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Taustalla

• Tulevaisuuden kunnan rooli ja tehtävät 
muuttuvat, kun sosiaali- ja terveyspalvelut 
siirtyvät lähivuosina maakuntien vastuulle.

• Kunnalla säilyy vastuu kunnan asukkaiden 
hyvinvoinnin edistämisestä, joten kunta 
huolehtii jatkossakin muun muassa teknisten 
palveluiden, liikunta- ja nuorisotoimen sekä 
koulutus- ja kulttuuripalveluiden vastuulla 
olevasta kunnan asukkaiden hyvinvoinnin 
edistämisestä. (Sosiaalihuoltolain mukainen 
hyvinvoinnin edistäminen ja 
terveydenhuoltolain mukainen terveyden 
edistäminen ovat maakunnan vastuulla).



Kunnan rooli hyvinvoinnin edistämisessä?
• Hyvinvoinnin edistämiselle ei ole olemassa täsmällistä määritelmää. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -ilmiötä tarkastellaan useasta 

eri näkökulmasta, jolloin syntyy tarkastelijan taustan tai lähtökohtien mukaisesti painotuseroja  

• Lähikäsitteitä ovat terveyden edistäminen, elämänlaatu, elintaso, onnellisuus, hyvinvointipolitiikka, hyvinvointitalous, kansainvälisessä 
tutkimuksessa happiness ja health, quality of life, wellbeing, welfare, life satisfaction

• Hyvinvoinnin edistäminen kaupunkisuunnittelun keinoin: kaupunkihyvinvointi, hyvinvointikaupunki (wellness city), ympäristön laatu, 
ympäristöterveys, ikäystävällinen asuminen ja asuinympäristö, esteettömyys, segrekaation ehkäisy



Hankkeen taustalla oleva viitekehys

Kokonaisvaltainen 
kaupunkihyvinvointi

Vihanninjoki 2017

HyvinvointiympäristötKansanterveys

Talous & hyvinvointi

Hyvinvointikaupunki (wellness city): Kunnan strateginen kehittäminen, mikä 
hyvinvointialan aktiviteetteja ja yritystoimintaa edistämällä parantaa yritysten 
toimintaedellytyksiä ja kunnan taloudellista kasvua (Ari-Veikko Anttiroiko 2018)

Kaupungin vetovoima ja pitovoima: Kaupunkiympäristön laatu, elämykset ja 
tapahtumat, korkealuokkaiset palvelut, imago 

Ennaltaehkäisevä hyvinvointityö sosiaali- ja terveydenhuoltokustannusten 
vähentämiseksi

Ihmisten fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen 
terveyden- ja hyvinvoinnin edistäminen

Hyvinvointi on ihmisten keskeisten 
tarpeiden 
tyydyttymistä: Maslowin tarvehierarkia      
(-43); fyysiset tarpeet (ruoka, juoma), 
turvallisuus (suojautuminen vaaroilta), 
yhteenkuuluvuus, itsearvostus, itsensä 
toteuttamisen mahdollisuus

Allardtin hyvinvoinnin ulottuvuudet (-76); 
elintaso (having), yhteisösuhteet (loving), 
itsensä toteuttaminen (being)

Jane Jacobs: Toiminnallisesti monimuotoinen, elävä 
kaupunki (1961) (yhdyskuntarakenteen toiminnallisuuden
kehittäminen, kaupunkiympäristön laadun kehittäminen)

Kaavoitus, rakentaminen, maankäyttö. 
Kaupunkiympäristön suunnittelu ja infra; esteettömyys, 
esteettisyys, viihtyisä, toimiva, laadukas 
kaupunkiympäristö

Ihmislähtöinen kaupunkisuunnittelu/kaupunki palveluna; 
arjen sujuvuus, palvelujen saavutettavuus ja saatavuus, 
palvelujen tarpeisiin vastaaminen. Asuminen, 
liikkuminen, liikuntapaikat, virkistyspaikat palveluina.

Sosiaalisesti kestävä suunnittelu; segrekaation ehkäisy, 
yhteiset kaupunkitilat, yhteisöllisyys, kaupunki 
mahdollistajana



• Lainsäädännössä ei ole yhtenäistä tapaa määritellä hyvinvoinnin käsitettä. Lain mukaan kunnan 
hyvinvoinnin edistäminen on ainakin tätä:

• Kuntalain 1. pykälän 2. momentin mukaan kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa 
sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla
(Kuntalaki 410/2015). Kuntalaissa tai sen perusteluissa ei ole määritelty, mitä hyvinvoinnin edistämisellä 
tarkoitetaan.

• Terveydenhuoltolain 3. pykälässä on määritelty lain keskeisiä käsitteitä. Terveyden edistämisellä tarkoitetaan 
yksilöön, väestöön, yhteisöihin ja elinympäristöön kohdistuvaa toimintaa, jonka tavoitteena on terveyden, 
työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen sekä terveyden taustatekijöihin vaikuttaminen, 
sairauksien, tapaturmien ja muiden terveysongelmien ehkäiseminen ja mielenterveyden vahvistaminen 
sekä väestöryhmien välisten terveyserojen kaventaminen sekä suunnitelmallista voimavarojen 
kohdentamista terveyttä edistävällä tavalla. (Terveydenhuoltolaki 1326/2010.)

• Uudesta sosiaalihuoltolaista ei löydy hyvinvoinnin edistämisen määritelmää pykälätekstistä eikä lain 
perusteluista. Sen sijaan hyvinvoinnin edistäminen on määritelty sosiaalihuollon lainsäädännön 
uudistamistyöryhmän loppuraportissa (Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2011:21.) 
seuraavasti: Hyvinvoinnin edistäminen on kunnan eri toimialojen yhteistyössä toteuttamaa yksilöön, 
perheeseen, yhteisöihin, väestöön ja näiden elinympäristöihin kohdistuvaa sosiaalista hyvinvointia, 
terveyttä, turvallisuutta ja osallisuutta tukevaa ja lisäävää sekä köyhyyttä, syrjäytymistä ja muita 
sosiaalisia haittoja ehkäisevää ja vähentävää toimintaa

• Kunnissa puhutaan usein hyvinvoinnin edistämisestä, kun tarkoitetaan koko kunnan vastuuta hyvinvoinnin 
edistämisestä. Käytännössä kunnassa hyvinvoinnin edistäminen tarkoittaa sellaista hyvinvoinnin 
edistämistä, mihin lakien katsotaan velvoittavan sekä mihin kunta voi ja haluaa vaikuttaa omalla 
toiminnallaan  selittää näkökulma- ja toimintaeroja kuntien välillä



Yleistä hankkeesta
• Hanke on avaus uuden kunnan roolin mukaisen tietojohtamisen ja kuntarajat 

ylittävän, suurimmilla kaupunkiseuduilla seudullisen tietopohjan kehittämiseen. 
Kehitämme hankkeessa kuntien strategisen tietojohtamisen valmiuksia ja luomme 
edellytyksiä kuntalaisten osallisuudelle sekä kuntien väliselle yhteistyölle väestön 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä.

• Hanke on osa Tampereen kaupunkiseudun seutuhallituksen hyväksymää nelivuotista 
hyvinvointiympäristön kehittämisohjelmaa ja osa Lahden, Kuopion ja Jyväskylän 
hyvinvointijohtamista. Hyvinvointijohtamisen ja infrasuunnittelun”ristipölytys”. 

Yhdyspinnat maankäytön suunnitteluun ja 
kaavoitukseen, rakentamiseen, 
asuntotuotantoon, 
liikennejärjestelmäsuunnitteluun ja kestävään 
liikkumiseen, palveluverkkosuunnitteluun ym, 
ym…



Indikaattorien kehittämisen taustalla laaja 
hyvinvointikäsitys

Hyvinvointia edistävän elinympäristön tietopohja. Kaisu Sahamies 2018.

Pienhiukkaset, 
melu, saasteet, 
veden laatu, 
jätehuolto, 
rakennusten 
kunto (home), 
liikuntapaikkojen 
määrä 

Liikuntaa tukeva ja liikuntaan 
innoittava rakennettu 
ympäristö, mahdollisuus 
harrastaa ja oleilla 
varallisuudesta riippumatta, 
yhteisöllisyys, vuorovaikutusta 
tukeva ympäristö, koettu 
turvallisuus, ympäristön 
viihtyisyys, esteettisyys

Arjen sujuvuus ja toimivuus, itsensä 
toteuttamisen mahdollisuus, palvelujen 
saavutettavuus ja saatavuus, palvelujen 
vastaaminen tarpeeseen, kohtuuhintainen 
asuminen 

Subjektiivisuus; oma kokemus 
hyvinvoinnista ja hyvinvointia 
tuottavasta ympäristöstä huomioiden 
eri ryhmittymät

Sairastavuusindikaattorit



Yleistä hankkeesta
Tavoitteena on väestön terveyden- ja hyvinvoinnin edistäminen ja hyvinvointi ja 
terveyserojen kaventaminen kehittämällä kuntien hyvinvointijohtamisen tiedollista 
taustaa ja kuntien strategisia hyvinvointijohtamisen valmiuksia

Hankkeessa 1) kehitetään rakennetun ympäristön indikaattoreja, väestön hyvinvointia 
ennakoivia mittareja, seudullisia/ylikunnallisia mittareja ja sensitiivisempiä alueelliset 
erot ja eri väestöryhmien tarpeet huomioivia mittareja. Näkökulma keskittyy 
rakennettuun kaupunkiympäristöön. Mittarit ovat käytettävissä seuraavan laajan 
hyvinvointikertomuksen laadintaan syksyllä 2020.

Kehitettävät indikaattorit:
• Väestön hyvinvoinnin kehittymistä ennakoivat ja kuvaavat mittarit (ennaltaehkäisevät mittarit)
• Rakennetun ympäristön mittarit (ml. kaupunkiympäristön toiminnallisuus)
• Sensitiiviset, eri väestöryhmien tarpeita ja arjen toimintakykyä kuvaavat indikaattorit (kaupunkiympäristö)
• Alueelliset erot (kaupungin sisällä) paremmin huomioivat mittarit (sensitiiviset mittarit)
• Seudulliset ja ylikunnalliset indikaattorit
• Kuntakohtaiset, kuntien haasteet ja strategiset painopisteet paremmin huomioivat mittarit (kontekstuaaliset mittarit)



Yleistä hankkeesta

• Hankkeessa edistetään hyvinvointijohtamisen strategisia 
tietojohtamisen valmiuksia ja monialaista yhteistyötä. Hankkeen 
tavoitteena 2) on hyvinvointitiedon kehittäminen vastaamaan 
paremmin kuntien strategisen johtamisen tarpeita ja 
hyvinvointitiedon integroiminen tiiviimmin osaksi kuntien talous- ja 
toimintasuunnitelman laadintaa ja ylikunnallista MALPE-
suunnittelua.

• Tietojohtamisen kehittäminen:

• Hyvinvointijohtamisen organisaatiorakenteiden kartoittaminen ja hyvinvointijohtamisen prosessien kehittämistarpeiden 
tunnistaminen



HYMY-verkosto

• HYMY-hankkeen verkoston jäsenet ovat Tampereen kaupunkiseutu 
(Tampere, Pirkkala, Lempäälä, Kangasala, Nokia, Vesilahti, Orivesi, Ylöjärvi) 
(hankkeen hallinnointi) ja Kuopion, Lahden ja Jyväskylän kaupungit. 
Hankkeen sidosryhmäyhteistyöstä ja tulosten skaalaamisesta vastaa 
kansallinen MAL-verkosto 18 jäsenellään

• Hankkeen vaikutusalueella asuu yli 750 000 asukasta. MAL-verkoston 18 
jäsentä laajentavat vaikutusaluetta koko Suomen kattavaksi

• Yhteistyöverkosto koostuu HYMY-sparrausryhmästä, missä on jäseninä 
yliopistoja, Kuntaliitto, Tampereen kaupunki, terveyden- ja hyvinvoinnin 
asiantuntijalaitokset ja hankkeen valmistelussa mukana olevien kuntien ja 
maakuntien hyvinvointityön ammattilaiset  

• Lisäksi hankkeessa on paikkatietoasiantuntijoiden työryhmä

• Hankkeessa käytetään myös ulkopuolista asiantuntemusta



Rahoitus ja aikataulu

• Hanke saa rahoitusta THL:n terveyden edistämisen määrärahasta 
(haku päättyi 15.6.2018)

• 19.12.2018 STM:n päätös TE-määrärahasta 310 000 hankkeelle. 
Kokonaisbudjetti 350 000 euroa 

• Omarahoitusosuus 40 000 euroa (10 000/jäsen) (11,4%)

• Ohjausryhmän kokous ja hankkeen aloituskokous helmikuun 
lopussa/maaliskuun alussa

• HYMY-seminaari suunnitteilla toukokuulle

• Tiedossa myös kaikille avoimia sparrausryhmän kokouksia  tiedon 
avoimuus, tiedon levittäminen, vaikuttavuus

• Hanke kestää 2,5 vuotta, päättyy 30.6.2021. 


