
                                                                                                 

 

”HYMY” - Hyvinvointiympäristön tietopohjan mallintaminen ja ymmärryksen 

laajentaminen kaupunkiseuduilla-hanke  

 

HYMY - Hyvinvointiympäristön tietopohjan mallintaminen ja ymmärryksen laajentaminen projektin 

ideana on integroida hyvinvointipalvelujen kehittäminen osaksi maankäytön, asumisen, liikenteen ja 

elinkeinojen suunnittelua. Kokonaistarkastelu asettaa johtamiselle ja päätöksenteolle uusia haasteita 

mutta se on uuden kunnan elinvoiman ja hyvinvoinnin lisäämisen välttämätön edellytys. Hyvinvoinnin 

edistäminen erityisesti uuden kunnan näkökulmasta edellyttää monialaista yhteistyötä niin kunta- kuin 

seututasolla. 

 

HYMY hankkeen tavoitteena on tukea hyvinvointinäkökulman huomioimista kaikessa suunnittelussa, 

toteutuksessa, ylläpidossa ja päätöksenteossa. Vahvempi hyvinvointirooli vaatii systemaattista ja 

tietoon perustuvaa mallintamista ja tiedon analysointia. Tavoitteena on vahvistaa 

yhdyskuntasuunnittelun ja terveyden välistä yhteyttä seudullisella tietopohjalla. Tietopohjan 

kehittäminen infra-, liikennejärjestelmä- ja maankäytön suunnittelun sektoreiden kanssa 

kaupunkiseudulla tuo sivistys- ja hyvinvointipalveluiden johtamiseen kaivatun työvälineen. Jotta 

tietopohja palvelisi kuntien johtamista parhaalla mahdollisella tavalla, täytyy myös kehittää tapaa, jolla 

tieto saadaan toimenpiteiksi ja luoda malli toimenpiteistä. Tieto tulee esittää ajankohtaisessa ja 

helposti hyödynnettävässä muodossa eri käyttäjätahot huomioiden (päättäjät, viranhaltijat, 

kuntalaiset). Ilman riittävää ja monipuolista tietotuotantoa tarpeiden ymmärtäminen ja kuntalaisten 

osallistamisensa kehittämistoimiin jää puutteelliseksi. 

 

HYMY hankkeen tehtävänä on kehittää taustalla olevaa tietopohjaa luomalla paremmin uuden kunnan 

roolia palveleva ja ennaltaehkäisevään työhön painottuva hyvinvointimittaristo, missä ovat sekä 

hyvinvoinnin ns. rakennepalveluiden että sivistyspalveluiden näkökulma tasapuolisesti edustettuina. 

Laaja-alaisempi tietopohja palvelee paremmin kuntien johtamista, kun erityisesti kasvavien 

kaupunkiseutujen rooli hyvinvoinnin edistäjänä on muuttumassa mahdollistajasta ennakoivaksi ja 

aktiiviseksi toimijaksi. Ennakointi tarvitsee vahvan tietopohjan. Lopputuloksena on monialainen 

hyvinvointimittaristo ja tiedolla johtamisen malli, jonka avulla yksittäisten kuntien on aiempaa 

helpompaa johtaa toimintaansa ennakoivasti reagoinnin sijaan. 

 

Teema koskettaa valtakunnallisesti useita kaupunkeja, kuntia ja seutuja. Varauduttaessa uuden 

kunnan toimintamalleihin on tarkoituksenmukaista tavoitella yhtä seutua suurempaa 

kehittämisverkostoa. HYMY - projektin koordinoivana vastuuseutuna toimii Tampereen kaupunkiseutu 



(Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti, Ylöjärvi).  Ensi vaiheen 

vertaisryhmäksi on ideoitu Helsingin ja Porin seutua. Jokaisella osallistuvalla kaupungilla tai jäsen-

seudulla on joko kaupunginosittainen tai teemallinen pilotti- tai kokeilualue, jolla mittaristoa voi 

kehittää ja jossa sitä voi testata ja tulokset jaettaisiin näistä laajasti.  

 
Hankeen ideointi- ja käynnistyväisessä kootaan teemaan sopiva valtakunnallinen 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) 

 

MAL-verkoston roolina on koota hankkeeseen sopivat seutukumppanit (Pori, Helsingin seutu), koota 

hankkeelle valtakunnallinen asiantuntija- ja sparrausryhmä sekä tarjota nykytila-analyysiä 

korkeakouluharjoittelijan työstettäväksi kesäkaudella 2018. Korkeakouluharjoittelijan tehtävänä on 

läpikäydä kuntien nykyiset hyvinvointikertomukset ja tunnistaa niissä keskeisesti käytetyt tietolähteet 

(mittaristot) sekä asiakirjatyöskentelynä luoda katsaus valtakunnallisiin malleihin. Harjoittelijan 

tehtävänä on edelleen selvittää nykytila-analyysin keinoin, miten hyvinvointimittaristoa tulisi kehittää, 

jotta se tukisi paremmin uuden kunnan tiedolla johtamista ja koko tehtäväkentän ymmärrystä.  

 

Mukaan lähtevien seutujen odotetaan vastaavan työntekijöidensä kuluista vuoden 2018 ideointi- ja 

käynnistyväiseen osalta. Myöhemmässä vaiheessa hankkeesta muodostetaan kansallinen T&K 

verkostohanke ja laaja pilottikokeilu, jolloin toteutusmalli suunnitellaan tarkemmin kiinnostuneiden 

seutujen kanssa yhteistyössä ja sovitaan omarahoitusosuus, kustannustensako ja mahdollinen 

konsultointi tai tutkimus-tarve.  

 

MAL-verkoston kustannus v. 2018: 12 000 euroa.  

 
 


