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Esiselvitys HYMY-hankkeeseen
Pro gradu -tutkielma
Elinympäristön
Maankäyttö monialaisessa hyvinvoinnin
hyvinvointivaikutusten
edistämistyössä: Maankäytöstä vastaavien
mallintaminen Tampereen
johtavien viranhaltijoiden
kaupunkiseudulla ja Porissa
hyvinvointikäsitykset ja -tiedon käyttö

Aineistot
• Teemahaastattelut
o 18 maankäytöstä vastaavaa johtavaa viranhaltijaa
asema-, yleis- ja maakuntakaavatasoilta
o 13 muusta toimialasta vastaavaa johtavaa viranhaltijaa
• Asiakirja-analyysi
o hyvinvointikertomukset 9 kpl

HYMY-selvityksestä opittua: Jotta maankäytön
suunnittelussa voitaisiin paremmin hyödyntää
hyvinvointitietoa, täytyy ensin luoda ymmärrys:
1. Mitä hyvinvointi ja hyvinvointitieto
tarkoittavat maankäytöstä vastaaville
johtaville viranhaltijoille?
2. Miten he näkevät, että elinympäristön
suunnittelulla voi vaikuttaa ihmisen
valintoihin?
3. Miten eri toimialat tekevät yhteistyötä
hyvinvoinnin edistämiseksi ja miten sitä
voitaisiin parantaa?
Näitä kysymyksiä käsittelin gradussani.

Teoreettinen
taustaymmärrys:
Kolme keskeistä
konseptia

1. Mitä hyvinvoinnilla tarkoitetaan?
Elinympäristön hyvinvointivaikutuksia on tutkittu perinteisesti
ympäristöterveyden käsitteen kautta. Käsitys terveydestä ja
hyvinvoinnista
on
yleisesti
laajentunut,
niin
myös
ympäristöterveyden käsite (Srinivasan 2003; Killingsworth ym.
2003, Korpela ym. 2001)

Rajattu ympäristöterveyden käsite: ihmiseen
kohdistuvat välittömät fyysiset
terveysvaikutukset, kausaliteettisuhteet.
Laaja ympäristöterveyden käsite: fyysinen +
toiminnallinen, psyykkinen, sosiaalinen ja
kulttuurinen ulottuvuus. Myös kokemuksellinen
näkökulma.
(Sairinen ym. 2006, 14)

2. Miten elinympäristön nähdään vaikuttavan valintoihin?

DETERMINISMI

PROBABILISMI

POSSIBILISMI

VOLUNTARISMI
(Sairinen ym. 2006, 13)

3. Miten eri toimialat yhdessä edistävät hyvinvointia?
Kunnissa erilaisia, jopa ristiriitaisia näkemyksiä siitä, mitä hyvinvointi on ja miten sitä pitäisi edistää.
(Sahamies 2018; Lindfors 2010; Perttilä ym. 2004; Uusitalo ym. 2005)

→ Eri tavoitteita hyvinvoinnin määrittelyssä

→ Ongelmat yhteistyössä selitetään eri tavoin

Rajaustavoite: Mahdollisimman yksiselitteinen
määrittely, että voidaan sopia selkeät kriteerit.
Esim. melunhallinnan desibelirajat, ilmanlaatu

Asiantuntijaselitykset: Organisaatiossa toimivien
henkilöiden ajattelutavat, koulutustausta →
erilainen tietopohja, kieli, käsitteet, toiminnan
aikajänne

Yhdistelytavoite: Laajan ongelmakentän yhdistely
samaan tarkastelukehikkoon. Ympäristöterveys
osana yleistä hyvinvointikeskustelua. Ilmiölähtöiset
yhteistyöryhmät kuten esim. turvallinen ja hyvä
vanhuus
(Virrankoski 1997)

Organisaatioselitykset: Organisaation rakenteet,
perinteet ja toimintatavat kuten hallinnon
sektorimainen luonne, pystysuuntaisesti toimiva
linjaorganisaatio, yksiköiden tulosvastuut
(Virrankoski 1997; Nieminen 2010)

Tulokset:
Kolme huomiota
tietojohtamisesta

1. Laaja käsitys hyvinvoinnista
• Useimpien haastateltujen näkemys vertautuu laajaan ympäristöterveyden käsitteeseen
• Näkemykset laajempia verrattuna aiempiin vastaavanlaisiin tutkimusten tuloksiin (vrt.
Virrankoski 1997; Päivänen 2003)

Ulottuvuudet

Haastatteluissa painottui:

Ilmiöt mainittiin:

Psyykkinen

Viherverkosto, elvyttävyys

Kaikissa haastatteluissa

Toiminnallinen

Saavutettavuus,
Lähes kaikissa haastatteluissa.
joukkoliikenne, palveluverkko Kaikilla kaavatasoilla.

Fyysinen

Esteettömyys,
terveyshaittojen ehkäisy

Useimmissa haastatteluissa, yleisja asemakaavataso.

Sosiaalinen

Sosiaalinen koheesio,
yhteisöllisyys

N. Puolessa haastatteluista. Erit.
naapurustot, kaupunginosat

Kulttuurinen

Juurevuus, kulttuurihistoria

Kahdessa eri haastattelussa
maakuntakaavatasolla

3. Hyvinvointitiedon käyttö koettiin hankalaksi
Perusongelma: Käytössä oleva hyvinvointitieto eli pääasiassa väestötiedon perusindikaattorit,
toisinaan kulkutapaosuudet yms., ei vastannut hyvinvointikäsityksiin (laaja ympäristöterveyden
käsite). Hyvinvoinnin psyykkisestä ja toiminnallisesta ulottuvuudesta kaivattiin parempaa tietoa.
Miksi?
•

Dataa kyllä saatavilla, mutta tiedon analysointiin ei
riittävää osaamista eikä resursseja.

•

Dynaaminen ja subjektiivinen hyvinvointitieto
koettiin tärkeäksi, mutta sen käyttö oli
satunnaista.

•

Kokemustiedon kerääminen koettiin työlääksi ja
hankalaksi.

•

Kokemustieto pelkistyi usein lakisääteiseksi
kuulemiseksi, joka koettiin raskaaksi.

”Meil on varsin niukat resurssit tällä
hetkellä tuohon väestönseurantaan ja
muuhun. Tokihan me saadaan
Tilastokeskuksen tietoja ja meiän
omia tietoja päivitetään, mutta
meidän yksikössä on tällä hetkellä
vaan yks henkilö, joka sitä pyörittää,
ja hänen kauttaan kulkee paljon näitä
asioita.”

3. Hyvinvointitiedon
käyttö koettiin hankalaksi
• Hyvinvointitiedon sensitiivisyys tunnistettiin
pääasiassa eri ikäryhmiä ja elämäntilanteita
(esim. lapsiperheet). Myös liikuntarajoitteet
tunnistettiin usein.
• Erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien
kokemustieto olisi arvokasta (Syväjärvi &
Leinonen, 2019) mutta sen saanti koettiin
erityisen vaikeaksi, vaikuttamistarjouma.
• Possibilistisesta suhtautumisesta huolimatta
haastateltavat eivät juuri puhuneet ihmisten
yksilöllisistä/ erilaisiin ryhmiin liittyvistä
tarjoumista tai haavoittuvaisuudesta.
→ Vaarana self help -kaupunki?
(vrt. Päivänen 2003)

Miten kohti parempaa
hyvinvointitiedolla
johtamista?
Kolme
välttämättömyyttä

1. Taustakäsitysten ymmärtäminen
ORGANISAATIOSELITYKSET

POSSIBILISMI

VOLUNTARISMI

PROBABILISMI

POSSIBILISMI

VOLUNTARISMI

YHDISTELYPERIAATE

PROBABILISMI

RAJAUSPERIAATE

DETERMINISMI

DETERMINISMI

ASIANTUNTIJASELITYKSET

2. Eri rajapinnoilla tarvitaan erilaista johtamista
HIERARKKINEN JOHTAJA

VERKOSTOJOHTAJA

- Lakisääteisyyden,
hierarkioiden ja organisatoristen
rakenteiden korostaminen

- Verkostoissa toimimisen,
yhteistyön ja oman työn
strategisuuden korostaminen

- Arvovalintojen taustalla:
demokraattinen
päätöksentekojärjestelmä,
lakisääteisyys sekä
organisaation strategia

- Arvovalintojen takana:
päätöksenteon moniäänisyys,
kompromissien teko,
sovittelu

SUUNNITTELIJA

INNOVAATTORI

- Teknisyyden sekä ammattiidentiteetin ja -etiikan
korostaminen

- Toimialarajojen ylittämisen,
kokeilemisen, uudistamisen
ja uskalluksen ja
osallisuuden korostaminen

- Arvovalintojen takana:
ammattitaito, kokemus,
osaaminen

- Arvovalintojen takana:
tiimityö, strategiaprosessi,
päätöksenteon moniäänisyys

3. Monialainen yhteistyö ja tiedon yhdistely
• Kohti vaikuttavampaa yhteistyötä
o Yhteinen ymmärrys sekä keskustelu tavoitteista, olennaisista
indikaattoreita ja niiden ideologisista taustaoletuksista
o Normatiivisuuden ja poliittisuuden tunnistaminen,
läpinäkyvyys
o Maankäytön suunnittelu on mitä suurimmassa määrin
vuorovaikutusta lukuisilla eri rajapinnoilla
→ Vuorovaikutussuunnittelu ja -osaaminen
→ Osaamisprofiilien tunnistaminen ja kehittäminen

• Kohti kehittyneempiä tiedollisia ominaisuuksia
o Monipuolisempaa tietopohjaa hyvinvoinnista: laadullisen ja
määrällisen tiedon yhdistely eri toimialoilta
o Resursseja sekä parempaa ohjelmisto- ja metodiosaamista
datan ja kokemustiedon analysointiin
o Sensitiivisempi hyvinvointitieto: yhteistyön ja innovaation
avulla yli vaikuttamistarjoumasta

• Ratkaisuksi yhteistyön
rajaesineet
o Hyvinvointikertomuksessa potentiaalia,
mutta tarvitaan strategisuutta
o Ilmiöpohjaiset monialaiset työryhmät
o Eri toimialojen tiedon saaminen
mahdollisuuksien mukaan yhteiselle
alustalle paikkatietopohjaiseksi

• Mahdollistava kaupunki – kaikille
o Autoritäärisestä ja rajoittavasta
johtamisesta verkostohallintaan
o Salliva ja omaehtoisuutta korostava
kaupunkikulttuuri
o Silti samalla huomio
haavoittuvuustekijöihin & erilaisiin
tarjoumiin ja vaikutusmahdollisuuksiin

• Taustakäsitysten tunnistaminen tekee näkyväksi
hyvinvointitiedon poliittisuuden

Lopuksi

• Kaikki em. roolit ovat tärkeitä ja tarpeellisia: tarvitsemme
erilaisia linssejä monimutkaisten ilmiöiden tarkasteluun
• Toimijaroolien tarkastelu voi helpottaa yhteistyöryhmien
monipuolisuuden tai omaa osaamisprofiilin arviointia &
parantaa rekrytointeja & auttaa koulutuksen suunnittelua
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