
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



“
▹ Hanke on avaus uuden kunnan roolin 

mukaisen tietojohtamisen ja kuntarajat 
ylittävän, suurimmilla kaupunkiseuduilla 
seudullisen tietopohjan kehittämiseen. 

Verkostohankkeen tavoitteena on 
väestön terveyden- ja hyvinvoinnin 

edistäminen ja hyvinvointi ja 
terveyserojen kaventaminen 

kehittämällä kuntien 
hyvinvointijohtamisen tiedollista taustaa 

ja tukemalla kuntien 
hyvinvointijohtamisen kehittämistyötä. 
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▹ ”Kehitämme hankkeessa kuntien 
strategisen tietojohtamisen 
valmiuksia ja luomme edellytyksiä 
kuntalaisten osallisuudelle sekä 
kuntien väliselle yhteistyölle 
väestön hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämistyössä”.
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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. Hankkeessa on ylikunnallinen/seudullinen hyvinvointityön 
ja MALPE-suunnittelun kehittämisen aspektit

▹ ”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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Prosessi

5
Hyvinvointi-

indikaattorien 
kehittäminen

Tiedon laadun ja 
hyvinvoinnin 

tietojohtamisen 
menetelmien 
kehittäminen

Hyvinvoinnin 
tietojohtamisen 

prosessien 
kehittäminen



1.
Taustaa

Hankkeen tarve



Hyvinvointia edistävän elinympäristön tietopohja. Mukaillen: Sairinen et al. (2006, 13): 

Taulukko 1: Terveyshaittoja vähentävän ja terveyttä edistävän suunnittelun ominaispiirteet.  ja 

Korpela ym. (2001). Kaisu Sahamiehen esitys 31.8.2018.



• Hyvinvointi-indikaattorit kuvaavat väestön terveyden nykytilaa ja 
mennyttä aikaa (sairastavuusindikaattorit) 

Kehitetään mittareja jotka indikoivat paremmin väestön 
hyvinvoinnin ja terveyden kehittymistä esim. ennaltaehkäisevää 
hyvinvointityötä indikoivat mittarit 

• Hyvinvointikertomusten mittarit ”yleisiä”, johdettu usein suoraan 
alueellisesta hyvinvointikertomuksesta ja SHK:sta vs. kontekstuaalinen
kuntakohtainen hyvinvointitieto ja sensitiivinen, eri väestöryhmien arjen 
toimintakykyä kuvaavat mittarit  

Kehitetään sensitiivisiä  ja eri väestöryhmien arjen toimintakykyä 
kuvaavia mittareja sekä kontekstuaalisia, kuntien erityispiirteet ja 
haasteet huomioivia mittareja

Indikaattorien kehittäminen
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HYMY-sparrausryhmä; Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuntajohdossa – TEA 2017, Timo Ståhl THL; Kankkonen 2018 & Sahamies 2018



• Hyvinvoinnin mittaaminen keskittynyt ympäristöturvallisuuteen- ja 
terveellisyyteen & väestön sairastavuutta kuvaaviin SOTE-
indikaattoreihin 

Kehitetään rakennetun ympäristön mittareja

• Ylikunnallisia/seudullisia indikaattoreita on liian vähän. Seudullisen 
hyvinvointityön tilannekuvan hahmottaminen ja hyvinvointityön 
integroiminen osaksi seudullista MALPE työtä hankalaa. Kunnilla ei 
vertailtavaa tietoa oman tilannekuvan hahmottamiseen verrattuna 
muihin kuntiin 

Tunnistetaan oleelliset seudulliset/ylikunnalliset mittarit ja 
kehitetään näiden mittarien taustalla olevan tiedon laatua

Indikaattorien kehittäminen
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HYMY-sparrausryhmä; Kankkonen 2018 & Sahamies 2018



Tiedon laadun kehittäminen ja standardoiminen oleellisiksi 
tunnistettujen ylikunnallisten indikaattorien osalta

Tiedon avoimuuden lisääminen vertailutiedon saamiseksi ja kuntien 
välisen yhteistyön edistämiseksi 

Tiedon analysoimisen ja esittämisen kehittäminen

”Hanke ei ole ICT-hanke, mutta sillä on vahva yhteys 
kunnallisten/ylikunnallisten tietoalustojen ja niiden tietopohjan 

kehittämiseen”

Tiedon laadun ja tietopohjan 
kehittäminen
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Kankkonen 2018 & Sahamies 2018



▹ Hyvinvointikertomusten tieto ei aina välity kunnan strategiseen 
johtamiseen ja konkreettisiksi kehittämistoimiksi. Monialainen yhteistyö ja 
kokonaisvaltainen näkemys ei aina toteudu. 

▹ Hyvinvointitiedon integroiminen osaksi ylikunnallista/seudullista MALPE 
työtä ei aina toteudu

Vaikutusten ennakkoarvioinnin kehittäminen. Se huomioi eri 
väestöryhmät ja ylikunnallisen hyvinvointityön

Hyvinvointijohtamisen prosessin kehittäminen, jotta hyvinvointitieto 
ohjaa päätöksentekoa

”Tavoitteena on ennakoiva, kuntarajat ylittävä hyvinvointijohtaminen ja 
hyvinvointijohtamisen integroiminen tiiviimmin osaksi kuntien talous- ja 

toimintasuunnitelmaa ja ylikunnallista MALPE-suunnittelua”

Hyvinvointijohtamisen 
kehittäminen
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Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuntajohdossa – TEA 2017, Timo Ståhl THL; Kankkonen 2018 & Sahamies 2018



2.
Verkostohankkeen 

kokoonpano
Tilanne 08/2018



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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“
▹ Hankkeen välittömään vaikutuspiiriin 

kuuluu liki 640 000 asukasta*. MAL-
verkoston 18 jäsenkunnan ja 

kaupunkiseutujen kautta hanke saa lisää 
merkittävää valtakunnallista 

vaikuttavuutta

14 *Tilanne 08/2018



3.
Aikataulu, 
rahoitus, 
toteutus
Miten edetään?



Alustavaa suunnitelmaa

▹ 2 työpajaa kussakin verkostohankkeen jäsenkaupungissa mittarien, 
vaikutusten ennakkoarvioinnin, tietopohjan kehittämisen ja 
hyvinvointijohtamisen kehittämisen teemoissa – Kaupungit saavat itse 
määritellä mihin haluavat keskittyä 

▹ Kuntakohtaiset hyvinvointijohtamisen ja tietopohjan tilanne analyysit ja 
kehittämisehdotukset, paikkatietoanalyysit

▹ Yliopistoyhteistyö ja asiantuntijaorganisaatioiden yhteistyö mittarien ja 
hyvinvointijohtamisen kehittämisessä

▹ Sparrausapua, vertaisoppimista, kokeiluja ja kehittämisen resursseja 
kunnissa tapahtuvaan hyvinvointityöhön

▹ Hankkeen aloitus- ja lopetusseminaarit, sekä seminaareja/webinaareja
hankkeen aikana

▹ Sivustot viestintään ja vuorovaikutukseen

Toteutustapa
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Rahoitus
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▹ THL:n terveyden edistämisen määrärahan omavastuuosuus 
vaihtelee hankkeittain, mutta haettavissa on realistisesti 
2,5 vuoden hankkeelle 250 000-300 000 euroa 
omavastuuosuuden ollessa arviolta 10-15%  Haettu 
summa n. 344 000 euroa, omarahoitusosuuden ollessa n. 44 
000 euroa  hankkeen kokonaisarvo n.388 000euroa

▹ Omarahoitus 44 000 jyvitetään sopimuksen mukaisesti 
verkostohankkeen jäsenille



Aikataulu

18

▹ Verkoston ensimmäisten jäsenten kokoaminen ja verkoston 
jäsenten kirjallinen suostumus toukokuu 2018- kesäkuu 2018

▹ THL:n terveyden edistämisen määrärahojen hankehaku päättynyt 
15.6.2018

▹ 31.8.2018 HYMY-sparrausryhmän kolmas tapaaminen ja työpaja 
syötteiden saaminen

▹ Elo-syyskuu: Verkoston mahdollinen täydentäminen, hakuprosessin 
seuranta

▹ Lopullinen tieto THL:n rahoituspäätöksestä tammikuussa 2019

▹ Verkostohankkeen kokonaiskesto: 2,5 vuotta (1.1.2019-
30.6.2021)

▹ Tavoitteena saada uutta tietoa ja vaikuttavia tuloksia 
kuntien seuraavan laajan hyvinvointikertomuksen laadintaan 
syksyllä 2020



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



Kiitos!😉
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