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HYMY-hanke saa sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää valtionavustusta terveyden edistämisen määrärahasta

Hyvinvoinnin ilmiöiden &
haasteiden tunnistaminen
ja niiden mittaaminen

Hyvinvointitiedon
hyödyntämisen nykyinen
prosessi

Hyvinvointitiedon
monialainen
hyödyntäminen

• Hyvinvointi näyttäytyy usein kuntien hyvinvointikertomuksissa
hyvinvointivajeiden raportoimisena ja hyvinvointipalveluiden, kuten sosiaalija terveyspalveluiden käyttäjämäärien mittaamisena.
• Rakennetun ympäristön hyvinvointitekijöitä sekä kokemuksellista
hyvinvointia yksilön arjen näkökulmasta kuvaavat indikaattorit jäävät usein
uupumaan hyvinvointitietopohjasta.

Selvityksen avulla pyritään vastaamaan
seuraaviin kysymyksiin:
1) Millaisia haasteita ja ilmiöitä HYMY-verkostohankkeen jäsenten
(Tampereen kaupunkiseutu, Lahti, Kuopio ja Jyväskylä)
hyvinvointityössä nousee?
2) Miten nousseet ilmiöt tunnistetaan hyvinvointikertomuksissa ja
seutu/kuntastrategiassa?
3) Millaisia hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä tulisi seurata ja mitata?
4) Millainen olisi hyvinvointijohtamisen ja hyvinvointikertomuksen
laadinnan ideaaliprosessi kunnissa ja miten hyvinvointitiedon saisi
välitettyä paremmin osaksi kaupungin toimialojen toimintaa ja
seudullista suunnittelua?

• Selvityksen aineisto kerättiin haastatteluilla ja sähköisellä kyselyllä käytännön hyvinvointityötä
tekeville ja hyvinvointityön parissa työskenteleville.
• Selvitys jakautuu kahteen osioon: hyvinvointi-ilmiöihin, niiden tunnistamiseen ja mittaamiseen
sekä hyvinvointijohtamiseen ja hyvinvointitiedon monialaiseen hyödyntämiseen

Hyvinvointi-ilmiöt
HYMY-verkostokunnissa

Ilmiöiden
tunnistaminen

Ilmiöiden mittaaminen

Hyvinvointijohtaminen
HYMY-verkostokunnissa

Monialaisen
hyvinvointijohtamisen
haasteet

Hyvinvointitietotuotanto
ja tiedon laatu

Tulokset: Hyvinvointi-ilmiöt
HYMY-verkostokunnissa
Mitkä ovat mielestäsi
merkittävimmät
kuntalaisten hyvinvointiin
vaikuttavat negatiiviset
asiat ja haasteet
kunnassasi? Mainitse kolme
tärkeintä haastetta.

Mitkä ovat mielestäsi
merkittävimmät
kuntalaisten hyvinvointiin
vaikuttavat positiiviset
asiat ja haasteet
kunnassasi? Mainitse kolme
tärkeintä haastetta.
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Mitkä ovat mielestäsi
merkittävimmät
kuntalaisten hyvinvointiin
vaikuttavat negatiiviset
• Miten
ilmiöihin voidaan
asiat
ja haasteet
vastata kaupunkisuunnittelun
kunnassasi?
Mainitse kolme
keinoin?
tärkeintä
haastetta.
• Kerätäänkö
ilmiöistä sellaista
tietoa, jota voitaisiin
hyödyntää maankäytön
suunnittelussa?
• Tunnistetaanko rakennetun
Mitkä
ovat mielestäsi
ympäristön suunnittelun ja
merkittävimmät
hyvinvointi-ilmiöiden välinen
yhteys riittävän
hyvin?
kuntalaisten
hyvinvointiin

vaikuttavat positiiviset
asiat ja haasteet
kunnassasi? Mainitse kolme
tärkeintä haastetta.

Sähköisessä kyselyssä ja haastatteluissa
useimmin nousseet hyvinvoinnin ilmiöt
kunnittain:

KUOPIO

JYVÄSKYLÄ

LAHTI

TKS

Mielenterveys

Palvelut

Työttömyys

Palvelut

Päihteet

Työttömyys

Palvelut

Päihteet

Inaktiivisuus

Eriarvoistuminen

Syrjäytyminen

Eriarvoistuminen

Syrjäytyminen

Syrjäytyminen

Mielenterveys

Sosiaalinen tuki

KUOPIO

JYVÄSKYLÄ

LAHTI

TKS

Luonto

Liikunta

Liikunta

Palvelut

Palvelut

Luonto

Palvelut

Liikunta

Kansalaistoiminta

Hallinto

Hallinto

Luonto

Sosiaaliset suhteet

Palvelut

Kulttuuri

Hallinto

Turvallisuus

Osallisuus

Luonto

Kaupunkirakenne

Seudulliset
hyvinvointiteemat
Haastattelussa pyydettiin haastateltavia mainitsemaan
hyvinvointiin vaikuttavia ilmiöitä, joita tulisi tarkastella
seudullisesti. Haastattelussa nousivat esille alla olevat teemat:
” …ja ne (hyvinvointi-)ilmiöt, mitä sieltä löytyy,
… ei ne nojaa kuntarajoihin lainkaan.
Mennään nyt vaikka tonne toisen asteen
opiskelijoihin, niin ne eivät enää
fyysisestikään välttämättä opiskelekaan siinä
kunnassa, missä asuvat, niin kyllä sellaisia
ilmiöitä pystyy näkemään. Samaten tietysti
tää infrapuoli, maankäyttö, vaikka nyt ne
pyörätiet ja liikenneyhteydet, joukkoliikenne ja
virkistysalueet, eihän ne mihinkään kaupungin
rajaan lopu. Että siinä mielessä tällaisia
yhteisiä virkistysalueasioita ja
ympäristönäkökulma-asioita niin nehän on
ihan seutukunnallisia.” Haastateltava 16

Perusrakennepalvelut:

Vesi- ja liikenneinfrastruktuuri, liikenne,
asuntorakenne ja tonttien kysyntä

Ympäristö:

Ilmastonmuutos, virkistysalueet,
viherympäristöt, veden- ja ilmanlaatu

Palvelut:

Opiskelumahdollisuudet, joukkoliikenne,
harrastus- ja vapaa-aikapalvelut,
kulttuuritarjonta

Terveydelliset ja sosiaaliset ongelmat:
Lasten ja nuorten hyvinvointi, päihde- ja
mielenterveysongelmat, liikkumattomuus,
kansantaudit

Demografiset haasteet:

Ikääntyminen, kaupungistuminen

Elinvoima:

Matkailun kehittäminen, työllisyys

Hyvinvointijohtamisen
ideaaliprosessi
Hyvinvointijohtamisen tulisi olla:
• Dynaaminen osa koko kaupunkiorganisaation toimintaa
• Kytketty kaupungin strategiaan ja sijoittuu samaan prosessiin
kunnan tilinpäätöksen ja talousarvion laadinnan kanssa
• Reaktiivisen ja taaksepäin katsovan tietotuotannon lisäksi
ennakoivaa ja tieteelliseen tietoon pohjautuvaa.

Hyvinvointijohtaminen
suhteessa kunnan
toiminnan vuosikelloon:
• Laaja hyvinvointikertomus
tulee olla valmiina neljä
vuotta kestävän
valtuustokauden alussa
• Strategiset hyvinvoinnin
edistämisen tavoitteet
hyvinvointitiedon pohjalta
• vuosiraportointi samassa
prosessissa kunnan
tilinpäätöksen ja
talousarvion laadinnan
kanssa

Hyvinvointijohtaminen HYMYverkostokunnissa
• Miten hyvinvointitieto vaikuttaa
kaupunkisuunnitteluun?
• Millaista tiedon tulisi olla, jotta sitä
voitaisiin hyödyntää monialaisesti
kaupunkisuunnittelussa?
• -> onko kerätty tieto mittakaavaltaan
tai tarkkuudeltaan tällä hetkellä
oikeanlaista?
• Otetaanko hyvinvointityössä
huomioon eri toimialojen sisäiset
käytännöt ja suunnitteluprosessit?

MITEN KAUPUNGISSA VOIDAAN?

MITEN KAUPUNKIA TULISI KEHITTÄÄ JA
JOHTAA?

Miten hyvinvoinnin tila
vaikuttaa
kaupunkisuunnitteluun?

HYVINVOINTITIETOTUOTANTO

HYVINVOINTIJOHTAMINEN

STRATEGIA

Hyvinvointitiedon tuottamisessa tulee
huomioida, että suunnittelukysymykset ovat
erilaisia eri mittakaavatasoilla

Asuinalue

Asuminen

• Mitkä ovat milläkin mittakaavalla ne
keskeisimmät suunnittelun asiat ja
kysymykset? Kerätäänkö ilmiöistä
oikeanlaista tietoa hyödynnettäväksi eri
mittakaavatasoilla? Onko tieto
skaalautuvaa eri mittakaavatasoille?

Infra,

Esteettisyys

esteettömyys

Segregoituminen

Kaupunki
Palveluverkko

Liikenne,
liikkuminen

Saavutettavuus
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Seudun
elinvoima

Seutu
Asuntorakenne

Arjen asiointi
yli
kuntarajojen

Etäisyys kaupunkilaisen arjesta

• Miten teknisen sektorin tuottaman tiedon yhteys hyvinvointiin
saataisiin paremmin näkyväksi?
• Jo olemassa olevan tietopohjan parempi hyödyntäminen osana
hyvinvointikertomusta (rakennettu ympäristö, maankäyttö,
infrastruktuuri, liikenne…)
• Paikkatiedon, pehmo-GIS-menetelmän ja karttapohjaisten esitysten
hyödyntäminen
• Hyvinvointitiedon tuominen yhdelle alustalle, jossa eri
tietoaineistojen vertailu olisi mahdollista

” Jos aatellaan näitä perinteisiä tilastollisia
muuttujia, väestön koulutustaso, tulotaso,
työllisyystaso,
et
loppupeleissä
asuntorakenne on se, mikä sitten ohjaa sitä,
minkälaiseksi alueen väestörakennekin sitten
muodostuu. ” Haastateltava 6.

” … ihan keskeistä olis se et meillä olis joku yhteinen
tietopohja, joku tietoportaali missä sen itselle tutun
liikennemäärä-luvun vieressä ois joku tämmönen
hyvinvointiluku, jonka mä voisin siittä sitten katsomalla
sitä portaalia tai tietopohjaa huomata et hei tossa on
tommonen, tollastakin tietoa kerätään. Et sehän vastaa
tähän mun tarpeeseen ja sillon mä saisin itte sovittaa sen
siihen johonkin omaan arviointikehikkoon. Mut jos se ei oo
siellä tai missään nähtävillä ni en mää kerkiä, osaa sitä
kaivaan tai kaipaamaan. Et kyl mun mielestä se tieto pitäis
olla selkeästi esillä ja riittävällä tarkkuustasolla”
Haastateltava 10.
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Hyvinvointijohtaminen HYMYverkostokunnissa
” Eli kyllähän musta se on ehkä se suurin haaste siinä
hyvinvointitiedossa, että on tyyliin semmonen
hyvinvointi, meilläkin hyvinvointityöryhmä, joka
käyttää niitä tietoja ja on vähän semmonen
hyvinvointiuskovaisten kerho, jotka katsoo asioita
niitten
hyvinvointisilmälasien
läpi.
…suurin
hommahan yleensä tehdään jossain ihan muualla
kuin siellä hyvinvointityöryhmässä, vaan se tehdään
niissä palvelualueitten ja -yksiköitten suunnitelmissa.
Joka tarkoittaisi jotenkin sitä, jotta se toimis oikein,
niin se pitäis viedä strategian kautta, jolloin se valuis
oikein sinne päivittäiseen työhön eri tavalla, kuin
erillisellä suunnitelmalla. Siellähän tehdään sillä lailla
se tärkeä työ ja siellä onkin sitten jotain ihan muita
mittareita,
joita
ne
katsoo
kuin
niitä
hyvinvointimittareita, jotta se suunnitelma etenee.”
Haastateltava 12.

• Kaupunkilaisen hyvinvoinnin näkeminen
kokonaisuutena – palvelut, rakennettu ympäristö,
toiminta (sosiaalisen, fyysisen ja psykologisen
hyvinvoinnin näkökulmasta)
• Kaupunkilaisen arki – millaisten tekijöiden kanssa
kaupunkilainen vuorovaikuttaa arjessaan – arjen
sujuvuuden edistäminen
• Hyvinvoinnin kulutuspalvelut – (hyvinvoinnin)
perusrakennepalvelut: molempien tunnistaminen
osana sujuvaa ja hyvinvoivaa arkea

Yhteenveto
1

Hyvinvointi-ilmiöiden mittaaminen – mitkä
tekijät vaikuttavat kaupunkilaisen hyvinvointiin?
- Hyvinvointikertomuksen tarkoitus on raportoida hyvinvoinnin tilasta ja
sen kehityksestä. Haasteena on nähdä hyvinvoinnin edistäminen
kaikkien toimialojen tehtävänä ja asettaa siihen sopivat mittarit,
tavoitteet ja toimenpiteet.

2

Tiedon käyttäminen hyvinvointijohtamisessa

3

Hyvinvointijohtaminen tiedolla johtamisena

4

Hyvinvointijohtaminen strategisena johtamisena

- Ongelmat ovat monitahoisia ja epäselkeitä – miten toimenpiteiden
vaikuttavuudesta saadaan varmuus. Toimialojen toimenpiteissä
erilaiset aikajänteet: toimenpiteiden vaikutus tulee näkymään vasta
viiveellä. Hyvinvoinnin edistämisen ja kaupungin johdon välinen
yhteys tulisi olla selkeä ja vuorovaikutteinen.
- Tiedon tulisi tarkkuudeltaan vastata halutun mittakaavatason
suunnitteluprosessin tarpeisiin. Tiedon esittämisessä tulisi suosia
graafisia (esimerkiksi paikkatietoa ja karttapohjaisia) esitystapoja,
jotta tieto on helposti käytettävää ja alueellisesti tarkempaa.
Hyvinvointitietopohjaa tulisi laajentaa koskemaan myös rakennetun
ympäristön indikaattoreita ja mittareita.

- Monialaiset strategiset hyvinvointitavoitteet, jotka ottavat toimialojen
sisäiset suunnitteluprosessit huomioon.

