
”HYMY” Hyvinvointiympäristön tietopohjan mallintaminen 
ja ymmärryksen laajentaminen kaupunkiseuduilla -hanke 



Tiivistys tutkimussuunnitelmasta 28.5.2017

Osana HYMY –hankekokonaisuutta toteutetaan 
kesällä 2018 korkeakouluharjoittelutyönä selvitys:

Kuntien oman ja seudullisen 
tietotuotannon hyödyntäminen 
kuntien hyvinvointikertomuksissa 
ja hyvinvointijohtamisessa



Taustalla…

1: Majoinen, Antila 2018
2: Zechner 2014
3: Männistö, Mieskolainen 2015

• Kuntien muuttuva rooli: Tulevaisuuden kunnassa hyvinvoinnin edistäminen ja 
elinvoimatehtävä korostuu entisestään.  Hyvinvoinnin edistäminen nousemassa 
entistä vahvemmin kuntien strategisiin päämääriin ja tavoitteisiin1

• Haaste: hyvinvointi nähdään usein kapeasti vain osana sosiaali- ja 
terveyssektoria, tarve laaja-alaisemmalle ymmärrykselle1

• SOTE-indikaattorit usein ”pahoinvointimittareita” ja kuvaavat jo toteutuneita 
asioita2

• Kuntien omassa tiedontuotannossa ja laadullisen tiedon hyödyntämisessä 
parantamisen varaa3



Tutkimuskysymykset

Indikaattorit:
Millaisia tietolähteitä ja indikaattoreita selvitykseen osallistuvat kunnat käyttävät
hyvinvointikertomuksissaan valtakunnallisten aineistojen lisäksi?

?

?

?

Tulevaisuus
Miten valitut aineistot kuvaavat laaja-alaista hyvinvointia ja miten ne vastaavat
tulevaisuuden kunnan tietotarpeisiin? Miten seudullista tietotuotantoa voitaisiin
kehittää ja hyödyntää nykyistä paremmin jotta se vastaisi kuntien tulevaisuuden
tarpeisiin?

?

Strateginen ulottuvuus
Miten tieto on johdettu tavoitteisiin ja toimenpiteisiin ja näkyy strategisessa
työssä?

Prosessi
Miten nämä aineistot ja indikaattorit ja on valittu hyvinvointikertomukseen?



Aineisto ja menetelmät

• Asiakirja-analyysi: Hyvinvointikertomukset 

• Ryhmähaastattelu: Hankkeeseen 

osallistuvien kuntien 

hyvinvointikoordinaattorit. 

• Yksilöhaastattelut: Muita hyvinvointi- ja 

elinvoimatyöstä vastaavia viranhaltijoita.

indikaattorit

prosessi

strateginen 
ulottuvuus
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Tutkimuskysymykset, joihin pyritään 
vastaamaan:



Selvityksen tavoite 

Selvityksen tarkoituksena on
• kartoittaa hankkeeseen osallistuvien kuntien oman ja seudullisen

tietotuotannon hyödyntämistä sekä
• esittää, minkälainen prosessi hyvinvointikertomuksen tietolähteiden

valinta on hyvinvointikertomusta laadittaessa ja
• miten se heijastuu tavoitteiden ja toimenpiteiden asetteluun, siis

kunnan hyvinvointia edistävään työhön.

• Vertaamalla tuloksia tulevaisuuden kunnan rooleja käsittelevään
laajempaan viitekehykseen pyritään tunnistamaan tulevaisuuden
kehittämistarpeita seudullisessa tiedontuotannossa ja sen
hyödyntämisessä.



Aikataulu 

• Kesäkuu:
- Indikaattorien systemaattinen analyysi ja teemoittelu
- Haastattelurunkojen suunnittelu ja muokkaaminen kommenttien perusteella 
- Hyvinvointikoordinaattorien ryhmähaastattelu & yksilöhaastattelut toteutus ja litterointi

• Heinäkuu
- yksilöhaastattelut toteutus ja litterointi
- aineiston analyysi

• Elokuu
- Loppuraportin kirjoittaminen
- Alustavien tulosten esittely ja etenemisraportti

• Syyskuu
- Loppuraportin työstäminen workshopin pohjalta
- Raportin viimeistely

Toteutus 15.5 – 15.9.2018



Yhteystietoni:

korkeakouluharjoittelija

Kaisu Sahamies

kaisu.sahamies@tampereenseutu.fi

puh. 044 4863016
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