HYMY-Hyvinvointiympäristön tietopohjan
mallintaminen ja hyvinvointijohtamisen
kehittäminen verkostohanke 2019-2021

Yleistä hankkeesta
• HYMY-hankkeessa keskitytään hyvinvoinnin
edistämiseen kaupunkisuunnittelun keinoin
• Hankkeessa kehitetään rakennetun ympäristön
mittareja/indikaattoreja laajaan
hyvinvointikertomukseen
• Tuotetaan paikkatietoa rakennetun ympäristön
hyvinvointitekijöistä kartalle – tukee myös
kaupunkisuunnittelua
paikkatietoa seutu- ja kuntatason päätöksentekoon
• Mittarien kehittäminen ei kuitenkaan riitä  syksyllä
2020 kuntien strategisen hyvinvointijohtamisen
kehittäminen

Verkostohankkeen jäsenet ovat Tampereen kaupunkiseutu, Kuopion, Jyväskylän ja Lahden kaupungit. Hanke saa
rahoitusta Terveyden edistämisen määrärahasta (STM), kesto 2,5 vuotta. Hanke on osa Tampereen
kaupunkiseudun seutuhallituksen hyväksymää nelivuotista hyvinvointiympäristön kehittämisohjelmaa ja tukee
Lahden, Kuopion ja Jyväskylän hyvinvointijohtamisen tavoitteita.

Liityntäpintoja
• Kuntien rooli säilyy vahvana hallinnollisista
uudistuksista riippumatta hyvinvoinnin edistämisessä
• Hallitusohjelman tavoitteet, mm. asumisen
teemoissa ja segrekaatio
• YM:n Kestävä kaupunkiohjelma ja YK:n kestävän
kehityksen tavoitteet
• Laadukas ja viihtyisä elinympäristö, ilmastotavoitteet
MRL-uudistuksessa uudella tapaa – vaatii mittareja
• Mittarit päätöksenteon tukena ja kuntien ja
seudullisten tavoitteiden toteutumisen
seuraamisessa, esim. MAL-työ
Hyvinvointikertomuksen tietopohjan laajentaminen  rakennetun ympäristön paikkatietoa ei aiemmin
tuotettu hyvinvointikertomuksiin – HYMY-kunnat paikkatiedon ja hyvinvoinnin edistämisen edelläkäviöinä!

Aikataulu
• Syke: Rakennetun ympäristön hyvinvointitekijöiden
mallintaminen kartalle, syksy 2019
• Tampereen yliopisto: Tampere City Region 2040+
Regional Factors of Well-Being. YS4-kurssin
paikkatietoanalyysit ja strategiat TKS:n kunnille, syksy
2019
• Alueellinen hyvinvointiympäristön laadun arviointimalli +
analyysit, kevät 2020
• Tampereen yliopisto: HYMY-erikoiskurssi, kevät 2020
• Hyvinvointijohtamisen kehittämisen työpajat, syksy 2020

HYMY-verkosto
• Tampereen kaupungin ja Tampereen kaupunkiseudun avainhenkilöitä hankkeessa:
Vasemmalta: Ritva Asula-Myllynen, infrapalvelujen
kehittämispäällikkö, Tampereen kaupunkiseutu; Mika Vuori,
suunnittelupäällikkö, Tampereen kaupunki; Satu Kankkonen,
hyvinvointipalvelujen kehittämispäällikkö, Tampereen
kaupunkiseutu; Sirkku Malviala, elinympäristöjohtaja,
Kangasalan kaupunki

• Kuopion kaupunki; Janne Hentunen, hyvinvoinnin edistämisen johtaja & Säde Rytkönen, hyvinvointikoordinaattori
• Jyväskylän kaupunki; Anna Isopoussu kaavoitustutkija & Sari Välimäki hyvinvointikoordinaattori
• Lahden kaupunki; Mikko Komulainen, hyvinvointijohtaja & Päivi Pitkänen erityisasiantuntija
• Hankkeen vastuuhenkilö: Vs. seutujohtaja Juhani Pohjonen

• Ohjausryhmä: Tampereen kaupunkiseutu: Ritva-Asula Myllynen, infrapalvelujen kehittämispäällikkö, Satu Kankkonen, hyvinvointipalvelujen
kehittämispäällikkö, Sirkku Malviala, Kangasalan kaupunki elinympäristöjohtaja, Mika Vuori (pj.), Tampereen kaupunki suunnittelupäällikkö
(varalla Paula Paavilainen Pirkkalan perusturvajohtaja), Kuopion kaupunki: Janne Hentunen, hyvinvoinnin edistämisen johtaja, Säde
Rytkönen, hyvinvointikoordinaattori, Lahden kaupunki: Mikko Komulainen (vara pj.), hyvinvointijohtaja (varalla Pia Haverinen,
erityisasiantuntija), Jyväskylän kaupunki: Anna Isopoussu, kaavoitustutkija, MAL-verkosto: MAL-verkoston ohjausryhmä 2 jäsentä, KatiJasmin Kosonen tai Tero Piippo, THL: Anni Helldán, Kehittämispäällikkö / Terveyden edistämisen määrärahat.

Sidosryhmäyhteistyöstä ja
tulosten skaalaamisesta vastaa
kansallinen MAL-verkosto 18
jäsenellään

HYMY-sparrausryhmä: Yliopistot,
asiantuntijalaitokset, kuntien
asiantuntijat, tapaamiset n. 2x
vuodessa.

Projektipäällikkö Heli Suuronen
Suunnittelija, MAL-verkoston koordinaatio
HYMY-hankkeen projektipäällikkö
GSM 040 846 8127
www.mal-verkosto.fi
HYMY Innokylässä

