HYMY-Hyvinvointiympäristön tietopohjan
mallintaminen ja hyvinvointijohtamisen
kehittäminen verkostohanke 2019-2021
Elinympäristön mallintaminen Lahdessa, Jyväskylässä ja Kuopiossa
Sparrausryhmän työpaja 22.8.19, Kuopio
HYMY-hanke saa sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää valtionavustusta terveyden edistämisen määrärahasta

Taustaa
• Taustalla Kaisu Sahamiehen selvitys ”Elinympäristön hyvinvointivaikutusten mallintaminen

Tampereen kaupunkiseudulla ja Porissa”  hyvinvointikertomusten rakennetun ympäristön tietopohja
suppea, tekninen sektori ei aina koe omaavansa roolia hyvinvointityössä, mittarit keskittyivät
terveyshaittojen kuvailuun
Kuvio: Kaisu Sahamies 2018.
”Hyvinvointikertomuksissa
korostuivat terveyshaittoja
kuvaavat mittarit, mutta
tavoitteena
hyvinvointikertomuksissa
korostui hyvinvointia edistävä
ympäristö”

Tässä selvityksessä analysoitiin Lahden, Jyväskylän ja Kuopion kaupunkien
viimeisimmät hyvinvointikertomukset ja hyvinvointisuunnitelmat

Tulkinnassa huomioitavaa
• Hyvinvointikertomuksen sisältö ja raportointitapa vaihtelee  vaikuttaa kuinka helppoa on tulkita jokin asia
indikaattoriksi.
•
•
•


Kuvailevaa tietoa ei tulkittu indikaattoriksi
Tavoitteiksi, toimenpiteiksi ja keinoiksi tulkitut asiat esitetään taulukossa omalla värikoodilla
Taulukossa myös terveyteen liittyviä väestötietoja, joilla voi olla merkitystä kaupunkisuunnittelussa
Valinnat perustuvat käytännön hyvinvointityön tukemiseen

• Sisältöön vaikuttavat kunnan ajankohtaiset strategiset painopisteet ja hyvinvoinnin haasteet sekä paikkaan
sidotut ominaisuudet määrittelevät tietosisältöä. (Vantaan hyvinvointikertomus on sisällöltään ja
painopisteiltään toisenlainen, kuin pohjoisen maaseutumaisen kunnan kertomus).
• Hyvinvointikertomukset eivät sinällään kuvaa kaikkea sitä tietoa, mitä käytetään hyvinvoinnin edistämiseen
kunnissa  lista erillisistä selvityksistä usein liitteenä.
 Kuntien hyvinvointikertomuksia ei voi suoraan verrata keskenään, eivätkä ne kuvaa tyhjentävästi
hyvinvoinnin seuraamiseen käytettyjä tietovarantoja tai hyvinvoinnin edistämisen aktiivisuutta kunnissa.

 Vertailu voi kuitenkin:
-Antaa osviittaa hyvinvointikertomusten ja kuntien senhetkisten strategisten tavoitteiden painopiste-eroista.
-Tuottaa kunnille uusia ideoita seurattaviksi indikaattoreiksi ja mittareiksi omaan kuntaan.
-Tuo esiin täysin kuntakohtaisia mittareja, jotka ovat ominaisia juuri tälle kunnalle.

Tulokset

Hyvinvointitieto ja hyvinvoinnin tietojohtamisen prosessit HYMY-verkostokunnissa

Ympäristöterveys
• Yleisimmät ympäristöterveyden mittarit liittyivät
vesistöjen tilaan, ilman laatuun, meluun ja
turvallisuuteen. Esim. vesistökuormitus (Lahti, Jyväskylä)
ja talousveden laatu (Kuopio), jäteveden
puhdistustulokset (Kuopio ja Lahti).
• Mittareja oli kuitenkin melko niukasti.
Ympäristöterveyden mittarit eivät olleet niin suuressa
roolissa, kuin Sahamiehen selvityksessä. (esim.
ympäristömyrkyt, varoalueet, vesi- ja viemäriverkostojen
kunto, pohjavesialueet…)
• Tavoitteena ympäristöterveyteen liittyviä asioita löytyi
enemmän.
• Jyväskylässä hiilineutraalisuuden edistäminen ja
resurssiviisaus hyvinvointisuunnitelmassa  tälle ei
asetettu kuitenkaan mittareja, mutta
hyvinvointikertomuksesta oli tulkittavissa (eri kohdista)
maankäyttöön-, asumiseen ja liikenteeseen liittyviä
hiilineutraalisuutta tukevia tavoitteita, toimenpiteitä ja
mittareja.

Hyvinvointitieto ja hyvinvoinnin tietojohtamisen prosessit HYMY-verkostokunnissa

Viheralueet ja liikuntapaikat
• Viheralueiden ja lähiliikuntapaikkojen kehittäminen tavoitteena vahvasti
• Määrällisiä mittareja löytyi sekä kokoon (Kuopio), kytkeytyneisyyteen ja
saavutettavuuteen (Lahti ja Jyväskylä) liittyen. Lisäksi asukaskyselyjä (Lahti) =
sisälti joitain hyödyntämiseen liittyviä mittareja myös
• Kokonaisuutena tavoitteisiin nähden mittareja melko vähän, esim.
luonnonsuojeluun ja vesistöihin liittyviä mittareja. esim. tietoa ketkä
palveluja käyttävät, miten liikutaan, miten voisi kehittää
houkuttelevammaksi, ylikunnallisuutta ja viherverkkojen kytkeytyneisyyttä
käsiteltiin vähän tai ei ollenkaan.
• Lisäksi ongelmana asukaskyselyjen suurpiirteisyys; esim. viheralueiden
kuntoon tyytyväisten osuus prosentteina” ei vielä anna tietoa siitä, miten
viheralueista saataisiin houkuttelevampia ja nostettua käyttöastetta
• Viheralueiden ja liikuntapaikkojen termien avaaminen ja tarkempi tyypittely
voisikin tuoda arvokasta lisätietoa kehittämistarpeista ja toiminnan
vaikuttavuudesta (lähiliikuntapaikat- termi, viheralueet- termi).
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Asuminen
• Asumisessa eniten määrällisiä mittareja, erityisesti Lahdessa.
Yleisimmät mittarit liittyivät asumisen demografiatietoihin; yksin
asuvien määrä, ahtaasti asuminen ym. ATH-tutkimuksen mittarit.
Myös omaa tietoa mm. asuntotuotannosta, asumisen hinnasta
kaupungissa
• Kyselyjä asumisen soveltuvuudesta ja asuntojen laadusta käytetty
kuitenkin vain vähän (Kuopio; ikäihmisten asumispalvelujen
tyytyväisyyskysely, ATH-mittari tyytymättömyys asunnon
kustannuksiin). Asuntojen ja työpaikkojen sijaintia ja
kohtuuhintaisesta asuntotuotannosta ei kuitenkaan tietoja.

• Asumisessa oli myös paljon tavoitteiksi tai keinoiksi tulkittuja
asioita, kuten monimuotoinen asuntotuotanto,
täydennysrakentaminen hyvien joukkoliikenneyhteyksien varsille,
KymppiR  tavoitteet ja keinot kaipaavat rinnalleen tarkempia
mittareja – osalla niitä oli, osalla ei.

• PTT:n mukaan
asunnon vaihtoa
seuraavan 5 vuoden
aikana suunnittelee
vuokralla asujista, alle
40-vuotiaista
henkilöistä 93,2%. Jos
pari on lapseton, luku
on jopa 96,7%.
Muuttohalukkuuden
syyt: asunnon
soveltumattomuus
(hinta, koko, sijainti).
Haltia, Keskinen,
Karikallio, Alho & Vuori
2019.
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Yhteisö ja tilat
• Yhteisö ja tilat- nimikkeen tämän työn indikaattorien kokoojataulukossa
kuvataan kaupunkitilaan, yhteisöllisyyteen, osallisuuteen, segrekaation
ehkäisyyn ja yhdenvertaisuuteen liittyviä hyvinvoinnin mittareja.
• Yleisemmät: asuinalueen turvallisuutta ja subjektiivista kokemusta kuvaavat
ATH-tutkimuksen mittarit.
• Kaupunkitila käsitettiin yleisemmin asuinalueena.

• Kaupunkitilan laatu, viihtyisyys ja esteettisyys: Lähinnä ATH-tutkimuksesta
tutut: ”haittaa rakennusten huono kunto tai asuinalueen rumuus”- mittari ja
”tyytyväisyys asuinalueen olosuhteisiin”- mittari. Muita viihtyisyyttä ja
esteettisyyttä kuvaavia mittareja löytyi vain muutama; Lahden oman
asukaskyselyn tulos asuinalueen viihtyisyydestä ja Jyväskylässä rakentamisen
prosenttiperiaate taiteeseen.
• Muut kaupunkitilan mittarit liittyivät lähinnä esteettömyyteen ja kaupunkitilan
toimivuuteen (asukaskyselyt). (Lahdessa teknisten ja ympäristöpalvelujen
arviointikysely); asuinalueen esteettömyys, viihtyisyys ja asukkaiden
tyytyväisyys viheralueisiin ja pyörä- ja jalankulkureitteihin. Lahdessa mitattiin
myös kokemusta liikkumisen esteettömyydestä kaupunkitilassa. Mittareja
kuitenkin yleisesti ottaen kertomuksissa hyvin vähän (esim. esteettömyys
ennemmin tavoitteena)

”Aluepolitiikan tavoitteena on alueiden
välisen ja kuntien sisäisen eriytymisen
vähentämistä.”
Lähiöohjelma, asuntopoliittinen kahdeksan
vuoden ohjelma…
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Yhteisö ja tilat jatkuu
•

Segrekaation ehkäisy monella tavoitteena, mutta asumisen yhteydessä ei puhuttu segrekaatiosta, siitä puhuttiin omana
teemaaan. Segrekaation kohdalla asumisen tietoja ei kuitenkaan välttämättä yhdistetty asumiseen tai kunnan
kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon tai asuntojen saatavuuteen. Sen sijaan käytettiin ATH-tutkimuksen mittareja;
tyytyväisyys asuinalueeseen, asuinalueen rumuus, rakennusten huono kunto. Asumisesta puhuttiin yleisellä tasolla esim.
tiivisrakentaminen, kaavoitus, monimuotoinen asuntotuotanto.

•

Palvelujen saavutettavuus monilla tavoitteena tasa-arvon edistämisen näkökulmasta. Määrällisiä mittareja palvelujen
saavutettavuuteen vain fyysisen saavutettavuuden näkökulmasta (matka, kytkeytyneisyys, mutta ei aika), inhimillisestä
näkökulmasta ei mittareja, vaikka tunnistettiin kulttuurinen saavutettavuus, helppo lähestyttävyys ja taloudellinen
saavutettavuus (Jyväskylä). Määrällisiä saavutettavuusmittareja lähinnä Lahden ja Jyväskylän hyvinvointikertomuksessa.
Työpaikkojen/koulujen saavutettavuutta ja matka-aikoja ei käsitelty.

•

Sosiaalisen markkinoinnin ja terveyttä edistävän valinta-arkkitehtuurin keinoja löytyi muutamia: Jyväskylä:
Joukkoliikenteen matkustajamäärien seuranta lippujen hinnan alentamisen jälkeen (mittari) ja joukkoliikenteen
markkinointi ja brändäys (ei tulkittu mittariksi) sekä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen tekeminen
kilpailukykyisemmäksi henkilöautoiluun nähden (ei mittari, mutta kulkutapaosuudet ja joukkoliikenteen
matkustajamäärät sekä henkilöautojen määrä ovat).

•

Sosiaalisen toiminnan, kohtaamisen ja tekemisen paikkoja ei käsitelty, joukkoliikenteen solmut sosiaalisen kohtaamisen
paikkoina ja turvattomuutta herättävinä paikkoina?
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Maankäytön suunnittelu, liikenne ja
kunnossapito
• Mittareja enemmän kuin ajateltiin. Liikkumisen ja liikenteen mittarit
yhdistettiin erityisesti fyysiseen aktiivisuuteen, palvelujen
saavutettavuuden mittarit alueelliseen ja väestöryhmittäiseen tasaarvoon.
• Kaikilla oli kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edistämisen tavoite
hyvinvointisuunnitelmissa, kaikki seurasivat joukkoliikenteen
matkustajamääriä. Kävelyn- ja pyöräilyn kulkutapaosuuksia
tarkasteltiin (Lahti, Jyväskylä). Kuopiossa mitattiin
kunnossapidettäviä väyliä kilometreissä ja kadunrakentamista.
Yleisempiä liikennettä kuvaavia mittareja olivat myös kaikki
liikenneturvallisuuteen liittyvät mittarit. Myös joitain
asukaskyselyjen tuloksia hyödynnettiin.
• Fyysistä aktiivisuutta tukevien elinympäristöjen kehittäminen oli
tavoitteena kaikissa hyvinvointisuunnitelmissa, mutta niistä löytyi
vain niukasti tietoa ja mittareja siitä, kuinka houkuttelevia ja
toimivia käytännössä liikkumisen ympäristö ovat  kunnossapidon
mittareja oli hyvin vähän, samoin kyselyjen tuloksia niukasti.
(valaistus, esteettömät reitit asukastuville ja kunnossapidettävien
liikenneväylien määrä kilometreissä Kuopiossa).
• Samalla valaistus ja esteettömien reittien teko asukastuville ovat
teknisen sektorin keinoja vaikuttaa valinta-arkkitehtuuriin.
Infrasuunnittelulla ja kunnossapidolla on tässä kohtaa suuri
merkitys; laadukas ja riittävän tiivis kävely- ja pyöräily ympäristö,
riittävä joukkoliikenteen palvelutaso lisää lihasvoimin liikkumista
riippumatta motivaatiosta.

Maankäytön
suunnittelu, liikenne,
liikkuminen,
kunnossapito

Hyvinvointiala

Tekninen sektori
(maankäyttö-,
liikenne-,
kunnossapito)

Liikenne ja
liikkuminen

On fyysisen
aktiivisuuden
kehittämistä

On sujuvan liikenteen
kehittämistä;
liikennejärjestelmäsuunnittelu, väylät ja
liikennealueet
kuntoon

Palvelujen
saavutettavuus

Alueellisen ja
väestöryhmittäisen
tasa-arvon
edistäminen, arjen
sujuvuus

Yhdyskuntarakenteen
toiminnallisuuden
kehittäminen

Kunnossapito

Fyysiseen
aktiivisuuteen
houkutteleva
ympäristö, valintaarkkitehtuurin
rakentamista

Korjataan tiet ja
paikat kuntoon,
ylläpidetään
kaupunkia

Saman kolikon kaksi eri puolta, puhumme samasta asiasta
mutta eri kielillä. Suuronen 2019.
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Kultuuri-, taide- ja sivistypalvelut
• Tasokkaat taide- ja kulttuuripalvelut ja eri väestöryhmien
kulttuuri- ja sivistyspalvelujen käyttö todettiin kaikissa
hyvinvointikertomuksissa tavoitteena, etenkin ikäihmisille
suunnattuja palveluja kuvattiin melko runsaastikin
• Määrällisiä, fyysiseen ympäristöön sidottuja kulttuuria ja
taidetta kuvaavia mittareja oli kuitenkin vähän.
Indikaattorit liittyivät lähinnä ATH-kyselystä saatuihin
palveluja koskeviin mittareihin. Esim. Jyväskylässä taiteen
edistämisen prosenttiperiaate rakentamiseen.
• Kulttuuri- ja perinnemaisemia, arvokkaita muinaiskohteita
ja rakennetun ympäristön suojelukohteita, elämyksellisiä
luonnon ja vesistöjen maisemia ei
hyvinvointikertomuksissa juuri käsitelty.

Selvitystöiden tuloksia
•

Hyvinvointikertomusten mittareista suurin osa koostuu sähköisen hyvinvointikertomuksen mittareista. Eniten
kuvattiin kunnan hyvinvoinnin edistämisen toimia; ohjelmia, hankkeita ja palveluja.

•

Rakennetun ympäristön mittareista yleisimmät ympäristöterveyteen liittyvät mittarit, asumiseen,
kulttuuripalveluihin ja liikuntapalveluihin liittyvät tiedot sekä turvallisuuteen ja liikenteeseen liittyvät asiat.

•

Hyvinvointikertomuksissa oli niukasti rakennetun ympäristön mittareja, segrekaation ehkäisyä kuvaavia mittareja,
sosiaaliseen kaupunkitilaan ja ympäristön estetiikkaan ja laatuun liittyviä mittareja. Niin ikään teknisen sektorin ja
kunnossapidon mittareja, luonnonsuojeluun, hiilineutraalisuustavoitteisiin ja elämyksellisiin luonnon, vesistöjen ja
kulttuurimaisemiin liittyviä mittareja oli vähän.

•

Monia asioita esitetään tavoitteena tai toimenpiteenä mutta tavoitetta kuvaamaan ei välttämättä ole määrällisiä
mittareja (esim. segrekaation ehkäisy, täydennysrakentaminen)  yleispiirteistä kuvailua, ei kyetä määrittämään
mitä tehdään, minne, kuinka paljon, mikä on riittävä taso ja miten ollaan onnistuttu

•

Käytettyjä termejä ei avata; esim. Viheralueet ja liikuntapaikat. Jos termejä ei avata, ei tiedetä mihin kehittäminen
oikeastaan kohdistuu, eli mitä tehdään ja minne, mikä on lähtötilanne ja miten ollaan onnistuttu.

•

Saavutettavuus ymmärrettiin lähes aina fyysisenä saavutettavuutena (matka, kytkeytyneisyys, mutta ei matkaaikaa). Inhimilliseen saavutettavuuteen (helppous, arjen sujuvuus, lähestyttävyys, kulttuuriset tekijät) liittyviä
asioita tunnistettiin tavoitteena, mutta ei mittareja.

•

”Kaupunkitila” käsitettiin lähinnä asuinalueena. Asuinalue on kuitenkin suppea käsitys kaupunkitilasta, sillä ihmiset
liikkuvat, asuvat, käyvät töissä ja harrastavat yli kuntarajojen. Eri-ikäiset ja ihmiset myös liikkuvat kaupunkitilassa
eri tavalla.

•

Sosiaalinen kaupunkitila oli vaikein mallintaa; sosiaalisen kohtaamisen ja yhdessä tekemisen paikkoja tiloja, kuten
toreja, tapahtumapaikkoja ja joukkoliikenteen solmukohtia ei juuri hyvinvointikertomuksissa tunnistettu.
Kaupunkitilan hyödyntämisen väestöryhmittäisiä tietoja niukasti.

•

Hyvinvointikertomuksissa mittarit ovat hyvin erilaisia ja eritasoisia; yksityiskohtaisia suunnitteluparametreja ja
koko kaupunkia kuvaavia tietoja. Rakennetun ympäristön osalta hyvinvointiympäristön mittaaminen edellyttäisi
kuitenkin sopivia mittareja eri mittakaavatasoille.

Asukkaiden sijoittuminen autovyöhykkeelle % asukkaista
Julkisten palvelujen sijoittuminen autovyöhykkeelle %
palveluista
Kaupallisten palvelujen sijoittuminen autovyöhykkeelle %
palveluista
Asumisväljyys m2/asukas
Laajojen virkistykseen soveltuvien alueiden saavutettavuus,
väestö, enint. 1000m ja 2000m%
Lähivirkistykseen soveltuvien alueiden saavutettavuus, väestö,
enint. 300m, 500m, 1000m %
Asemakaava-alueen väestö sijoittuu 300m matka tai kork. 510min kävelymatka väh. 2ha kokoiseen virkistysalueeseen
(Kehävihreä)
Enintään 500m etäisyydellä ruokakaupasta asuvien osuus, %
Päivittäistavarakauppojen saavutettavuus, koko väestö, enint.
250m, 500m, 1km, 2km, 5km %
Ala-asteiden saavutettavuus, ala-asteikäiset, enintään 250m ja
500m %
Ala-asteiden saavutettavuus, ala-asteikäiset, enintään 1, 2, 3, 5
km %
Ylä-asteiden saavutettavuus, yläasteikäiset, enint. 250m, 500m
Ylä-asteiden saavutettavuus, ylä-asteikäiset, enintään 1, 2, 3, 5
km %
Rautatieaseman etäisyys max. 2,5km, % väestöstä
Kunnossapidettävät liikenneväylät kilometreissä

Kadunrakentaminen kilometreissä

Maankäytön suunnittelun mittareja
Lahdesta, Kuopiosta ja Jyväskylästä

Selvitystöiden tuloksia
• Monialainen yhteistyö ja monialaisen tietotuotannon vaatimus muuttaa hyvinvointijohtamisen ja
hyvinvointityöryhmien työskentelyn vastavuoroiseksi oppimisprosessiksi.

Hyvinvointisektori kokoaa tiedot
eri toimialoilta, luodaan yhteiset
tavoitteet, toimenpiteet ja
mittarit, raportti valtuustolle

Uusi tapa; ”Oppiva vuoropuhelu”. Toimialojen tasapuoliseen
vuoropuheluun perustuva dialogi, tiedon vaihto ja muilta
oppiminen. Hyvinvointikoordinaattori ei ole joka alan asiantuntija.
Toimialat tuovat omat keskeisimmät hyvinvoinnin edistämisen
keinot hyvinvointityöryhmiin. Opitaan toisilta mitä ne ovat. Yhteisen
keskustelun tuloksena syntyvät hyvinvointikertomus ja –
suunnitelma. Raportti valtuustolle ja toimialojen aktiiviseen
käyttöön.
•
•

Vanha tapa; ”Hyvinvointikoordinaattori yksinäisenä ahertaja.”
Hyvinvointikoordinaattori vastaa tiedon kokoamisesta
hyvinvointikertomuksiin ja –suunnitelmiin.
”Hyvinvointikoordinaattori joka alan asiantuntijana”
Raportti valtuustolle, toimialoilla pöytälaatikkoon. Yhteinen
keskustelu ja ymmärryksen luominen puolin ja toisin puuttuu.
•
•
•

Hyvinvointisektori ei tiedä mitä hyödyllistä tietoa kukin toimiala
tuottaa – tieto jää hyödyntämättä, resurssien haaskausta
Toimialoilla ei käsitystä miten omassa työssä toteutetaan
hyvinvoinnin edistämistä – tai on käsitys, mutta se ei välity
kertomuksiin
Toimialoilla ei käsitystä miten hyvinvointikertomuksen
”terveystietoja” voisi hyödyntää omassa työssään

•
•

Toimialat tuovat toimialakohtaiset keskeisimmät
hyvinvoinnin edistämisen tiedot hyvinvointiraporttiin,
hyvinvointiryhmän yhteisen dialogin ja analyysin
tuloksena syntyy yhteiset tavoitteet, toimenpiteet ja
mittarit, mutta myös ymmärrys toimialakohtaisista
hyvinvoinnin edistämisen keinoista ja niitä mittaavista
keskeisimmistä mittareista. Raportti valtuustolle JA
toimialojen käyttöön

Tiedon käyttöaste kasvaa, samaa tietoa hyödyntää useampi taho
– resurssien tehokas käyttö
Käsitys oman toimialan roolista ja keskeisimmistä hyvinvoinnin
edistämisen keinoista vahvistuu
Sitoutuminen yhdessä sovittuihin tavoitteisiin vahvistuu kun
tavoitteet oman toimialan kannalta ovat relevantteja
Mittarit ovat laadukkaampia; monialaisia ja osuvampia

