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HYVINVOINNIN SEURAAVA ERÄ - Ihanteet, visio ja ratkaisu (Sitra 
1/2018 Elina Kiiski Kataja ja Paula Laine Sitra,
Julia Jousilahti ja Aleksi Neuvonen Demos Helsinki)

RATKAISUJA: EDISTYKSELLINEN HALLINTO 

JA JOHTAMINEN

- Uudistuva ihmiskeskeinen hallinto

- ”Hallintokoneiston pitää olla entistä  joustavampi 

- Hallintoa tulisi johtaa strategisesti ja tietoon perustuen. 

- Yhteistyötä  on kyettävä tekemään

yli hallintorajojen, yhdessä sidosryhmien

ja kansalaisten kanssa.

2. ratkaisu FIKSUMPI MITTAAMINEN = > 
”Strategisen johtamisen työkaluiksi on 

saatava nykyistä huomattavasti 

fiksumpia ja laajempia mittaristoja, 

jotka mittaavat edistystä ja hyvinvointia nykyistä 

laajemmin.”



MAL-VERKOSTON TOIMINNAN KULMAKIVET

JOUSTAVA MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU JA 
MUUNTUVA 

YHDYSKUNTARAKENNE 

PALVELUJEN DIGITALISAATIO

DIGILOIKKA JA ÄLYKKÄÄT 
LIIKENNEJÄRJESTELMÄT

Toiminnot jäsentyvät 
kolmen kokonaisuuden 
kautta:

1. MAL-verkoston 
perustoiminta 

2. TEMin Alueelliset 
innovaatiot ja 
kokeilut 
toteutukseen sekä

3. Aalto konsortion 
Bemine – hanke 
(STN 
Kaupungistumisen 
dynamiikkaohjelma)

HUOM. HYMY-hankkeen keskeinen tavoite: ”integroida hyvinvointipalvelujen kehittäminen 
osaksi maankäytön, asumisen, liikenteen ja elinkeinojen suunnittelua”



Hyvinvoiva kuntalainen + hyvinvointia rakentava 
elinympäristö = elinvoima



HYMY Hyvinvointiympäristön tietopohjan mallintaminen ja ymmärryksen 
laajentaminen –hankkeen idea

• Hankkeen tausta liittyy Tampereen kaupunkiseudun Hyvinvointiympäristön 
kehittämisohjelman 2017 – 2020 toteuttamiseen.

• Ideana on integroida hyvinvointipalvelujen johtaminen ja kehittäminen vielä 
paremmin osaksi maankäytön, asumisen, liikenteen ja elinkeinojen suunnittelua. 

• Hyvinvoinnin edistäminen erityisesti uuden kunnan näkökulmasta edellyttää 
monialaista yhteistyötä niin kunta- kuin seututasolla.

• Monialaisessa yhteistyössä onnistuminen on uuden kunnan elinvoiman ja 
hyvinvoinnin lisäämisen välttämätön edellytys tulevaisuudessa.

• HYMY -hanke on pilotti ja avaus uuden kunnan roolin mukaiseen strategisen ja 
ennaltaehkäisevään toimintaan tähtäävän tietojohtamisen kehittämiseen. 

Strateginen

Taktinen

Operatiivinen

Ennaltaehkäisevien 
toimenpiteiden
suunnittelussa tarvitaan tietoa 
panosten pitkän
aikavälin vaikutuksista.

Laaja 
hyvinvointikertomus

Kunnan TP

Palvelu-
kohtainen 

tietotuotanto



Hankkeen tavoite

• Tavoitteena on tukea hyvinvointinäkökulman huomioimista kaikessa 
suunnittelussa, päätöksenteossa, toteutuksessa ja ylläpidossa.

• Tavoitteena luoda uuden kunnan roolia palveleva ja ennaltaehkäisevään 
työhön painottuvaa hyvinvointitietoa, joka palvelisi paremmin kuntien 
johtamista, erityisesti kun kasvavien kaupunkiseutujen rooli muuttumassa 
mahdollistajasta ennakoivaksi ja aktiiviseksi toimijaksi. Vahvempi 
hyvinvointirooli vaatii systemaattista ja tietoon perustuvaa mallintamista ja 
tiedon analysointia. 

Tiedon 
tunnistaminen ja 

kerääminen

Tiedon yhdistely 
ja yhteyksien 

tunnistaminen 
(analysointi)

Tiedon 
pelkistäminen ja 

visualisointi

Tiedon saaminen 
osaksi 

päätöksentekoa 
ja johtamista

Älykäs ja 
ennakoiva 
toiminta



HYMY- hyvinvointiympäristön tietopohjan 

mallintaminen ja hyvinvointijohtamisen 

kehittäminen- verkostohanke 2019-2021

THL:n Terveyden edistämisen määräraha

hankehaku 15.6.2018 

Hyvinvointi- ja yhdyskuntasuunnittelun integroiminen tulevaisuuden 
elinvoimakunnan tietojohtamiseen



HYMY- Hyvinvointiympäristön tietopohjan 

mallintaminen ja hyvinvointijohtamisen kehittäminen-

verkostohanke 2019-2021

▹ Hanke pyrkii vastaamaan hyvinvointityössä aiemmin 

havaittuihin haasteisiin

▹ Hanke pitää sisällään indikaattorien kehittämisen-, tiedon 

laadun kehittämisen ja hyvinvointijohtamisen prosessien 

kehittämisen näkökulmat

▹ Tietopohjan laajentaminen palvelee hankkeessa kuntien 

hyvinvointijohtamisen kehittämistä kohti strategista, 

proaktiivista ja tulevaisuuteen katsovaa tietojohtamisen 

mallia, hyvinvointijohtamisen integroimista tiiviimmin osaksi 

seudullista MALPE-suunnittelua ja tulevaisuuden 

elinvoimakunnan tietojohtamista. Samalla luomme edellytyksiä 

kuntalaisten osallisuudelle, kuntayhteistyölle sekä kuntien ja 

maakuntien kestävälle kasvulle. 
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Verkostohankkeen 

kokoonpano

Isäntäkuntana 

Tampereen 

kaupunkiseudun 

kuntayhtymä

-Tampere, Pirkkala, 

Lempäälä, 

Kangasala, Ylöjärvi, 

Nokia, Vesilahti ja 

Orivesi

-Hankkeen 

hallinnointi

Varsinaiset jäsenet:

Kunnat/kaupunkiseudut: 

Tampereen 

kaupunkiseutu, 

Jyväskylä, Kuopio

-MAL-verkosto: Alusta 

sidosryhmä- ja 

verkostoyhteistyölle, 

yhteistyöverkoston 

kokoaminen, 

tapahtumien 

järjestäminen, hyvien 

käytäntöjen jakaminen

Yhteistyö- ja 

asiantuntijajäsenet

-Kuntaliitto, THL, 

Yliopistot, 

Pirkanmaan 

maakuntavalmistelun 

hyvinvoinnin- ja 

terveyden 

edistämisen 

työryhmä
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Aikataulu
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Hankkeen 
valmistelu 
kevät 2018

Terveyden 
edistämisen 

määrärahahaku ja 
järjestäytyminen 
kesäkuu 2018

Päätös 
rahoituksesta 

tammikuu 2019

Indikaattorien 
kehittäminen 
2019-2020

Vaikutusten 
ennakkoarvioinnin 
kehittäminen 2019-

2020

Hyvinvointijohta-
misen

kehittäminen 
2019-2020

Tietopohjan 
kehittäminen 
2019-2020

Laaja 
hyvinvointikertomus 

syksy 2020. Päätelmien 
teko ja toimenpide-

ehdotukset seuraavalle 
valtuustolle

Päätöksenteon 
painopisteiden, tavoitteiden 

ja toimenpiteiden 
määrittäminen kunnissa 

alkuvuonna 2021

Tulosten ja hyvien 
käytäntöjen 

jakaminen 2021




