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Osana HYMY-hanketta toteutettiin kesällä 2018 selvitys:



”Kunnan on strategisessa suunnittelussaan asetettava paikallisiin 
olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen 
tavoitteet, määriteltävä niitä tukevat toimenpiteet ja käytettävä näiden 
perustana kuntakohtaisia hyvinvointi- ja terveysosoittimia.”

Terveydenhuoltolaki 12§ 2. mom

Hyvinvointikertomus:

”Kunnan eri toimialojen on tehtävä yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämisessä.” Terveydenhuoltolaki 12§ 3. mom

Monialaisuus hyvinvointijohtamisessa:

Hyvinvointia edistävä elinympäristö on myös kilpailuetu

Siitä huolimatta, hyvinvoinnin edistäminen nähdään usein sote-
keskeisesti.





Aineisto

• viimeisimmät laajat hyvinvointikertomukset ja -suunnitelmat,  9kpl
• eri toimialojen johtavien viranhaltijoiden tutkimushaastattelut 17kpl  
• hyvinvointi-koordinaattoreille ja työryhmien jäsenille laadittu kysely
• muita täydentäviä aineistoja 

Case-kuntien 



Hyvinvointia edistävän elinympäristön tietopohja. Sahamies 2018



TULOKSET



”No jos tekniikan puolta katsotaan,
niin meillähän on hyvin
konkreettinenkin vaikutus tähän
hyvinvointiin ja terveellisyyteen,
turvallisuuteen. Ja sit maakäytön
suunnittelu, kaavoitus, siinähän
tehdään edellytykset tekniikalle
toimia ja kuntalaisille, että saa
viihtyisän, kivan ympäristön. Et kyllä
keskeisien asioitten kanssa ollaan
tekemisissä.”

teknisen sektorin johtaja,  hyvinvointityöryhmän jäsen kunta C

Hyvinvoinnin edistäminen nähtiin 

koko kunnan tehtävänä 

• Hyvinvoinnin käsite 
saatettiin kokea eri tavoin. 
Erot tuntuivat 
heijastelevan toimialaa ja  
koulutustaustaa.

• Kaikki haastateltavat
kokivat kuitenkin oman
toimialansa hyvinvointia
edistävänä ja pitivät
monialaisuutta tärkeänä.



Hyvinvointiryhmän työtä ei aina 

koettu omaksi 

Osa haastatelluista, erityisesti
teknisen toimen edustajista ei
kokenut hyvinvointiryhmän työtä
itselleen kuuluvaksi. Sitä saatettiin
pitää jopa turhauttavana, etenkin jos
koettiin, että ryhmä ei ymmärrä
oman alan toimintalogiikkaa.

”Me voidaan toimittaa mitä se hyvinvointityön raportoija haluaa. Se on 
mitä vastapuoli odottaa, että kun emmehän me nyt tyrkytä tässä 
minnekään mitään hyvinvointiraporttia.”

teknisen sektorin johtaja, hyvinvointityöryhmän jäsen kunta A

”Meillä on semmosta
vuoropuhelun haastetta. 
(…) He on insinöörejä ja he 
on keskittyneet siihen et he 
tekee niitä teitä ja 
ympäristöä ja tämmöstä. 
Se ajattelu on sillä tavalla 
erilainen” hyvinvoinnin palvelujen johtaja, 

hyvinvointityöryhmän jäsen kunta F



Mielikuvat hyvinvointikertomuksen 

strategisuudesta vaihtelevia

” - Onks sillä hyvinvointikertomuksella kuinka iso ohjausvaikutus?
- Miten rehellinen uskaltaa olla, haha. Sanosin kyllä, että se on vielä ihan 
minimaalinen.
- Näkyyks se talousarviossa?
- En oo huomannu.” hyvinvoinnin palvelujen johtaja, hyvinvointityöryhmän jäsen kunta G



Tavoitteiden seurantamittarit eivät aina seuraa 

– eivätkä mittaa

• Yleistasoisia, liian laveita tavoitteita
 voi olla vaikea osoittaa resursseja ja toimenpiteitä
 epäselviä seurantamittareita

”kaupunkisuunnittelu”, ”muuttoliike”, ”hyvinvointitilinpäätös” 



Saatavilla oleva tieto ei vastaa 

hyvinvointikäsityksiin

Hyvinvointia edistävä elinympäristö on haastatteluiden perusteella monessa
kunnassa osa jaettua hyvinvointikäsitystä. Se korostui myös
hyvinvointikertomuksissa, joiden painopisteissä toistuivat mm. viihtyisyys,
terveellisyys, toimiva yhdyskuntarakenne.

Siitä huolimatta elinympäristön hyvinvointivaikutusten mallintaminen nähdään
pääasiassa terveyshaittojen mittaamisena.

Hyvinvointia edistävän 
elinympäristön tietopohja 

Terveyshaittoja vähentävän 
elinympäristön tietopohja



JOHTOPÄÄTÖKSET



• Entistä parempaa monialaista yhteistyötä. Sen onnistumiseksi
täytyy pitää huolta siitä, että kaikki ryhmän jäsenet kokevat
hyvinvoinnin edistämisen ja ryhmän työn omaksi tehtäväkseen.

- Tietoisuus muiden alojen toimintalogiikoista ja
suunnittelujänteestä voi vähentää turhautumisen tunnetta

- Ilmiöpohjaiset alatyöryhmät voivat auttaa hahmottamaan
abstraktiksi koettua hyvinvointijohtamista.

Tarvitaan…



• Selkeitä, ohjaavia tavoitteita

- Selkeisiin tavoitteisiin on helpompi osoittaa mittareita ja
toimenpiteitä

- Toteuttamisvastuun koskea kunkin tavoitteen kannalta
relevantteja toimialoja

- Tavoitteiden kytkeminen strategiaan, talousarvioon ja
vuosikellon mukaiseen toimintaan

Tarvitaan… 

Hyvinvointikertomuksen tulisi olla koko kunnan
hyvinvointipolitiikkaa ohjaava asiakirja



• Paikallisiin erityispiirteisiin sovitettuja tavoitteita ja seurantaa.

- Tavoitteet ovat erilaisia, niin myös niiden seurantamittareiden
tulisi olla. Samat raja-arvot ja mittarit eivät sovellu kaikille.

- Seudullinen kehittäminen, yhteensovittaminen MAL-
tavoitteiden kanssa?

Tarvitaan… 



• Kuntarajojen sisällä ja yli tapahtuva tarkastelua
- Kaikki ilmiöt ei mallinnettavissa kuntarajan mukaan. Esim.

segregaatio tai vapaa-ajan harrastukset näyttäytyvät
toiminnallisilla alueilla

- Paikkatietoon sidottu hyvinvointitieto, voitaisiinko pyrkiä
analysoimaan kaupunkiseututasolla?

Tarvitaan… 



Tarvitaan… 

• Kehittyneempiä tiedollisia ominaisuuksia
- sensitiivisempää, eri väestöryhmät huomioonottavaa

hyvinvointitietoa ja kokemustietoa tiedolla johtamisen tueksi
- Innovatiivinen työ ei saa jäädä yksittäisten ihmisten harteille:

uusien mallien jakamista ja testaamista ja kehittämistä yli
kuntarajojen, esim. seudullisesti?

- Tutkimustiedon ja kehittämisen näkeminen rinnakkain



Tulossa myös graduni aiheesta: Hyvinvointia edistävää 

elinympäristöä rakentamassa - Maankäytöstä vastaavien 
johtavien viranhaltijoiden hyvinvointikäsityksiä

Kiitos!

Yhteystietoni:

+358 401409330 

kaisu.sahamies@tuni.fi

Kaisu Sahamies

@kaisusaha

Stay tuned!

Lue koko raportti MAL-

verkoston nettisivuilta!

http://www.linkedin.com/in/kaisu-sahamies-33110a137

