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Tiivistelmä  
 

Samalla kun kuntien tulevaisuus on muuttumassa maakuntauudistuksen aiheuttaman uuden teh-
täväjaon vuoksi väestö, asuminen, korkeakoulut, liikenne, työpaikat, innovaatiot ja maahanmuutto 
jatkavat keskittymistään suuriin kaupunkikeskuksiin. Kaupunkiseutujen elinvoimaisuudella on suuri 
kansallinen merkitys ja kasvun tuomat niin positiiviset kuin negatiivisetkin haasteet on hallittava 
kestävällä tavalla yhteistyössä. Tampereen kaupunkiseutu kasvaa nopeasti, ja alueella varaudu-
taan noin 100 000 uuteen asukkaaseen vuoteen 2040 mennessä. Kaupunkiseudun vakiintunut 
kuntayhteistyö on yksi keino vahvistaa alueen elinvoimaa, kuntien omia vahvuuksia ja uuden kun-
nan roolia. Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategian kautta kunnat haluavat, että kaupunkiseu-
dulla on jatkossakin suunta ja resurssit alueensa kehittämiseksi. Päivityksen alla olevat seudun il-
mastotavoitteet tähtäävät puolestaan kohti hiilineutraalisuutta vuoteen 2030. 
 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on ollut ja tulee olemaan tulevaisuuden kunnan tärkeimpiä 
tehtäviä. Kaupunkiseudun strategian pohjalta on laadittu hyvinvointiympäristön nelivuotinen ke-
hittämisohjelma 2017-2020. HYMY - Hyvinvointiympäristön tietopohjan mallintaminen ja ymmär-
ryksen laajentaminen projektin tarkoituksena on kehittää hyvinvointiin liittyvää tietojohtamista 
em. kehittämisohjelmaa tukien. Projektin tavoitteena on tukea kuntia paitsi niiden hyvinvointi-
työssä myös niiden tehtävässä tuottaa, kerätä, hyödyntää ja jalostaa tietoa, jonka avulla johtami-
nen voi entistä paremmin tukea kuntalaisten terveyttä ja alueen vetovoimaa edistävää päätöksen-
tekoa ja toimenpiteitä. Kunta voi yhtä hyvin kuin sen asukkaat: hyvinvoivat kuntalaiset ovat elin-
voimaisen kunnan edellytys. 
 
Terveydenhuoltolaki velvoittaa kunnat valmistelemaan laajan hyvinvointikertomuksen kerran val-
tuustokaudessa ja sitä päivitetään vuosittain osana kuntasuunnittelua. Hyvä kertomus on osa kun-
nan strategista johtamista ja se kerää tietoa eri toimialojen, myös muiden kuin sote-sektorin, hy-
vinvointiin vaikuttavista indikaattoreista. Työ tehdään kunnissa hyvinvointityöryhmissä, joissa on 
parhaimmillaan edustus eri toimialoilta ja työhön on osallistettu myös alueen muita toimijoita. 
Monialainen tieto koostuu paitsi väestön terveystiedoista niin myös elinympäristöön liittyvästä ns. 
kovasta paikkatiedosta ja pehmeämmästä, kokemuksellisesta tiedosta. Tarvitaan sekä menneen 
kuvausta että tulevaisuuden ennakointia. 
 
Tämä projekti on pilotti ja avaus kansalliseen uuden kunnan roolin kehittämiseen. Mukana käyn-
nistysvaiheessa on myös muita alueita kuten Helsingin seutu ja Pori ja toiminta laajennetaan työn 
kuluessa muita kiinnostuneita seutuja koskevaksi. Projektin i yhteistyökumppaneita on tiedeyhtei-
söistä, ministeriöistä, Kuntaliitosta ja THL:stä. Työ kytkee monista hankkeista ja tutkimuksista saa-
tavia aineistoja ja tuloksia sekä kartoittaa puuttuvan tiedon määrää ja laatua pyrkien täydentä-
mään sitä. Projektin edetessä voi kukin toimija suunnitella yhdessä ja erikseen jatkotoimenpiteitä 
ja rinnakkaisia hankkeita kaupunkiseudun, kuntien ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. 
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1. Projektin tausta ja tarve 
 
HYMY - Hyvinvointiympäristön tietopohjan mallintaminen ja ymmärryksen laajentaminen projektin 
taustalla on Tampereen kaupunkiseudun uusi Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia, jonka yksi 
teema on hyvinvoiva yhteisö. Sitä toteuttamaan on laadittu Hyvinvointiympäristön kehittämisoh-
jelma kaudelle 2017-2020. Ohjelma on laadittu toimialakohtaisten tarkastelujen sijaan monia-
laiseksi yhteistyössä kaupunkiseudun infrapalvelujen (mm. kunnallistekniikka, tilapalvelut, raken-
nusvalvonta, ympäristö) ja hyvinvointipalvelujen (mm. opetus-, varhaiskasvatus-, liikunta- ja va-
paa-aikapalvelut) toimialajohtajista muodostuvien työryhmien kesken. Hyvinvoinnin edistäminen 
erityisesti uuden kunnan näkökulmasta edellyttää monialaista yhteistyötä monella tasolla. 
 
Hyvinvointipalvelujen kehittämisohjelman yksi toimenpide on seudullisen tietopohjan kehittämi-
nen rakentamalla uuden kunnan roolia ja tarpeita tukeva hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
tietopohja. Kunnan sivistyspalveluilla on useassa kaupunkiseudun kunnassa paitsi perinteinen ope-
tus-, varhaiskasvatus- ja vapaa-aikapalveluiden tuottajan rooli, yhä useammin sivistyspalvelut 
koordinoi sosiaali- ja terveyspalvelujen sijaan myös kunnassa tehtävää terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämisen työtä. Sivistyspalveluiden tuottaminen tapahtuu kunnissa yhä selvemmin yhteistyönä 
useiden eri toimijoiden kanssa monialaisesti ja kuntalaisia osallistaen.  
 
Teema koskettaa Suomessa kaikkia kaupunkeja, kuntia ja seutuja. Varauduttaessa uuden kunnan 
toimintamalleihin on tarkoituksenmukaista koota resursseja ja tiivistää yhteistyötä yhtä seutua 
laajemmalla kehittämisverkostolla. Hankkeen ensi vaiheen verkoston muodostavat hanketta koor-
dinoivan Tampereen kaupunkiseudun lisäksi Porin kaupunki.  
 

1.1. Tietopohjatyötä tukevat aiemmat selvitykset ja tiedonkeruut 
 
Rakennetun ympäristön hyvinvointivaikutuksia on tutkittu esimerkiksi Tampereen yliopiston ym-
päristöpsykologian laitoksella ja Aalto yliopiston rakennetun ympäristön laitoksella. Tästä on pal-
jon kansainvälistä tutkimusta ja ympäristön vaikutus on tunnistettu esim. liikkumattomuuden eh-
käisyssä keskeisesti vrt. Maailman terveysjärjestön WHO Euroopan alueen fyysistä aktiivisuutta 
edistävässä strategiassa1 

TEAviisari on THL:n ylläpitämä ja kunnan toimintaa kuntalaisten terveyden edistämisessä kuvaava 
verkkopalvelu, johon tiedot kerätään kahden vuoden välein. TEA-termillä tarkoitetaan yhteisön 
terveydenedistämisaktiivisuutta. TEAviisarissa esitetään tuloksia organisaatioiden mitattavissa ole-
vista ominaisuuksista ja toiminnasta. Mittaamisessa on keskitytty erityisesti organisaatioiden ky-
kyyn integroida terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen organisaation perustoimintaan, niin että 
saavutetaan vaikutuksia kuntalaisten terveydessä ja hyvinvoinnissa. Tiedonkeruun ja työkalun kes-
keisin tavoite on tukea kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä osoittaen konkreettisesti 
kunnan vahvuudet ja kehittämiskohteet. 

Suomessa on tietoa esimerkiksi THL:n kouluterveyskyselyn tulosten perusteella 4., 5., 8., 9. perus-
kouluikäisistä lapsista ja nuorista sekä toisella asteella opiskelevista. Sivistyspalveluiden kehittä-

                                                      
1 Physical activity strategy for the WHO European Region 2016-2025 [http://www.euro.who.int/__data/as-
sets/pdf_file/0014/311360/Physical-activity-strategy-2016-2025.pdf?ua=1].  

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0014/311360/Physical-activity-strategy-2016-2025.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0014/311360/Physical-activity-strategy-2016-2025.pdf?ua=1
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mistä palvelisi tutkittu tieto, joka vastaisi paremmin ennaltaehkäisevään keinovalikoimaan liitty-
vään tarpeeseen. Esimerkiksi yli viidesosa 23–28 % tamperelaisista nuorista kokee, että omalla 
asuinalueella ei ole tarpeeksi oleskelutiloja nuorille ja viidesosa kokee harrastuspaikkojen sijaitse-
van liian kaukana. Edelleen kouluterveyskyselyn perusteella 51,8 % 4. ja 5. luokan oppilaista on eri-
täin tyytyväinen elämäänsä - kansallisesta tietopohjasta tiedämme, että elämäntyytyväisyyteen 
vaikuttavat niin sosiaalinen kuin fyysinenkin konteksti, kuten viihtyisä asuin- ja kouluympäristö. 
Elämäntyytyväisyydellä taas on yhteys esim. koulu- ja opiskeluinnostukseen.  
 
Tampereen kaupunkiseudun kuntien yhteistyönä on laadittu vuonna 2004 esiselvitys ”Sosiaali- ja 
terveyspalvelujen tietotarpeista ja tiedonhankinnan vaihtoehdoista Tampereen seutukunnan kun-
nissa”. Työssä kartoitettiin alueellisen hyvinvointitiedon keräämisen, käsittelyn ja jakelun mahdol-
lisuuksia erityisesti vanhuspalveluissa. Raportti on julkaistu kunnallistieteiden laitoksen suunnitte-
lusarjassa 55/2004. Sitä seurasi vuonna 2005 jatkotyö ”Tampereen seutukunnan hyvinvointi-indi-
kaattorit”, missä laajennettiin näkökulmaa kaikkiin niihin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin, 
joiden järjestäminen on kuntien vastuulla. Lisäksi todettiin, että peruspalveluista myös sivistyspal-
velut, pelastuspalvelut ja tekniset palvelut ovat tekemisissä hyvinvoinnin kanssa, mutta niiden 
osalta indikaattoreita ei tutkittu. 
 

1.2. Kytkentä muihin seudullisiin suunnitelmiin 
 

HYMY - Hyvinvointiympäristön tietopohjan mallintaminen ja ymmärryksen laajentaminen projektin 
ideana on integroida hyvinvointipalvelujen kehittäminen aiemmin mainittujen ohjelmien lisäksi 
osaksi maankäytön, asumisen, liikenteen ja elinkeinojen suunnittelua (MALPE-työ), rakennetun 
omaisuuden tiedonhallintaa, paikkatietokehittämistä sekä kaupunkiseutujen ilmastotavoitteita. 
Tampereen kaupunkiseudulla on kunnianhimoinen tavoite olla hiilineutraali seutu v. 20130 men-
nessä. Kokonaisvaltaisella ennakoinnilla saavutetaan tulevaisuuden kunnan elinvoimatavoitteet 
paremmin ja kokonaisvaltaisemmin kuin kehitettäessä kutakin sektoria omana lohkonaan. Työ tu-
kee myös kuntien omaa monialaista työtä, kehittämistä ja vuorovaikutusta. 
 
Tampereen kaupunkiseudun infrapalvelujen työryhmä (INFRA) vastaa yhteistyöstä kaupunkiseu-
dun rakennetun infran (ml. tilat) ja infrapalvelujen kehittämiseksi sekä ilmastopolitiikan edistä-
miseksi. Tampereen kaupunkiseudun hyvinvointipalvelujen (HYPA) työryhmä huolehtii seutusivis-
tyksen toimialan, vapaa-aikapalvelujen, yhdyspintatyön ja terveyden edistämisen kehittämisestä 
seututasolla. 
 

Kytkentä Porin suunnitelmiin:  
 
Porin roolina hankkeessa on kokonaisturvallisuusnäkökulmaan liittyvän arjenturvallisuuden mitta-
riston kehitystyö. Porin kaupunki hyödyntää yhteistä kehitystyötä poliisin ja ministeriön kanssa 
(STM?). 
 

Kytkentä muihin suunnitelmiin:  
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2. Projektin tavoitteet 
 
HYMY - Hyvinvointiympäristön tietopohjan mallintaminen ja ymmärryksen laajentaminen projektin 
tavoitteena on tukea hyvinvointinäkökulman huomioimista kaikessa suunnittelussa, toteutuk-
sessa, ylläpidossa ja päätöksenteossa. Vahvempi hyvinvointirooli vaatii systemaattista ja tietoon 
perustuvaa mallintamista ja tiedon analysointia. Kuntien lakisääteisen hyvinvointikertomuksen 
taustalla olevaa tietopohjaa halutaan kehittää luomalla paremmin uuden kunnan roolia palveleva 
ja ennaltaehkäisevään työhön painottuva hyvinvointimittaristo, missä ovat sekä hyvinvoinnin ns. 
rakennepalveluiden että sivistyspalveluiden näkökulma tasapuolisesti edustettuina. Laaja-alai-
sempi tietopohja palvelee paremmin kuntien johtamista, kun erityisesti kasvavien kaupunkiseutu-
jen rooli hyvinvoinnin edistäjänä on muuttumassa mahdollistajasta ennakoivaksi ja aktiiviseksi toi-
mijaksi. Ennakointi tarvitsee vahvan tietopohjan. Lopputuloksena on monialainen hyvinvointimit-
taristo ja tiedolla johtamisen malli, jonka avulla yksittäisten kuntien on aiempaa helpompaa johtaa 
toimintaansa ennakoivasti reagoinnin sijaan. 
 
Hankkeen taustalla on erityisesti tavoite vahvistaa yhdyskuntasuunnittelun ja terveyden välistä yh-
teyttä seudullisella tietopohjalla. Tietopohjan kehittäminen yhteistyössä infra-, liikennejärjes-
telmä- ja maankäytön työryhmien kanssa kaupunkiseudulla tuo sivistys- ja hyvinvointipalveluiden 
johtamiseen kaivatun työvälineen. Jotta tietopohja palvelisi kuntien johtamista parhaalla mahdolli-
sella tavalla, täytyy myös kehittää tapaa, jolla tieto saadaan toimenpiteiksi. Toisin sanoen, tieto tu-
lee esittää ajankohtaisessa ja helposti hyödynnettävässä muodossa eri käyttäjätahot huomioiden 
(päättäjät, viranhaltijat, kuntalaiset).  
 

3. Projektin organisoituminen ja resurssit 
 
HYMY - Hyvinvointiympäristön tietopohjan mallintaminen ja ymmärryksen laajentaminen projektin 
koordinoivana vastuuseutuna toimii Tampereen kaupunkiseutu (Kangasala, Lempäälä, Nokia, Ori-
vesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti, Ylöjärvi). Ideointivaiheessa hankkeeseen on osoittanut kiinnos-
tusta Tampereen kaupunkiseudun lisäksi Porin kaupunki.   
 
MAL-verkoston roolina on koota yhteen teemasta kiinnostuneet seutukumppanit (Pori, Helsingin 
seutu?), koota hankkeelle valtakunnallinen asiantuntija- ja sparrausryhmä sekä tarjota nykytila-
analyysiä korkeakouluharjoittelijan työstettäväksi kesäkaudella 2018.  
 
Hankeen käynnistysvaiheessa kootaan sparraus- ja kehittämistiimi: 

 Yhteistyöseudut ja -kaupungit: Ulla-Kirsikka Vainio, Pori + Tomi Lähteenmäki, Pori, Helsingin 
seutu (?), Tampereen kaupunkiseutu-tiimi 

 Suomen Kuntaliitto, esim. Jenni Airaksinen ja Paavo Taipale 

 Ministeriöedustajat, MAL-ohry ehdottaa: esim. VM Kuntaosasto, YM, OKM, STM, LVM 

 Tutkimus- ja kehitys, esim. Tampereen yliopisto: prof Kalevi Korpela; dosentti Ilari Karppi 
(BEMINE-yhteys), Aalto-yliopisto, prof. Marketta Kyttä; THL Timo Ståhl, johtava asiantuntija, 
tarvittaessa Juha Honkatukia (BEMINE-yhteys) 

 
Myöhemmässä vaiheessa voi tulla mukaan lisäksi muita MAL-verkoston jäsenseutuja ja -kaupun-
keja sekä kansallisen teknisen sektorin kehittämisverkosto KEHTO-foorumin kuntia ja Kuntaliiton 
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verrokkiseutuja. Jokaisella osallistuvalla kaupungilla tai jäsenseudulla voi olla joko kaupunginosit-
tainen tai teemallinen pilotti- tai kokeilualue, jolla mittaristoa voi kehittää ja jossa sitä voi testata 
ja tuloksien jaettavuutta arvioida. 
 

 3.1 Projektin ohjaus, johtaminen, päätöksenteko ja henkilöstö 
 
TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU 
Tampereen kaupunkiseutu toimii HYMY-projektin käynnistävänä koordinaattorina. Projektin ta-
voitteet ovat kaupunkiseudun strategiassa, hyvinvointiympäristön kehittämisohjelmassa ja talous-
arviossa. Tampereen kaupunkiseudun sisäisen asiantuntijaverkoston muodostavat kuntien johta-
vat viranhaltijat sekä tekniseltä että sivistyssektoreilta. Päätöksentekoeliminä toimivat viranhalti-
joista muodostetut asiantuntijatyöryhmät, seudun kuntajohtajien kokous ja seutuhallitus. Näille 
projektin valmistelusta ja esittelystä vastaavat infrapalvelujen kehittämispäällikkö Ritva Asula-Myl-
lynen ja hyvinvointipalvelujen kehittämispäällikkö Satu Kankkonen. 
 
PORIN KAUPUNKI 
 
MAL-VERKOSTO 
HYMY - projekti on keskeinen osa MAL-verkoston toimintaa (valtakunnallinen maankäytön, asumi-
sen ja liikenteen kehittämisverkosto, jota koordinoidaan Tampereen kaupunkiseudulta). Keskeinen 
toimielin on MAL-verkoston ohjausryhmä, jossa ovat edustettuina rahoittajien edustajat ja 7 kau-
punki- tai kaupunkiseutujäsentä (yhteensä 18 vuonna 2018). MAL-verkoston koordinaatiossa työs-
kentelee kolme henkilöä; Tero Piippo, Kati-Jasmin Kosonen ja Heli Suuronen.  
 
OHJAUSRYHMÄ 
HYMY - Hyvinvointiympäristön tietopohjan mallintaminen ja ymmärryksen laajentaminen projek-
tille perustetaan myöhemmässä vaiheessa ohjausryhmä. Sen tehtävänä on hyväksyä kehittämistii-
min laatima tarkempi jatko- ja etenemissuunnitelma, ohjata suunnittelua, laajentaa resurssipohjaa 
ja johtaa tavoitteita verkostomaisesti.  
 

 3.2 Projektin kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma 
 
Ideointi - ja käynnistysvaiheessa 2018 kulut koostuvat valtakunnallisen kehittämistiimin kokoami-
sesta, työpaja- ja workshop toiminnasta, valtakunnallisesta kyselystä hyvinvointimittariston ja hy-
vinvointikertomuksen hyvistä käytännöistä (ei siis itse mallista) sekä korkeakouluharjoittelijan ku-
luista.  
 
Korkeakouluharjoittelijan tehtävänä on läpikäydä kuntien nykyiset hyvinvointikertomukset ja tun-
nistaa niissä keskeisesti käytetyt tietolähteet (mittaristot) sekä asiakirjatyöskentelynä luoda kat-
saus valtakunnallisiin malleihin. Harjoittelijan tehtävänä on edelleen selvittää nykytila-analyysin 
keinoin, miten hyvinvointimittaristoa tulisi kehittää, jotta se tukisi paremmin uuden kunnan tie-
dolla johtamista ja koko tehtäväkentän ymmärrystä. Tästä vaiheesta vastaa MAL-verkosto osoitta-
malla hankkeelle 12 000 euroa v. 2018. 
 
Mukaan lähtevien yhteistyökumppaneiden odotetaan vastaavan työntekijöidensä kuluista (mm. 
työpanos, matka- ja materiaalikulut) vuoden 2018 ideointi- ja käynnistyväiseen osalta.  
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3.3. Projektin riskit ja varautuminen riskeihin 
 Täydennetään myöhemmin projektin edetessä. 

4. Aikataulu ja seuranta 
 
HYMY - Hyvinvointiympäristön tietopohjan mallintaminen ja ymmärryksen laajentaminen projektin 
suunnitteluvaihe kestää vuoden 2018, jonka aikana päätetään jatkotoimenpiteistä. 
 
Käynnistysvaiheessa kootaan mallintamiseen liittyvä Kehittämistiimi (em. Sparrausryhmä), joka ra-
jaa työn sisältöä ja valmistelee jatkotyöskentelyn sekä pilotin laajentamista, myös valtakunnalli-
sesti. Myöhemmässä vaiheessa muodostetaan kansallinen T&K -verkostohanke ja laajempi pilotti-
kokeilu, jolloin toteutusmalli suunnitellaan tarkemmin kiinnostuneiden seutujen kanssa yhteis-
työssä ja sovitaan kehittämistyön omarahoitusosuus, kustannustenjako ja mahdollinen konsul-
tointi- tai tutkimustarve.  
 

4.1. Työn eteneminen  
 
Vuosi 2018 

 projektisuunnitelman esittely MAL-verkoston ohjausryhmälle 7.2.2018 

 kehittämistiimi järjestäytyy pe 9.3.2018 Tampereella 

 Sparraustiimin tapaaminen maaliskuussa 2018 

 harjoittelijahaku helmi-maaliskuu 2018  

 infra- ja hyvinvointipalvelujen yhteinen kehittämispäivä 3.5.18 (Treen kaupunkiseutu) 

 projektin esittely Tampereen kaupunkiseudun kuntajohtajien kokouksessa 15.6.  

 projektin esittely Porissa, pvm? 

 korkeakouluharjoittelija touko-elokuu 2018 

 nykytila-analyysin raportointi elokuun loppu 2018 

 sparrausryhmän workshop ja hankkeen mahdollinen laajentaminen syyskuu 2018 

 

4.2. Raportointi 
 

Hankkeesta raportoidaan vähintään kahdesti vuodessa Kehittämistiimille, MAL-verkoston ohrylle, 
kaupunkiseutujen tarvittaville työryhmille sekä myöhemmin perustettavassa ohjausryhmässä. Kor-
keakouluharjoittelija työstää nykytila-analyysistä word- ja PPT muotoiset raportit ja tarvittaessa 
matriisi tai mindmap tyyppinen kehikko suositeltavaksi mittaristoksi.  

Täydennetään myöhemmin projektin edetessä. 

4.4. Projektin viestintäsuunnitelma 
 

Kehittämistiimi valmistelee. Vastataan mm kuka, mitä, kenelle, miten, koska viestitään. 

5. Tulokset ja tulosten hyödyntäminen   
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HYMY - Hyvinvointiympäristön tietopohjan mallintaminen ja ymmärryksen laajentaminen projektin 
taustalla ovat nykyiset käyttökelpoiset rekisterit, indikaattorit ja tietoaineisto. Niiden lisäksi kehite-
tään ja kootaan mm. tutkimustuloksiin perustuvia uusia vaikuttavia indikaattoreita, joiden avulla 
asuin- ja elinympäristön hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia voidaan paremmin tiedostaa ja tunnis-
taa. Terveellisyyteen ja hyvinvointiin liittyvät tekijät rakennetaan siilojen sijasta kokonaisuudeksi 
kahden vastuusektorin yhteistyönä. Kun saadaan riittävästi tietoa, otetaan se tehokkaasti käyttöön 
ja saadaan aikaan parempia päätöksiä, parempaa ympäristöä ja kuntalaisten hyvinvointi ja kuntien 
elinvoima vahvistuu. Tiedon tuotannossa, jakelussa ja hyödyntämisessä on tavoitteena käyttää di-
gitalisaatiota ja sen luomia uudenlaisia avoimia tapoja. 
 

6. Yhteystiedot 
 

Tampereen kaupunkiseutu:  
Ritva Asula-Myllynen & Satu Kankkonen 
 
MAL-verkosto: 
Tero Piippo & Kati-Jasmin Kosonen 
 
Pori: 
Ulla-Kirsikka Vainio & Tomi Lähteenmäki 
 


