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T Y Ö RY H M Ä T  J A  T Y Ö PA J A N  A I H E E T



1. YLEISESTÄ HYVINVOINTITIEDOSTA 
SENSITIIVISEEN HYVINVOINTITIETOON / 
TIMO STÅHL

• Katri, Heininen, Tampere

• Sari, Välimäki, Jyväskylä

• Mia, Mattila, Orivesi

• Johanna, Riippi, Tampere

• Jussi, Välimäki, TKS

• Heli, Suuronen, MAL-verkosto (sihteeri)



KYSYMYKSET

Sensitiivisyys

• Miten eri väestöryhmien erilaiset lähtökohdat ja tarpeet voitaisiin paremmin ottaa huomioon 

hyvinvointitiedon keräämisessä, analysoinnissa ja hyödyntämisessä? 

• Mistä väestöryhmistä tietoa tarvitaan erityisesti, miten tunnistaminen tehdään?

• Millaista palvelujärjestelmän ulkopuolista tietoa on saatavilla eri väestöryhmistä? Millaista tarvittaisiin?

• Miten konteksti huomioidaan tiedon analysoinnissa ja hyödyntämisessä?

Hyvinvointiparadigma ja elinympäristö

• Miten pahoinvoinnin mittaamisesta siirrytään hyvinvoinnin mittaamiseen (muutenkin kuin kolikon 

kääntöpuolta katsomalla)?

• Millä eri tavoin elinympäristö voi tukea eri väestöryhmien hyvinvointia? Voidaanko elinympäristön 

epäsuoria hyvinvointivaikutuksia luotettavalla tavalla mallintaa? Miten?



2. ELINYMPÄRISTÖN 
HYVINVOINTIVAIKUTUSTEN 
ARVIOIMINEN JA MALLINTAMINEN / 
RITVA ASULA-MYLLYNEN

• Ilari, Karppi, TaY

• Tomi, Lähteenmäki, Pori

• Säde Rytkönen, Kuopio

• Mika Vuori, Tampere

• Tiia Levonmaa, Lempäälä

• Lassi, Hursti, TKS (sihteeri)



KYSYMYKSET

• Hyvinvointia edistävä elinympäristö: Miten elinympäristö voi tukea eri 

väestöryhmien hyvinvointia? Miten fyysisellä ympäristöllä voidaan vaikuttaa ihmisten 

valintoihin?

• Tietopohja: Miten voidaan yhdistää kova ja pehmeä data parhaiten niin, että voidaan 

siirtyä ennakoimaan monialaisesti hyvinvointia edistävää yhdyskuntasuunnittelua, 

toteutusta ja kunnossapitoa? Millaisia asioita ihmisiltä pitäisi kysyä, kun kerätään 

kokemustietoa elinympäristön hyvinvointivaikutuksista?

• Tarkastelun taso: Millä tasolla (kunnanosa, kunta, seutu) rakennetun ympäristön ja 

hyvinvoinnin suhdetta on tarkoituksenmukaista tarkastella ja tietoa tuottaa?



3. KUNNAN HYVINVOINTIJOHTAMISEN JA 
SEUDULLISEN MALPE-TYÖN 
YHTEENSOVITTAMINEN / KAISU KUUSELA

• Tommi, Ruokonen, Pirkkala

• Laura, Ahonen, Jyväskylä

• Leena, Viitasaari, Tampere

• Hanna Murotie, Nokian kaupunki

• Kaisu, Sahamies, TKS (sihteeri)



KYSYMYKSET

• Yhteistyö: Miten saada toimijat sitoutumaan hyvinvoinnin edistämiseen osana 

MALPE-työtä? Tarvitaanko yhteisiä, ylikunnallisia hyvinvointitavoitteita? Mitä 

yhteisten tavoitteiden luominen edellyttäisi?

• Seudun rooli: Mitä hyvinvoinnin ilmiöitä tulisi tarkastella seudullisesti? Mitkä 

olisivat oleellisia seudullisia hyvinvointi-indikaattoreita?

• Kontekstuaalisuus: Miten kuntien, alueiden, naapurustojen erilaisuus tulisi 

huomioida hyvinvoinnin mallintamisessa?



4. KUNNAN HYVINVOINTIJOHTAMINEN 
MONIALAISENA YHTEISTYÖNÄ / 
SATU KANKKONEN

• Pekka Vähäkangas, Kuopio

• Katri Arnivaara, Turku

• Mikko, Komulainen, Lahti

• Kati, Halonen, Kangasala

• Lauri, Savisaari, Tampere

• Mikael, Malkamäki, TKS (sihteeri)



KYSYMYKSET

• Miten johtamisella voidaan tukea eri toimialoja löytämään roolinsa hyvinvointityössä ja 
sitoutumaan hyvinvointityöhön? 

• Onko hyvinvointikertomus nykyisessä muodossaan strategisen hyvinvointijohtamisen 
työväline? Miten kertomus saadaan integroitua paremmin osaksi johtamista ja kunnan 
vuosikelloa?

• Millaista tietoa (mittarit) uuden kunnan roolin mukainen hyvinvointijohtaminen 
tarvitsee? Taaksepäin katsovasta (pahoinvointia mittaavaa) tiedosta kohti eteenpäin 
katsovaa ja pitkän aikavälin hyvinvointivaikutuksia arvioivaa (ennaltaehkäisevää) tietoa?

• Miten eri toimijoiden ja kunnan toimialojen asiantuntemusta ja tietopohjaa 
yhdistämällä voitaisiin luoda ennakoivaa hyvinvointitietoa?


