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1. Johdanto 
 

1.1 Tutkimuksen tausta 
 

Tämä selvitys käsittelee kuntien oman ja seudullisen tietotuotannon hyödyntämistä 
hyvinvointikertomuksessa ja siten kuntien hyvinvointijohtamisessa.  Selvityksessä tarkastellaan 
hyvinvointijohtamisen prosesseja erityisesti hyvinvointikertomuksen ja tiedolla johtamisen näkökulmasta. 
Aihe on myös erittäin ajankohtainen nyt, kun suuret hallinnolliset reformit muovaavat kunnan roolia. 
Hallinnollisten uudistusten lisäksi kuntien toimintaympäristöä muuttavat globaalit megatrendit kuten 
kaupungistuminen, demografinen muutos ja kestävyyden vaatimus, jotka näkyvät kunnissa ja kaupungeissa 
kasvavina kehittämispaineina. Hyvinvointikertomuksesta tehtävälle tutkimukselle on tarvetta, sillä 
hyvinvointikertomukset ovat vakiinnuttamassa asemaansa hyvinvointijohtamisen työvälineenä (Ahlgren 
2018, 53-54 [Kauppinen, Hätönen 2014, 30]). 
 
Tulevien maakuntien ottaessa järjestämisvastuun sosiaali- ja terveyspalveluista, kuntien tehtäväkentästä ja 
resursseista merkittävä osa siirtyy pois kunnilta. Kunnat ovat silti maakuntauudistuksen jälkeenkin 
avainasemassa hyvinvoinnin edistämisessä ja terveyshaittojen ehkäisemisessä. Kuntalaisten hyvinvoinnin 
edistäminen kytkeytyy lähes kaikkiin kunnan toimintoihin ja se on myös olennaisella tavalla kytköksissä 
kunnan elinvoimaan (Majoinen, Antila 2017.) Kuntalain (410/2015) 1. pykälän 2. momentissa todetaan, että 
kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää palvelut taloudellisesti, 
sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Tulevaisuuden kunnassa hyvinvoinnin edistäminen ja 
elinvoimatehtävä korostuu entisestään. Hyvinvoinnin edistäminen onkin nousemassa entistä vahvemmin 
kuntien strategisiin päämääriin ja tavoitteisiin (Majoinen, Antila 2018.) Samalla tarve nähdä hyvinvoinnin 
edistäminen laaja-alaisesti hallinnon aloja läpileikkaavana kokonaisuutena on yhä tärkeämpää. Yhteisen 
käsityksen luominen siitä, mitä laaja-alainen hyvinvointi pitää sisällään voi kuitenkin olla haastavaa. Tähän 
palataan luvussa 2.2. 
 
Kuntien oman tietotuotannon tarkasteleminen on erityisen mielenkiintoista, sillä se kertoo siitä, mitä 
sellaista hyvinvointitietoa kunnissa on koettu mielekkääksi käyttää, jota valtakunnallisista infopankeista ei 
toistaiseksi löydy. Kiinnostavaa on myös, kuinka paikallista tietopohjaa hyödynnetään tavoitteiden ja 
toimenpiteiden asettamisessa. Seudullinen näkökulma puolestaan on oleellinen, sillä kuntalaisten 
elämänpiiri ja hyvinvointiin vaikuttavat toiminnot eivät rajaudu kuntarajojen mukaan. 
 

1.2 Tutkimuskysymykset ja valitut rajaukset 
 

Tutkimuskysymykset:  

 Millaisia tietolähteitä ja indikaattoreita selvitykseen osallistuvat kunnat käyttävät 
hyvinvointikertomuksissaan valtakunnallisten aineistojen lisäksi? Miten valitut aineistot kuvaavat 
laaja-alaista hyvinvointia ja miten ne vastaavat tulevaisuuden kunnan tietotarpeisiin?  

 Miten nämä aineistot ja indikaattorit ja on valittu hyvinvointikertomukseen?  

 Miten kunnan itse keräämä tieto on johdettu tavoitteisiin ja toimenpiteisiin ja näkyy strategisessa 
työssä? 

 Miten seudullista tietotuotantoa voitaisiin kehittää ja hyödyntää nykyistä paremmin jotta se vastaisi 
kuntien tulevaisuuden tarpeisiin? 

 



 

 

Valitut rajaukset  

Hankkeeseen osallistuvien kuntien indikaattorien tarkastelu on olennainen osa selvitystä, mutta työn 
tarkoituksena ei kuitenkaan ole tehdä kansallisesti yleistettävää kuvausta hyvinvointikertomuksissa 
käytettävistä aineistoista ja indikaattoreista, vaan keskittyä kuvaamaan kohdealueiden kuntia ja erityisesti 
kunkin kunnan omaan tietotuotantoon ja sen käyttöön hyvinvointikertomuksissa sekä seudullisen 
tietotuotannon hyödyntämisen mahdollisuuksiin. Aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu, että kunnat 
käyttävät pääsääntöisesti valtakunnallisia tietolähteitä (kts. luku 2.2.) ja siksi juuri muiden kuin 
valtakunnallisten infopankkien hyvinvointitiedon käytön tarkastelu on kiinnostavaa. Kuten luvussa 1.1 
todettiin, sen voi olettaa kertovan myös sellaisista tietotarpeista, joita ei kansallisissa infopankeissa ole.  

Selvityksessä tarkastellaan hyvinvointikertomuksen laadintaprosessia osana kunnan hyvinvointijohtamista. 
Hyvinvointikertomus ei palvele tarkoitustaan ainoastaan lakisääteisenä tiedonkeruuraporttina, vaan sen 
ottaminen osaksi tietoperustasta hyvinvointijohtamista on oleellista (kts. luku 2.1). Tämän selvityksen 
puitteissa ei kuitenkaan ole mahdollista luoda laaja-alaisesti yleistettävää kuvaa hyvinvointikertomuksista 
strategisen johtamisen välineenä. Strateginen ulottuvuus on kuitenkin kiinnostuksen kohteena siten, että 
pyritään selvittämään, miten seudullinen tai kunnan itse tai keräämä tieto on johdettu tavoitteisiin ja 
toimenpiteisiin. Kuten luvussa 2.2 todetaan, terveydenhuoltolaki velvoittaa kuntia määrittelemään 
hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet ja toimenpiteet paikallisiin olosuhteisiin ja että niiden perusteena on 
käytettävä kuntakohtaisia hyvinvointi- ja terveysosoittimia. Siksi strategisenkaan työskentelyn näkökulmasta 
ei ole yhdentekevää, mitä indikaattoreita hyvinvoinnin mallintamiseksi valitaan. 

Aiheen rajauksessa on otettu huomioon aiempi viimeaikainen tutkimus sekä meneillään olevat 
tutkimushankkeet päällekkäisyyksien välttämiseksi. Tällaisia meneillään olevia selvityksiä ja 
tutkimushankkeita ovat erityisesti Kuntaliiton meneillään olevan SHVK:n indikaattoripankin laajennus selvitys 
ja osana viiden yliopiston ja kahden tutkimuslaitoksen koordinoimaa PROMEQ -hanketta toteutettava 
tutkimus, jonka tarkoituksena on selvittää terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen nykytilaa ja edistämisen 
strategisuutta, tutkia strategiatyötä ja sen tietoperustaisuutta kuntien ja alueiden hallinnossa terveyden ja 
hyvinvoinnin edistämisessä (Syväjärvi, Leinonen 2017).  

 

1.3 Selvityksen tavoitteet ja tarkoitus  
 

Työn tavoite on selvitysraportin muodossa paitsi kartoittaa hankkeeseen osallistuvien kuntien oman ja 
seudullisen tietotuotannon hyödyntämistä, myös esittää, minkälainen prosessi hyvinvointikertomuksen 
tietolähteiden valinta on hyvinvointikertomusta laadittaessa ja miten se heijastuu kunnan hyvinvointia 
edistävään työhön. 

Vertaamalla tuloksia tulevaisuuden kunnan rooleja käsittelevään laajempaan viitekehykseen pyritään 
tunnistamaan tulevaisuuden kehittämistarpeita seudullisessa tiedontuotannossa ja sen hyödyntämisessä. 
Lisäksi pyritään herättämään ajatuksia siitä, miten seudullinen yhteistyö voisi vastata hyvinvointijohtamisen 
haasteisiin paremmin.  

Tämä selvitys on HYMY - Hyvinvointiympäristön tietopohjan mallintaminen ja ymmärryksen laajentaminen -
hankekokonaisuuden ensimmäinen kirjallinen osahanke ja siten sen on tarkoitus luoda syötteitä sen jatkolle. 
Selvitystyön tulosten kautta on tarkoitus tuottaa tietoa, jota voidaan hyödyntää myös tulevissa HYMY 
hankkeissa. HYMY hankekokonaisuuden tavoitteena on väestön terveyden- ja hyvinvoinnin edistäminen, 
kuntarajat ylittävän tietopohjan laajentaminen sekä kuntien yhteistyötä edistävien tietoperusteisen 
hyvinvointijohtamisen menetelmien ja prosessien kehittäminen. 

 



 

 

2. Hyvinvointikertomus hyvinvointijohtamisen välineenä  
 

2.1  Hyvinvointikertomus osana tietoperustaista hyvinvointijohtamista  
 

Kuntien hyvinvointikertomus on kunnan hyvinvointipolitiikkaa ohjaava hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen suunnittelun, seurannan, arvioinnin ja raportoinnin työväline (THL verkkosivut). Laaja 
hyvinvointikertomus valmistellaan kerran valtuustokaudessa ja toimenpiteiden toteutumisesta tulee 
raportoida vuosittain.  

Hyvinvointikertomuksen voi tehdä käyttämällä apuna Kuntaliiton sähköinen hyvinvointikertomus -työkalua, 
jossa on valmiiksi saatavilla hyvinvointi-indikaattoreita valtakunnallisista tilasto- ja indikaattoripankeista. 
Tampereen yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan hyvinvointikertomus tulisi nähdä osana tiedolla 
johtamisen kokonaisuutta. Ideaalitilanteessa sähköinen hyvinvointikertomus toimisi keskeisenä välineenä, 
joka yhdistää talouden, prosessit ja rakenteet sekä auttaisi ottamaan huomioon sekä kuntalaisten että 
kunnan työntekijöiden kokemukset päätöksenteon taustaksi. (Nordin, Koskela 2015.) Tämä on yleistettävissä 
hyvinvointikertomukseen ylipäätään. Koska tässä selvityksessä keskitytään kuntien oman ja seudullisen 
tietotuotannon hyödyntämiseen, käsitellään siinä myös kohdekunnissa mahdollisesti tehtävää henkilöstön ja 
kuntalaisen kokemustiedon hyödyntämistä. Juuri laadullisen tiedon puute hyvinvointikertomuksissa on 
koettu puutteelliseksi (Männistö, Mieskolainen 2015). 

Syväjärvi ja Leinonen (2018) ovat jäsentäneet hyvinvointikertomusta strategiatyössä kypsyysmalliksi 
nimeämänsä analyysin mukaan. Kriteereinä analyysissaan he ovat käyttäneet hyvinvointikertomuksen 
laadintatyön osallisuutta ja laajuutta, eriarvoisuuden huomiointia, määrittelemiensä elämänlaadun 
ulottuvuuksien huomioimista, yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä hyvinvoinnin 
strategista orientaatiota (kuva 1). Tässä selvityksessä keskeisiä mielenkiinnon kohteita ovat oheista jaottelua 
mukaillen hyvinvointikertomuksen laadintatyö, ymmärrys hyvinvoinnista, yhteistyö sekä 
hyvinvointikertomuksen strateginen orientaatio. 

 

 

Kuva 1: Strateginen hyvinvointikertomus kypsyysanalyysin kriteerit. Lähde: Syväjärvi, Leinonen (2015). 

 

Tämän selvityksen raportin teoreettisessa osiossa tullaan esittämään määrittelyt tieto- ja 
hyvinvointijohtamisen käsitteistä ja esittämään erilaisia havainnollistuksia hyvinvointikertomuksen 



 

 

kytkeytymistä niihin. Näin pyritään kuvastamaan aikaisempien tutkimusten havaintoja 
hyvinvointikertomuksen strategisesta ulottuvuudesta, eli hyvinvointikertomustyöstä osana tieto- ja 
hyvinvointijohtamisen kokonaisuutta kunnissa. 

 

2.2 Mitä mitataan, kun mitataan hyvinvointia? 
 

Terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaan hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet ja tavoitteet ja toimenpiteet 
on määriteltävä paikallisiin olosuhteisiin ja että niiden perusteena on käytettävä kuntakohtaisia hyvinvointi- 
ja terveysosoittimia. Laki ei kuitenkaan määrittele tarkasti hyvinvointikertomusten sisältöjä, vaan kunnat 
voivat käyttää parhaaksi katsomiaan indikaattoreita kuvaamaan hyvinvoinnin tilaa ja edistämistä. Länsi- ja 
Sisä-Suomen aluehallintoviraston vuonna 2015 laatiman selvityksen mukaan esimerkiksi Tampereen 
kaupunkiseudun kunnista kaikki olivat käyttäneet laajan kertomuksen valmistamisessa sähköistä 
hyvinvointikertomustyökalua ja siten valmiiksi saatavilla olevia, valtakunnallisia hyvinvointi-indikaattoreita. 
Selvityksen mukaan sen sijaan kuntien omassa tiedontuotannossa oli parantamisen varaa. (Männistö, 
Mieskolainen 2015). Paikallisten erityispiirteiden huomioon ottaminen on tärkeää, sillä kuntien hyvinvointia 
edistävä työ tapahtuu hyvin erilaisissa ympäristöissä, erilaisissa ja erikokoisissa kunnissa ja yli kuntarajojen. 
Siksi juuri kuntien oman ja seudullisen tietotuotannon tarkasteleminen on erityisen mielenkiintoista.   
Hyvinvointikertomuksissa käytetty informaatio on pääasiassa sosiaali- ja terveydenhuollon tuottamaa 
kvantitatiivista tietoa, kun taas laadullisen, kuten kokemustiedon, käyttö on niukkaa (Ahlgren 2018, 5-6 
[Kauppinen, Hätönen 2014].) Myös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston mukaan juuri laadullisen 
tiedon hyödyntämisessä oli kehitettävää (Männistö, Mieskolainen 2015). SOTE-indikaattorit kuvaavat usein 
jo toteutuneita asioita, kuten ihmisten terveydentilaa tai elämäntapoja mittaamishetkellä. Tämän takia 
hyvinvoinnin sijaan mitataankin usein sen puutetta (Zechner 2014, 11.) Sen sijaan tulevaisuuden ennakointia, 
kuten rakennetun ympäristön vaikutuksia hyvinvointiin tai haittoja ennaltaehkäisevää hyvinvointityötä, 
mitataan vähemmän. Yksi hyvinvointikertomuksien laadinnan haaste onkin, että hyvinvointi nähdään osana 
sosiaali- ja terveyssektoria eikä toisin päin (Majoinen, Antila 2018, 12.) Jotta hyvinvointikertomus vastaisi 
paremmin tulevaisuuden kunnan rooleihin, tulisi sen kuvastaa hyvinvoinnin edistämistä laaja-alaisesti 
hallinnon rajat ylittävänä toimintana, sillä kunnan toimintaan liittyy oleellisesti hyvinvoinnin edellytysten 
tarjoaminen sektoreita läpileikkaavasti. Siihen liittyvät niin asumisen, maankäytön ja liikenteen ratkaisut kuin 
sivistyspalveluiden ja harrastustoiminnan ja -mahdollisuuksien tarjoaminen sekä monet muut kunnan 
toiminnot.  

Seurantamittareiden asettaminen ei kuitenkaan ole yksinkertaista. Indikaattorien valinta edellyttää ensinäkin 
hyvinvoinnin määrittelyä. Haastattelututkimuksissa on käynyt ilmi, että kunnan viranhaltijoilla saattaa olla 
erilaisia käsityksiä siitä, mitä hyvinvointi on (Perttilä et al. 2004; Syväjärvi, Leinonen 2018.) Ilman jaettua 
hyvinvointikäsitystä hyvinvointia mallintavien indikaattorien määrittely on erityisen vaikeaa. Eri näkökulmien 
esiin nostamiseen liittyy poliittista päätöksentekoa ja valtakamppailua (Zechner, 2014, 10). Myös valmiissa 
indikaattoripankissa olevat indikaattorit voivat ohjata tietynlaiseen hyvinvoinnin määrittelyyn (Zechner 2014, 
10). Hyvinvointi on lopulta yksilön subjektiivinen kokemus ja siihen vaikuttavat monet eri elämän osa-alueet, 
joihin myös kunta toiminnallaan voi vaikuttaa mm. elinympäristö, palvelut ja sivistystoimi.  

Tarve hyvinvoinnin laaja-alaisemmalle mallintamiselle hyvinvointikertomuksissa on siis olemassa, mutta sen 
mallintaminen on haastavaa juuri sen moniuloitteisuuden vuoksi (Majonen, Antila 2018, 12). Tämän takia on 
erityisen kiinnostavaa selvittää, minkälainen prosessi hyvinvointi-indikaattoreiden valinta ja tavoitteiden ja 
toimenpiteiden asettamisen kunnissa on. Siihen tullaan paneutumaan tässä selvityksessä. 

Selvityksessä pyritään myös tarkastelemaan, kuinka hyvinvointikertomuksissa käytetyt aineistot kuvaavat 
laaja-alaista hyvinvointia. Tämän selvityksen raportin teoreettisessa osiossa tullaan myös esittelemään 
erilaisia hyvinvoinnin määrittelyitä ja peilaamaan hyvinvointikertomuksissa käytettyjen indikaattorien laaja-
alaisuutta suhteessa niihin. Menetelmiin palataan tarkemmin luvussa 3.2. 



 

 

3. Aineisto ja tutkimusmenetelmät 
 
 

3.1 Aineisto 
 
Selvityksessä analysoidaan sekä kirjallista aineistoa että haastatteluaineistoa. 
 
Pääasiallinen kirjallinen aineisto on selvitykseen osallistuvien kuntien hyvinvointikertomukset. Tällä hetkellä 
mukana selvityksessä ovat Pori, Tampere ja Tampereen kaupunkiseudun kunnat (Nokia, Ylöjärvi, Kangasala, 
Lempäälä, Pirkkala, Orivesi, Vesilahti). 
 
Hyvinvointikertomusten analysoinnin lisäksi tarkoituksena on haastatella kuntien 
hyvinvointikoordinaattoreita sekä hyvinvointi- ja elinvoimajohtamisesta vastaavia viranhaltijoita.  
 
 

3.2 Menetelmät 
 
Aineiston luonteen takia sitä analysoidaan laadullisen tutkimuksen menetelmin. 
 
Kirjallista aineistoa eli kuntien hyvinvointikertomuksia analysoimalla haetaan vastausta 
tutkimuskysymykseen: Millaisia tietolähteitä ja indikaattoreita HYMY hankkeeseen osallistuvat kunnat 
käyttävät valtakunnallisten aineistojen lisäksi? Asiakirja-analysoinnin keinoin tunnistetaan 
hyvinvointikertomuksista kuntien käyttämät omat ja seudulliset tietolähteet ja ne luokitellaan teemoittain 
käyttäen apuna mm. Kuntaliiton Kuntalaisen hyvinvoinnin edistäminen tulevaisuuden kunnassa -jaottelua 
(kts. liite 1) kokonaiskuvan muodostamiseksi. Hyvinvointikertomusten analysointi palvelee myös 
haastatteluosuutta taustatyönä tutkimushaastatteluille.  
 
Tutkimushaastatteluiden tarkoituksena on pureutua sellaiseen kokemusperäiseen tietoon, jota ei voida 
johtaa suoraan hyvinvointikertomuksista, kuten hyvinvointikertomuksen laadinnan prosessiin ja tavoitteiden 
asetteluun. Tarkoituksena on tehdä kahdenlaisia haastatteluja: ryhmähaastattelu ja yksilöhaastatteluja. 
Haastattelut nauhoitetaan ja litteroidaan analyysivaihetta varten. 
 

 Ryhmähaastattelu: hankkeeseen osallistuvien kuntien hyvinvointikoordinaattoreille järjestetään 
ryhmähaastattelu (niiden osalta, jotka eivät pääse paikalle ryhmähaastattelun lisäksi 
yksilöhaastatteluja) jota analysoimalla pyritään saamaan tietoa hyvinvointityöryhmien 
työskentelystä ja selvittämään, miten tutkimuskysymykset: Millä perusteilla hyvinvointikertomusten 
aineistot ja indikaattorit ja on valittu?, Miten kuntien käyttämät omat ja seudulliset tietolähteet 
vastaavat tulevaisuuden kunnan tarpeisiin? ja Miten seudullista tietotuotantoa voitaisiin kehittää ja 
hyödyntää nykyistä paremmin jotta se vastaisi kuntien tulevaisuuden tarpeisiin? näyttäytyvät 
hyvinvointikoordinaattoreille. 

 

 Yksilöhaastattelut: Hyvinvointikoordinaattorien lisäksi haastatellaan kunnan muita hyvinvointi- ja 
elinvoimatyöstä vastaavia viranhaltijoita. Näiden haastattelujen avulla pyritään selvittämään heidän 
näkemyksiään tutkimuskysymyksistä: Miten kunnan keräämä tieto on johdettu tavoitteisiin ja 
toimenpiteisiin ja näkyy strategisessa työssä?, Miten kuntien käyttämät omat ja seudulliset 
tietolähteet vastaavat tulevaisuuden kunnan tarpeisiin? ja Miten seudullista tietotuotantoa voitaisiin 
kehittää ja hyödyntää nykyistä paremmin jotta se vastaisi kuntien tulevaisuuden tarpeisiin? 
Haastattelut toteutetaan puolistrukturoituina teemahaastatteluina. 

 
 



 

 

Analyysivaiheessa niin asiakirja- kuin haastatteluaineistoja peilataan tulevaisuuden kunnan rooleja koskeviin 
tematisointeihin (Kuntaliitto) ja aihetta koskevaan tutkimukseen. Siinä haetaan vastauksia 
tutkimuskysymyksiin Miten kuntien käyttämät omat ja seudulliset tietolähteet vastaavat tulevaisuuden 
kunnan tarpeisiin? ja Miten seudullista tietotuotantoa voitaisiin kehittää ja hyödyntää nykyistä paremmin 
jotta se vastaisi kuntien tulevaisuuden tarpeisiin? 

Alustavia tuloksia esitellään kommentoitavaksi HYMY työpajassa elokuussa. Doodle-kysely työpajan 
ajankohdasta on lähetetty Sparrausryhmän jäsenille 23.5 ja siihen odotetaan vastauksia työpajan ajankohdan 
sopimiseksi. Työpajaan on tarkoitus saada mukaan myös sellaisten kuntien edustajia, jotka eivät ole vielä 
osallistuneet selvitykseen. Fokusryhmäkäsittelyllä on siis mahdollista testata alustavien tulosten resonointia 
kohderyhmässä ja voidaan näin parantaa selvityksen reliabiliteettia.  

 

  

  



 

 

4. Aikataulu ja työsuunnitelma 
 

Selvitystyö tehdään neljän kuukauden mittaisen harjoittelujakson aikana välillä 15.5.2018–15.9.2018.  

Alustava aikataulu: 

toukokuu: (15.5 alkaen) 

- Hyvinvointikertomuksiin, aikaisempaan tutkimukseen ja meneillään oleviin 
tutkimushankkeisiin tutustuminen. 

- Työn suunnittelu, aiheen rajaaminen ja työsuunnitelman kirjoittaminen 
- Ensimmäinen versio tutkimussuunnitelmasta lähetetty 24.5. Kommenttien perusteella 

avarrettu rajausta: hyvinvointikertomuksen laadintaprosessin lisäksi strateginen 
ulottuvuus tutkimuskysymyksiin ja  hyvinvointityöryhmien koordinaattorien ja muiden 
jäsenten haastattelujen sijaan hyvinvointikoordinaattorit ryhmähaastattelu ja lisäksi 
palvelu-, elinkeino yms. johtajien haastattelut 

-  Muokattu versio tutkimussuunnitelmasta Sparrausryhmälle 29.5. Muokkaaminen 
kommenttien perusteella.  

- hyvinvointikoordinaattorien kontaktointi 

kesäkuu: 

- Yksilöhaastattelujen sopiminen 
- Haastattelurunkojen suunnittelu ja lähettäminen sparrausryhmälle kommentoitavaksi, 

kommenttien perusteella muokkaaminen 
- Ryhmähaastattelu hyvinvointikoordinaattoreille  
- yksilöhaastattelujen toteutus (jatkuu heinäkuussa) 
- haastattelujen litterointi 
- Hyvinvointikertomusten läpikäynti ja niissä käytettyjen aineistojen ja indikaattoreiden 

systemaattinen kartoittaminen, teemoittelu (esimerkiksi Kuntaliiton luokittelun mukaan, 
kts. liite 1) ja kirjallinen raportointi  

- Aikaisempaan tutkimukseen perustuvan käsitteellisen viitekehyksen kirjoittaminen. Mm. 
hyvinvoinnin eri määritelmät. Miten käytetyt indikaattorit suhteutuvat niihin? 

heinäkuu: 

- Loppujen haastattelujen toteuttaminen ja litterointi 
- haastatteluaineiston analysointi 
- Tulevaisuuden kunnan roolien mallinnuksiin pohjautuvan viitekehyksen kirjoittamien, 

johon hankkeeseen osallistuvien kuntien hyvinvointikertomuksissa käytettyjä 
indikaattoreita ja haastatteluaineistoa peilataan. Käytetään mm. Kuntaliiton määritelmiä. 

elokuu: 

- Loppuraportin kirjoittaminen 
- Alustavien tulosten esittely ja etenemisraportti 

syyskuu (15.9 asti) 

- Workshopiin valmistautumien: Ennakkotehtävä/ kysely alustavien tulosten perusteella? 
- Loppuraportin työstäminen workshopin pohjalta 
- Raportin viimeistely 
- PowerPoint tms. visuaalinen tiivistelmä selvityksestä laadinta 

 



 

 

 
Etenemisraportit 
 
Selvitystyötä tehdään Tampereen kaupunkiseudun tiloissa 15.5.2018-15.9.2018 välisenä aikana. Työn 
etenemistä seurataan työn ohessa sekä sovitusti ennalta sovituissa palavereissa. Alustavia tuloksia ja työn 
etenemistä käydään läpi MAL HYMY sparrausryhmän kanssa elokuun alussa vapaamuotoisessa kokouksessa 
(tarkempaa aikaa ei vielä sovittu, kuitenkin ennen HYMY-työpajaa), 16.8 Hyvinvointipalveluiden työryhmän 
kokouksessa sekä muissa sovittavissa tilaisuuksissa. Alustavat tulokset esitellään ja myös HYMY työpajassa.  

Projektia koskevat sopimukset 
 
Harjoittelija on allekirjoittanut neljän kuukauden mittaisen työsopimuksen. Työpaikka tekee  
harjoittelusopimuksen Tampereen yliopiston kanssa. Projektin lopputuotteena työstetään selvitysraportti ja 
PowerPoint yhteenveto. 
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