksen määrittelemiin linjauksiin oppi-
misympäristöjen laajentamisesta perinteisen luok-
kahuoneessa tapahtuvan opetuksen ulkopuolelle. 
Tämän ajattelun mukaisesti koulun tilojen tulee tu-
kea sitä, että itsenäiseen tai pienryhmätyöskente-
lyyn kykenevät oppilaat voivat työskennellä halua-
massaan paikassa. Toisaalta taas ne oppilaat, jotka 
tarvitsevat enemmän tukea ja ohjausta oppimi-
sessa, voivat työskennellä tilallisesti lähellä opet-

tajaa. Luonnollisesti tällainen toimintatapa vaatii 
koulun laatimat säännöt sille, millä tavalla ja missä 
laajuudessa uusia tilallisia ulottuvuuksia voidaan 
hyödyntää. Parhaimmillaan tällainen oppimisym-
päristöjen uudelleenmäärittely voi tukea oppilaan 
aktiivista osallisuutta, vuorovaikutusta, sosiaalista 
kasvua ja yhteisöllistä tiedon rakentamista. (Vää-
täinen, haastattelu 14.4.2016; Väätäinen 2016.) 

Täytyy kuitenkin olla kriittinen sen suhteen, mi-
ten paljon oppimisympäristön muutosta todella 
halutaan viedä siihen suuntaan, joka jo nykyisin on 
todellisuutta monen aikuisen työssäkäyvän arjessa. 
Jos opiskelu ja yhteistyö koulussa eri opetusmuoto-
jen välisten rajojen hävitessä muuttuu ajasta ja pai-
kasta riippumattomaksi, kuten esimerkiksi Ruotsin 
elinkeinoministeriön digitalisointikomitea osamie-
tinnössään kuvailee (En digital agenda… 2014, 169), 
niin ollaanko koululaisten vapaa-aikaa Suomessa-
kin liian varhaisessa vaiheessa muuttamassa jatku-
vasti saavutettavissa olemisen harjoitteluksi?

Toisaalta, kun asiaa tarkastellaan koko yhteis-
kunnan tasolla työkulttuurin muuttumisen näkö-
kulmasta, niin paluuta entiseen ei ole. Me olemme 
jo pikkuhiljaa mukautuneet siihen, että monilla 
aloilla työasiat seuraavat meitä senkin jälkeen, kun 
lähdemme työpaikaltamme työpäivän päätyttyä. 
Varsinkin erilaisissa asiantuntija- ja suunnittelu-
tehtävissä työskentelevät jatkavat työpäiväänsä 
kotona ja vapaa-ajallaan vapaaehtoisesti, projek-
tin aikataulun määrittäessä kalenterin sisällön. 
Kannettava mobiiliteknologia tuo samalla kertaa 
sekä vapauden että kahleet. Työkulttuurin muu-
tos on tapahtunut väistämättä (Mattila 2012b, 77), 
ja tämän todellisuuden kohtaamiseen tulevia ve-
ronmaksajia on kyettävä oppimisympäristöjenkin 
kautta valmentamaan.

Kuva 13. Aurinkokiven monitoimitalo, aula. 
Kilpailuvaiheen havainnekuva © Playa Arkkitehdit

 

Simulaatiokokeiluun liittyi myös tilanmittaus, 
jolla mitattiin eri tilojen käyttöasteita eri ajankohti-
na. Tarkoituksena oli testata sitä, miten tehokkaas-
ti voidaan ottaa käyttöön kaikki koulurakennuksen 
tilat. Käytännössä tavoitteena oli päästä laskennal-
liseen 7,5–8,8 m² huonealaan oppilasta kohti. (Vää-
täinen, haastattelu 14.4.2016; Väätäinen 2016.) 
Väätäisen mukaan (haastattelu 14.4.2016) oppi-
misympäristösimulaatio oli ilmiölähtöisen, pro-
jektityyppisen oppimisen kokeilu, johon valittiin 
tarkoituksella vanhempia, 50-, 60-, 70- ja 80-luvun 
kiinteistöjä. Kokeilun tarkoituksena oli lähinnä saa-
da kokemuksia siitä, miten nykyiset tilat soveltuvat 
toimintamallin muutoksiin, koska pitkällä tähtäi-
mellä Vantaalla tavoitteena on muuttaa koulun toi-
mintamalleja edellä kuvailtuun suuntaan.

Väätäinen toteaa (haastattelu 14.4.2016), että 
Aurinkokiven monitoimitalon ratkaisut perustuvat 
niihin käsityksiin oppimisesta ja tilarakenteista, 
joita heillä oli vuosina 2011 ja 2012. Kun nykyiset 
käsitykset ovat hieman muuttuneet noista ajoista, 
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1.5.3 Kainuun uusi sairaala -hanke, Kajaani

Kainuun maakuntahallintokokeilu käynnistyi vuo-
den 2005 alusta. Lain mukaan maakunnan tuli huo-
lehtia mm. sosiaali- ja terveydenhuollosta. (Laki 
Kainuun… 2003, § 4, § 46.) Kokeilu loppui vuoden 
2012 lopussa, ja seuraavan vuoden alusta lähtien 
Kainuun sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämi-
sestä on vastannut Kainuun sote-kuntayhtymä¹⁰ 
(Hyvönen 2012). Syyskuussa 2011, maakuntahal-
lintokokeilun aikana, Kainuun maakuntavaltuus-
to teki päätöksen, jonka mukaan tavoitteena on 
vaativan erikoissairaanhoidon jatkaminen ja päi-
vystystoiminnan turvaaminen Kainuussa (Kainuun 
sote 2013, 1). Tehty periaatepäätös tarkoitti käy-
tännössä lähes kokonaan uuden sairaalan raken-
tamista, koska Kainuun keskussairaalan nykyisen 
kiinteistön tekninen käyttöikä alkaa olla jo enim-
mäkseen lopussa (Kainuun sote 2014a, 2). Kainuun 
keskussairaalan rakennukset on rakennettu vuosi-
na 1966–1969 (Koivula 1971, 36).

10 Kainuun sosiaali- ja terveystoimen kuntayhtymästä käyte-
tään tässä esityksessä lyhennettä Kainuun sote-kuntayhtymä. Kuva 14. Kainuun uusi sairaala, Kajaani. Havainnekuva © Kainua – Kainuun uusi sairaala -allianssi
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2005            9/2011                12/2011       1/2012             2012 alku   2012 syksy  11–12/2012   12/2012–1/2013   3/2013

Maakuntavaltuuston päätöksen jälkeen tehtiin 
projektisuunnitelma, joka hyväksyttiin sosiaali- ja 
terveyslautakunnassa joulukuussa 2011 ja maa-
kuntahallituksessa tammikuussa 2012. Vuoden 
2012 alussa käynnistyi konseptisuunnitteluun liit-
tynyt esiselvitysvaihe, jonka tulokset olivat lähtö-
tietoina seuraavia vaiheita varten. (Kainuun sote 
2013, 3, 36.) Esiselvitysvaihe, jossa koottiin mm. 
taustatietoja ja ennusteita tulevaisuudesta, poh-
jautui henkilökunnan, lähinnä talon johdon osalli-
suuteen (Pekkala, haastattelu 22.6.2016). Syksyllä 
2012 käynnistyivät prosessikohtaiset suunnittelu-
ryhmät, joiden tehtävänä oli kuvata toiminnallisiin 
kokonaisuuksiin liittyvät pääprosessit, organisointi 

ja resurssitarpeet. Työryhmien työn tuloksena syn-
tyi konseptisuunnitelma, jota voi tiivistetysti pitää 
yleissuunnitelmana hankkeen strategisten tavoit-
teiden saavuttamiseksi. (Kainuun sote 2013, 3–4.) 
Konseptisuunnitelmaa tekemässä oli noin 80 hen-
kilöä eri yksiköistä ja osastoista (Pekkala, haastat-
telu 22.6.2016).

Edellä mainittu konseptisuunnitelma oli Kai-
nuun sote-kuntayhtymän hallituksen käsittelys-
sä maaliskuussa 2013, ja tuolloin hallitus päätti 
lähettää suunnitelman lausunnolle kuntiin (YH¹¹ 
27.3.2013, § 181). Kaikilta yhtymään kuuluvilta 
kunnilta (Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, 
Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo ja Suomussalmi) tuli 

Kuvio 13. Kainuun uuden sairaalahankkeen päävai-
heet elokuuhun 2016 mennessä.

11 Kainuun sosiaali- ja terveystoimen kuntayhtymän hallituk-
sesta käytetään tässä esityksessä lyhennettä YH (yhtymähal-
litus). 
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5/2013                                        6/2013         6/2014            1/2015           3/2015      2016 lopulla?   2019?              

hankesuunnittelun jatkamista puoltavat lausun-
not, joten hallitus päätti toukokuussa 2013 osaltaan
hyväksyä konseptisuunnitelman ja esittää yhty-
mävaltuustolle sen hyväksymistä ja suunnittelun 
jatkamista (YH 29.5.2013, § 249). Valtuusto hyväk-
syi konseptisuunnitelman kesäkuussa 2013 (YV¹² 
12.6.2013, § 25).

Uuden sairaalan suunnitelmia esiteltiin kai-
nuulaisille yleisötilaisuuksissa vuoden 2012 mar-
ras-joulukuussa. Näissä tilaisuuksissa esiteltiin 
uusien toimintamallien luonnoksia, ja asiakkailla 
oli mahdollisuus esittää omia näkemyksiä ja kysy-
myksiä. (Kainuun Uusi Sairaala -Facebook-sivut.) 
Toukokuussa 2013 käynnistyi kehittäjäasiakasryh-

mä, jossa kansalaisilla oli mahdollisuus vaikuttaa 
mm. viihtyvyyteen ja hoitoympäristöjen toimivuu-
teen. Kainuun uuden sairaalan projektipäällikön, 
Terho Pekkalan mukaan ”[a]siakkaat voivat huo-
mata sellaisia epäkohtia, joita ammattilaiset eivät 
välttämättä näe”. (Päätalo 2013.)

Konseptisuunnitelman tultua hyväksytyksi kesä-
kuussa 2013 hanke eteni toiminnalliseen suunnitte-
luun. Konseptisuunnittelun aikana ja toiminnallisen 
suunnittelun käynnistämisen yhteydessä oli me-
nossa myös erillinen TEKES-rahoitteinen hanke. 
(Kainuun sote 2013, 36.) Edellä mainitussa hank-
keessa toteutettiin konseptin hahmottamiseen 
liittyvien osioiden lisäksi ns. markkinavuoropuhelu-

12 Kainuun sosiaali- ja terveystoimen kuntayhtymän valtuus-
tosta käytetään tässä esityksessä lyhennettä YV (yhtymäval-
tuusto).
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Kuvio 14. Kainuun uusi sairaala -hankkeen projektin vaiheistus konseptisuunnitelman ja kehitysvaiheen lähtötiedot -dokumentin mukaan (Kainuun sote 2013, 3; 
Kainuun sote 2014a, 15–16).
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sarja, jossa avoimella kutsulla haettiin kiinnostu-
neita toimijoita, esimerkiksi talotekniikan asian-
tuntijoita ja suunnitteluasiantuntijoita mukaan 
sairaalahankkeen suunnittelun tueksi (Pekkala, 
haastattelu 22.6.2015). Pekkala toteaa tuossa haas-
tattelussa, että käyty työpajasarja toi merkittävää 
lisäarvoa ja sisältöä sairaalahankkeen tulevaan 
suunnitteluun: ”Jos yrittää tehdä vain talon sisällä 
asioita, niin todennäköisesti ei löydy niitä uusia suun-
tia tai sellaisia avauksia, jotka voisivat olla uudella tai 
toisella tavalla tehtyjä tai toteutettuja ratkaisuja”.

Toiminnallisessa suunnittelussa määriteltiin 
konseptisuunnittelua tarkemmin, mitä toiminnal-
liset kokonaisuudet (esimerkiksi ns. kuuma sai-
raala) sekä niiden alla olevat yksiköt (esimerkiksi 
teho-osasto) pitävät sisällään. Suunnittelun lähtö-
kohtana oli se strateginen visio ja ne yleiset linjauk-
set, jotka oli hahmoteltu konseptisuunnitelmassa. 
Yksiköiden osalta määriteltiin toimintatavat, vo-
lyymit (esimerkiksi potilaiden määrä vuodessa), re-
surssit (tarvittavan henkilökunnan määrä) ja tilat. 
Tilojen osalta tässä vaiheessa määriteltiin mm. se, 
miten niiden tulee sijaita suhteessa toisiinsa. (Kai-
nuun sote 2014b, 6; Kainuun sote 2014c.)

Toiminnallista suunnittelua jatkettiin vuoden 
2014 aikana, jolloin suunnittelussa käynnistyi 
lean-prosessi¹³. Suunnittelussa tunnistettiin ny-
kyprosesseissa olevia hukkakohtia, esimerkiksi 
turhia kuljetuksia ja varastointeja tai kohtia, joissa 
asiakas joutuu odottamaan. (Pekkala, haastatte-
lu 22.6.2015.) Tarveselvitys, joka koottiin vuoden 
2014 aikana, ei Pekkalan mukaan ollut erillinen ot-
sikoitu vaihe, vaan se oli eräänlainen kattokäsite, 
synteesi, kokoelma tai yhteenveto yleisestä kiin-
teistön nykytilasta, palvelutarpeesta ja projektin 
tavoitteista.

Sairaalahankkeen hankintavalmistelu käynnistyi 
vuoden 2013 aikana (Kainua 2016b, 9). Kuntayhty-

män hallitus päätti kesäkuussa 2014, että sairaa-
lahankkeen allianssiurakka¹⁴ hankitaan neuvotte-
lumenettelynä (YH 19.11.2014 § 246). Avoimien 
markkinainfo-tilaisuuksien sekä julkisen hankin-
tailmoituksen esillepanon jälkeen hankintaan il-
moittautui neljä sellaista konsortiota, jotka täytti-
vät vaatimukset. Neuvottelumenettely toteutettiin 
neuvotteluina ja työpajoina, joiden aikana tilaaja 
arvioi konsortioiden kyvykkyyttä täyttää vaaditut 
kriteerit. (Kainua 2016b, 9–10.) Kuntayhtymän joh-
taja valitsi tammikuussa 2015 tarjouskilpailun voit-
tajaksi Skanska-Sweco-Caverion-ryhmittymän 
(Kinnunen 2015). Allianssisopimus allekirjoitettiin 
maaliskuussa 2015 (Kainua 2016b, 9), ja samalla 
käynnistyi hankkeen kehitysvaihe.

Kehitysvaiheessa suunnittelu tarkentuu sille ta-
solle, että hankkeen tavoitekustannus on mahdol-
lista määrittää (Kainuun sote 2014a, 16). Kehitys-
vaihe koostuu neljästä osasta: käyttäjälähtöinen 
suunnittelu, masterplan-suunnittelu, ehdotussuun-
nittelu sekä yleissuunnittelu (Kainua 2016a). Ehdo-
tussuunnitteluvaiheen hyväksymisen yhteydessä 
maaliskuussa 2016 kuntayhtymän hallitukselle tuo-
tiin hyväksyttäväksi myös aikataulun viivästymi-
nen, tietyt sisältömuutokset sekä ennakoitua suu-
rempi tavoitehinta. Alun perin kesäkuuksi 2016 
kaavailtu rakentamispäätös siirtyikin loppuvuoteen 
2016. (YH 30.3.2016, § 66.) Tilaajan rakentamispää-
tös, jonka tekee Kainuun soten kuntayhtymän val-
tuusto, käynnistää allianssiurakan toteutusvaiheen.

Kainuun uusi sairaala -hanke on paitsi ensim-
mäinen allianssimallilla toteutettava sairaalahan-
ke Suomessa, myös hyvä esimerkki siitä, miten 
käyttäjät ja asiakkaat on otettu mukaan suunnit-
teluun jo hankkeen alkuvaiheista lähtien (Pekkala 
2016). Keväällä 2013 käynnistetty kehittäjäasia-
kastoiminta on edelleen käynnissä myös kehitys-
vaiheessa (TarkLTK¹⁵ 1.10.2015 § 58). Asiakkaiden 

13 ”Lean tähtää parhaan mahdollisen arvon tuottamiseen eli-
minoimalla kaiken ylimääräisen, ’hukan’. Hukkana nähdään 
mikä tahansa toimenpide tai työvaihe, joka kuluttaa resursse-
ja mutta ei lisää tuotteen arvoa.” (Työterveyslaitos 2016.)

14 ”Allianssiurakassa eli yhteistoiminnallisessa urakassa tilaaja 
sekä suunnittelijat ja urakoitsijat muodostavat yhteisen orga-
nisaation hankkeen toteuttamiseksi sekä jakavat riskit ja hyö-
dyt yhdessä sopimillaan periaatteilla” (YH 19.11.2014 § 246).

15 Kainuun sosiaali- ja terveystoimen kuntayhtymän tarkas-
tuslautakunnasta käytetään tässä esityksessä lyhennettä 
TarkLTK.

16 ”Suomen sosiaali ja terveys ry on valtakunnallinen katto-
järjestö, joka kokoaa yhteen yli 200 sosiaali- ja terveysalan 
järjestöä sekä useita kymmeniä muita yhteistyöjäsentahoja” 
(SOSTE 2016).

kokoaminen ja osallistaminen kehittäjäasiakastoi-
mintaan on järjestetty yhdessä SOSTEn¹⁶ ja poti-
lasjärjestöjen kanssa. Kun asiakkaat ovat muka-
na suunnitteluryhmissä, niin tällöin mahdollistuu 
vuoropuhelu sairaalatoimijoiden kanssa. Asiakkaat 
antavat suunnittelijoille arvokasta lisäinformaatio-
ta toimiessaan näin kokemusasiantuntijoina. Li-
säksi työskentelyssä voidaan hyödyntää allianssin 
työmenetelmiä, kuten CAVE-virtuaaliympäristöä. 
(Pekkala 2016.)
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2.1 Johdanto

Sodankylän uutta hyvinvointikeskusta ideoitiin 
huhtikuusta 2015 lähtien Sodankylän kunnan ja 
Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunnan jär-
jestämissä työpajoissa. Tässä nk. ETTA-hankkees-
sa (Julkisen rakennushankkeen ennakoiva tarvesel-
vitys kuntapalveluiden tuottamisen muuttuvassa 
viitekehyksessä) oli mukana myös terveystieteen 
ja arktisen lääketieteen asiantuntijoita Thule-Ins-
tituutista. Hankkeessa tutkittiin, ”kuinka julkisen 
rakennushankkeen tarveselvitys on mahdollista 
kytkeä osaksi kuntapalveluiden muuttuvaa viite-
kehystä ennakoivalla ja monitoimijaisella tavalla” 
(Hentilä & Rönkkö 2015).

Diplomityön tekijänä osuuteni ETTA-hankkees-
sa oli ensinnäkin osallistua työpajojen yhteisten 
alustustilaisuuksien esitysmateriaalien valmiste-
luun. Ensimmäisen työpajan osalta siihen kuului 
pelkästään kirjallisuustutkimusta, toisen työpajan 
osalta sekä kirjallisuustutkimusta että konsep-
tiluonnosten laatimista, ja kolmannen työpajan 
osalta konseptisuunnitelman laatimista. Kuntalais-
palautteen saamista varten konseptisuunnitelma 
asetettiin kunnan verkkosivuille kuntalaisten va-
paata, nimettömänä annettavaa kommentointia 
varten. Verkkosivuille asettamista varten tehtäviini 
kuului tehdä konseptisuunnitelmaan kolmannen 
työpajan ryhmätyötilanteissa esiin tulleet muu-
tos- ja parannusehdotukset. Työpajojen yhteisissä 

alustustilaisuuksissa esittelin omaa osuuttani yh-
dessä muiden hankkeen vastuuhenkilöiden kans-
sa. Työpajaosuuden ryhmätyötilanteissa toimin 
yhtenä ryhmänvetäjänä ja kirjurina, lisäksi esittelin 
yhteenvedon ryhmäni tuloksista ryhmätyöosuuk-
sien jälkeisissä yhteistilaisuuksissa. Osuuteeni 
kuului myös ryhmätyön tulosten koostamista ja 
puhtaaksikirjoittamista. Hankkeeseen liittyvien 
asiantuntijahaastattelujen osalta osallistuin haas-
tattelukysymysten laatimiseen sekä kahden haas-
tattelun tekemiseen (Mattila 8.6.2015 ja Pekkala 
22.6.2015). Toiset kaksi tähän työhön sisältyvää 
haastattelua eivät liittyneet ETTA-hankkeeseen 
vaan pelkästään tähän diplomityöhön.

Työpajat järjestettiin Sodankylän kunnantalol-
la. Työpajakutsussa työpajojen käytännön sisältöä 
kuvailtiin siten, että tavoitteena oli koota eri sidos-
ryhmät (julkinen, yksityinen, kolmas sektori¹⁷ ja 
asiakkaat) yhteen innovoimaan Sodankylän uutta 
hyvinvointikeskusta. Nykyisten palvelutarpeiden 
ja tulevien muutospaineiden huomioiminen sekä 
suunnitteluvaiheen parempi haltuunotto mainittiin 
kehitettävän toimintamallin sisällöllisiksi tavoit-
teiksi. (Rönkkö 2015b.)

Tapaustutkimuksessa tiedon keruun pääme-
netelmänä käytettiin osallistavaa työpajatyös-
kentelyä. Työpajat muodostuivat yhteisistä, val-
tuustosalissa pidetyistä alustustilaisuuksista sekä 

ryhmätyötilanteista, joissa joko keskusteltiin va-
paasti tai ennalta laaditun kysymysrungon poh-
jalta. Työpajoja varten laadituissa konseptiluon-
noksissa käytettiin skenaariomenetelmää, koska 
haluttiin tuoda esille vaihtoehtoisia ratkaisumal-
leja keskustelun pohjaksi. Tutkimuksessa korostui 
suunnittelemalla tutkimisen (research by design) 
lähestymistapa, jota voidaan pitää tässä tutkimuk-
sessa myös tutkimusmenetelmänä. Suunnittelu, 
työpajat ja niistä saatu palaute toistui iteroivana 
syklinä koko tutkimuksen ajan (kuvio 15). Tutki-
muksen perusidea oli se, että osallistavissa työpa-
joissa käytyjen keskustelujen tulokset analysoitiin 
ja otettiin huomioon jokaista työpajaa seurannees-
sa suunnitteluvaiheessa. Suunnitteluvaiheen tu-
loksena syntyneet luonnokset ja suunnitelmat taas 
olivat aina seuraavan työpajan lähtöaineistona. 
Tällä tavalla suunnittelu ruokki työpajoja ja työpa-
jat vastaavasti suunnittelua.

17 Kolmas sektori tarkoittaa kansalaisjärjestöjä ja vapaaeh-
toista kansalaistoimintaa. Nämä yhteisöt ja toiminnot eivät 
ole julkisyhteisöjä eivätkä yrityksiä, niiden toiminta on kaikille 
avointa, voittoa tavoittelematonta, yleishyödyllistä, järjestäy-
tynyttä sekä lakien ja asetusten mukaista (Lähidemokratia-sa-
nastoa 2016).
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Kuvio 15. Tutkimuksen iteroiva sykli.

Kolmen eri työpajan teemoina olivat ”Lähtö-
kohdat, tavoitteet ja visio”, ”Sidosryhmien intressit 
ja innovointi” sekä ”Toimintakonseptin arviointi” 
(Rönkkö 2015b; kuvio 16). Ensimmäisessä työpa-
jassa asiaan tartuttiin kolmen eri skenaarion kaut-
ta. Nämä olivat ”BusinessPark”, muuntojoustavat 
tilat (= kampusmalli) ja etähoiva/hajautettu malli. 
Toisessa työpajassa esiteltiin ensimmäisen työpa-
jan pohjalta laadittuja konseptitasoisia luonnoksia 
tulevaisuuden hyvinvointikeskuksesta, joiden poh-
jalta jatkettiin yhdessä työskentelyä. Kolmannessa 
työpajassa esiteltiin toisen työpajan pohjalta laa-
dittua konseptisuunnitelmaa, jonka pohjalta käy-
tiin keskustelua. Kolmannen työpajan palautteen 
pohjalta muokattu lopullinen konseptisuunnitelma 
asetettiin kunnan verkkosivulle kuntalaisten näh-
täväksi ja kommentoitavaksi.

Sodankylän hyvinvointikeskuksen tapaustut-
kimuksen yhteydessä muotoutui käsitys siitä, 
millainen tässä diplomityössä esiteltävän tavoit-
teellisen suunnitteluprosessin tulisi olla (kuvio 17). 
Ns. perinteiseen prosessiin (ks. kappale 1.2, kohta 
”Rakennushanke”) verrattuna tarveselvitysvaihe 
on jaettu kolmeen osaan: esiselvitykseen, konsep-
tisuunnitteluun ja toiminnalliseen suunnitteluun, 
joista ennakoiva tarveselvitys kattaa kaksi jälkim-
mäistä vaihetta. Lisäksi näiden vaiheiden kohdalla 
korostetaan iteroinnin (toiston) merkitystä tiedon 
tuottamisen yhteydessä. Käytännössä tämä tar-
koittaa sitä, että suunnittelun vaiheita toistetaan, 
kunnes on saavutettu haluttu tiedon taso, tai kun-
nes suunnitteluun budjetoitu aika on käytetty. Täs-
sä vaiheessa olisi tietenkin toivottavaa, että käy-
tettävissä olisi riittävästi aikaa. Eri osapuolet ovat 
myös mukana näissä kahdessa vaiheessa alusta al-
kaen, menetelmänä osallistava työpajatyöskente-
ly. Konseptisuunnittelu käsittää rakennushankkeen 
yleisten periaatteiden määrittelyn. Tässä diplomi-
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työssä tuon vaiheen lopputulosta kuvaa kappaleen 
3.2 kuvio 21 (toiminto-layout). Aikatauluun liitty-
neiden rajoitteiden takia kyseistä kaaviota ei tässä 
harjoituksessa kuitenkaan tehty vuorovaikutteisen 
suunnittelun keinoin työpajoissa, vaan kirjallisuus-
tutkimukseen, viimeisimpään huonetilaohjelmaan 
sekä ensimmäisen työpajan tuloksiin perustuen 
ensimmäisen ja toisen työpajan välisenä aikana.

Tapaustutkimusta käsittelevästä kirjallisuudes-
ta löytyy seuraava määritelmä: “A case study is an 
empirical inquiry that investigates a contemporary 
phenomenon within its real-life context, especially 
when the boundaries between phenomenon and con-

text are not clearly evident” (Yin 1994, 13). Tällä mää-
ritelmällä Yin osoittaa, miten tapaustutkimus poik-
keaa mm. kokeellisesta tutkimuksesta, jossa ilmiö 
irrotetaan kontekstistaan ja sitä tutkitaan esimer-
kiksi laboratoriossa, sekä historiatutkimuksesta, 
jossa ilmiö ja konteksti ovat kietoutuneet toisiinsa, 
mutta jossa ei käsitellä tämän päivän ilmiöitä (1994, 
13). Groat ja Wang (2013, 418) puolestaan muuttaisi-
vat määritelmää paremmin arkkitehtuuritutkimuk-
seen sopivaksi poistamalla sanan contemporary ja 
lisäämällä sanan setting (= puitteet, elinympäris-
tö). Tällöin määritelmän alkuosa saa muodon: ”an 
empirical inquiry that investigates a phenomenon or 

setting – – ”. Tällä tavoin laajennetulla määritelmäl-
lä Groat ja Wang saavat tapaustutkimuksen katta-
maan myös tutkimukset, joissa käytetään aineis-
tona esimerkiksi arkistolähteitä, sekä tutkimukset, 
joissa kohteina ovat sekä nykyiset että myös men-
neisyyden puitteet/elinympäristöt.

Tässä diplomityössä tutkimus kohdistui kuiten-
kin pelkästään nykyhetken ilmiöön, uuden hyvin-
vointikeskuksen hankesuunnitteluprosessiin ja eri-
laisiin yhteistyön muotoihin, joita ei voinut irrottaa 
kontekstistaan. Konteksti tarkoittaa tässä tapauk-
sessa sitä ainutkertaista tilannetta, joka tutkimus-
hetkellä vallitsi siinä maantieteellisessä kokonai-
suudessa, joka muodostaa Sodankylän kunnan, ja 
jonka asukkaita uuden hyvinvointikeskuksen on 
tarkoitus palvella. Kontekstiin kuuluvat myös ne 
taloudelliset reunaehdot, jotka asettavat rajoituk-
sensa hankkeen kustannuksille ja laajuudelle sekä 
ne kunnallispoliittiset voimasuhteet, jotka tutki-
mushetkellä kunnassa vallitsivat. Myös kolmannen 
sektorin, yrityselämän ja kunnan viranhaltijoiden 
intressit ovat osa kontekstia.

Yinin (1994, 37) mukaan tapaustutkimukseen 
kohdistuu tavallisesti kritiikkiä, jonka mukaan 
tuloksia ei voida yleistää johonkin toiseen tapa-
ukseen. Hänen mielestään niitä sen sijaan pitäisi 
yleistää teoriaksi. Esimerkkinä Yin mainitsee Jane 
Jacobsin tutkimuksen ja siitä kirjoitetun kirjan, 
The Death and Life of Great American Cities (1961), 
joka vaikkakin enimmäkseen kertoo Jacobsin ko-
kemuksista New Yorkista, kuitenkin käsittää myös 
laajempaa kaupunkisuunnittelun teorian muodos-
tusta, joka ilmenee lähinnä kirjan kappaleiden ot-
sikoinnissa. (Yin 1994, 37.) Jacobsin tutkimuksen 
tuloksia on testattu vuonna 2016 kuusi italialaista 
kaupunkia käsittäneessä tutkimuksessa, jossa ai-
neistona käytettiin mm. mobiililaitteiden käytöstä 
kertynyttä dataa (De Nadai ym. 2016).

Kuvio 16. Osallistavien työpajojen teemat ja sisällöt
 

1. työpaja:
LÄHTÖKOHDAT, TAVOITTEET JA VISIO
BusinessPark, muuntojoustavat tilat, 

etähoiva/hajautettu malli

2. työpaja:
SIDOSRYHMIEN INTRESSIT JA 

INNOVOINTI
konseptiluonnokset skenaarioista 

(BusinessPark, muuntojoustavat tilat, 
etähoiva/hajautettu malli)

3. työpaja:
TOIMINTAKONSEPTIN ARVIOINTI

konseptisuunnitelman tutkiminen kuntalaisten palaute:
VAPAA NIMETÖN 

KOMMENTOINTIMAHDOLLISUUS
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Kuvio 17. Ennakoiva suunnittelu- ja rakentamisprosessi
 

Tarveselvitys KäyttöönottoRakentaminen

Takuutarkastus

"Perinteinen" prosessi

Hanke-
suunnittelu

Rakennus-
suunnittelu

Sodankylän hyvinvointikeskus-prosessi

Ennakoiva tarveselvitys

Iteraatiot

Esiselvitys
Konsepti-
suunnittelu

Toiminnallinen
suunnittelu

Hanke-
suunnittelu

Tekninen
suunnittelu KäyttöönottoRakentaminen

VastaanottopäätösRakentamispäätösInvestointipäätösHankepäätösKonseptin 
hyväksyminen

Eri osapuolet mukana
alusta alkaen

TakuutarkastusVastaanottopäätösRakentamispäätösInvestointipäätösHankepäätös
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2.2 Aineiston kuvailu

Diplomityön aineisto koostuu Sodankylän kun-
nan kanssa yhteistyössä järjestettyjä kolmea työ-
pajaa varten piirretyistä konseptiluonnoksista ja 
-suunnitelmasta, niistä saadusta palautteesta, 
asiantuntijahaastatteluista ja kirjallisuustutkimuk-
sista. Diplomityön kenttätutkimusosuus tehtiin 
osana ETTA-hanketta. Työpajojen järjestämisessä 
oli mukana henkilöitä Oulun yliopiston Arkkiteh-
tuurin tiedekunnasta sekä Thule-instituutista. Kos-
ka työpajoissa jakauduttiin alustusosuuden jälkeen 
kahteen tai kolmeen ryhmään, niin kullakin ryh-
mällä piti olla vetäjä, joka samalla teki muistiinpa-
not keskusteluista. Minun lisäkseni vetäjinä toimi 
edellä mainittuja Oulun yliopiston arkkitehtuurin 
tiedekunnan ja Thule-instituutin edustajia.

Ensimmäisessä työpajassa (16.4.2015) ei vielä 
ollut mitään piirrettyjä luonnoksia keskustelujen 

pohjana vaan keskustelu ryhmissä käytiin alus-
tusten ja ennalta laadittujen tehtävien pohjalta. 
Ryhmätyökeskusteluista tehtyjen muistiinpanojen 
yhteenveto muodostaa ensimmäisen työpajan ai-
neiston.

Toisessa työpajassa (16.9.2015) ryhmätyökes-
kustelujen pohjana olivat työpajan yhteisessä 
alustusosuudessa esitellyt luonnospiirustukset. 
Ensimmäinen luonnos oli layout-luonnos toimin-
tojen keskinäisistä suhteista. Muut luonnokset oli-
vat vaihtoehtoisia esimerkkejä kolmen eri lähes-
tymistavan pohjalta. Näitä suhteellisen karkean 
tason luonnoksia oli yhteensä kuusi kappaletta. 
Ryhmissä keskusteltiin vapaasti luonnosten poh-
jalta ilman ennalta laadittua kaavaa tai kysymys-
runkoa. Työpajan jälkeen Järjestökeskus Kitinen ry 
lähetti vielä lisäyksenä työpaja-aineistoon järjes-
töjen/kolmannen sektorin näkökulmia käsitelleen 
dokumentin, jossa oli kirjattuna osin työpajoissa 
tähän mennessä esiin tulleita asioita, mutta myös 
uusia näkökulmia. Luonnospiirustukset, ryhmätyö-
keskustelujen yhteenveto sekä järjestöjen lähettä-
mä dokumentti muodostavat toisen työpajan ai-
neiston.

Kolmannessa työpajassa (2.11.2015) ryhmätyö-
keskustelujen pohjana oli työpajan yhteisessä alus-
tusosuudessa esitelty konseptisuunnitelma (versio 
1). Luonnoksen suunnittelun pohjana olivat edelli-
sen työpajan ryhmätyökeskustelujen yhteenveto 
sekä järjestöjen dokumentti. Ryhmissä keskustel-
tiin vapaasti konseptisuunnitelman pohjalta ilman 
ennalta laadittua kaavaa tai kysymysrunkoa. Kon-

septisuunnitelma (versio 1), sekä ryhmätyökeskuste-
lujen yhteenveto muodostavat kolmannen työpajan 
aineiston.

Kolmannessa työpajassa esillä ollutta konsepti-
suunnitelmaa (versio 1) muokattiin työpajan ryh-
mätyökeskustelujen pohjalta, ja näin syntynyt kon-
septisuunnitelma (versio 2) asetettiin kuntalaisten 
palautteenantomahdollisuutta varten Sodankylän 
kunnan verkkosivuille. Luonnos ja siihen liitetty ky-
sely olivat esillä 30.11.–13.12.2015. Kyselyn asetta-
misesta verkkosivuille sekä tulosten koostamisesta 
vastasi Sodankylän kunnan henkilöstö- ja viestin-
täpäällikkö Katja Aikio.

Haastattelin Kainuun uuden sairaalan projekti-
päällikkö Terho Pekkalaa puhelimitse 22.6.2015. 
Haastattelussa käytin ETTA-hankkeessa yhteisesti 
muokattua kysymyslistaa, jonka muodostamiseen 
olin osallistunut. Kysymykset käsittelivät kolmea 
eri osa-aluetta: 1) Asiakaslähtöisyys ja henkilökun-
ta, 2) Tiedontarpeet, tiedonkulku eri osapuolten 
välillä, tarpeitten ja tavoitteiden integrointi, mene-
telmät, 3) Suunnitteluprosessi, vaiheistus ja etene-
minen (case:t, esim. Kainuu).

Haastattelin Sodankylän kunnan terveyskes-
kuksen johtavaa lääkäriä Jukka Mattilaa 8.6.2015 
Sodankylässä. Haastattelussa käytin samaa, edellä 
mainittua kysymyslistaa.

Haastattelin Vantaan kaupungin sivistystoi-
men projektipäällikkö Eero Väätäistä puhelimitse 
14.4.2016. Haastattelu oli teemahaastattelu, jota 
varten olin etukäteen suunnitellut listan käsitel-
tävistä teemoista. Teemat perustuivat Väätäisen 
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”Kunnan kiinteistöt & tilat 2016” -tapahtumassa 
pitämän esityksen materiaaliin. Haastattelussa 
käytiin läpi mm. opetussuunnitelmauudistukseen 
liittyviä tilallisia kokeiluja Vantaan kouluissa, niihin 
liittyvää oppimisympäristösimulaatiota ja tilan-
käytön mittauksia, toimintakulttuurin muutoksia, 
pedagogista suunnitelmaa lähtökohtana koulu-
suunnittelulle, digitalisaation vaikutuksia koulu-
maailmaan, yhtenäiskouluperiaatetta, strategista 
johtamismallia ja yhteisopettajuutta.

Haastattelin Sodankylän kunnan perusturvajoh-
taja Harri Tiuraniemeä puhelimitse 3.6.2016. Haas-
tattelun tarkoituksena oli vapaasti keskustellen 
arvioida työpajasarjaa ja sen merkitystä Sodanky-
län kunnan hyvinvointikeskushankkeen kannalta. 
Haastattelussa käsiteltiin mm. sitä, minkälaisia 
odotuksia kunnan virkamiehillä ja luottamushenki-
löillä oli työpajasarjaa kohtaan ja miten työpajasar-
ja vastasi odotuksia, mitä hyötyä harjoituksesta oli 
hyvinvointikeskushankkeen kannalta, minkälainen 
rooli konseptiluonnoksilla on ollut jatkosuunnitte-
lussa, oliko konseptiluonnosten tarkkuustaso sopi-
va ja miten käynnissä oleva sote-uudistus vaikuttaa 
hankkeeseen.

Diplomityön aihepiirin taustoittamista varten 
olen suorittanut kirjallisuustutkimusta. Sitä varten 
olen etsinyt aineistoa kirjastoista, sanomalehdistä 
ja tietoverkoista.

2.3 Tutkimusmenetelmät

2.3.1 Suunnittelemalla tutkiminen

Sanoja suunnittelu (design) ja tutkiminen (re-
search) on yhdistelty monin eri tavoin, esimerkiksi: 
“design research”, ”research INTO design”, ”re-
search FOR design”, ”research THROUGH design”, 
“research BY design” jne. Laajempaa näkökulmaa 
aiheeseen tuovat käsitteet, joissa sanan design si-
jasta on käytetty sanaa practice (käytäntö, harjoit-
taminen), esimerkiksi “practice research”, ”prac-
tice-based research” jne. (Sevaldson 2010, 10–11.) 
Käsitteiden runsaus ja niiden sisällölliset erot ai-
heuttavat hämmennystä, mutta toisaalta kertovat 
siitä, miten alan käsitteistö elää ja muotoutuu kai-
ken aikaa tutkimuksen, julkaisujen ja tiedeyhteisön 
käymien keskustelujen myötä. Sevaldsonin (2010, 
11) mukaan edellä mainituista käsitteistä ”design 
research” on yleismääritelmä, sillä se kattaa kaiken 
suunnitteluun liittyvän tutkimuksen, niin teoreet-
tisen kuin käytännönläheisenkin. Muista määri-
telmistä Sevaldson (emt.) nostaa esille käsitteen 
”research by design”, jossa tutkivat, tuottavat ja in-
novatiiviset näkökulmat liittyvät systemaattiseen 
tutkimukseen. Myös monet suunnittelu- (design) 
ja arkkitehtuurikoulut käyttävät ”research by de-
sign”-termiä. (emt.).

Janssensin (2008, 204) mukaan käsitteestä ”re-
search by design” on tullut melko sumea tai epä-
määräinen siksi, että siihen viitataan niin usein 
julkisessa keskustelussa ja kirjallisuudessa, sekä 
akateemisessa maailmassa että yksityisessä am-
matinharjoittamisessa. Sevaldsonin (2010, 8, 11, 
13) mielestä käsite ”research by design” kuitenkin 
kuvaa koko aihealueen ydintä parhaiten: siinä pai-

notetaan sisältä päin, käytännöstä lähtevää näkö-
kulmaa, siinä suunnittelu on luontaisesti mukana 
tutkivana, ja uudenlaista, kommunikoitavissa ole-
vaa tietoa tuottavana toimintana sekä siinä operoi-
daan todellisissa (real life) konteksteissa.

Tässä diplomityössä edellä mainitut periaatteet 
toteutuivat, sillä konseptiluonnosten laatijana ja 
osallistaviin työpajoihin osallistujana tekijä itse 
oli tutkimuksen ”sisällä”, näkökulma oli ”fi rst per-
son perspective”, kuten Sevaldson (2010, 9) asian 
ilmaisee. Lisäksi tutkimuksen rakenne iteroivana 
syklinä (kuvio 15 kappaleessa 2.1), jossa tekijän 
itsenäinen konseptiluonnosten suunnittelutyö ja 
sen refl ektoiminen työpajoista saadun palautteen 
valossa on nähtävä uudenlaista tietoa tuottavana 
toimintana. Selvää on, että tutkimus suoritettiin 
todellisessa (real life) kontekstissa.

Suunnittelussa (design) luodaan jotain sellaista, 
jota ei vielä ole olemassa (Akin 2013, 39). Alexander 
(1964, 130) toteaa osuvasti: “Scientists try to iden-
tify the components of existing structure. Designers 
try to shape the components of new structures.” Sa-
man ajatuksen muotoilee Simon (1969, 132–133) 
hieman toisin: “The natural sciences are concerned 
with how things are. – – Design, on the other hand, 
is concerned with how things ought to be.”. Nämä 
sitaatit kuvaavat hyvin sitä, miten suunnitteluun 
perustuvan tutkimuksen lähtökohta on hyvin eri-
lainen nk. perinteisiin tieteenaloihin, kuten esimer-
kiksi luonnontieteeseen verrattuna. 

Suunnittelun (design) alueella ”ennalta-olemas-
sa-olemattoman” aineelliseksi objektiksi tulemis-
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mowicz ja Verbeke (2012, 46) lähtevät siitä, että 
taiteen maailmassa esteettisyyden kokemus itses-
sään on keskeinen arvo, jota ei välttämättä tarvitse 
muuntaa mihinkään ymmärrettävämpään muo-
toon, koska ihminen kokee sen kuitenkin sellaise-
naan. Tutkimusta varten tämän esteettisen koke-
muksen antama ymmärrys pitää kuitenkin kehittää 
ja muovata sellaiseen muotoon, että sitä voidaan 
kommunikoida ja siitä voidaan keskustella (emt., 
kuvio 18). Jakimowiczin ja Verbeken (emt.) mukaan 
ymmärrys luomiseen ja valmistamiseen (making) 
liittyvillä tieteenaloilla ei kuitenkaan ole pelkkää 
post-rationalisaatiota¹⁸, vaan paljon enemmän.

Suunnittelemalla tutkimiseen liittyy keskeises-
ti myös tulevaisuuteen luotaava näkökulma. De 
Jong (1992) kiteyttää sen näin: ”Certain futures can 
be predicted, others have to be designed” (Janssens 

Kuvio 18. Ymmärryksen kehittäminen ja muovaaminen kommunikoitavaan ja keskusteltavaan muotoon 
suunnittelemalla tutkimisessa. Muodostettu vapaasti tulkiten ja mukaillen tekstiä (Jakimowicz & Verbeke 
2012, 46)

ta edeltää yleensä jonkinlainen ajatus, kuvitelma 
tai ennakkonäkymä suunnittelijan mielikuvituk-
sessa (Akin 2013, 39; Janssens 2008, 205). Objekti 
tulee kuitenkin usein esille, tai jonkinlaiseen ha-
vaittavaan, näkyvään muotoon, jo ennen kuin 
minkäänlainen ymmärrys siitä on muodostunut 
(Jakimowicz & Verbeke 2012, 48). Tästä erityisestä 
mielentilasta, joka mahdollistaa edellä mainitun 
prosessin Jakimowicz ja Verbeke (emt.) käyttävät 
käsitettä ”not knowing”, joka heidän mukaansa on 
”tila, jossa ajattelu alkaa”, ja joka on sen tiedosta-
mista, että on olemassa tyhjä aukko, jonka luova 
työ täyttää.

Luovan työn lisäksi suunnittelemalla tutkimises-
sa on olennaista se, että tutkija jatkuvasti refl ektoi 
luomisprosessia ja siten tuottaa kokemuksia, ym-
märrystä sekä selkeää ja tarkkaa tietoa (Jakimo-

wicz & Verbeke 2012, 41, 44; Sevaldson 2010, 9). 
Juuri refl ektoiminen (mietiskely, pohdiskelu) on 
tärkeää, jotta suunnittelemalla tutkiminen olisi 
pätevää myös tutkimuksena (Sevaldson 2010, 11). 
Suunnittelemalla tutkimiseen liittyy myös oma 
tapansa ajatella ja tietää. Nigel Cross (2007, 17) 
tekee seuraavan, suunnittelun tietoon ja tietämi-
seen liittyvän johtopäätöksen Royal College of 
Art’in vuoden 1979 raportista (“Design in General 
Education”): ”Design has its own distinct ’things to 
know, ways of knowing them, and ways of fi nding 
out about them’”. Jakimowicz ja Verbeke (2012, 47) 
puolestaan toteavat Crossia suoraviivaisemmin 
ja konkreettisemmin: ”I have to make in order to 
know”.

Tietämiseen kuuluu suunnittelemalla tutkimi-
sessa myös kuitenkin ensin ymmärtäminen. Jaki-
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ways of 

knowing

communicating and 
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developing and 
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experience

artistic realm research
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2008, 205). Toteamus kuvastaa hyvin sitä, miten 
suunnittelun keinoin voidaan tuoda esille niitä 
vaihtoehtoja, jotka ovat piilevänä siellä, minne en-
nusteet ja ennakointi eivät enää yllä. Janssensin 
(2008, 209) mukaan kaupunkisuunnittelussa pysty-
tään hyödyntämään suunnittelemalla tutkimista, 
koska sen avulla voidaan kehittää erilaisia mahdol-
lisia skenaarioita.

Skenaarioiden muodostamisessa epävarmuus 
kuvastaa nykyhetken tilannetta. Aikaisemmin pit-
kän aikavälin suunnittelussa on luotettu siihen, 
että ennusteiden varaan voidaan rakentaa suun-
nitelma esimerkiksi seuraaville 20–30 vuodelle 
eteenpäin. Tällainen suunnittelu ei kuitenkaan 
enää toimi nykyajan maailmassa, jossa valtiot ovat 
globalisaation myötä yhä enemmän ja eri tasoilla 
sidoksissa toisiinsa, jossa ympäristössä ja ilmastos-
sa tapahtuvilla muutoksilla voi olla ennalta arvaa-
mattomia seurauksia, ja jossa yleensäkin on entis-
tä enemmän kaikenlaisia epävarmuutta mukanaan 
tuovia muuttujia. (Oliver 2014, 46; Quay 2012, 52.) 
Perinteisestä ”predict and plan (ennusta ja suunnit-
tele)” -mallista pitää siirtyä ”anticipate and adapt 
(ennakoi ja mukaudu)”-lähestymistapaan (Quay 
2012, 52).

Skenaariosuunnittelu voidaan yleisesti jakaa 
kahteen päätyyppiin: eksploratiiviseen ja norma-
tiiviseen (Oliver 2014, 46). Sneck (1983, 34, 70, 72) 
käyttää aluesuunnittelua varten kehitetyssä ske-
naariomenetelmässä eksploratiivisesta kompo-
nentista nimeä ”skenaarion luotaava rakenneosa” 
ja normatiivisesta komponentista nimeä ”skenaa-
rion tavoitteellinen rakenneosa”. Näiden lisäksi 
Sneckin mallissa määritellään ulkoisvaikutus- ja 
välineskenaariot, joista ensin mainitulla pyritään 
tunnistamaan ulkoiset muutospaineet, ja toisella 
ne mahdollisuudet, joilla kehityksen kulkuun eri-
laisten muutospaineiden alaisuudessa voidaan vai-

kuttaa (emt., 34, 50–56, 62–64). Eksploratiivinen eli 
luotaava skenaariosuunnittelu nimensä mukaisesti 
tutkii ja luotaa nykyhetkestä kohti tulevaisuutta ja 
pyrkii kuvaamaan mahdollisia kehityspolkuja. Nor-
matiivinen eli tavoitteellinen skenaariosuunnittelu 
sen sijaan selvittää ja asettaa jonkin tavoitellun, 
uhkaavan tai muuten mahdollisen tulevaisuuden 
tilan, ja sen jälkeen arvioi, millä toimenpiteillä se 
voidaan saavuttaa tai miten sen toteutuminen voi-
daan estää. (emt., 70, 72.)

Tässä diplomityössä skenaariomenetelmää 
hyödynnettiin ensimmäisessä ja toisessa työpa-
jassa, joissa käsiteltävänä oli vaihtoehtoisia ske-
naarioita¹⁹ tulevaisuuden hyvinvointikeskuksek-
si. Ensimmäisessä työpajassa aihetta käsiteltiin 
verbaalisesti, jonka jälkeen, työpajan tuloksia 
hyödyntäen skenaarioista luotiin useita kuvallisia 
vastineita siten, että kutakin kolmea alkuperäistä 
skenaariota kohti luotiin 2–3 kuvallista skenaario-
ta (ks. kappale 3.2). Luovassa prosessissa käytet-
tiin intuitiota kuvalliseen muotoon saattamisessa. 
Tässä vaiheessa kysymys oli siitä, että monien eri-
laisten piilevien (latent²⁰) vaihtoehtojen joukosta 
valittiin intuitiivisesti tietyt vaihtoehdot. Valintaan 
ei siis vaikuttanut mikään ennakolta sovittu tai 
yleinen menettelytapa tai -ohje vaan yksinomaan 
tekijän oma näkemys. Nämä toiseen työpajaan 
valmistellut kuvalliset skenaariot eivät siten olleet 
”ainoita oikeita” valintoja vaan otos mahdollisten 
skenaarioiden joukosta. Päämääränä oli keskuste-
lun synnyttäminen seuraavassa työpajassa. Tässä 
diplomityössä käytetyt kuvalliset skenaariot pitää-
kin nähdä eräänlaisina ”silmät-kiinni-kuvitelmina”, 
sellaisina visioina, miltä sanoin kuvaillut skenaariot 
mahdollisesti voisivat näyttää, ja sellaisina ne ovat 
yksinomaan tekijän oman kokemusmaailman, ai-
heeseen liittyneiden referenssikohteiden tutkimi-
sen sekä tekijän luovan prosessin tuotetta.

Skenaariomenetelmän käyttöä tämän diplomi-
työn työpajoissa voidaan peilata siihen, mitä Chak-
raborty ja McMillan (2015) omassa tutkimuksessaan 
havaitsivat. Heidän mukaansa skenaariosuunnitte-
lussa osallistumisen aste voi olla ”inform only”, jos 
osallisille vain informoidaan suunnittelun tuloksis-
ta, ”seeking feedback”, jos suunnittelijoille ja osalli-
sille tai ulkopuolisille varataan mahdollisuus tiedon 
vaihtoon ja jakamiseen, tai ”joint fact fi nding”, jos 
yhteistyössä käytettyjen havaintomenetelmien 
sallitaan vaikuttaa skenaarioiden luontiin (emt., 
23). Tämän diplomityön osalta osallistumisen aste 
oli eriasteinen kombinaatio kaikkia edellä mainit-
tuja tapoja.

18 post-rationalisation = ”explaining the coherence af-
terwards” (johdonmukaisuuksien selittäminen jälkeenpäin), 
“making the story after the event” (kertomuksen rakentami-
nen tapahtuman jälkeen) (Janssens 2006, 16). Käännökset 
englannista suomeen kirjoittajan.

19 Tämän diplomityön tekijä ei itse määritellyt vaihtoehtoisia 
(sanallisia) skenaarioita ”BusinessPark”, muuntojoustavat tilat 
(= kampusmalli) ja etähoiva/hajautettu malli, vaan ne määritel-
tiin yhteistyössä ETTA-hankkeen tutkijoitten kanssa.

20 ”Alternative futures essentially need an expression, an ima-
ge. This image is not the expression of a new reality, but of new 
potential for reality. Designerly thinking – – develops a preview 
of a future reality by showing its latent possibilities. These pos-
sibilities are hidden behind the reality as we know it.” (Janssens 
2008, 207.)
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2.3.2 Osallistava työpajatyöskentely

Osallistava työpajatyöskentely voidaan tämän dip-
lomityön yhteydessä ymmärtää toimintana, jossa 
eri sidosryhmien edustajat, käyttäjät, asiantunti-
jat, maallikot jne. otettiin mukaan ideoimaan ja 
kommentoimaan eri näkökohtia työpajojen järjes-
täjien ennalta laatimien kysymysten ja/tai luonnos-
kaavioiden pohjalta. Kaikki työpajoihin osallistu-
neet toimivat tasavertaisina äänivallan käyttäjinä. 
Kukin toi mukanaan oman viiteryhmänsä ammatti- 
tai käytännön osaamisen ja kokemuksen yhteiseen 
käyttöön. Tässä suhteessa osallistujilla on luon-
nollisesti voinut subjektiivisesti tarkasteltuna olla 
erilaisia tuntemuksia siitä, miten paljon he pysty-
vät ”auttamaan” ryhmää asetettujen tavoitteiden 
saavuttamisessa. Toisaalta joillakin osallistujilla on 
taas voinut olla enemmän annettavaa ryhmätyö-
hön esim. yli oman ammattialan suuntautuneen 
kiinnostuksen kautta.

Auvinen ja Liikka (2015, 5) määrittelevät osal-
listamisen peruslähtökohdaksi sen, että yhdessä 
saadaan aikaan enemmän kuin yksin toimimalla. 
Airaksinen (1998, 5) puolestaan määrittelee osal-
listamisen perusajatukseksi ”saada paikallisten 
ihmisten tiedot, taidot ja toiveet mukaan toimin-

taan – oli se sitten luento, kerhotoiminta, viikon-
loppukurssi tai kylänkehittämishankkeen suunnit-
telu ja toteutus”. Edellä olevasta lainauksesta ja 
lähteen kustantajasta voi päätellä, että osallista-
mista on käytetty paljon kehitysyhteistyössä, jos-
sa osallistamisen voi ajatella olevan ensiarvoisen 
tärkeää. 

Monesti osallistaminen on käsitteenä liitetty 
toimintatutkimukseen, jolloin puhutaan osallista-
vasta toimintatutkimuksesta (participatory action 
research, PAR), joka on yksi kvalitatiivisen tutki-
muksen suuntauksista. Toimintatutkimuksessa 
(action research) tavoitteena on sekä tutkia että 
yrittää muuttaa ongelmia aiheuttavia vallitsevia 
käytäntöjä siten, että toiminnoissa työskentelevät 
ihmiset ovat aktiivisina toimijoina mukana tutki-
muksessa (Kuula 2006).

McTaggartin (1997, 28) mukaan osallistava toi-
mintatutkimus (PAR) on periaatteessa ryhmän toi-
mintaa. Hänen mukaansa osallisuus käsitteenä tu-
lee kuitenkin ongelmalliseksi silloin, kun yhteisen 
asian tai ongelman pariin työskentelemään tulevil-
la henkilöillä on eroja kyvyissä ja taidoissa, asemas-
sa, vaikutusvallassa ja kielellisissä valmiuksissa. 

McTaggart kiinnittää tässä yhteydessä huomionsa 
termin osallistaminen kahdenlaiseen merkityk-
seen, joka ilmenee englannin kielen termien partic-
ipation ja involvement välillä: edellinen tarkoittaa 
suomeksi mm. ”osallistumista, myötävaikutusta 
ja apua” kun taas jälkimmäinen enemmänkin jon-
kinasteista ”sotkeentumista tai sekaantumista”. 
McTaggart toteaakin (1997, 29), että ”ihmiset 
usein osallistuvat (’sotkeutuvat’) tutkimuksiin, 
mutta he harvoin ovat osallistujia, joilla on todel-
lista omistajuutta tutkimuksen teoriaan ja käytän-
töön” (”People often are involved in research, but 
rarely are they participants with real ownership of 
research theory and practice” [käännös englannis-
ta suomeen sekä kursivointi kirjoittajan]).

McIntyre (2008, 15) on samaa mieltä McTaggar-
tin kanssa edellä kuvatusta osallistavaan toiminta-
tutkimukseen liittyvästä ongelmasta, mutta lisää 
osallistamiseen (participation) vielä uuden piirteen. 
Hänen mukaansa osallistamisen laatu on sen suh-
teellisuutta tai määrää tärkeämpi asia. Tämä tar-
koittaa McIntyren mukaan sitä, että osallistujat ja 
tutkijat yhdessä, ”maalaisjärkeä” apuna käyttäen 
muodostavat ryhmän yhteisen käsityksen siitä, 
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mitä osallistuminen tarkoittaa. Tällöin osallistu-
minen voidaan nähdä pikemminkin valintana tai 
mahdollisuutena kuin määräyksenä.

Edellä lainatuissa ja siteeratuissa lähteissä sekä 
kirjoittajan tekemissä vapaissa käännöksissä käy-
tetään suomen kielen sanoja osallistaa ja osallistua 
riippuen asiayhteydestä, eli lähinnä siitä, katsotaan-
ko asiaa osallistujan vai osallistajan näkökulmasta.

Työpajatyöskentely on menetelmänä käytössä 
hyvin laajasti eri tutkimussuuntauksissa. Työpaja 
on käsitteenä hyvin joustava, koska mitään yleistä 
mallia tai ohjetta työpajalle ei ole vaan työpajan 
tavoitteet ja toteutustapa voidaan muokata kul-
loisenkin tarpeen mukaisiksi. Yleensä työpajojen 
ryhmäkoko on melko pieni, jotta kaikille ryhmän 
jäsenille riittäisi huomiota eikä oman asian esille 
tuominen (lähinnä puheenvuoron saaminen) olisi 
liian hankalaa. Työpajojen osallistujia yhdistää jo-
kin seikka, jonka vuoksi juuri heidät on koottu yh-
teen: ammattiala, osallisuus jossakin yhteisössä, 
osallisuus jossakin yhteisessä hankkeessa tai esim. 
henkilökohtaiset kiinnostuksen kohteet. Monesti 
osallistujilla on jotain erikoisosaamista tai tietä-
mystä, jonka esille saamiseksi työpaja kootaan. 

Työpajojen ajatellaan tuovan synergiaetuja, kun 
erilaista tietämystä omaavien, erilaisista taustoista 
tulevien ja erilaisilla luonteenpiirteillä varustettu-
jen osallistujien hetkellinen yhteenliittymä aikaan-
saa osallistujissa ärsykkeitä, uusia ajattelumalleja 
ja ideoita sekä omalta mukavuusalueelta poistu-
misia. Työpajojen ryhmädynamiikka joko toimii tai 
ei toimi, mutta enimmäkseen sen toimivuus lienee 
jotain siltä väliltä.

Monesti työpajoihin liitetään osallistamisen hel-
pottamiseksi erilaisia pelejä tai leikkejä, joiden tar-
koituksena on tutustuttaa ihmiset toisiinsa ja luoda 
epämuodollinen ilmapiiri, jonka toivotaan edes-
auttavan hedelmällisen yhteistyön syntymistä. 
Luonnollisesti tällaiselle osallistamisen muodolle 
ei välttämättä ole tarvetta, jos osallistujat tuntevat 
toisensa jo ennestään. Kuitenkin joissakin yhteyk-
sissä myös toisille tuttujen osallistujien kesken voi 
olla tarpeen suorittaa jonkinlainen tutustumisteh-
tävä tai roolipeli (tutustumistehtävistä, peleistä ja 
leikeistä ks. esim. Taipale 2005, 6–11 ja Airaksinen 
1998, 6–7).

Hyvin yleinen osallistava menetelmä työpa-
joissa on nk. aivoriihi, jossa tavoitteena on päästä 

eräänlaiseen ”ideointihuumaan”. Aivoriihessä kri-
tiikki ei ole sallittua, ja näin ollen siinä voi esittää 
vaikka kuinka pähkähulluja ideoita. Menetelmän 
perusajatuksena on, että suuri määrä ideoita sisäl-
tää myös hyviä oivalluksia, jotka sellaisenaan tai 
jatkokehiteltyinä ovat vaivan arvoisia. Arvioidaan, 
että aivoriihessä vasta noin tunnin ideoinnin tai 50. 
idean jälkeen osallistujat ovat vapautuneet sovin-
naisista ratkaisuista, ja luovuus pääsee valloilleen. 
(Taipale 2005, 12–13.)

Tähän diplomityöhön liittyvien työpajojen yh-
teydessä osallistamista ei tehty edellä kuvatuilla 
tavoilla toisaalta tiukan aikataulun vuoksi, ja toi-
saalta sen takia, että suurin osa osallistujista tunsi 
toisensa. Toisaalta ennen tilaisuuksia seurusteltiin 
vapaamuotoisesti kahvittelun merkeissä, jolloin 
päästiin osaltaan sisälle epämuodolliseen ja luo-
vaan ilmapiiriin. Kahvitilaisuuden ja työpajoja edel-
tävän yhteisen alustustilaisuuden järjestäminen 
voidaankin nähdä eräänlaisena matalan kynnyk-
sen osallistamisena, johon kukin saattoi osallistua 
omalla tavallaan. 





3
TYÖPAJAT JA KUNTALAISPALAUTE



62

3.1 Ensimmäinen työpaja: ”Tulevaisuuden hyvinvointikeskus – lähtökohdat, tavoitteet ja visio”

Ensimmäisen työpajan sisältönä oli määritellä ta-
voitteet ja visio tulevaisuuden hyvinvointikeskuk-
selle (Rönkkö 2015b). Tilaisuuden aluksi esiteltiin 
ETTA-hanketta ja tuotiin esille niitä seikkoja, jotka 
käytännössä pakottavat miettimään uudenlaisia 
toimintatapoja muuttuvassa toimintaympäristössä. 
Tällaisia muutosvoimia syntyy mm. siitä taloudelli-
sesta tosiasiasta, että sairaanhoitopiirit tulevat seu-
raavan 10 vuoden aikana investoimaan rakentami-
seen arviolta yli 5,3 miljardia euroa (Laherma 2014).

ETTA-hankkeen taustoista todettiin alustuk-
sessa myös, että monitoimijaisen ennakoinnin 
kytkeminen osaksi rakennushankkeiden tarvesel-
vitystä hyödyttää niiden hankkeiden ohjelmointia 
ja suunnittelua, joissa joudutaan entistä paremmin 
ennakoimaan mm. tiloihin kohdistuvia uudenlaisia 
tarpeita ja terveydenhoitosektorin jatkuvaa kehit-
tymistä. Myös sote-uudistuksen tuomat muutok-
set mainittiin osana muuttuvaa toimintaympä-
ristöä, mikä täytyy ottaa huomioon hankkeiden 
suunnittelussa. (Hentilä 2015.)

Työpajan ryhmätyöosuuden otsikkona oli ”Tule-
vaisuuden hyvinvointikeskus?”. Aihetta käsiteltiin 
kolmen eri lähestymistavan kautta (kuvio 19). En-
simmäisen skenaarion aiheena olivat muuntojous-
tavat tilat. Toisella nimellä myös kampusmalliksi 
kutsutun lähestymistavan alustuksessa korostet-
tiin, että tilat pitää suunnitella siten, että myöhem- Kuvio 19. Tulevaisuuden hyvinvointikeskus. Kolme erilaista lähestymistapaa.

 

ETÄHOIVA/HAJAUTETTU MALLI:
tietoliikenne- ja viestintäteknologioiden 

kehittyminen ==> työtehtävien 
hajauttaminen maantieteellisesti eri 

paikkoihin, hajautettu fyysinen rakenne, 
liikkuvat yksiköt, pop-up-tilat

BUSINESSPARK:
fyysinen rakenne erotettu 

palveluprosesseista, tilojen joustava 
pienentäminen tai laajentaminen, 

mallia esim. matkakeskuksista?

MUUNTOJOUSTAVAT TILAT/KAMPUSMALLI:
kustannustehokkuus, ekotehokkuus, 

korkea käyttöaste, terveys, turvallisuus, 
kokemuksellisuus, käyttäjälähtöisyys
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ym. 2011, 7.) Kolmannen skenaarion alustuksessa 
esitettiin ajatuksia mm. hajautetusta fyysisestä 
rakenteesta, liikkuvista yksiköistä sekä pop-up 
-tiloista esim. markettien yhteydessä. Ideariihien 
käyttöön annettiin myös ajatus hyvinvointikeskuk-
sista verkostoituneina osaamiskeskuksina tyyliin 
Sodankylä + muu maailma. Tällaista uutta ideaa voi 
peilata suhteessa perinteiseen terveyskeskus/sai-
raanhoitopiiri -hierarkiaan. (Rönkkö 2015a.)

Tässä vaiheessa, alustusten jälkeen, osallistujat 
jaettiin kolmeen ryhmään, joista kunkin vetäjänä/
kirjurina toimi joku Oulun yliopiston edustajis-
ta. Kullekin ryhmälle annettiin näkökulmaksi yksi 
edellä luetelluista lähestymistavoista. Osallistujina 
oli mm. Sodankylän kunnan viranhaltijoita, kun-
nanhallituksen, kunnanvaltuuston ja lautakuntien 
jäseniä, varuskunnan, Lapin sairaanhoitopiirin ja 
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen 
edustajia, sosiaali- ja terveysalan yrittäjiä sekä ns. 
kolmannen sektorin järjestöjä yhteen kokoavaksi 
”kattojärjestöksi” perustetun Järjestökeskus Kiti-
sen edustajia (kuvio 20).

Osallistujajoukko oli suhteellisen kattava läpi-
leikkaus kaikista niistä toimijoista ja sidosryhmistä, 
joita uuden hyvinvointikeskuksen suunnittelu saat-
taisi koskea ja kiinnostaa. Myös hyvinvointikeskuk-
sen tulevien käyttäjien/asiakkaiden näkökulma oli 
hyvin edustettuna, koska oletettavasti jossain vai-
heessa itse kukin osallistujista tai heidän läheisensä 
tulevat tarvitsemaan keskuksen palveluja. Tosin ns. 
maan hiljaiset tai syrjäkylän mökin mummot loisti-
vat poissaolollaan. Tämä liittynee laajemmin siihen 
edustuksellisen demokratian ilmiöön, jossa asioi-
den hoitaminen ja asioihin vaikuttaminen monesti 
mielellään jätetään ”aktiivisempien” kansalaisten 
hoidettavaksi. Sodankylän kunnan viranhaltijat 
olivat hoitaneet sekä osallistujien kutsumisen että 
tilaisuuksien käytännön järjestelyt. Kuvio 20. Työpajoihin osallistuneiden sidosryhmät.

 

min, käyttötarkoituksen mahdollisesti muuttuessa 
tilat voidaan suhteellisen nopeasti ja edullisesti ot-
taa uuteen käyttöön (Staff ans & Teräväinen 2011, 
43). Tehtävänannossa todettiin myös mm. miten 
esimerkiksi sähköinen asiointi voi synnyttää tar-
peita jopa uudenlaisille tilatyypeille (Hietanen ym. 
2011, 10). Alustuksen mukaan olennaisia element-
tejä tämän skenaarion mukaisessa tilojen suunnit-
telussa ovat kustannustehokkuus, ekotehokkuus, 
terveys, turvallisuus ja kokemuksellisuus unohta-
matta käyttäjälähtöisyyttä (Rönkkö 2015a).

Työryhmäosuuden toinen lähestymistapa oli 
”BusinessPark”-ajattelu. Tässä skenaariossa johta-
vana ajatuksena oli se, että fyysinen rakenne on 
erotettu palveluprosesseista (Rönkkö 2015a). Täl-
löin vuokralaiset voivat keskittyä ydintoimintaan-
sa. Ajattelutapa mahdollistaa sen, että toiminnan 
muuttuessa on mahdollista joustavasti pienentää 
tai laajentaa yritysten käytössä olevia tiloja. (Hie-
tanen ym. 2011, 7.) Tehtävänannossa osallistujia 
haastettiin ottamaan mallia ideointiin esimerkiksi 
matkakeskuksista, jotka luontaisesti sijoittuvat lii-
kenneyhteyksien kannalta logistisesti hyvin. Voisi-
ko tulevaisuuden hyvinvointikeskus olla näihin ver-
rattava uudenlainen solmukohta, jossa olisi lisäksi 
esim. kauppaa, (seniori)asumista ja vapaa-ajan toi-
mintoja? (Hietanen ym. 2011, 10; Rönkkö 2015a.)

Kolmas lähestymistapa oli otsikoitu: etähoiva/
hajautettu malli. Tietoliikenne- ja viestintätek-
nologioiden kehittymisen myötä työnteon tavat 
suhteessa käytettäviin tiloihin ovat muuttuneet 
olennaisesti. Moni työtehtävä voidaan hajauttaa 
maantieteellisesti eri paikkoihin, jolloin kiintei-
den, yhteen paikkaan sidottujen työtilojen tarve 
vähenee. Asiantuntijat voivat tehdä yhteistyötä 
etätyönä eri paikoista käsin, ja toisaalta taas yk-
sittäinen työntekijä voi työtehtävien luonteen mu-
kaan tarvita erilaisia tiloja eri tehtäville. (Hietanen 

kolmas sektori
luottamus-

henkilöt

Lapin 
sairaanhoitopiiri

kunnan 
viranhaltijat

Pohjois-
Suomen 

sosiaalialan 
osaamiskeskus

yrittäjät

varuskunta
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Tehtävä 1: Toimijoitten ekosysteemi

Ensimmäinen ryhmätyötehtävä oli otsikoitu ”Toi-
mijoitten ekosysteemi” ja se käsitti kolme kysymys-
tä, joita kutakin tuli tarkastella edellä mainittujen 
kolmen lähestymistavan (kuvio 19) valossa:

1. Keiden tulisi olla osapuolia/osallisia julkisen ra-
kentamishankkeen tarveselvitysvaiheessa?

2. Miten käyttäjänäkökulma suhteutuu muihin nä-
kökulmiin tarveselvitysvaiheessa (esim. tekniset, 
taloudelliset, esteettiset), ja miksi?

3. Mitä ominaisuuksia fyysisillä tiloilla tulee olla 
edellä mainituissa tapauksissa?

Koska tehtävänanto antoi ryhmille suhteellisen va-
paat kädet vastausten muotoiluun, niin niiden tul-
kinta ja analysointi pakostakin riippuu tulkitsijasta 
ja hänen valitsemistaan painotuksista. Ryhmille 
annetut eri lähestymistavat aiheuttivat myös ero-
ja tuloksiin. ”BusinessPark” ja etähoiva/hajautettu 
malli kirvoittivat esiin enemmän ajatuksia kuin eh-
käpä jo itsestäänselvyytenä tilojen suunnittelussa 
nykyään pidetty muuntojoustavien tilojen käsite.

Taulukossa 1 on kooste ensimmäisen kysymyk-
sen tuloksista. Taulukkoon on samoille riveille koot-
tu ne vastaukset, jotka eri ryhmillä olivat samoja 
tai lähes samoja. Taulukosta on jätetty pois ne vas-
taukset, joissa ei suoraan vastattu kysymykseen.

Asiakas, kolmas sektori ja yrittäjät oli mainittu 
jokaisen ryhmän vastauksissa. ”BusinessPark”-lä-
hestymistavassa näkökulma oli laajempi kuin 
muuntojoustavien tilojen lähestymistavassa. Etä-
hoiva/hajautettu malli -lähestymistavassa vastaus-
ten kirjo eteni laajimmalle, koskemaan Sodankylän 
taajaman lisäksi myös koko kunnan asuttua aluet-
ta. Tähän viittaa esim. vastauksissa ollut viittaus 
laajakaistaverkostoon. Samaan aihepiiriin liittyy 

Taulukko 1. Vastaukset kysymykseen: ”Keiden tulisi olla osapuolia/osallisia julkisen rakentamishankkeen tarve-
selvitysvaiheessa?” ryhmiteltynä eri lähestymistapojen mukaan.

Taulukko 2. Vastaukset kysymykseen: ”Miten käyttäjänäkökulma suhteutuu muihin näkökulmiin tarveselvitys-
vaiheessa (esim. tekniset, taloudelliset, esteettiset), ja miksi?” ryhmiteltynä eri lähestymistapojen mukaan.

muuntojoustavat tilat ”BusinessPark” etähoiva/hajautettu malli

käyttäjien tarpeet voivat olla talou-
dellisesti epärealistisia

käyttäjäkeskeisyys korostuu miten käyttäjä/asiakas voi kommen-
toida välivaiheen suunnitelmia ja 
saada varmistuksen, mihin ollaan 
menossa?

muuntojoustavuus voi olla vaikea 
toteuttaa teknisesti tiettyjen tilojen 
kohdalla

muuntojoustavat tilat ”BusinessPark” etähoiva/hajautettu malli

käyttäjät

asiakkaat asiakkaan edustajat asiakkaat [ei suoraan, mutta välilli-
sesti mainittuna]

työntekijät

kolmas sektori (esim. SOTE-yhdistyk-
set, omaishoitajat)

kolmas sektori myös kolmannen sektorin kautta hoi-
vapalveluja sivukyliin

hyvinvointi- ja sosiaalipuolen yrityk-
set

yksityiset yritykset (esim. apteekit, 
kahvilayrittäjä)

ulkopuoliset tuottajat/yrittäjärengas

viranomaispisteet, Kela

asiantuntijat (esim. sisustus- ja viher-
suunnittelu, palvelumuotoilija)

kuntalaiset kaikki kuntalaiset

varuskunta

ympäristökuntien edustus

museot

kotihoito (hoivapalveluja sivukyliin)

kohderyhmät erikseen (ikääntyneet 
eivät käytä nettiä)

kylätoimikunnat
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maininta Virtu-palvelupisteestä²¹, jonka avulla kyli-
en asukkaat voisivat hoitaa osan terveydenhoitoon 
liittyvistä yhteydenotoistaan suoraan asiantunti-
jalle luottamuksellisesti esim. kuvapuhelimen vä-
lityksellä. Huoli inhimillisten kontaktien mahdolli-
suudesta jatkossa tuotiin myös esille: ”Kasvokkain 
kohtaaminen on tärkeää, myös muille kuin ikäihmi-
sille”.

Myös toisen kysymyksen tulosten tulkintaa vai-
keuttaa se, että suurimmassa osassa ei ole suoraan 
vastattu kysymykseen. Taulukkoon 2 on kerätty 
toisen kysymyksen tulosten kooste samalla peri-
aatteella kuin ensimmäisen kysymyksen kohdal-
la, tosin tässä tapauksessa mukana ovat myös ne 
vastaukset, joissa ei ole suoraan vastattu kysymyk-
seen. 

Vastauksista on huomattavissa selkeästi käyt-
täjä/asiakas/työntekijä -ryhmän huoli vaikutus-
mahdollisuuksistaan rakennushankkeessa. Samoin 
huoli yhteistyön onnistumisesta eri intressiryh-
mien välillä tuodaan esille. Toisaalta esille tuodaan 
teknisiä ja taloudellisia faktoja, joihin lienee tör-
mätty aiemmissa hankkeissa. Vastaukset tähän 
kysymykseen kuvastavatkin ehkä osallistujien ai-
empia kokemuksia vastaavanlaisista hankkeista, ja 
mainittuja ongelmia ei enää haluttaisi joutua koh-
taamaan uudestaan.

Taulukossa 3 on esitetty kolmannen kysymyksen 
vastauksista ne, jotka liittyivät suoraan kysymyk-
seen. Tässä taulukossa samoilla riveillä olevat vas-
taukset eivät välttämättä liity toisiinsa. Tuloksista 
voidaan tehdä se huomio, että muuntojoustavat 
tilat -lähestymistavan näkökulmasta asiaa tarkas-

21 Virtu-palvelupiste on ”[s]ähköisen asioinnin paikka, jossa 
voi käyttää kuvapuhelinpalveluita, internetissä olevia palve-
luita sekä kopioida ja skannata asiakirjoja” (Pohjois-Suomen 
sosiaalialan osaamiskeskus 2016).

muuntojoustavat tilat ”BusinessPark” etähoiva/hajautettu malli

ensin mietitään, mitä rakennuksessa 
tehdään, sen ympärille kootaan ra-
kennus

ongelma: asiakas voi hämmentyä, jos 
yksityinen/julkinen saman katon alla

työntekijät myös tärkeitä

mahdollisuus vaikuttaa: useampi 
vaihtoehto nähtävillä esim. netissä; 
vaikuttamiskanava koko prosessin 
ajan

hyvinvointikeskuksen sijainti puhut-
tanut jo nyt, vaikka sitä ei ole päätetty

yhteistyö ==> yhteinen suunnittelu, 
miten yksityinen & julkinen tuodaan 
yhteen?

muuntojoustavat tilat ”BusinessPark” etähoiva/hajautettu malli

laajarunkoisuus tilaratkaisun tuettava palveluproses-
sien integraatiota

puurakentamishankkeen tulosten 
hyödyntäminen

talotekniikka asiakkaitten ohjaaminen tärkeää saavutettavuus & saatavuus ICT:n 
avulla paranee?

yksityisyyden suoja otettu huomioon ei käytäviä! etälääkärit eivät tarvitse omia virka-
huoneita

äänisuojaus

tilapalvelut, neuvotteluhuoneet jne. 
yhteiskäytössä

Taulukko 3. Vastaukset kysymykseen: ”Mitä ominaisuuksia fyysisillä tiloilla tulee olla edellä mainituissa ta-
pauksissa?” ryhmiteltynä eri lähestymistapojen mukaan.
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telleen ryhmän vastauksissa korostuu konkreetti-
suus ja tekniset faktat. ”BusinessPark” ja etähoiva/
hajautettu malli -lähestymistavoissa puolestaan 
korostuu toimintojen ja prosessien kytkeminen 
tilaratkaisuun ja tilojen fyysisiin ominaisuuksiin. 
Kaikkien ryhmien vastauksista (samoin kuin myös 
toisen kysymyksen kohdalla) on aistittavissa on-
gelmia, joihin luultavasti on nykyisissä tiloissa tai 
muissa vastaavissa rakennuksissa törmätty. 

Kysymyksen ohi menneitä vastauksia oli etä-
hoiva/hajautettu malli -lähestymistavassa melko 
paljon verrattuna muihin ryhmiin. Toisaalta tälle 
ryhmälle annettu lähestymistapa on ehkä muita 
ryhmiä enemmän tuonut keskusteluun mukaan 
esim. sosiaalisia näkökohtia. Huomionarvoisia 
asioita, joita tässä ryhmässä oli kirjattu, oli mm. 
huoli sosiaalisen puolen ja yhteisöllisyyden säily-
misestä (”pääseekö enää kirkolle käymään, missä 
palvelut ovat yhteisöllisiä”). Myös palvelutarpeitten 
kausivaihtelu esim. turistien osalta tuotiin esille.

Kokonaisuudessaan asetettujen kysymysten 
muotoilu ja rajaus on ollut ehkä liian väljä, jot-
ta niihin olisi saatu täysin eksakteja ja rajauksen 
mukaisia vastauksia. Toisaalta voidaan ajatella, 
että kysymykset ovat toimineet tietynlaisina kata-
lysaattoreina, keskustelun synnyttäjinä. Keskuste-
lun tiukka rajoittaminen ennalta laadittujen kysy-
mysten aihealueen sisälle olisi voinut alkaa liiaksi 
rajoittaa keskustelua ja ideointia.

Tehtävä 2: Välttämättömät, tarpeelliset, toivot-
tavat ja unelmaominaisuudet tulevaisuuden hy-
vinvointikeskuksessa (VTaToU-luokittelu)

Ryhmätyön toisessa osiossa lähdettiin kirjaamaan 
tulevaisuuden hyvinvointikeskuksen ominaisuuk-
sia luokittelemalla ne neljään eri luokkaan (VTa-
ToU-luokittelu):

1. V-ominaisuus (välttämätön): ominaisuudet, jot-
ka ovat välttämättömiä laadukkaalle elinympä-
ristölle

2. Ta-ominaisuus (tarpeellinen): ominaisuudet, joi-
den mahdollisuuksien mukaan tulisi sisältyä ym-
päristöön

3. To-ominaisuus (toivottava): ominaisuudet, jotka 
olisivat haluttavia, mutta realistisempia jättää 
pois kuin toteuttaa. Sisällytetään kuitenkin, mi-
käli resurssit sallivat.

4. U-ominaisuus (unelma): ominaisuudet, joita toi-
votaan, mutta joiden toteuttamiseen ei kysei-
sessä tilanteessa ole mahdollisuuksia. Ne saat-
tavat toteutua joskus tulevaisuudessa.

Tässä vaiheessa ryhmille ei annettu ohjetta tar-
kastella asiaa aiemmin mainittujen kolmen eri 
lähestymistavan valossa, vaan kaikki ryhmät teki-
vät tehtävän saman, em. määrittelyn mukaisesti. 
Luultavasti kuitenkin aikaisemman ryhmätyöosion 
lähestymistavan vaikutus näkyy vastauksissa siten, 
että kokonaisnäkökulma on laajempi kuin mitä se 
olisi ollut ilman edeltävän tehtävän jakoa eri lähes-
tymistapoihin.

Tämän tehtävän vastausten analysoinnin ja 
luokittelun lähtökohtana on käytetty kulttuu-
riympäristön rakenne-elementtejä (Rönkkö 2012, 
166–189), joiden sisältöä on soveltuvin osin muo-
kattu julkisen rakennushankkeen kontekstiin. 

Rakenne-elementit, joita tässä yhteydessä käyte-
tään, ovat

• Toiminnallinen taso (T)
* prosessit (mitä hyvinvointikeskuksessa teh-

dään ja miten)
* saavutettavuus
* verkostot
* yhteydet
* palvelut

• Rakennustekninen taso (R)
* rakennus ja fyysinen ympäristö
* tilat
* resurssit
* infrastruktuuri (lämpö, vesi, ilmanvaihto, säh-

kö, ICT jne.)
* valaistus

• Aistiympäristö, ilmiasu (I)
* näkymät
* maisemat
* melu/hiljaisuus
* taide
* materiaalit
* värit
* hajut

• Merkitysympäristö (M)
* arvot
* sosiaalinen näkökulma
* yhdistystoiminta
* tapahtumat

Vastaukset luokiteltiin rakenne-elementtien mu-
kaisesti ja tulokset koottiin VtaToU-luokittain tau-
lukkoon 4.
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Ominaisuusluokka T R I M Yht.
Välttämättömät 11 11 2 4 28
Tarpeelliset 5 5 1 2 13
Toivottavat 5 4 4 2 15
Unelma 7 2 2 5 16
Yhteensä 28 22 9 13 72

Taulukko 4: Yhteenveto tehtävästä 2, ominaisuuk-
sien kappalemäärät: Välttämättömät, tarpeelliset, 
toivottavat ja unelmaominaisuudet tulevaisuu-
den hyvinvointikeskuksessa (VTaToU-luokittelu).
Rakenne-elementit: T = Toiminnallinen taso, 
R = Rakennustekninen taso, I = Aistiympäristö, 
ilmiasu, M = Merkitysympäristö.
 

Yhteenvedosta voidaan todeta, että määrällisesti 
eniten ominaisuuksia kirjattiin luokkaan välttämät-
tömät, kun taas muissa luokissa määrät olivat noin 
puolet tästä. Tästä voidaan tehdä se johtopäätös, 
että välttämättömiä ominaisuuksia on kohtuullisen 
helppo listata, kun taas niitä ominaisuuksia, joiden 
koetaan olevan epätodennäköisempiä toteutua, 
löytyy vähemmän.

Rakenne-elementtikohtaisesti (T, R, I, M) asiaa 
tarkasteltaessa valtaosa (noin 70 %) ominaisuuk-
sista sijoittui toiminnalliselle tasolle (T) ja raken-
nustekniselle tasolle (R). Tämä kertoo siitä, että 
konkreettisia, esim. fyysisiin tiloihin tai hyvinvoin-
tikeskuksen prosesseihin liittyviä ominaisuuksia 
on helpompi listata tai niitä löytyy enemmän kuin 
sellaisia, jotka liittyvät aistiympäristöön tai merki-
tysympäristöön.

Aineiston pienestä määrästä johtuen minkään-
laisia pitemmälle meneviä tilastollisia johtopää-
töksiä asiasta ei voi tehdä. Jaottelu rakenne-ele-
menttien mukaisiin luokkiin on palvellut lähinnä 

aineiston sisällönmukaisessa ryhmittelyssä, joka 
on helpottanut sanallisen analyysin tekemistä.

Osallistujien VÄLTTÄMÄTTÖMIKSI arvioimien omi-
naisuuksien joukkoa voisi kuvata yleisesti termil-
lä realismi. Kokemus arktisista olosuhteista, terve 
maalaisjärki ja pyrkimys käytännön asioiden kun-
nolliseen huomioimiseen kuuluvat vastauksissa (1) .

Aistiympäristöön liittyviä ominaisuuksia nostet-
tiin myös esiin. Tämä kertoo siitä, että ympäristön 
laatu ja viihtyisyys mielletään täysin välttämättö-
mäksi asiaksi. Sitä ei saa unohtaa taloudellisten 
reunaehtojen puristuksessakaan (2).

Ihmisen perustarpeisiin kuuluu kanssakäynti 
toisten kanssa – asia, joka uhkaa unohtua teknolo-
gialähtöisessä ja yksipuolisesti toimintojen tehok-
kuutta korostavassa suunnittelussa. Siispä myös 
tästä kannettiin huolta (3).

Myös suunnittelun laatuun otettiin kantaa (4). 
Tällainen toteamus saattoi olla heijastusta ennen 
tehtäviä pidetyistä alustuksista tai siitä, että osal-
listujissa oli mukana rakennusalan ja suunnittelun 
ammattilaisia, joille asia oli ennestään tuttu tai 
jopa itsestäänselvyys käytännön työn ja kokemuk-
sen kautta.

TARPEELLISIKSI ominaisuuksiksi (eli sellaisiksi, 
joiden mahdollisuuksien mukaan tulisi sisältyä rat-
kaisuun) listattiin paljon sellaista, jonka huomioon 
ottamisen voisi ajatella olevan itsestään selvää 
sekä kaavallisen, toiminnallisen että rakennuksen 
ratkaisun suunnittelussa. Eri asia sitten on, miten 
mahdollista keskenään eri suuntiin vetävät toiveet 
on toteuttaa vai tehdäänkö jonkin asteinen komp-
romissi (5).

Tokihan riittävästi pysäköintitilaa voidaan jär-
jestää taajaman keskellekin, ehkä tiukasti rajatun 
rakennuspaikan puitteissakin, mutta pienemmin 
kustannuksin se voidaan toteuttaa väljemmällä, 
kauempana keskustasta sijaitsevalla tontilla.

2 ”viihtyvyys työtiloissa ja potilashuoneissa” (I)

 ”esteettisyys” (I)

3 ”voi kohdata oikean ihmisen, kun siihen on tar-
vis” (M)

4 ”prosessit mietitään ja suunnitellaan ennen ti-
lojen suunnittelua” (T)

1 ”harjakatto ja pitkät räystäät: arktinen raken-
taminen, pohjoisten olosuhteitten huomioon 
ottaminen” (R)

 ”toimivat / muunneltavat / riittävät tilat” (T)

5 ”saavutettavuus, sijainti keskellä kylää” (T)

 ”tarpeeksi pysäköintitilaa” (R)
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Lienevätkö kunnan resurssien rajat sosiaali- ja 
terveyspalveluiden tarjoamisessa tulleet vastaan 
jollekulle, koska tällainenkin henkilökunnan mää-
rään liittyvä ominaisuus oli kirjattu mukaan (6)? 
Myös tulevan hyvinvointikeskuksen prosessien laa-
tu erityisesti asiakkaan kannalta koettiin tärkeänä 
(7).

Aistiympäristöön liittyvä idea (8) saattaisi olla 
vastaus kommenttiin ”ei käytäviä!”, joka annettiin 
ensimmäisen tehtävän kolmanteen kysymykseen 
(”Mitä ominaisuuksia fyysisillä tiloilla tulee olla 
edellä mainituissa tapauksissa?”, ks. taulukko 3). 
Tässä on positiivisella tavalla ajateltu sitä, miten 
pakostakin rakennukseen syntyvien reittien (ja 
ehkä siis myös käytävien!) luonnetta voitaisiin saa-
da mielenkiintoisemmaksi ja jopa terveyttä edistä-
väksi.

Merkitysympäristöön liittyviä ominaisuuksia, 
jotka liittyvät yhdistystoimintaan ja sosiaaliseen 
näkökulmaan oli kirjattu kaksi kappaletta (9).

TOIVOTTAVIA ominaisuuksia, (eli niitä, jotka oli-
sivat haluttavia, mutta jotka on realistisempaa jät-
tää pois, mikäli resurssit eivät salli) sisälsivät mm. 
nämä odotustilaa ja hyötyliikuntaa koskevat mai-
ninnat (10).

Tällaisia asioita toteutetaan monesti budjetin 
sallimissa rajoissakin, joten tämän tehtävän osalta 
ominaisuuksien luokittelu on voinut kiireessä hie-
man sekoittua. Yleensäkään ominaisuuksien luo-
kittelu ryhmätyötilanteessa välttämättömiin, tar-
peellisiin, toivottaviin ja unelmaominaisuuksiin ei 
ollut kovin yksikäsitteistä, vaan joidenkin ominai-
suuksien voidaan katsoa kuuluvan tilanteesta riip-
puen useampaan luokkaan. Tämä tulee ilmi myös 
tilojen joustavuutta ja kuntalaisten tarpeita koske-
vien ominaisuuksien kohdalla (11), joista varsinkin 
jälkimmäisen voi hyvinkin ymmärtää olevan kaik-
kien sidosryhmien intressinä. Tämä ominaisuus 

6 ”tarpeeksi lääkäreitä” (R)

7 ”yhden luukun hyvinvointipalvelut samasta 
paikasta, myös ennaltaehkäisevät” (T)

8 ”reitit: kuvia, kiviä, hiekkaa…” (I)

9 ”potilasjärjestöt läsnä” (M)

 ”tiloilla ja tilaratkaisuilla tuetaan eri toimijoit-
ten yhteistyötä (lapset, vanhukset, vammai-
set)” (M)

10 ”jalkahoito odotustilan yhteydessä, kela, pank-
kiautomaatti, palveluita ja viihtyvyyttä, kun 
joutuu odottamaan” (T)

 ”vastaanotot toiseen kerrokseen, kulku portai-
ta pitkin (hyötyliikunta, aktivointi)” (T)

11 ”tilojen joustavuus” (R)

 ”hyvinvointikeskus vastaisi kuntalaisten tarpei-
ta” (M)

näyttäisikin oikeastaan kuuluvan välttämättömien 
ominaisuuksien kategoriaan. Myös toivottavien 
ominaisuuksien joukosta löytyy raikkaita ideoita, 
jotka liittyvät aistiympäristöön (12).

UNELMAOMINAISUUKSIIN lienee ollut helpointa 
kirjata epärealistisiltakin tuntuvia toiveita, koska 
niiden on luultavasti ajateltu joka tapauksessa jää-
vän toteutuksen ulkopuolelle (13).

Aistiympäristöön liittyvä unelmaominaisuus otti 
huomioon paikallisen luonnon erikoispiirteet (14).

Merkitysympäristöön liittyvistä unelmaominai-
suuksista (15) jälkimmäisen voisi käsittää jopa iro-
nisesti, varsinkin kun se on sijoitettu unelmaomi-
naisuuksien luokkaan!

Kokonaisuudessaan VTaToU-tehtävän loppu-
tulos oli sitä, mitä tältä tehtävältä ehkä osattiin 
odottaakin. Kun tehtävän asettelu sisältää astei-
kon, jonka toisessa ääripäässä on välttämättömyys 
ja toisessa unelma (= utopia?), niin monelle osal-
listujalle on voinut tulla mieleen koulun psykolo-
gian tunneilta tai työhyvinvoinnin kursseilta tuttu 
Maslowin tarvehierarkia, jonka mukaan yksilön tar-
peiden tyydyttämisessä voidaan nousta ”korkeam-
malle” tasolle vasta sitten, kun ”alemman” tason 
tarpeet on tyydytetty joko kokonaan tai osittain 
(Maslow 1943). Verrattaessa yksilön tarvemääritte-
lyä rakennushankkeen tarvemäärittelyyn voidaan 
löytää myös se yhtäläisyys, että kummassakin ta-
pauksessa käytettävissä olevat resurssit joko mah-
dollistavat tai rajoittavat ”korkeammalle” tasolle 
nousemisen.

Tehtävän vastausten kokonaisuus eli kaikki vas-
taukset yhdessä sisältää luonnollisesti keskenään 
ristiriitaisia toiveita, joista edellä oli esimerkkinä 
ominaisuuspari ”tarpeeksi pysäköintitilaa” vs. ”saa-
vutettavuus, sijainti keskellä kylää”. Toinen ominai-
suus, joka ei ainakaan kovin helposti ole taajaman 
keskellä toteutettavissa on ”hyvinvointikeskuksen 
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 sijoitus urheilupuiston/rannan läheisyyteen”. Tosin 
Sodankylän tapauksessa urheilupuisto on melko 
lähellä taajaman liikenteellistä ja kaupallista kes-
kipistettä, joten ehkäpä tuo saattaisi onnistuakin.

Kuva 15. Sodankylän nykyinen terveyskeskus. Vanhimmat osat ovat vuodelta 1968 (Alustava hankesuunnitel-
ma... 2013, 6).

12 ”luontokokemuksia ja linnunlaulua wc-tiloja 
myöten” (I)

 ”maisemaan aukeavia isoja ikkunoita, luonto 
näkyy” (I)

13 ”myös erikoissairaanhoidon palvelut saatavilla 
Sodankylässä (kaikki muu paitsi yliopistosai-
raalan palvelut, ”keskussairaalataso”)” (T)

 ”lääkäri tulee potilaan luo” (T)

14 ”revontuli-kattoikkunat vuodeosastolla, tai ai-
nakin kattoon heijastettuina kuvina” (I)

15 ”lähde terveempänä kuin tulet” (M)

 ”toimiva, onnistunut ja kustannustehokas ra-
kennus joka edistäisi kuntalaisten hyvinvoin-
tia!” (M)
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3.2 Toinen työpaja: ”Sidosryhmien intressit ja innovointi”

Toisen työpajan teemoja olivat

• ”Kuinka toimintakonseptia, palveluja sekä fyy-
sisiä tiloja innovoidaan, ideoidaan ja kehitetään 
vuorovaikutuksellisesti?”

• ”Miten ennakoiva tarveselvitysprosessi integroi-
daan suunnittelun ja rakentamisen prosessei-
hin?” (Rönkkö 2015b.)

Työpajan lähtökohdaksi osallistujille esiteltiin kol-
me erilaista karkean tason konseptiluonnosta, jot-
ka oli tehty ensimmäisen työpajan lähestymista-
pajaottelun (muuntojoustavat tilat, BusinessPark, 
etähoiva/hajautettu malli) mukaan. Luonnokset 
oli valmisteltu ideoimalla erilaisia mahdollisuuksia 
sekä tilojen ja tilaryhmien keskinäiseen sijoitte-
luun suhteessa toisiinsa että suhteessa kulloinkin 
käsillä olleeseen lähestymistapaan. Luonnosten 
päätarkoituksena oli toimia keskustelun synnyttä-
jinä eikä niinkään virheettöminä ratkaisuina. Tätä 
korostettiinkin työpajan alustusosuudessa vertaa-
malla luonnoksia siemenperunoihin, joiden ei ole 
tarkoituskaan olla lopullisia tuotteita. Lisäksi mai-
nittiin, että luonnokset ovat vain yksi näkökulma 
moniulotteiseen suunnittelukenttään – mahdol-
lisia muita ratkaisuvaihtoehtojahan voisi löytyä 
kymmenittäin.

Ennen ryhmätyöosuutta osallistujille esiteltiin 
niitä suunnitteluperiaatteita, joihin luonnostelu 
perustui. Suunnitteluperiaatteet koskivat lähinnä 
eri tilojen ja tilaryhmien keskinäisiä riippuvuuksia 
ja yhteystarpeita sekä näiden mukaista toiminto-
jen sijoittelua. Alustuksessa pyrittiin tuomaan esil-
le sekä vanhoja, hyviksi havaittuja periaatteita että 
uusinta sairaalasuunnittelun teoriaa, jota konsep-
tiluonnoksissa oli sovellettu hyvinvointikeskuksen 
toimintoihin ja mittakaavaan.

Hyvinvointikeskuksen toiminnoista laadittiin 
em. riippuvuuksien ja yhteystarpeiden perusteel-
la toiminto-layout, jossa on kuvattuna ne toimin-
not, jotka sen hetkisen tietämyksen mukaan olivat 
tulossa mukaan kokonaisratkaisuun (kuvio 21). 
Toimintojen ryhmittelyn värikoodauksessa on so-
vellettu sairaalasuunnittelussa käytettyä jakoa nel-
jään eri typologiaan (Kurkela 2012, 56–57): 

• kuuma sairaala (punainen)
• toimisto (vihreä)
• hotelli (keltainen)
• tehdas (harmaa)

Uloimmalla kehällä (sininen) on esitetty esimerk-
kejä kunnan, valtion ja ns. kolmannen sektorin eri 
sidosryhmistä. Kuvio 21. Toiminto-layout.
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Mielenterveystoimisto

Sairaanhoitajan 
vastaanotto

Tutkimus- ja 
toimenpidehuoneet

Työterveyshuolto

Suun terveydenhuolto

Vuodeosasto

Sairaankuljetus

Lääkäreiden vastaanotot

Ensiapu- ja 
päivystyspoliklinikka

Kiireettömän 
hoidon 
potilaat

Tutkimuspalvelut
• Röntgen
• Laboratorio

Kuntoutus
• Fysioterapiatilat
• Ryhmäliikuntatila
• Apuvälinelainaamo

Terveysneuvonta
• Diabetes- ja aikuis-

neuvola
• Astmavastaanotto
• Muistineuvola

Muut sosiaalipalvelut
• Toimeentulotuki
• Vammaispalvelut
• Työllistämispalvelut
• Päihdehuolto
• Maahanmuuttoasiat

Perhepalvelut
• Sosiaalityöntekijät
• Lastensuojelu
• Lastensuojelun perhetyö
• Lastenvalvojan palvelut
• Perheneuvola
• Perhesuunnittelu ja raskauden 

ehkäisyneuvola
• Äitiysneuvola
• Lastenneuvola
• Neuvolan perhetyö
• Lapsiperheiden kotipalvelu

Tukitoiminnot
• Logistiikka
• Lääkintälaitteiden 

huolto
• Lääkevarasto
• Vainajien säilytys
• Keittiö
• Pesula
• Siivous ja kiinteis-

tönhuolto
• Jätehuolto
• Hallinto, toimistot
• Arkisto
• Tekniset tilat
• Henkilökunnan sosi-

aalitilat
• Väestönsuoja

Liikenne ja julkiset tilat
• Aulatoiminnot
• Kahvio, ravintola
• Odotustilat
• Koulutus- kokous ja 

neuvotteluhuoneet

Yhdistykset Varuskunta Yritykset

TE-toimisto Kuntapalvelut Kela Verotoimisto

Kuljetukset,
huoltoliikenne,
henkilökunta

Päivystys-
potilaat
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Kuviossa 22 on esitetty kolme erilaista lähestymista-
paa siitä, miten BusinessPark-tyyppisessä ratkaisus-
sa tiloja voitaisiin ryhmitellä. Ideat näihin luonnok-
siin saatiin perinteisestä joulutorista kuvitteellisen 
kaupungin keskustan aukiolla jonkin julkisen ra-
kennuksen vieressä (a), rakennuksen eri käyttöön 
tarkoitettuja osia yhdistävästä yhteisestä keskeisti-
lasta, jollaisia on toteutettu moniin julkisiin raken-
nuksiin (b) sekä yhteisestä aulasta, joka yhdistää 
julkisen puolen ja ulkopuolisten toimijoiden tilat (c).

Ryhmätyöosuuteen ei annettu valmiita kysy-
myksiä vaan tarkoitus oli keskustella vapaasti 
konseptiluonnosten pohjalta. Luonnokset herät-
tivätkin runsaasti erilaisia ajatuksia, joista mones-
sa epäiltiin, voisiko tällainen BusinessPark-malli 
yleensäkään toimia:

Kuvio 22. Esimerkkejä tilojen ryhmittelystä: Busi-
nessPark – miten hyvinvointikeskuksen ja muiden 
toimijoiden tilat voisivat suhteutua toisiinsa.

a) "Tori ja raatihuone" – toisiinsa väljästi 
limittyneet toiminnot

b) Yhdistävä, yhteinen keskeistila c) Yhteinen aula, muuten tilat muodostavat omat, 
yksityiset reviirinsä

Akuutin hoidon tilat

Kiireettömän hoidon tilat

Vuodeosasto

Tukitoimintojen tilat

Hyvinvointikeskuksen ulkopuolisten 
toimijoiden tilat

”kunta ei voi toteuttaa yksin! kuka rakentaa? kuka 
omistaa? toteutustapa? kunta ei voi rakentaa yk-
sityisille tiloja? Riskit?”

”realiteetit otettava huomioon: väestöpohja, yri-
tysten lkm”

”tyhjiä liiketiloja jo nyt paljon keskustassa, voi olla 
ettei löydy yrittäjiä”

Näissä kommenteissa tavallaan jatkettiin ensim-
mäisen työpajan teemoja ottamatta kantaa kon-
septiluonnoksiin. Luonnokset saattoivat siis joko 
toimia uusien ajatusten synnyttäjinä tai sitten ne 
vain auttoivat tuomaan esille asioita, jotka olivat 
jääneet sanomatta edellisessä työpajassa. Seuraa-
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vissa kommenteissa oli jo hiukan optimistisempia 
näkökulmia:

”palveluasumisen tuominen lähelle hv-keskusta 
olisi hyvä asia”

”olisi ihanteellinen malli kuntalaisen kannalta, 
mutta kannattaako yrittäminen?”

”voisiko olla kiinteistöosakeyhtiö?”

Konseptiluonnoksissa esitettyihin ratkaisuihin 
otettiin kantaa mm. seuraavasti:

”malli a tehottomin ja kallein (huom. arktiset 
olosuhteet); mallissa b tilatehokkuutta, paljon 
toimintoja samaan; malli c myös tehokas (esim. 
lääkkeen määrääminen ja apteekki lähekkäin)”

”tori/raatihuone -ajatus voisi olla toteuttamiskel-
poisin”

Kuvioissa 23 ja 24 on esitetty kolme erilaista lä-
hestymistapaa siitä, miten puolestaan muunto-
joustavien tilojen ratkaisussa tiloja voitaisiin ryh-
mitellä. Nämäkin konseptiluonnokset oli ideoitu 
toteutettujen esimerkkien pohjalta. Ensimmäinen 
malli ”risti” lähtee siitä, että rakennuksen keskellä 
on aulatila, joka helpottaa orientoitumista. Seu-
raava malli ”palikat” sai ideansa valopihojen sijoit-
tamisesta rakennuksen sisälle. Myös orgaaninen 
toimintojen sijoittelu voisi luoda mielenkiintoisia 

sisätiloja. Kolmas malli ”tähti” on ideoitu sellais-
ten sairaaloiden tai terveysasemien pohjalta, joissa 
varsinaiset operatiiviset tilat sijaitsevat ”sakarois-
sa” jotka taas ovat kiinni niitä yhdistävässä keskei-
sessä aulatilassa.

Muuntojoustavuuden on näissä luonnoksissa 
ajateltu toteutuvan siten, että tilakokonaisuudet 
ovat suunnilleen toistensa kokoisia tai koot ovat 
toistensa kerrannaisia. Tällöin toimintojen siirtämi-
nen tilasta toiseen tai toimintojen laajentuminen 

Tuki-
toiminnot

Kokous ja 
neuvottelu

Kahvio ja 
ravintola

Tuki-
toiminnot

Kuntoutus

Vuode-
osasto

Perhepalvelut

Muut
sosiaali-
palvelut

Terveys-
neuvonta

Mielenterveys-
toimisto

Suun
terveyden-
huolto

Työterveyshuolto

Röntgen ja 
labra

Ensiapu
ja päi-
vystys

Tutkimus-
ja toimen-
pidehuoneet

Lääkäreiden
ja sairaan-
hoitajien
vastaanotot

Akuutin hoidon tilat

Kiireettömän hoidon tilat

Vuodeosasto

Tukitoimintojen tilat

Mahdollisia laajennussuuntia

Kuvio 23. Esimerkkejä tilojen ryhmittelystä: muuntojoustavat tilat, malli "risti" – miten hyvinvointikeskuk-
sen sisäinen tilajärjestely sallii muutokset.

 

Realiteetit 
otettava 
huomioon: 
väestöpohja, 
yritysten lkm
”
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Kokous ja 
neuvottelu

Kahvio ja 
ravintola

Tuki-
toiminnot

Tukitoiminnot

Kuntoutus

Perhepalvelut
Vuodeosasto

Suun
terveyden-
huolto

Työterveyshuolto

Lääkäreiden ja 
sairaanhoitajien 
vastaanotot

Tutkimus- ja 
toimenpide-
huoneet

Ensiapu ja 
päivystys

Terveys-
neuvonta

Muut
sosiaali-
palvelut Mielenterveys-

toimisto

Akuutin hoidon tilat

Kiireettömän hoidon tilat

Vuodeosasto

Tukitoimintojen tilat

Mahdollisia laajennussuuntia

Röntgen ja 
labra

Työterveyshuolto
Tutkimus- ja 
toimenpide-
huoneet

Ensiapu ja 
päivystys

Lääkäreiden ja 
sairaanhoitajien 
vastaanotot

Kahvio ja 
ravintola

Kokous ja 
neuvottelu

Tukitoiminnot

Mielenterveys-
toimisto

Terveys-
neuvonta

Muut
sosiaali-
palvelut

Kuntoutus

Perhepalvelut

Suun
terveyden-
huolto

Vuodeosasto

Kuvio 24. Esimerkkejä tilojen ryhmittelystä: muuntojoustavat tilat, malli "palikat" (vasemmalla) ja malli 
"tähti" (oikealla) – miten hyvinvointikeskuksen sisäinen tilajärjestely sallii muutokset.
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viereisiin tiloihin ei tuota ainakaan mitoituksen ta-
kia ylimääräisiä ongelmia. Luonnollisestikaan kaik-
ki tilat eivät sovellu tällaiseen joustavuuteen, kuten 
esim. leikkaussalit. Leikkaussaleissa voidaan toki 
muuntojoustavuutta toteuttaa sisäisesti rakenta-
malla modulaarinen sali hallitilaan. Jos tällainen 
leikkaussali on toteutettu jonkinlaisilla profi ileilla, 
kantavilla ristikkorakenteilla ja irrotettavilla panee-
leilla, niin tilavaatimusten muuttuessa salin fyy-
sistä rakennetta voidaan muuttaa paneelien ja/tai 
profi ilien paikkoja sopivasti muuttamalla. Tällaista 
muuntelua ei lasketa rakennustyöksi, joka aiheut-
taisi leikkaussalitoiminnalle suurta katkosta esim. 
puhtausvaatimusten takia. (Pekkala, haastattelu 
22.6.2015.)

Muuntojoustavien tilojen konseptiluonnoksis-
ta löydettiin ryhmätyötilanteissa sekä hyvää että 
huonoa:

”ristimalli tylsin, perinteinen – asiat jatkuu ennal-
laan” (risti)

”sisäpihat: potilasturvallisuus, pihojen hoitami-
nen, siivouskustannukset?” (palikat)

”vuotopaikkoja? (atriumpihat)” (palikat)

”tähtimalli: paljon ulkoseinää, tähtikuntaan sopi-
va! voidaan laajentaa/lisätä sakaroita” (tähti)

”hienoa olisi, jos tähtikunnassa olisi tähtitalo” 
(tähti)

”keskeistila hyvä orientoitumisen kannalta”

Myös puurakentamiseen sekä rakentamisen rea-
liteetteihin liittyviä kommentteja tuli suhteellisen 
paljon esille:

”puurakennus, pitkät räystäät ja hirrestä”

”lähtökohta on, että tehdään puusta”

”puulla ei voi sisustaa leikkaussalissa, mutta 
muualla voi”

”puurakennusta on huollettava”

”harjakatto + räystäät oltava, Lapissa käytäntö 
sanelee. Ei välttämättä erikoisuuksia tavoitella”

Kylmien rakennusteknisten faktojen ohella nousi 
esiin myös pehmeämpiä arvoja:

”meitä lähellä revontulet, tähdet…”

”jotain erikoista tarvitaan, että siitä tulee maa-
merkki”

”miten tilat saadaan viihtyisiksi? jotakin joka piris-
tää”

”valo, terveellisyys, luonnonmukaisuus, toimi-
vuus”

Muuntojoustavien tilojen konseptiluonnosten kä-
sittelyssä tuli esille melko paljon yleisiä komment-
teja, jotka eivät suoraan liittyneet esillä olleisiin 
luonnoksiin. Tämä ilmiö tuli esille myös aiemmin 
ja oli oikeastaan leimaa-antavana koko hankkeen 
työpajatyöskentelyn ajan.

Hienoa olisi, 
jos tähtikunnassa olisi 
tähtitalo”



76

Etähoiva/hajautettu malli: ”Kiinteät yksiköt 
kylissä”

• Kiinteät yksiköt (tukiasemat, satelliitit, jalasmökit, 
kontit…) väestöpohjan ja kulkuetäisyyksien perus-
teella valituissa kylissä

• Kylien yksiköissä lääkärin ja sairaanhoitajan vas-
taanotto sekä toimenpidehuone ensiapuvalmiuk-
sin

• Taajamassa loput hyvinvointikeskuspalvelut
• Taksi(seteli)-kuljetukset lähimpään kyläyksikköön 

tai taajaman hyvinvointikeskukseen etäisyyden ja 
tarvittavien palvelujen perusteella

Etähoiva/hajautettu malli: ”Liikkuvat yksiköt 
haja-asutusalueella”

• Liikkuvat yksiköt (vrt. esim. kirjasto- tai kaup-
pa-auto)

• Liikkuvissa yksiköissä lääkärin ja sairaanhoitajan 
vastaanotto sekä toimenpidehuone ensiapuval-
miuksin

• Taajamassa loput hyvinvointikeskuspalvelut
• Taksi(seteli)-kuljetukset lähimmän liikkuvan yksi-

kön pysähdyspaikkaan tai taajaman hyvinvointi-
keskukseen etäisyyden ja tarvittavien palvelujen 
perusteella

Kuvio 25. Etähoiva/hajautettu malli.
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”100 MB yhteys jo melkein joka kylässä”

Hajautettuun malliin otettiin myös inhimillistä nä-
kökulmaa:

”sosiaalinen näkökulma, mukavia päiviä sekä asi-
akkaille että palveluntarjoajalle” [kysymys oli jo 
nykyisinkin tapahtuvasta sairaanhoitajan kiertä-
misestä kylillä]

”kotona saisi olla tulevaisuudessa mahdollisim-
man pitkään”

”kotisairaalasysteemi on tulevaisuutta”

Rakentavia, konkreettisia ehdotuksia myös löytyi. 
Osassa näistä kommenteista tuotiin esille, miten 
jo nykyisin haja-asutusalueiden asukkaille järjeste-
tään palveluja:

”Sompion Tähti²² tuo ihmisiä taajamaan”

”apteekkipalveluita kirjastoautossa?”

”Vuotsossa on apteekkimyyntiä kaupassa (resep-
tivapaat)”

Kuviossa 25 on esitetty periaatteelliset ratkaisu-
vaihtoehdot etähoivalle/hajautetulle mallille. En-
simmäisessä vaihtoehdossa tiettyihin kyliin on 
rakennettu kiinteät yksiköt, joissa on mahdollista 
saada lääkärin ja sairaanhoitajan tarjoamia ter-
veyspalveluja. Loput hyvinvointikeskuspalvelut 
olisivat taajamassa. Kuljetukset etäyksikköihin ja 
taajamaan hoidettaisiin takseilla.

Toisessa vaihtoehdossa kiinteiden yksiköiden 
tilalla olisivat liikkuvat yksiköt. Muuten konsepti 
toimisi samalla periaatteella kuin kiinteiden yksi-
köiden vaihtoehdossa.

Etähoivan/hajautetun mallin konseptiluonnok-
set saivat aikaan runsaan keskustelun. Aihe on sel-
västikin tärkeä Sodankyläläisille, koska kunnassa 
on suuren pinta-alan vuoksi pitkät etäisyydet kyli-
en ja taajaman välillä. Sekä kiinteät että liikkuvat 
yksiköt todettiin huonoiksi ratkaisuiksi:

”kiinteät yksiköt: kallis, ei toimiva tällä alueella”

”liikkuvat yksiköt: ketä oikeastaan palvelisi? tulee 
kalliiksi, varsinkin, jos kukaan ei käytä palvelua”

”ei lääkäreitä ja sairaanhoitajia tien päälle”

”liikkuminen vie arvokasta työaikaa”

Toisaalta tulevaisuuteen katsottiin myös positiivi-
sesti:

”me ei nyt osata kuvitella tulevaisuutta. kuten 
pankkipalveluissa, sähköiset palvelut tulevat 
myös terveyspalveluihin”

”tulevaisuudessa ATK-taidot ovat hyvät myös 
vanhuksilla”

”hajautettu on tulevaisuutta. alustuksessa ehkä 
hieman vanha käsitys, etenkin kuntoutus tapah-
tuu etänä”

22 ”Osuuskunta Sompion Tähti on yhteiskunnallinen yritys, 
jonka tehtävänä on kylien elinvoimaisuuden tukeminen tuot-
tamalla palveluja kylissä ja tarjoamalla samalla työtilaisuuksia. 
Palvelut tuotetaan mahdollisimman lähellä ihmistä, kylissä, 
jolloin säästytään pitkien matkojen kustannuksilta ja viiveil-
tä. – – Sodankylän kunta on Sompion Tähti -osuuskunnan yksi 
jäsen.” (Sompion Tähti – palvelumme; Sompion Tähti – yhteis-
työkumppaneitamme.)

Me ei nyt osata 
kuvitella tulevaisuutta. 
Kuten pankkipalveluissa, 
sähköiset palvelut 
tulevat myös 
terveyspalveluihin

”
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3.3 Kolmas työpaja: 
”Toimintakonseptin arviointi”

Kolmannessa työpajassa oli arvioitavana aikaisem-
pien työpajojen kokemusten ja tulosten perusteel-
la laadittu konseptisuunnitelma (kuviot 26, 27, 28 
ja 29). Tässä konseptitasoisessa suunnitelmassa 
pyrittiin luonnostelu viemään astetta pitemmälle, 
jotta hyvinvointikeskus saisi jo jonkinlaista raken-
nuksen muotoa. Tilaohjelman runkona oli Sodan-
kylän hyvinvointikeskuksen alustava hankesuunni-
telma vuodelta 2013 (Alustava hankesuunnitelma... 
2013, 21, liite 10). Tavallaan tässä oli tarkoitus tar-
kastella huonetilaohjelmaa piirretyn suunnitelman 
muotoon konkretisoituna.

Konseptisuunnitelman lähtökohdaksi otettiin 
”tähti”, joka vaikutti palautteen perusteella olevan 
paras malli. Vaikka luonnostelu onkin jo tarkempaa 
kuin edellisen työpajan konseptiluonnoksissa, niin 
tarkoituksena oli silti pitää suunnitelman tarkkuus 
melko karkealla tasolla. Tällä haluttiin korostaa 
sitä, että osallistujille ei tulisi sellaista vaikutelmaa, 
että on lähdetty tekemään lopullista rakennus-
suunnitelmaa. Tarkoituksena oli lähinnä tarkentaa Kuvio 26. Konseptisuunnitelman (versio 1) 1. kerros.

Hiljentymistila, 
itsehoito, Virtu-piste 
(sähköisen asioinnin 
paikka), neuvottelu

Varuskuntasairaalan
1. kerros
1 200,0 m²

Vastaanotto
950,0 m²

Ensihoito,
päivystys

Ambulanssiovi

Laboratorio
231,0 m²

Hissi ja
porras

Huoltoliikenne

Pysäköinti

Saattoliikenne

Keittiö, ravintola
ja kahvio
310,0 m²

Arkistot, lääkekeskus,
välinehuolto, vaatehuolto,
siivoustilat, ATK-tilat
315,0 m²

Terveysneuvonta,
perhepalvelut ja
sosiaalipalvelut
1. kerros
 458,7 m²

Kuntoutus
688,0 m²

Aula
685,9 m²

Röntgen
177,0 m²

Vuodeosasto
1 460,0 m²

Vuodeosaston
ulkoilualue

Saatto-
hoito

Hissi ja
porras Järjestöjen

tiloja
53,4 m²

Kirjasto
51,2 m²

50,9 m²

45,6 m²

Portaan alla
lasten leikkitila

Info, WC,
vaatteet
36,1 m²

Kuntoutuksen
ulkoliikunta-alue

Näköyhteyden 
etäisyydellä
hevostila,
koirapuisto,  
maatilamatkailu-
yritys...

Näkymiä yleisille
puistoalueille ja
luontoon

0        5        10                                        30

(leikkauslinja)
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Kuvio 27. Konseptisuunnitelman (versio 1) 2. kerros.

ja koota aikaisempien työpajojen antia ja tuoda 
yksi konkreettinen toteutusvaihtoehto kommen-
toitavaksi ja jatkokehittelyn lähtökohdaksi.

Osanottajamäärän vuoksi tällä kertaa jakaannut-
tiin vain kahteen ryhmään. Ryhmissä keskusteltiin 
esitellystä konseptisuunnitelmasta vapaamuotoi-
sesti ilman ennalta määriteltyjä kysymyksiä. Suu-
rin osa kommenteista koski asioita, jotka joko (a) 
puuttuivat suunnitelmasta tai (b) olivat väärin. Vain 
muutamassa kommentissa jonkin asian todettiin 
(c) olevan oikein ratkaistun. Jälleen oli myös pal-
jon niitä kommentteja, (d) joissa ei otettu kantaa 
esillä olleeseen suunnitelmaan, vaan tuotiin esille 
yleisempiä linjoja/ongelmia. Viimeksi mainittujen 
osalta voisi todeta, että niiden esille tulo tässä vai-
heessa ei ollut ollenkaan huono asia. Konkreettisen 
suunnitelman tutkiminen ehkä osaltaan sai aikaan 
asioiden pohdiskelua ja laajempiin yhteyksiin me-
nevää keskustelua tai sitten tilanne koettiin sopi-
vaksi foorumiksi asioiden tuomiseksi esille.

Varuskuntasairaalan
2. kerros
1 200,0 m²

Suun terveydenhuolto
390,0 m²

Työterveyshuolto
401,0 m²

Katto

Yläaula
362,4 m² Kokoustilat

140,0 m²
Sosiaalitilat
250,0 m²

Hallinto
114,0 m²

Avoin alas, päällä
"revontulikatto"
(lasikate)

Terveysneuvonta,
perhepalvelut ja
sosiaalipalvelut
2. kerros
289,3 m²Mielenterveystyö

230,0 m²

Potilashotelli
1 000,0 m²

(leikkauslinja)

Katto
Katto

0        5        10                                        30
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a) puutteita mm:

”ensihoitoyksikön huoltotilat ja talli”

”kellariin parkkihalli ja autojen huolto, jopa majoi-
tus- ja sosiaalitilat, –> vastaanottosiipi kokonaan 
kellaria ja huoltotiloja”

”yrittäjien tilat? terveyspalvelut”

”Kela, apteekki (–>yhteispalvelupiste)… kuka vas-
taa tiloista? –> riski! kuka sitoutuu?”

”auditorio”

”varastotiloja tarvitaan lisää”

”väestönsuoja”

”apuvälinelainaamo”

b) korjauksia mm:

”tässä mallissa vähän liikaa neliöitä”

”saattohoito mieluummin sakaran kärjessä ’mai-
sematila’, kodinomainen, poikkeaa muista!, omai-
set voisivat tulla omasta ovesta?, eristyspotilaat, 
yövalvonta”

”asiakkaiden siirto osastojen välillä? alakerran 
kautta? mieluummin yhdessä tasossa”

”käytävän leveys suurempi (3,5 m), jotta paarit 
mahtuvat kääntymään”

”järjestöjen tilat kuntoutuksen puolelle, eristyksen 
tilat tilalle (pari huonetta, ilmastointi!)”

”kellarin tekniset tilat eivät riitä (noin 500 m²)”

”henkilökunnan ja asiakkaiden ruokailu samassa 
tilassa?”

”potilashotelli hyvä, mutta ei noin iso (voi olla 
vuodeosaston raaka-/laajentumistila)”

Kuvio 28. Konseptisuunnitelman (versio 1) kellarikerros. 0        5        10                                        30

Yhteisvarastot, vainajien
säilytys, kiinteistönhoito-
ja tekniset tilat
290,0 m²

375,3 m²

Kellarikerroksen kautta mahdollistuu 
hyvinvointikeskuksen sisäinen 
liikenne eri sakaroiden välillä 
kulkematta 1. ja 2. kerroksen 
aulatilojen kautta. 

Esimerkiksi vainajat voidaan viedä 
suoraan hissillä kellarikerroksessa 
sijaitsevaan vainajien säilytystilaan, 
tai vaatteita ja välineitä voidaan 
kuljettaa osastojen ja kyseisten 
tarvikkeiden huoltotilojen välillä 
kellarikerroksen kautta.
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”pienet, hajallaan olevat varastot huono ratkaisu”

”vainajat vuodeosaston alla, samoin varasto”

”keskitetty asiakasvastaanotto / yksi luukku”

”vastaanottoon tarkkailutilat”

”varuskuntasairaalan tilantarve: suunnitelmassa 
puolet liikaa (lähinnä vuodeosastossa); tarvittava 
neliömäärä noin 1000–1200; 10–20 henkilön vuo-
deosasto”

”yrittäjien tilat puuttuvat mallista, miksi? – vasta-
kysymys: kuka rakentaa tilat? [ks. edellisen työ-
pajan yhteenveto business park -mallin osalta]”

c) oikein ratkaistuja

”yläkerran käyttöaste heti korkea”

”kuntoutus = fysioterapia? sijainti suhteessa vuo-
deosastoon on hyvä”

Kuvio 29. Konseptisuunnitelman (versio 1) leikkaus.

Kuten edellä olevista esimerkeistä voi nähdä, niin 
esillä ollut konseptisuunnitelma kirvoitti monia yk-
sityiskohtiin meneviä kommentteja (a, b ja c). Tämä 
oli odotettavaa, koska tällaisessa tilanteessa jokai-
nen osallistuja voi suunnitelmasta tarkistaa, miten 
juuri hänen oman alaansa tai erityisosaamiseensa 
liittyvät tilalliset asiat on ratkaistu. Tässä mieles-
sä sillä, oliko esille asetettu konseptisuunnitelma 
tehty virheettömästi, ei ollut merkitystä, koska 
osallistujat kuitenkin huomasivat ja korjasivat ha-
vaitsemansa virheet ja puutteet. Tähän viimeiseen 
työpajaan kulminoitui koko kolmen työpajan pro-
sessi, ja tässä työpajassa nähtiin osallistavan työ-
pajatyöskentelyn edut.

d) yleisempiä linjoja/ongelmia mm:

”jotain on pakko tehdä pian, sillä nykyisen ter-
veyskeskuksen kunto huononee koko ajan”

”mihin vuodeosastoa tarvitaan, mikä on vuo-
deosaston konsepti nyt ja tulevaisuudessa, ja mitä 
kaikkea vastaavasti tehdään kotiin?”

”sairaansijojen väheneminen on yleinen suuntaus”

”vuodeosasto on kallis: 24/7-hoito on kallista”

”miten muodostetaan yhteinen käsitys siitä, mitä 
tehdään Rovaniemellä ja mitä Sodankylässä?”

”koko Lapin näkökulma?”

”varuskuntasairaalan kohdalla tilanne on avoin: 
jos uuden hyvinvointikeskuksen sijainti on riittä-
vän lähellä varuskuntaa, niin voi sijaita samassa 
yhteydessä, muuten oma yksikkönsä”

0        5        10                                        30

Revontulikatto (lasikate)

Potilashotelli

Vuodeosasto

Työterveyshuolto

Vastaanotto

Mielenterveystyö

Kuntoutus
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Kolmannessa työpajassa saadun 
palautteen ja käytyjen keskuste-
lujen perusteella konseptisuun-
nitelmaa muokattiin vielä kerran. 
Muokattu suunnitelma asetettiin 
Sodankylän kunnan verkkosivulle (ku-
viot 30, 31, 32 ja 33) ja kuntalaisilta pyydet-
tiin nimetöntä palautetta suunnitelmasta. 
Kyselyn alustuksessa todettiin, että suunni-
telma on vain yksi idea hyvinvointikeskuksesta, 
ja että juuri tällaisena se ei välttämättä tule to-
teutumaan. Kysely oli avoinna joulukuun 2015 
alusta kahden viikon ajan. 92 henkilöä oli näh-
nyt kyselyn ja 14 oli vastannut.

Palautteessa oli kyselyn anonyymistä 
luonteesta johtuen melko suorasanais-
takin arvostelua. Toisaalta tällainenkin 
mahdollisuus oli hyvä olla, jotta kai-
killa olisi mahdollisuus kommen-
toida konseptisuunnitelmaa. 
Enem mistö palautteesta sisälsi 
asiallisia, ehdotusta kritisoivia 
korjaus- tai muutosehdotuksia. 
Suunnitelmaa tai sen osaa kiitel-
tiin joissakin kommenteissa.

Enimmän kritiikin kohteeksi 
joutuivat pohjaratkaisu ja revon-
tulikatto. Pohjaratkaisua pidet-

3.4 Kuntalaisten palaute

Kuvio 30. Konseptisuunnitelman (versio 2) 
1. kerros.

Hiljentymistila, 
itsehoito, Virtu-piste 
(sähköisen asioinnin 
paikka), neuvottelu

Laboratorio
231,0 m²

Röntgen
177,0 m²

(leikkauslinja)

Katkoviivat osoittavat mahdollisia 
huonejakoja ja käytävälinjauksia 
viitteellisesti

Huoltoliikenne

Pysäköinti

Saattoliikenne

Varuskuntasairaala:
- vastaanotto
- toimenpidehuoneet
- vuodeosasto
- odotustila
1 200,0 m²

Laajennusvaraa 
mahdollisille muille 
yksityisille tai julkisille 
toimijoille

Apteekki
313,9 m²

Keskiaulan osalta tilat ja käytävärakaisut on 
osoitettu tarkemmalla tasolla kuin siivissä. 
Todellisuudessa mm. porraskäytäviä tulisi 
paloturvallisuusmääräysten vuoksi olemaan 
siivissä enemmän kuin mitä tässä on esitetty. 

Terveysneuvonta,
perhepalvelut ja
sosiaalipalvelut
1. kerros
458,7 m²Fysioterapia (sis. 

mm. liikuntatilat, 
hoitohuoneet, 
apuvälinevaraston ja 
-lainaamon)
688,0 m²

Fysioterapian 
ulkoliikunta-alue

Vuodeosaston 
ulkoilualue

Vuodeosasto
1 460,0 m²

Saattohoito

Eristys

Hissi ja 
porras

Hissi ja 
porras

Järjestöjen 
tiloja
107,2 m²

Näkymiä yleisille 
puistoalueille ja 
luontoon

Vastaanottotilat:
- lääkäri
- sairaanhoitaja
- toimenpideh.
- odotustila
950,0 m²

Ravintola
Keittiö

Kahvio

Aula
747,5 m²

Kirjasto
51,6 m²

Porras 2. kerrokseen, 
alla lasten leikkitila

Info, keski-
tetty vastaan-
otto, vaatetila
56,6 m²

WC
22,2 m²

310,0 m²

36,6 m²

45,7 m²

0        5        10                                        30

Ajoluiska 
kellariin

Ambulanssiovi
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Kuvio 31. Konseptisuunnitelman (versio 2) 2. kerros.

tiin erikoisena, ja sen ekologisuutta ja taloudelli-
suutta epäiltiin:

”Liian monta erillistä siipeä, paljon ulkoseinäti-
laa ja kattotilaa. Parempi vaihtoehto kutakuinkin 
’suunnikkaan’ muotoinen, jolloin rakennuskustan-
nukset ja ylläpitokustannukset takuulla pienem-
mät”

Tähtimallin toimivuutta epäiltiin myös ikääntyvien 
ihmisten suunnistustaitojen ja liikkumisongelmien 
valossa:

”Kuten nykyinenkin terveyskeskus on aivan jää-
tävän sokkeloinen talo. Eli ei missään nimessä sa-
manlaista tilalle”

Revontulikatto nähtiin lähinnä mahdollisten ra-
kennusteknisten ongelmien tuottajana ja turhana 
”hömpötyksenä”. Myös parempi vaihtoehto tuotiin 
esille:

”Unohtakaa tuollaiset lasikattojutut, ne ovat vain 
jatkuva remontin aihe. – – Lapissa pitää olla oikea 
harjakatto, ja materiaali joko huopa, tiili tai pelti.”

Eri suunnitelmien ja tilaohjelmien laajuudet:

Nykyinen terveyskeskus 5 283 hum2 (a,b,c,d,e)

Alustava hankesuunnitelma 2013 7 143 hum2 (c,d,e)

Tämä diplomityö 12 271 m2 (*)

Tarveselvitys 2016 4 107 ohm2 (e)

SELITE: ei sisällä a) hammashoidon b) mielenterveystyön c) sosiaalipalvelujen d) ensi-
hoidon e) varuskuntasairaalan tiloja
hum2 = huoneala; ohm2 = ohjelma-ala
*) pinta-alakäsite ei määriteltävissä suunnitelman yleispiirteisestä luonteesta johtuen
Lähteet: Alustava hankesuunnitelma... 2013, 21; Tarveselvitys... 2016,1–2

Varuskuntasairaalan
laajennusvaraSuun terveydenhuolto

390,0 m²

Työterveyshuolto
401,0 m²

Katto

Auditorio
156,6 m²

Kokoustilat
140,0 m²

Sosiaalitilat
250,0 m²

Hallinto
114,0 m²

Avoin alas, 
päällä
"revontulikatto"
(lasikate)

Terveysneuvonta,
perhepalvelut ja
sosiaalipalvelut
2. kerros
289,3 m²Mielenterveystyö

230,0 m²

Potilashotelli ja 
laajennusvara
337,5 m²

(leikkauslinja)

Katto
Katto

Arkisto
51,1 m²

Yläaula
482,2 m²

Katto
Näiden 1. kerroksen 
tilojen päällä on sisätilassa 
harjakatot, joiden yläpuolet 
näkyvät yläaulasta alaspäin 
katsottaessa
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Kuvio 32. Konseptisuunnitelman (versio 1) kellarikerros.

Pohjaratkaisun ja tilaohjelman osalta kritisoitiin 
mm. huoltotilojen sijoittamista kellarikerrokseen. 
Kritiikkiä perusteltiin sillä, että työntekijöiden pi-
tää voida nähdä ulos – katon rajaan sijoittuvat ik-
kunat eivät riitä ratkaisuksi. Myös sisäänkäynnin 
sijoittamista ”pöpelikön puolelle” arvosteltiin 
(”oviaukko etelän puolelle kiitos!”). Yksi kommen-
toija ihmetteli, miksi vuodeosasto on niin pieni. 
Toinen kommentoija taas olisi halunnut näh-
dä tarkemman suunnitelman, jossa vuo-
deosaston huonekoko olisi ollut selvästi 
näkyvissä. Saattohoito-, eristys-, labora-
torio-, päivystys- ja röntgen-tilojen pieniä 
kokoja myös arvosteltiin. Saattohoitopuo-
lelta toivottiin näkymiä ulos (minkä pohjarat-
kaisu kyllä mahdollistaa). Henkilökunnan ruo-
kailu-/kahvitaukotilan puuttumista ihmeteltiin 
(tämä tuli esille jo toisen työpajan yhteydessä).

Pohjaratkaisu on 
vähintäänkin 
erikoinen” Keskeisen käytäväratkaisun sekä portaiden ja 

hissien avulla kellarikerroksen tilat ovat helposti 
saavutettavissa kaikista rakennuksen ylemmistä 
kerroksista ja siivistä.

Kellarikerroksen siivessä oleviin 
työskentelytiloihin voidaan järjestää 
luonnonvaloa maanrajaan sijoitettavien 
yläikkunoiden kautta.

Pistekatkoviiva osoittaa ylempänä sijaitsevan 
rakennusmassan ääriviivat. Näillä alueilla ei ole 
rakennettua tilaa kellarikerroksessa.

Vainajien säilytys

Lääkekeskus

Välinehuolto

Vaatehuolto

Ensihoitohenkilökunnan 
päivystys- ja sosiaalitilat

Ajoluiska kellariin

Tekninen tila
253,8 m²

Pysäköintihalli ja
hälytysajoneuvojen 
huolto
763,8 m²

140,9 m²

80,0 m²

80,0 m²

Tekninen tila
150,6 m² Väestönsuoja

262,4 m²

Käytävä
462,6 m² Siivous, ATK

63,6 m²
Tekninen tila
95,6 m²

Varasto
120,0 m²

50,0 m²

0        5        10                                        30

50,0 m²
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Kuvio 33. Konseptisuunnitelman (versio 2) leikkaus.

Eri toimintojen sijoittamista saman katon alle 
myös kritisoitiin. Järjestöjen tilojen sijainnin ter-
veyskeskuksessa pelättiin vaarantavan asiakkai-
den tietoturvaa. Myös mielenterveystyön tilojen 
sijoittamista samaan yhteyteen arvosteltiin:

”Järjestöjen tiloja terveyskeskuksessa ? Ei kuulosta 
hyvältä idealta, pitää muistaa että terveyskeskus 
on potilaita varten, ei se ole hyvä jos siellä juoksee  
yhdistyksiä ja ihmisiä jotka eivät kuulu henkilö-
kuntaan = tietoturva asiat.”

”Mielenterveystyön tilat terveyskeskuksessa ei 
pienellä paikkakunnalla ole hyvä asia leimautumi-
sen vuoksi tai sinne pitäis päästä jotenkin  sisälle  
hyvin huomaamattomasti”

Rakentavassa sävyssä annetuissa korjaus- ja muu-
tosehdotuksissa kehotettiin mm. kysymään koh-
teissa työskenteleviltä henkilöiltä mielipiteitä ma-
teriaaleista ja tilaratkaisuista. Käytännöllisyyttä, 
potilas- ja asiakasnäkökulmaa pidettiin tärkeäm-
pänä kuin rakennuksen ulkonäköä. Yksityiskohtiin 
meneviä neuvoja annettiin myös esim. siitä, että 

sisääntulokatoksen pitäisi olla reilun kokoinen ja 
sateelta suojaava. Yhdessä kommentissa kysyttiin, 
onko helikopterille varattu laskeutumispaikkaa 
suurkatastrofi n varalta.

Revontulikatolle esitettiin vaihtoehdoksi revon-
tulitapettiseiniä tai kahvilatilaan suurta metsään 
avautuvaa lasiseinää. Puurakennuksen osalta mie-
lipiteitä oli sekä puolesta että vastaan:

”Jostain on myös kuulunut, että kyseessä olisi puu-
talo, eikö se ole turvallisuusriski kun ottaa mahdol-
liset ulkopuoliset turvallisuusriskit huomioon?”

”Hienolta näyttää! Toivottavasti rakennetaan hir-
restä ja muusta puumateriaalista. Harjakatto ja 
rännit pitää olla”

Tuossa edellä olikin jo yksi harvoista kiittävistä 
kommenteista. Potilashotellia pidettiin myös hy-
vänä ideana sekä sitä, että kaikki toiminnot ovat 
saman katon alla. Myös saattohoitotilojen mukana 
oloa kiiteltiin.

Kuntalaispalaute osoitti sen, että ihmiset olivat 
kiinnostuneita hyvinvointikeskuksen suunnittelus-

ta, koskeehan asia varmaan melkein jokaista. Jo 
ennakkoon oli arvattavissa, että tämän tarkkuus-
tason suunnitelman asettaminen julkisesti näh-
täville aiheuttaa sen, että kokonaisratkaisuun ja 
yksityiskohtiin tartutaan aivan kuin asioita olisi jo 
lyöty lukkoon. Suunnitelman tarkkuustason valin-
ta olikin ehkä hankkeen ongelmallisin asia, koska 
yleensä liian aikaisin tehdyt ja liian tarkat suunni-
telmat suhteessa hankkeen vaiheeseen yleensä 
alkavat ohjata suunnittelua haitallisesti. Tässä työ-
pajasarjassa ja kuntalaispalautteen pyytämisessä 
haluttiin kuitenkin rohkeasti kokeilla strategiaa, 
jossa työpajatyöskentelyn edetessä suunnitelma 
tarkentui kohti lopullista konseptisuunnitelmaa. 
Tällöin suunnitelman, palautteen ja keskustelujen 
vuoropuhelu toivottavasti toi hankkeessa mukana 
olleille osallistujille ja osallistujatahoille arvokasta 
tietoa, jota voidaan hyödyntää todellisessa suun-
nittelutilanteessa. Voidaankin todeta, että tär-
keintä koko projektissa ei ollut suunnitelman vir-
heettömyys vaan se, miten vuoropuhelun kautta, 
käyttäjälähtöisesti asiaa käsiteltiin.
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Revontulikatto (lasikate)

Potilashotelli

Vuodeosasto

Työterveyshuolto

Vastaanotto

Mielenterveystyö

Fysioterapia
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MITÄ LISÄARVOA tämä diplomityö toi 
julkisten rakennushankkeiden suun-
nitteluprosesseihin? Pitäisikö ny-
kyisiä prosesseja jotenkin muuttaa? 

Tutkittiinko tässä työssä asiaa, joka on jo yleisesti 
tiedossa, ja hankkeissa mukana olevien toimijoi-
den aktiivisessa käytössä? Mikä merkitys ennakoi-
valla prosessilla on kokonaisuuden kannalta?

Kysymyksiä voidaan lähestyä esimerkiksi miet-
timällä, puuttuuko nykyisin käytössä olevista pro-
sesseista jotain, joka voisi edesauttaa hankkeiden 
parempaa läpivientiä, niin että lopputulos vastaisi 
paremmin hankkeille asetettuja tavoitteita. Ylei-
sesti tunnistettuja onnistuneen rakennushankkeen 
laatumääreitä ovat mm. toimintaa palvelevat, tar-
koituksenmukaiset tilat, tilojen käytön tehokkuus 
ja taloudellisuus, rakenteellisten ratkaisujen toi-
mivuus, kestävän kehityksen huomioon ottami-
nen, muuntojoustavuus, asiakkaiden ja käyttäjien 
tyytyväisyys tiloihin sekä lopputuloksen esteetti-
syys ja soveltuvuus ympäristöönsä. On totta, että 
näiden tavoitteiden saavuttamisessa onnistutaan 
yleensä hyvin, jos suunnittelu on tehty huolella ja 
hanke on hyvin organisoitu. On myös totta, että 

joskus yksi tai useampi tavoitteista jää puolitiehen 
tai kokonaan saavuttamatta.

Mutta onko asia näin yksiulotteinen: hanke on-
nistuu, ei onnistu tai jää johonkin välimaastoon? 
Voisiko aihetta lähestyä laajentamalla näkökulmaa 
siihen, mitä asiaa painotetaan, joko tietoisesti tai 
tiedostamatta? Olisiko jokin tiedostamaton ennak-
ko-oletus tai esiymmärrys ohjaamassa näiden vä-
hemmän hyvin onnistuneiden hankkeiden suunnit-
telua siten, että esimerkiksi tekninen näkökulma 
korostuu tarveselvitysvaiheessa suhteettomasti 
muiden näkökulmien kustannuksella? Tällöin toi-
minnallisten tarpeiden ennakointi ja asiakastar-
peiden analysointi voivat jäädä vähemmälle pai-
noarvolle (Rönkkö 2015b). Entä jos taloudelliset 
reunaehdot saavat ylikorostuneen merkityksen ja 
alkavat ohjata hanketta koettavuuden ja esteetti-
sen laadun kustannuksella? Toiminnallisiakin näkö-
kohtia voidaan painottaa eri tavoin. Tiedonkulun 
katkosten ja väärinymmärtämisten kautta näistä 
painotuseroista voi syntyä suunnittelua viivästyt-
täviä, pinnan alla kyteviä tai julkisia ristiriitatilan-
teita, joiden selvittäminen syö aikaa ja resursseja.

Edellä kuvatun kaltaiset erilaiset painotukset 
näkökulmissa (toiminta, talous, tekniikka, esteetti-
syys) voivat siis vaikuttaa negatiivisesti rakennus-
hankkeen lopputulokseen. Kysymyksessä on osa-
alue, jossa hankkeessa mukana olevien henkilöiden 
persoonalliset ja inhimilliset ominaisuudet tulevat 
vahvasti esille. Sujuvan ryhmätyön merkitys, avoin 
ilmapiiri ja toisten huomioiminen nousevat ratkai-
sevaan rooliin, jos ongelmia halutaan välttää tai 
minimoida. Ennakoivasti hankkeen alkuvaiheessa 
järjestettävät, laajaa intressipiiriä edustavan osal-
listujajoukon ideointityöpajat, joissa kaikki osal-
listujat ovat tasavertaisina mukana ideoimassa, 
voisivat olla ratkaisu kuvattujen ongelmatilantei-
den välttämiseen. Tällaisissa työpajoissa voidaan 

hyötyä erilaisten osallistujien ryhmädynamiikasta: 
yksi järjestelee mielessään toimintoja, toinen pitää 
huolta taloudesta, kolmas ajattelee tekniikkavetoi-
sesti, neljäs on esteettinen haaveilija ja viides on 
visionääri, joka kurkottaa tulevaisuuteen. Kun täl-
lainen ryhmä ideoi vapaasti ja kaikkien mielipiteet 
huomioon ottaen, niin jännitteiden syntyminen 
hankkeen edetessä minimoituu. Lisäksi tietenkin 
maksimoidaan uusien ideoiden ja innovaatioiden 
esille tulo.

Kun haastattelin Sodankylän perusturvajohta-
ja Harri Tiuraniemeä puoli vuotta työpajasarjan ja 
kuntalaispalautteen jälkeen (3.6.2016), niin hän 
totesi työpajojen olleen hyvä työskentelymalli. Tiu-
raniemi nosti esille sen, miten työpajat aloitettiin 
vapaasta keskustelusta ja ajattelusta, ja jokainen 
sai miettiä, mikä voisi olla hyvinvointikeskuksen 
osalta ihannetilanne, jos sinne saisi kaiken toivo-
mansa. Kun tällaisen ideariihi-tyyppisen aloituk-
sen jälkeen otettiin lisää kierroksia (iteraatioita), 
niin saatiin enemmän realismia mukaan, jolloin 
ns. ”toivotaan-toivotaan”-tyyppiset asiat jäivät 
taka-alalle, ja tarkoituksenmukaisen hyvinvointi-
keskuksen idea alkoi hahmottumaan tarkemmin. 
Tästä oli Tiuraniemen mukaan hyötyä erityisesti 
silloin, kun varsinaista tarveselvitystä alettiin myö-
hemmin tehdä konsulttiyrityksen kanssa: tuolloin 
päästiin suoraan itse asiaan, määrittelemään pal-
velusisältöjä ja prosesseja. Tämän diplomityön ja 
ETTA-hankkeen tutkimustuloksia käytettiin kysei-
sen konsulttityön pohjana (Tarveselvitys... 2016). 
Luottamushenkilöiden mukana olosta työpajasar-
jassa sekä varsinaisen tarveselvityksen laadinnassa 
Tiuraniemi totesi, että he tarkastelivat huonetila-
ohjelmaa kriittisesti talouden näkökulmasta ja sitä 
kautta toivat jäntevyyttä keskusteluun.

Diplomityön tutkimusosuuteen kuulunut työpa-
jasarjahan oli kohdekunnan näkökulmasta erään-
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lainen ”harjoitus”, jonka merkitys ja liittyminen 
suurempaan kokonaisuuteen, hyvinvointikeskus-
hankkeeseen, alkoi pikkuhiljaa itsellenikin kirkas-
tua vasta työpajojen edetessä ja varsinkin niiden 
jälkeen, tätä lopputyötä koostaessani. Työpajoja 
varten luonnostelemieni konseptiluonnosten ja 
-suunnitelman tarkkuustason määrittely tuotti 
kuitenkin jonkin verran pohdintaa. Tämä siksi, että 
aikaisemmin kesällä (22.6.2015) haastattelemani 
Kainuun uuden sairaalahankkeen projektipäällikkö 
Terho Pekkala oli maininnut, että liian tarkat luon-
nokset toiminnallisen suunnittelun vaiheessa eivät 
ole suotavia, sillä ne lähtisivät turhaan ohjaamaan 
ja sitomaan suunnittelun sisältöä. Kainuun uuden 
sairaalahankkeen tapauksessa arkkitehdin piirtä-
mät kuvat olivat pelkästään ”laatikkomalleja” sai-
raalan yksikköjen keskinäisestä sijainnista.

Sodankylän tapauksessa lähdettiin kuitenkin 
rohkeasti viemään luonnoksia pelkkää ”laatikko-
mallia” pitemmälle. Tietynlaista kaaviomaisuutta-
han niissä kuitenkin on, koska esitystapa perustuu 
melko pitkälle toimintojen keskinäisen loogisen 
sijoittelun esille tuomiseen. Koska luonnoksiin 
piti saada mukaan myös jonkinlaista konkretiaa, 
niin tilakaaviota jäsennettiin jo hiukan pitemmäl-
le, rakennuksen muotoon. Tähtimuoto valittiin 
luonnosten malliksi toisen työpajan ryhmätöiden 
keskustelujen perusteella. Tähtimalli kuitenkin 
kirvoitti paljon hyvin konkreettisia, pääasiassa ra-
kennustalouteen ja rakenteellisiin ratkaisuihin liit-
tyviä keskusteluja ja kommentteja rakentamisen 
kalleudesta ja arktisten olosuhteiden asettamista 
vaatimuksista rakenteille. Näin jälkikäteen voisi 
todeta, että oli hyvä ottaa tähtimalli luonnosten 
pohjaksi ”harjoitus”-vaiheessa. Tällöin todellisessa 
tarveselvityksessä on voitu hyödyntää siitä käytyä 
keskustelua (Tiuraniemi, haastattelu 3.6.2016). 
Konseptiluonnosten ei ollut tarkoitus olla virheet-

tömiä ratkaisuja. Tärkeintä oli keskustelun synnyt-
täminen.

Omat kokemukseni työpajoista olivat pelkäs-
tään positiiviset. Vaikka työpajojen välisinä suun-
nitteluaikoina piti tehdä tiettyjä luovuutta vaativia 
valintoja seuraavissa työpajoissa esiteltävien luon-
nosten suhteen ja täten altistua niihin kohdistuval-
le kritiikille, niin koin, että kritiikkiä ei kannattanut 
ottaa henkilökohtaisesti. Yhteinen työskentely yh-
teisen tavoitteen eteen ja työpajoissa käydyt kes-
kustelut vahvistivat käsitystäni siitä, että tällainen 
asioiden selvittely hankkeen alkuvaiheessa kannat-
taa ehdottomasti tehdä. Koin myös, että keskuste-
lu oli kaikin puolin rakentavaa ja toisten osallistuji-
en näkökannat huomioon ottavaa.

Pieksämäen Hiekanpään yläkoulun hankkeessa 
on tiettyä yhtäläisyyttä siihen, mitä osittain koin 
työpajasarjan viimeisessä vaiheessa, jossa kon-
septisuunnitelma oli julkisesti kuntalaisten kom-
mentoitavana. Vaikka Sodankylän tapauksessa 
konseptiluonnos oli tarkoituksella viitteellinen, niin 
siinä kuitenkin oli sen verran rakennuksen muotoa, 
että se vaikutti kommentoinnin sisältöön ja joiden-
kin kriittisten kommenttien sävyyn. Pieksämäen 
tapauksessa havainnekuvat ovat kuitenkin paljon 
realistisempia, joten mielipiteiden kirjo siellä on 
ollut paljon laajempi. Havainnekuvien rooli onkin 
asia, johon julkisissa rakennushankkeissa kannat-
taa kiinnittää huomiota. Muovaavatko varhaisen 
vaiheen, esimerkiksi kilpailuvaiheen kuvat, liian 
paljon osallisten ja yleisön mielikuvaa hankkeen lo-
pullisesta toteutuksesta?

Ennakoiva tarveselvitysmenettely, jossa mah-
dollisimman laaja osallistujajoukko hankkeen var-
haisessa vaiheessa osallistuu yhteiseen pohdin-
taan, ja jossa avoimen tiedonkulun ja -jakamisen 
sekä kaikkien osallistujien tasavertaisen osallistu-
misen periaate on vahvasti esillä, olisi ehkä voinut 

ehkäistä tilanteiden kärjistymistä sille asteelle, 
mikä Pieksämäen yläkoulun esimerkkitapaukses-
sa on nähtävissä. Ennakoivassa tarveselvityksessä, 
kun osallistujat aidosti kokevat voivansa vaikuttaa 
suunnitteluun, vältetään ehkä ainakin osa niistä 
sudenkuopista, joita erilaiset arvot tai arvostukset, 
puutteellinen tiedonkulku, epäluottamus omiin 
vaikutusmahdollisuuksiin tai lopulta jopa politi-
kointi voivat aiheuttaa.

Aiemmin tässä pohdinnassa mainittiin yksi työ-
pajoihin osallistuva ihmistyyppi stereotyyppises-
ti ”visionääriksi, joka kurkottaa tulevaisuuteen”. 
Tähän samaan teemaan viittasi myös Sodankylän 
terveyskeskuksen johtava lääkäri Jukka Mattila 
(haastattelu 8.6.2015) vastatessaan asiakasläh-
töisyyden huomioimista julkisissa rakennushank-
keissa koskeneeseen kysymykseen seuraavasti: 
”ihmisten kysyntä kohdistuu tunnettuihin palvelui-
hin, ja väestössä on varsin vähän tulevaisuuden ja 
uuden näkijöitä”. Mattila halusi myös herätellä am-
mattilaisia hereille nykytilasta ja saada heidät kat-
somaan tulevaisuuteen, uusiin tarpeisiin ja uusiin 
toimintamalleihin. Myös tämän diplomityön voisi 
ajatella osittain tulevaisuuteen kurkottamiseksi, 
vaikka aihe liittyykin tiukasti nykyhetkeen Sodan-
kylän hyvinvointikeskushankkeen, sote-uudistuk-
sen ja opetussuunnitelmauudistuksen osalta. Dip-
lomityön avulla visioitiin sitä, miten ennakoivalla 
suunnittelu- ja rakentamisprosessilla voitaisiin saa-
vuttaa merkittäviä hyötyjä kuntapalveluiden tuot-
tamisen muuttuvissa tilanteissa sekä myös tulevai-
suuden julkisissa rakennushankkeissa.
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Kuvat ovat tekijän ellei toisin ole mainittu. Kuvan 
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tajista. Muut kuvat on julkaistu tekijänoikeuksien 
omistajien luvalla.
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