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

TAUSTA JA TOTEUTUS

Työn tausta: terveyden edistämisestä hyvinvoinnin johtamiseen
Kuntalain ensimmäinen pykälä toteaa kunnan tehtäväksi asukkaidensa hyvinvoinnin ja alueensa elinvoiman edistämisen sekä palveluiden
järjestämisen asukkaille taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Tähän kirjaukseen perustuu hyvinvointityön tehtävä ja
tavoite suomalaisissa kunnissa laajimmin ymmärrettynä: asukkaiden hyvinvointi on aina kunnan ensisijainen tehtävä. Terveydenhuoltolain 12§
taas määrittää tarkemmin ja suppeammin kunnan tehtäväksi asukkaittensa terveyden ja hyvinvoinnin sekä niihin vaikuttavien tekijöiden
seuraamisen väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettavat toimenpiteet, joilla kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin vastataan.

Hyvinvointityö on lähtenyt Suomessa kehittymään suppeammasta ja vahvasti sosiaali- ja terveysalan prosesseihin kiinnittyvästä terveyden
edistämisen tehtävästä. 2000-luvulla se on kuitenkin siirtynyt kohti laajempaa, monialaisempaa ja samalla epäselvempää hyvinvointijohtamisen
tehtävää. Hyvinvointityöllä viitataan tässä raportissa sekä hyvinvoinnin ja terveyden suppeaan että hyvinvointijohtamisen laajempaan tehtävään.
Käsitteet ovat kuitenkin muutoksessa itse toiminnan lailla.
Monialainen hyvinvointijohtaminen kytkeytyy hyvinvointikäsityksen murrokseen. Tarkiainen (2014, 95) tunnistaa hyvinvointikäsityksen
omistajuuden olevan liukumassa sosiaali- ja terveysalan käsitteestä laajemmaksi, monialaisemmaksi ja samalla epäselvemmäksi käsitteeksi.
Sosiaali- ja terveyspalveluista lähtevä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on laajentunut viime vuosikymmenenä sekä sisällöllisesti (esim.
kulttuuri, rakennettu ympäristö), hallinnollisesti (monialaiset hyvinvointiryhmät, poikkihallinnolliset rakenteet, kuntien välinen yhteistyö),
normatiivisesti (hyvinvointikertomus ja sen minimitietosisällöt, hyte-kerroin) että tiedollisesti (indikaattorityö, tietopalvelut, kokemustieto).
Monilainen hyte-työ on ollut osa toiminnan uudistamista, jossa siirretään kuntien hyvinvointityön painotusta ehkäisevään ja ennakoivaan työhön.
Tämä auttaa myös varautumaan tuleviin hyvinvointialueisiin ja pyrkii kohdistamaan perustason sosiaali- ja terveyspalveluja sekä hyvinvointia ja
terveyttä edistäviä sekä ehkäisevän ja varhaisen tuen toimintatapoja ja –palveluja ja näin ennakoi myös kustannuspaineita. Hyvinvointityön
monialaisuus ja monitoimijaisuus on syytä muistaa kuntien ja tulevien hyvinvointialueiden yhteistyötä rakennettaessa. Hyte-työ on tärkeä osa
sote-kokonaisuutta, sillä sen avulla voidaan ehkäistä tarvetta käyttää sosiaali- ja terveyspalveluja. Hyvinvoinnin edistämisen tulokset eli asukkaiden
terveyden ja hyvinvoinnin tila näkyy tulevaisuudessa myös hyvinvointialueiden tilinpäätöksessä. Kunnan onnistuminen on siis tärkeää koko
palveluketjun kannalta.

TYÖN TAUSTA: MONIALAISUUDEN RAKENTAMINEN
Yhtenä keinona hyvinvointityön monialaisuuden edistämiselle toimii ilmiölähtöinen ajattelu ja työskentely. Ihmisten hyvinvointi on
riippuvainen monista tekijöistä, joihin vaikuttavat sosiaali- ja terveyspalvelujen ohella muut kunnan toimialat sivistyksestä rakennettuun
ympäristöön. Niihin vaikuttavat myös muut yhteiskunnan sektorit sekä kansalliset ja kansainväliset rakenteet, toimintamallit ja ilmiöt.
Hyvinvointityön monialaisuutta on ryhdytty rakentamaan yhdistämällä sekä palveluita, tietoa että tekijöitä laajemmiksi kokonaisuuksiksi.
Yhä useammin monialaisuuden, palveluketjujen sujuvuuden ja palveluintegraation parantamisen nähdään edellyttävän juuri
ilmiöperusteisempaa ajattelua. Palveluintegraatio hyvinvointipalveluiden yhteydessä tarkoittaa hyvinvointipalvelujen sekä muiden
yhdyspintapalvelujen yhteen sovittamista toimiviksi kokonaisuuksiksi, joiden suunnittelussa ja muotoilussa lähtökohtana on palvelujen
asiakaslähtöisyys, yhdenvertaisuus, vaikuttavuus, saavutettavuus ja kustannustehokkuus. Palveluintegraatio ja sen toteutumisen
periaatteiden nähdään edellyttävän palvelukokonaisuuksien, -tehtävien ja -ketjujen sekä näiden ohjaus- ja seurantakeinojen ja mittareiden
yhteistä ja systemaattista määrittelyä ja sen pohjalta tehtävän tiedonkeruun johdonmukaista analyysia ja hyödyntämistä päätöksenteossa ja
palvelujen muotoilussa. (Aronkytö & Mäki 2019, 67).
Monialaisuuden ulottaminen palvelujärjestelmästä myös infrastruktuurin suunnittelun puolelle tuottaa uusia ratkaistavia kysymyksiä
organisoinnin tasolle. Esimerkiksi maankäytön ja liikennesuunnittelun kohdalla hyvinvointia rakennetaan hyvin erilaisissa prosesseissa ja
erilaisissa aikasykleissä kuin yksilöön kohdistuvissa palveluissa. Tietoperustalle ja yhteistyörakenteille kohdistuu uudenlaisia vaatimuksia.
Vaikka kuntalaisten hyvinvointi onkin kaikkien kunnan toimialojen yhteinen tavoite, on jokaisella myös omia kohdennettuja tavoitteitaan,
joiden sovittaminen yhteen hyvinvointitavoitteiden kanssa voi olla vaikeaa. Monialaisuus vaatii yhteistyötä ja integrointia, mutta Tikkasen
(2019) mukaan myös vahvaa rakenteellista tukea, kuten tilivelvollisuutta, kannustinmekanismeja tukemaan yhteistyötä, sekä hyötyjen ja
haittojen havainnollistamista myös muiden sektoreiden näkökulmasta. Perustana ovat kuitenkin aina vahva tietopohja ja jaettu ymmärrys
tavoiteltavasta suunnasta. Ne auttavat toimijoita olemaan valmiina erilaisten monialaisten ilmiöiden, kuten väestömuutosten ja
ilmastonmuutoksen kohtaamiseen (Grankvist et al. 2020)

Mitä selvitys- ja arviointityössä tehtiin?
KIRJALLINEN AINEISTO
Taustakirjallisuus ja HYMY-hankkeen aikana syntynyt aineisto.
Kuntien hyvinvointisuunnitelmat.
KYSELY
HYMY-hankkeeseen osallistuneisiin kuntiin (n=116). Kaksi
osiota: 1) monialainen hyvinvointityö 2) HYMY-hankkeen
toteutuminen. Kyselyn tulokset koottiin erilliseksi
tulosraportiksi.

HAASTATTELUT
jotka toteutettiin sekä yksilö- että ryhmähaastatteluina HYMYhankkeeseen osallistuneisiin kuntiin (n=22 hlö)
TULOSWEBINAARI
Tulosten esittely ja kommentointi

Selvitys- ja arviointityön osaalueet olivat:
1) Hyvinvoinnin monialaisen
edistämisen nykytila
2) HYMY-hankkeen vaikutus
kuntien
hyvinvointityöhön
• tietopohjan laajentaminen
erityisesti rakennettua
ympäristöä koskien sekä
• ilmiölähtöisen suunnittelun
ja vaikutusten arvioinnin
hyödyntäminen
hyvinvointityössä.

TYÖN TAVOITTEET JA TOTEUTUS
Tehtävänä selvitys hyvinvoinnin monialaisen edistämisen nykytilasta sekä siitä, mikä vaikutus itse HYMY-hankkeella on tähän työhön ollut. Erityisesti
huomio on kiinnitetty kysymyksiin, miten HYMY-hanke on vaikuttanut kuntien hyvinvointityöhön kahdella osa-alueella: 1. hyvinvointityön tietopohjan
laajentaminen erityisesti rakennetun ympäristön osalta sekä 2. ilmiölähtöisen suunnittelun ja vaikutusten arvioinnin hyödyntäminen hyvinvointityössä.

Kuva 1. Selvityksen ja arvioinnin toteutus organisoitiin viiden työpaketin ympärille.

SELVITYKSEN PÄÄKYSYMYKSET
PROSESSIT JA PÄÄTÖKSENTEKO
●
●
●

Mikä on HYMY-kuntien nykyisen hyvinvointityön tilanne? Mistä prosesseista se koostuu ja keitä siihen osallistuu?
Miten päätöksiä tehdään? Keitä osallistuu päätöksentekoprosessiin?
Miten tieto kanavoidaan päätöksentekoon?

HYVINVOINTIKERTOMUKSEN JA -SUUNNITELMAN ROOLI
●
●
●
●

Mikä on hyvinvointikertomuksen ja hyvinvointisuunnitelman rooli kunnassa?
Miten hyödyllisinä välineinä hyvinvointikertomus ja hyvinvointisuunnitelma nähdään hyvinvointityössä?
Miten päätösten vaikutusten ennakkoarviointi on otettu mukaan hyvinvointikertomuksen ja hyvinvointisuunnitelman laadintaan?
Miten hyvinvointisuunnitelmassa näkyy suunnittelu pitkän aikavälin vaikuttavuustavoitteista käsin?

MONIALAISUUS JA ILMIÖLÄHTÖISYYS
●
●
●
●
●

Miten monialaisuus näkyy ja on pyritty hyvinvointityössä huomioimaan?
Miten eri toimialat huomioidaan päivittäisessä hyvinvointityössä?
Mitkä tekijät tätä vahvistavat ja mitkä estävät monialaista hyvinvointityötä?
Millaisia yhteisiä prosesseja HYMY-kunnissa on hyvinvointityön-, maankäytön- ja liikenteen toimialojen kesken?
Miten ilmiölähtöisyys ja vaikutusten arviointi näkyy kuntien hyvinvointityössä?

TIEDOLLA JOHTAMINEN
●
●

Miten toteutuu monialaisen tiedon hyödyntäminen hyvinvoinnin edistämisessä etenkin rakennettua ympäristöä käsittelevän tiedon
näkökulmasta?
Miten paikkatietoa hyödynnetään hyvinvointityössä sekä hyvinvointikertomuksen ja hyvinvointisuunnitelman laadinnassa?

MONIALAISEN
HYVINVOINTITYÖN
NYKYTILA
HYMY-KUNNISSA

HYVINVOINTITYÖN PROSESSIT KITEYTYVÄT HYVINVOINTIKERTOMUKSEEN
Touko-kesäkuun vaihteessa toteutetussa kyselyssä kartoitettiin HYMY-kuntien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden
näkemyksiä monialaisesta hyvinvointityöstä ja sen prosesseista sekä siitä, miten kunnat ovat huomioineet kunnan eri
toimialat hyvinvointityössään. Kyselyn vastaajista suurin osa (77 %) kokee, että hyvinvointityölle on kunnassaan
selkeät strategiset tavoitteet. Hyvinvointityö koetaan myös suunnitelmalliseksi (74%) ja sille koetaan olevan selkeät
rakenteet (61 %). Vastaajista 61 % kokee selväksi, miten voi osallistua kuntansa hyvinvointityöhön. Sen sijaan
resurssien riittävyyteen suhtaudutaan kriittisemmin. Vastaajista 37 % kokee hyvinvointityön taloudelliset resurssit
selkeiksi ja 44 % kokee henkilöstöresurssit selkeiksi. Sen sijaan 78 % vastaajista näkee, että kunnasta löytyy riittävästi
osaamista hyvinvointityöhön. (Kuvat 3 ja 4).
Hyvinvointityö kiteytyy erityisesti hyvinvointisuunnitelmaan ja -kertomukseen. Useimmissa kunnissa suunnitelma
laaditaan uuden valtuuston kanssa vaalikauden alussa ja vaalikauden päätteeksi raportoidaan kertomuksen muodossa,
miten on onnistuttu tavoitteiden saavuttamisessa. Tyypillinen prosessi on esimerkiksi Jyväskylässä, jossa laaditaan
kerran valtuustokaudessa laaja hyvinvointikertomus. Uusi valtuusto laatii suunnitelman, jota seurataan vuosittain ja
raportoi oman kautensa lopussa kertomuksen muodossa sen, mitä on saatu aikaan. Edellinen on tehty vuosille 20172020.
Kyselyn perusteella hyvinvointisuunnitelma ja -kertomus sekä hyvinvointityöryhmän toiminta nähdään
keskeisimmiksi hyvinvointityön välineiksi kunnissa (kuva 2) ja ne koetaan myös hyödyllisiksi hyvinvointityön välineiksi
(83 % vastaajista, kuva 3).
Hyvinvointityö ja terveyden edistäminen ovat yksi kunnan ydinprosesseista, jonka tilanneanalyysi, tavoitteet ja keinot
kiteytetään hyvinvointisuunnitelmaan. Suunnitelmalla linjataan ja ohjataan kunnan hyvinvointipolitiikkaa. Siinä
kartoitetaan kunnan hyvinvointipolitiikan tilanne: tavoitteet, painoalueet ja toimenpiteet ja koostetaan kunnan
toimintaa ohjaavat hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvät asiakirjat ja ohjelmat. Hyvinvointikertomus kuvaa
kuntalaisten hyvinvoinnin nykytilaa ja tarpeita, arvioi toteutunutta toimintaa ja hyvinvoinnin edistämiseen käytettyjen
voimavarojen ja tarpeiden välistä suhdetta. Hyvinvointikertomus toimii valmistelijoiden työvälineenä hyvinvointitiedon
kokoamisessa, raportoinnissa ja seurannassa sekä resursoinnin suunnittelussa. Luottamushenkilöille se toimii
päätöksenteon työvälineenä. Monissa kunnissa laaditaan oma suunnitelma eri väestöryhmille, esimerkiksi Ylöjärvellä
laaditaan erillinen lasten ja nuorten sekä ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma. Toisistaan erillisiä hyvinvoinnin
edistämiseen liittyviä suunnitelmia voi kunnissa olla kuitenkin huomattava määrä. Joissakin kunnissa nykytilanteessa
hyvinvointikertomus- ja suunnitelma ovat nykyisellään on jääneet osittain tuntemattomiksi, muista suunnitelmista
irralliseksi dokumentiksi.

Kuva 2. Vastaajien näkemykset kuntien keskeisimmistä
hyvinvointityön välineistä ja keinoista.

Kuva 3. Vastaajien näkemysten jakautuminen hyvinvointityön tavoitteita, toimijoita sekä prosesseja koskevissa väittämissä.

Kuva 4. Vastaajien näkemysten jakautuminen hyvinvointityön monialaisuutta, toimialojen osallistumista, yhteistyötä, tietopohjaa ja resursseja koskevissa väittämissä.

Hyvinvointikertomustyö on
poikkihallinnollista ja yhteensitovaa
Parhaimmillaan hyvinvointikertomus on linjattu yhteen kunnan muun strategia- ja ohjelmatyön kanssa, mikä turvaa
myös toiminnan johdonmukaisuuden. Hyvinvointikertomuksessa tunnistettujen tavoitteiden ja niistä johdettujen
toimenpiteiden on tarkoitus ohjata kunnan hyvinvointityötä. Työ organisoidaan usein väestöryhmittäin.
Edelläkävijöiden joukossa mm. Kuopio, joka on "Hyvinvoiva Kuopio" -työssään tarttunut hyvinvointityön
strategisuuden ja johdonmukaisuuden edistämisen haasteisiin jo 2000-luvun alussa. Hyvinvointikertomustyön
ulkopuolelle on kuitenkin jäänyt monia toimijoita ja toimialoja, jotka eivät kokeneet prosessia omakseen. Tästä syystä
HYMY-hankkeessa tehtävää yhteistyötä haluttiin suunnata yhteistyötä erityisesti kaupunkisuunnitteluun.
Kyselyn perusteella hyvinvointikertomus ja -suunnitelma ovat paitsi keskeisiä tapoja, joilla kunnan
hyvinvointityöhön osallistutaan niin myös keskeisiä prosesseja, joissa yhteistyötä tehdään oman toimialan
ulkopuolisten toimijoiden kanssa (kuvat 5 ja 6).
Parhaimmillaan hyvinvointisuunnitelman laadintaprosessi tarjoaa väylän saada keskeiset sidosryhmät mukaan
monialaiseen keskusteluun. Suunnitelmaa laadittaessa työ organisoidaan usein alaryhmiin, joissa on mukana
esimerkiksi seurakunta, yrittäjät ja esimerkiksi eri ikäryhmään liittyviä yhteisöä (nuorisovaltuusto, kulttuurijärjestöt,
vanhusneuvosto, esim. Kangasala.)
Haastatteluissa nousee esiin myös kriittisempiä näkökulmia, joissa hyvinvointisuunnitelma on edelleen pitkälti
lakisääteinen prosessi ja asiakirja, jonka yhteyttä kuntastrategiaan ei ole välttämättä tunnistettu ja jonka
kaksiosaisuus (suunnitelma ja kertomus) aiheuttaa epäselvyyttä. Myös nelivuosittainen raportointi voidaan kokea
toisaalta raskaaksi ja toisaalta vuosittainen talousarvion tilinpäätöksen hyvinvointiraportointi melko suppeaksi.
Kyselyn vastaajista puolet koki, että hyvinvointityö huomioidaan riittävästi kuntansa toiminta- ja
taloussuunnitelmatyössä (kuva 3). Tarvetta on hyvinvointiraportoinnin joustavalle välimuodolle sekä
hyvinvointitiedosta viestinnän kehittämiselle.

Kuva 5. Vastaajien osallistuminen hyvinvointityöhön.

Hyvinvointikertomuksissa ja –suunnitelmissa
huomioidaan paikallisuus, mutta pitkän tähtäimen
vaikuttavuus on harvoin näkyvillä
Hyvinvointisuunnitelmien tavoitteenasetanta näyttäytyy pitkälti toiminnallisena eikä niinkään määrällisenä tavoitteina, joille olisi
määritetty tavoitetasoja. Toiminnalliset tavoitteet liittyvät esimerkiksi toimintamallien, kehittämiskumppanuuksien,
kehittämisprosessien tai työryhmien käyttöönottoon. Tavoitteiden asetannassa ja toimintamalleissa haetaan esimerkkiä
kansainvälisistä verrokeista. Esimerkiksi Kuopion hyvinvointityössä on tutustuttu Islannin hyvinvointityöhön, jossa
menestystekijöinä on pidetty tutkittuun tietoon perustuvaa kehittämistyötä, yhteisöllistä lähestymistä aiheeseen ja
vuorovaikutuksen lisäämistä eri toimijoiden välillä (esim. nuorisotyön uudelleen organisointia, jolla tuetaan kaikkien nuorten
mahdollisuuksia harrastuksiin ja vahvistetaan suojaavia tekijöitä).
Kyselyn vastaajista suurin osa (71 %) kokee, että hyvinvointikertomuksissa ja –suunnitelmissa huomioidaan myös riittävästi
paikalliset ilmiöt ja ominaispiirteet (kuva 3). Monialaisista tavoitteista ja ilmiölähtöisyyden periaatteista huolimatta esimerkiksi
indikaattoreissa korostuu vielä vahva sosiaali- ja terveyspainotus.
Useimmat hyvinvointisuunnitelmissa tunnistetuista mittareista eivät sovellu kovin lyhytjänteiseen vertailuun tai seurantaan eikä
hyvinvointisuunnitelmissa ole tyypillisesti tunnistettu valtuustokausittaisten ja vuosittaisten mittarien eroja. Niissä ei myöskään
juurikaan näy pitkän aikavälin vaikuttavuustavoitteisiin pohjautuva suunnittelu (esim. valtuustokauden ylittävien pitkän aikavälin
tavoitteiden muodossa).
HYMY-hankkeen liikkeellelähtövaiheessa havaittiin, että vaikka useimmat kunnat totesivat, että ennakkoarviointia käytetään ja
tulisi käyttää isoissa, strategisissa ja vaikutuksiltaan merkittävissä asioissa, sitä harvoin toteutetaan hyvinvointisuunnitelman tai kertomuksen laadinnassa (Lamminsivu 2020, 41). Hankkeen aikana vaikutusarviointia on laajennettu. Kuopiossa esimerkiksi on
laadittu ennakkoarviointi laajalle hyvinvointikertomukselle 2021-2024 ja strategiavaikutuksia on katsottu poikkileikkaavasti eli
miten eri ohjelmat vaikuttavat hyvinvointisuunnitelman tavoiteisiin. Kyselyn perusteella ennakkoarviointi tunnistetaan myös
keskeiseksi hyvinvointityön keinoksi ja välineeksi, mutta se jää kuitenkin vielä selvästi jälkeen esimerkiksi
hyvinvointisuunnitelmasta, -kertomuksesta ja –työryhmästä (kuva 2).

Esimerkki: Ylöjärven
hyvinvointikertomusprosessi
Ylöjärven kaupungin perusturvaosaston
johtoryhmä nimesi työryhmän suunnitelman
valmisteluun ja mukana oli vanhus- ja
sosiaalityön mukana myös vanhusneuvoston
edustajat.
Lisäksi suunnitelman työstämiseen ovat
osallistuneet kaupungin liikunta-, kulttuuri- ja
teknisten palvelujen sekä Ylöjärven seurakunnan
edustajat.
Suunnitelman lähtökohtana on Ylöjärven
kaupunkistrategia 2018-2028.
Muut suuntaa antavat suunnitelmat ovat
kaupungin perusturvaosaston toimintaohjelma,
Ylöjärven kaupungin laaja
hyvinvointisuunnitelma 2017-2020, Suunnitelma
ikäihmisten yhteen sovitetusta
palvelukokonaisuudesta Pirkanmaan
maakunnassa, STM:n laatusuositus 2017-2019,
laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn
tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja
terveyspalveluista 980/2012, suositus taiteen ja
kulttuurin saatavuuden ja saavutettavuuden
parantamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollossa
2018, liikuntasuositus 65 vuotta täyttäneille sekä
Ikääntyneiden asumistarpeisiin varautuminen
kunnissa (Ympäristöministeriö, 2017).

Hyvinvointityöhön osallistutaan monialaisesti, mutta sitä ei
välttämättä aina tunnisteta
Kyselyn vastaajista enemmistö osallistuu aktiivisesti hyvinvointityöhön. Vastaajista 17 prosenttia ilmoittaa osallistuvansa
hyvinvointityöhön jatkuvasti ja 41 prosenttia usein tai melko usein. Tarkasteltaessa kyselyyn vastanneita kuntien työntekijöitä
jatkuvasti osallistujien osuus on vielä suurempi: heistä 22 prosenttia ilmoittaa osallistuvansa hyvinvointityöhön jatkuvasti. (Kuva 5).
Kuntien työntekijöille ja viranhaltijoille tyypillisimmät tavat osallistua kunnan hyvinvointityöhön ovat hyvinvointisuunnitelman
laadinta, hyvinvointityöryhmän tai sen alaryhmien toiminta sekä hyvinvointikertomuksen laadinta. Kuntastrategiatyö nousee
tyypillisimmäksi osallistumistavaksi kaikkien vastaajien keskuudessa (kuva 6).
Osalle vastaajista ei ole kuitenkaan selkeää osallistuvatko he hyvinvointityöhön vai ei: kunnissa ei siis välttämättä ole ymmärrystä
siitä, mitä hyvinvointityö pitää sisällään ja mikä kaikki lasketaan osaksi hyvinvointityötä. Lasketaanko esimerkiksi “normaalityö”
hyvinvointityöhön vai tarkoittaako se esimerkiksi jonkin erillisen hyvinvointityöhön nimetyn ryhmän toimintaan osallistumista?
Kyselyssä se, että oman toimialan tai työtehtävän roolia ei tunnisteta osaksi hyvinvointityötä., nostetaan myös monialaisen
hyvinvointityön hidasteeksi tai esteeksi. Tehtävänkuvat ja pääosa työajasta kanavoituu lakisääteisten perustehtävien ja palvelujen
käytännön hoitamiseen. Ilmiölähtöisyys ja monialainen työtapa on yhä uutta ja liian usein henkilöriippuvaista.
Kyselyn perusteella kuntien hyvinvointityö näyttäytyy monialaiselta. Vastaajista peräti 84 prosenttia pitää oman kuntansa
hyvinvointityötä monialaisena. Lisäksi vastaajista 61 prosenttia näkee, että omassa kunnassa monialaiselle hyvinvointityön
yhteistyölle on selkeät toimintatavat sekä prosessit. (Kuva 4). Eri palvelualueiden edustajien saaminen mukaan työhön on koettu
arvokkaaksi, ymmärrystä lisääväksi ja uusia näkökulmia avaavaksi.

Kyselyn perusteella hyvinvointityön merkitys on pääosin tunnistettu hyvin myös eri toimialoilla. 67 prosenttia vastaajista kokee,
että hyvinvointityö on tunnistettu selkeäksi osaksi oman toimialansa tehtäväkenttää ja 53 prosenttia kokee, että hyvinvointityön
merkitystä painotetaan omalla toimialalla riittävästi. Myös osaamista koetaan omalta toimialalta löytyvän: vastaajista 67
prosenttia kokee omalta toimialalta löytyvän osaamisen olevan riittävää. (Kuva 4).
Kaikki kyselyn vastaajat kokevat, että monialaisuudesta on lisäarvoa hyvinvointityölle. Vastaajien enemmistö (53 %) kokee, että
monialaisuudesta on erittäin paljon lisäarvoa. Monialaisuuden lisäarvon katsotaan liittyvän erityisesti monipuolisemman
tarkastelun kautta syntyvään, laaja-alaisempaan ymmärrykseen hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä sekä erilaisiin
synergiaetuihin. Monessa vastauksessa nostetaan myös esille, että monialaisuus on itse asiassa välttämättömyys
hyvinvointityössä.

Kuva 6. Vastaajien ilmoittamat
tyypillisimmät tavat osallistua
hyvinvointityöhön.

Monialaisuus on läsnä valmistelussa, ilmiölähtöisyyttä vielä
harjoitellaan
Haastattelujen perusteella monialaisuus näkyy useimmiten hyvinvointisuunnitelman valmistelun poikkihallinnollisuutena. Esimerkiksi
Jyväskylässä hyvinvointikertomus ja hyvinvointisuunnitelma kokoavat erilaisia poikkihallinnollisia kokonaisuuksia. Tällä hetkellä
hyvinvointisuunnitelmaan sisällytetään lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, osallisuussuunnitelma, yhdenvertaisuussuunnitelma,
turvallisuus, ehkäisevä päihdetyö, kotoutumisen edistäminen, ikäystävällinen Jyväskylä sekä köyhyysohjelma. Monen kokonaisuuden
päälinjat pyritään siis saamaan yhteen strategiseen asiakirjaan, jotta päätöksentekijöiden työ ja strategisen linjan noudattaminen helpottuisi.
Kuntien viranhaltijoista ja työntekijöistä 18 % tekee yhteistyötä muiden toimialojen kanssa jatkuvasti ja 46 % usein tai melko usein. Kyselyn
perusteella oman toimialan ulkopuolisten toimijoiden kanssa hyvinvointityöhön liittyvää yhteistyötä tehdään erityisesti
hyvinvointityöryhmän kautta sekä hyvinvointisuunnitelman laadintaan liittyen ja kuntastrategiatyössä (kuva 7). ”Jokin muu” vastauksissa
korostui kaavoitus ja maankäytön ja asumisen prosessit ja ohjelmat, esim. yleiskaavatyö, asuntopoliittisen ohjelman tai köyhyys- ja
ikäohjelman laadinta sekä osallistuvan budjetoinnin kohteiden valinta ja toteutus.
Enemmistö kyselyn vastaajista kokee, että kuntansa hyvinvointityöhön osallistuu kaikki oleelliset tahot (69 % vastaajista, kuva 3).
Hyvinvointityön osallisuuden laajentaminen eri sidos- ja kohderyhmiin nostetaan kuitenkin esille kyselyssä monialaisen hyvinvointityön
kehittämiskohteena. Kunnan viranhaltijoista ja työntekijöistä 92 % kokee, että kuntansa hyvinvointityöhön osallistuu useita eri sektoreita
(kuva 3). Eri toimialojen välisten suunnitelmien yhteensovitus käytännössä on toistaiseksi kuitenkin vielä vähäistä. Monialaisia
teemaryhmiä (esim. hyvinvointiryhmät) voidaan käyttää monialaisuuden vahvistamistyössä. Tällöin on olennaista, että hyvinvointiryhmää
kuullaan myös kaupungin johtoryhmässä, esim. strategian laadinnassa. HYMY- hankkeessa uudet MAL-sopimuskaupungit ovat päässeet
vuoropuheluun ja rakentamaan tietopohjaa myös MAL-suunnittelun näkökulmasta. Tämän nähdään tuovan suurta synergiaetua, esim.
paikkatiedon hyödyntämisen kautta ja sen ymmärryksen lisäämisen kautta, miten MAL-näkökulmat liittyvät hyvinvoinnin edistämiseen ja
hyvinvointijohtamiseen. Myös hyvinvointisuunnitelman yhdistäminen esimerkiksi turvallisuussuunnitelmaan voi vahvistaa ilmiötarkastelua
(esim. riskien ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen voi tuoda turvallisuus- ja hyvinvointiteemoja yhteen hedelmälliseen vuoropuheluun).
Tällä työllä rikotaan siiloja käytännössä, mutta työ on vasta alussa.
HYMY-hanke on tuonut myös ilmiölähtöistä työskentelyä ja suunnittelua kuntien hyvinvointityöhön. Haastattelujen perusteella
ilmiölähtöinen suunnitteluprosessi näyttää olevan vielä kokeiluvaiheessa. Kunnissa saatetaan kyllä suunnitella ja toimia ilmiölähtöisesti,
mutta samoin kuin monialaisuutta, myös ilmiölähtöisyyttä voi olla vaikea tunnistaa tai erottaa työn perusprosesseista. Päätoimi
Kuva 7. Vastaajien ilmoittamat
ilmiölähtöisyyden vahvistamiseksi on liittynyt työpajoihin, joihin on toistaiseksi osallistunut vain murto-osa hyte-työn parissa toimivista.
tyypillisimmät tavat tehdä toimialojen
Ajattelutavan vahvempi mukaan saaminen suunnittelun ja hyte-työn arkeen edellyttää myös luottamushenkilöiden herättelyä aiheen pariin.
välistä yhteistyötä hyvinvointityössä.
Seuraavat kunnanvaltuutetut ainakin osassa HYMY-kunnissa saavat haastattelujen perusteella aiempaa syvällisemmän perehdytyksen
monialaiseen hyvinvointityöhön ja ilmiölähtöiseen ajatteluun. HYMY-toimijat ovat laatineet tähän myös perehdytysmateriaaleja.

Aito monialaisuus rakentuu hiotusta yhteisestä ymmärryksestä
Aineisto antaa viitteitä siitä että hyvinvointityön hyvinvointikäsitys on jossain määrin irrallinen kunkin toimialan omista
hyvinvointikäsityksistä. Esimerkiksi maankäytössä hyvinvointi on myös alan oma tavoite, mutta käsitykset tai ainakaan prosessit eivät vielä
integroidu yhtenäiseksi hyvinvointikäsitykseksi. Sama koskee myös kehitysnäkemystä. Vaikka niissä on paljon samaa, ne eivät integroidu
yhteisiksi tavoitteiksi, vaan osin yhteneviksi, osin ristiriitaisiksi tai eri näkökulmaisiksi kehitysnäkemyksiksi. Määritelmään ja tulkintaan
vaikuttaa se, miten strategisesti hyvinvointityötä johdetaan (esim. Lahden haastattelussa korostettiin yhteistä näkemystä). Vaikka viime
vuosina on tapahtunut lähestymistä hyvinvointityössä esimerkiksi kaupungin turvallisuuden ja virkistysmahdollisuuksien näkökulmasta se,
että hyvinvointityötä ja sen osallistumismahdollisuuksia ei vielä täysin tunnisteta, viestii että laajasti jaettua yhteistä hyvinvointikäsitystä ei
vielä löydy. Tähän voi osittain vaikuttaa se, että hyvinvointityön sanoittamiselle ei ole toimialojen välillä tai välttämättä edes toimialojen
sisällä yhteistä kieltä ja käsitteistöä. Laaja-alaiset hyvinvointiryhmät voivat toimia työvälineenä monialaisen hyvinvointityön johtamisessa
sekä yhteisen hyvinvointikäsityksen ja kehittämisnäkemyksen rakentamisessa (esim. Lahti ja Jyväskylä).
Eri toimialojen määritelmä ja tulkinta hyvinvoinnista ja sen suhteesta kunnan avainilmiöihin syntyy aidosti vasta käytännön toiminnassa.
Mahdollistajina tälle toimivat erityisesti konkreettiset prosessit ja työkalut (kuten StrateGIS), joiden avulla voidaan tehdä näkyväksi ja avata
yhdessä keskusteltavaksi ilmiöiden piirteitä eri näkökulmien kannalta. Viestinnän merkitys monialaisuuden mahdollistajana on myös
suuri. Monialaisen hyvinvointityön kannusteina tai mahdollistajina kyselyssä mainittiin useimmiten lisääntynyt ymmärrys ja arvostus
monialaisuudelle, osaavat tekijät sekä yhteistyötä tukevat toimintakulttuuri, rakenteet ja prosessit.
Kokemuksellisen hyvinvoinnin kysely on esimerkki prosessista, jossa sitoutetaan ja kootaan yhteisen tilannekuvan määrittelyn äärelle sekä
eri kuntalaisryhmiä ja sidosryhmiä että eri toimialojen edustajia. Kokemuksellisen hyvinvoinnin kysely on toteutettu mm. Kuopiossa.
Kangasalalla hyvinvointikyselyllä “Matkalla hyvinvointiin 2021-2025” on tunnistettu kipupisteitä ja kehittämiskohteita.
Yhteistyön hidasteita tai esteitä ovat haastattelujen ja avovastausten perusteella erityisesti resursointiin liittyvät tekijät kuten
taloudellisten, aika- ja henkilöresurssien riittävyys. Erityisesti työajan riittävyys nähdään haasteena yhteistyölle. Erityisesti pienissä kunnissa
haasteena on osaamisen ja henkilövoimavarojen niukkuus ja vaihtuvuus. Myös korona on vienyt huomiota perustyöhön monialaisesta
kehittämisestä. Tiukat toimialarajat ja siiloutuminen nimetään myös hyvinvointityön puitteissa tehtävän yhteistyön hidasteiksi ja esteiksi.
Lisäksi useammassa vastauksessa todetaan, että yhteistyön kulttuuri ja toimintatavat eivät tue riittävällä tavalla hyvinvointityön
monialaisuutta. Myös yhteisten tavoitteiden ja ymmärryksen puute nostetaan esille. Erityisesti suurissa kunnissa on haastatteluiden
perusteella haasteellista muodostaa yhteistä näkemystä.
Monialaisen hyvinvointityön kehittämistarpeiksi kyselyn vastaajat mainitsivat suunnitelmallisen ja tietoisen kehittämisen, aidon yhteistyön
ja vuoropuhelun, ajallisen ja henkilöstöresurssien lisäämisen, tiedolla johtamisen, johdon sitoutumisen ja jalkautumisen hyvinvointityöhön,
johdonmukaisen toiminnan, kohderyhmien huomioimisen ja osallistumisen sekä monialaisuuteen liittyvien tavoitteiden tuomisen selkeästi
esille.

Esimerkki: Monialaisuus Lempäälässä
Lempäälässä eri ikäisten kuntalaisten hyvinvoinnin
huomiointia strategia- ja ohjelmatyössä
vahvistavat kumppanuustiimit.
Kumppanuustiimien roolina on hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen teemojen jalkauttaminen
oman kumppanuustiimin kuntalaisryhmän kautta.
Tiimien taustalla on 2021 toteutetut
kuntalaiskyselyt ja hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen vuosikelloon perustuva työohjelma
(ml. toimenpiteet, tapahtumat, osallisuus ja
kumppanuudet).
Hyvinvointiryhmästä nimetään ”sparraaja”
ryhmiin, sekä lisäksi kumppanuushenkilöt
(kehittämispäällikkö, kirjasto- ja
kumppanuuspalvelut ja ruokapalvelupäällikkö).
Näkökulmaa on vahvistanut myös osaamisen
vahvistaminen, esim. sivistysjohtaja on juuri
suorittanut palvelumuotoilun koulutuksen, jossa
yhtenä teemana oli strategisen hyvinvoinnin
johtamisen edistäminen palvelumuotoilulla eli on
viety uusia strategisen hyvinvointijohtamisen
muotoja käytäntöön.
Lempäälässä myös luottamushenkilöitä ja
toimialajohtajia osallistetaan monialaiseen hytetyöhön, mm. hyvinvointiryhmällä on kerran
kuussa tapaaminen, jossa käsitellään yli
toimialarajojen meneviä kokonaisuuksia kuten
ohjelmallista työtä, strategisia linjauksia ja
kansallisia suosituksia jotka koskettavat useampaa
kuin yhtä toimialaa. Lisäksi toimintaa ohjaa
ohjausryhmä, joka koostuu toimialajohtajista ja
luottamushenkilöiden edustajista. Tämä ryhmä
seuraa hyvinvointiryhmän työtä ja vie asioita
johtoryhmätasolle.

Tiedolla johtamisessa monialaisuus hakee vielä paikkaansa
Päällisin puolin näyttää siltä, että hyvinvointityön tiedolla johtamisessa hyödynnetään
monialaista tietoa. Kyselyn vastaajista 77 prosenttia kokee, että kunnan hyvinvointityössä
hyödynnetään riittävän monipuolista tietopohjaa. Edelleen vastaajista 64 prosenttia kokee,
että oma tai ammattiryhmänsä kokemustieto välittyy riittävän hyvin kuntansa
hyvinvointityöhön. (Kuva 4). Haastatteluissa välittyy osittain toisenlainen kuva. Esimerkiksi
osa haastateltavista nostaa esille teknisen puolen toimialojen kokemusta siitä, että heidän
osaamistaan ei vielä hyödynnetä riittävästi ja etteivät he juurikaan tee hyvinvointityötä.
Esteiksi osallistumiselle tunnistetaan osaamispuutteet, henkilöresurssien niukkuus ja
aikapula. Kehittämistyöhön on niin ikään vaikea saada riittämään resursseja. Kyselyssä
asumisen ja rakentamisen toimialoja edustavista vastaajista kuitenkin hieman yli puolet
kokevat, että oman ammattiryhmänsä kokemustieto välittyy hyvinvointityöhön (55 %).
Kyselyn vastaajista 57 % kokee, että hyvinvointityö huomioidaan riittävästi rakennettua
ympäristöä koskevassa suunnittelussa ja päätöksenteossa (kuva 4). Asumisen ja
rakentamisen toimialoja edustavista vastaajista tätä mieltä on hieman alle puolet vastaajista
(48 %). Useissa kunnissa hyvinvointikertomuksessa seurataan rakennetun ja
asumisympäristön mittareissa hyvinvointiin liittyviä ulottuvuuksia tai mittareita.
Indikaattoreissa on kuitenkin vielä vahva sosiaali- ja terveyspainotus. Rakennettu
ympäristö ei toistaiseksi kuitenkaan juurikaan näy hyvinvointisuunnitelman tai kertomuksen sisällöissä. Mittareiden käyttö on kuitenkin laajentunut esimerkiksi
huomioimaan turvallisuusnäkökulman ja liikkumisen. Mittareiden kehittämisessä on
huomioitu kuntalaisten ikäryhmät, etenkin lapset nuoret tai ikäihmiset. Toisaalta
uudenlaisia mittareita ei ole haluttu ottaa käyttöön, sillä resurssipulan vuoksi niiden
seuraaminen koetaan hankalaksi. Resurssit tiedontuotantotyöhön ovat kaiken kaikkiaan
rajallisia. Etenkin pienemmissä kunnissa näyttää olevan pula paikkatieto-osaamisessa
(resurssin puute kokonaan tai haasteet resurssin hyödyntämisessä).
Monialaisten mittareiden hyödyntämiseen liittyvä yhteistyö on edelleen hyvin ohutta,
vaikka hyviä kokemuksia on saatukin esimerkiksi Jyväskylässä ”Ikäystävällinen Jyväskylä”ohjelmasta. Etenkin tekniikka- ja ympäristöpuolen mittarien ja näkökulmien sisällyttäminen
hyvinvointi-indikaattorien joukkoon on vaillinaista. Esimerkiksi paikkatieto koetaan
hyödylliseksi hyvinvointityön näkökulmasta, mutta sen käyttö ei ole vielä kovinkaan laajaa.
Jotta hyödyntäminen valtavirtaistuisi tarvittaisiin hyvinvointityön prosesseihin vielä lisää
aineistojen hyödyntämiseen linkittyvää osaamista (aineiston käsittely, analysointi sekä
tulkintojen tekeminen). Aineistojen ja kirjallisuuden pohjalta voi tulkita, että myös
suunnitteluprosessien erilaiset tietokäytännöt sekä erilaiset aikajänteet haastavat
monialaisen tietojen vaihdon.

Myös hyvinvointityöhön liittyvä päätöksentekoprosessi näyttäytyy monialaisena. Kyselyn vastaajista 68
% kokee, että hyvinvointityötä koskevaan päätöksentekoon osallistuvat kaikki oleelliset tahot kunnasta
(kuva 3).
Haastattelujen perusteella useimmissa kunnissa laajentuneet hyvinvointiryhmät sisältävät laajan joukon
viranhaltijoita eri sektoreilta, luottamushenkilöitä sekä eri sidosryhmien edustajia (esim. järjestöjen ja
vanhusneuvoston edustajat). Toisaalta kunnista on kokemuksia, että hyvinvointityöhön linkittyvien
ryhmien ja tahojen suuri määrä voi vähentää tiedonkulkua. Samat ihmiset voivat istua useammissa eri
ryhmissä ilman näkymää hyvinvointityön kokonaisprosessista.
Osaaminen, aika ja henkilöstöresurssit voivat myös olla laadukkaan ja vaikuttavan tiedolla johtamisen
esteinä. Erityisesti pienissä kunnissa organisaatioiden pienuus ja se, että “kaikki tuntevat kaikki” on myös
etu: mikäli jokin asia halutaan viedä laajaan tietoisuuteen, tämä käy suhteellisen helposti. Johdon
kiinnostus ja sitoutuminen monialaiseen hyvinvointityöhön edellyttää vuoropuhelua ja sekä virallisia
prosesseja että hyvää viestintää ja sujuvaa “myyntityötä”.
Tieto kanavoidaan päätöksentekoon vuosittaisella raportoinnilla, osana toiminnan ja talouden
suunnittelua ja strategioiden seurantaa. Käytännön seurannasta ja johtamisesta vastataan
hyvinvointijohtajan ja -koordinaattorin toimin. Ideaalitilanne olisi, että kaupungin ylin (poliittinen) johto
olisi myös mukana dialogissa. Esimerkiksi Tampereella on hallintosäännössä määritelty, että
kaupunginhallituksen vastuulla on ohjata hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, mutta teema jää
johtoryhmätyöskentelyssä usein vähäisemmälle huomiolle kuin esim. elinvoima- ja elinkeinoteemat.
Pirkkalassa ja Lempäälässä puolestaan hyvinvointityö kytkeytyy kunnan johtotasolle – hyvinvointiryhmä
on säännöllinen tiedonvaihtofoorumi johtotason ja hyvinvointityön johtajien välillä.
Tiedon käyttöä päätöksenteossa tuetaan esim. uusien valtuutettujen perehdytyksellä, infograafien ja
erilaisten visualisointien ja paikkatiedon hyödyntämisellä, mikä auttaa viestinnän tukemisessa ja
yhteisten tulkintojen tekemisessä.
Hyvinvointisuunnitelman ja -kertomuksen kanavoituminen päätöksenteon tietopohjaksi ja kunnan
ydinprosesseihin on kuitenkin edelleen haasteellista muun muassa resurssihaasteiden takia.
Hyvinvointisuunnittelun ja kunnan muun strategisen suunnittelun ohjausprosessien, johtamisen ja sen
asiakirjojen integrointi on vasta alkutekijöissään. Hyvinvointikertomus kokoaa valtavan määrän tietoa ja
indikaattoreita, mutta ei välttämättä ole kovin selkeä tavoitteenasetannan, tavoitehierarkian tai eri
ohjaus- ja tietolähteiden keskinäissuhteiden osalta, mikä voi hankaloittaa kertomuksen hyödyntämistä
konkreettisena päätöksentekoa tukevana työvälineenä.

HYMY-HANKKEEN
ARVIOINTI

HYMY- Hyvinvointiympäristön tietopohjan mallintaminen ja hyvinvointijohtamisen kehittäminen
verkostohanke (2019-2021)
HYMY-hankkeen tavoitteena on ollut väestön terveyden- ja hyvinvoinnin edistäminen ja hyvinvointi- ja terveyserojen
kaventaminen kehittämällä kuntien hyvinvointijohtamisen tiedollista taustaa ja kuntien strategisia hyvinvointijohtamisen
valmiuksia.
Verkostohankkeen jäsenet ovat Tampereen kaupunkiseudun kunnat sekä Jyväskylän, Kuopion ja Lahden kaupungit.
Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä vastaa hankkeen hallinnoimisesta. Lisäksi hankkeessa mukana ovat MAL-verkosto,
yliopistoyhteistyötahot ja löyhä vapaaehtoinen kaupunkisuunnittelun ja hyvinvoinnin edistämisen asiantuntijoista
muodostettu HYMY-sparrausryhmä. Hanke on osa Tampereen kaupunkiseudun seutuhallituksen hyväksymää nelivuotista
hyvinvointiympäristön kehittämisohjelmaa ja tukee Jyväskylän, Kuopion ja Lahden hyvinvointijohtamisen tavoitteita.
Hankkeen kesto on 2,5 vuotta.

ARVIOINNIN KYSYMYKSIÄ
HYMY-HANKKEEN VAIKUTUKSET HYVINVOINTITYÖHÖN
• Mikä on HYMY-hankkeen asema ja rooli kunnan hyvinvointityössä?
• Miten HYMY-hanke on vaikuttanut kuntien hyvinvointityöhön?
• Miten HYMY-hanke on vaikuttanut hyvinvoinnin edistämisen tietojohtamiseen?
• Miten hanke on vaikuttanut tietopohjan laajentamiseen (erityisesti rakennettu ympäristö)?
• Ovatko kunnat hyödyntäneet HYMY-hankkeessa kehitettyä paikkatietomenetelmää (StrateGIS)? Jos ovat, miten ja jos eivät, miksi eivät?
• Mitä konkreettista hyötyä eri toimijoille, sektoreille ja tasoille on paikkatietomenetelmästä ollut?

HYMY-hankkeen asema ja rooli kuntien hyvinvointityössä
Arviointikyselyn perusteella HYMY-hanke on vastannut hyvin kunnissa oleviin kehittämistarpeisiin ja tukenut kehittämistoimien eteenpäin
viemistä. Vastaajista 84 % näkee toiminnan vastanneen kuntansa tarpeisiin (kuva 8). Suurin osa (79 %) kyselyn vastaajista näkee, että
hankkeessa toteutettuja kehittämistoimia olisi kunnassa toteutettu muutenkin, mutta joko pienemmässä mittakaavassa, hitaammin tai
myöhemmin. (Kuva 9).
Lähes kaikki (95%) arviointikysymyksiin vastanneista kokee, että hankkeeseen osallistuminen on ollut hyödyllistä kuntansa hyvinvointityön
kannalta (Kuva 8). Hankkeen puitteissa on kunnissa on ollut edelläkävijyyttä monialaisessa hyvinvointityössä ja sen kehittämisessä. Erityisesti
paikkatietomenetelmien ja työkalujen osalta tuonut uusia avauksia osallistuvien kuntien hyvinvointityöhön. HYMY on avannut uusia
näkökulmia, jotka eivät kuitenkaan vielä ole kiteytyneet yhteisiksi näkemyksiksi tai tavoitteiksi.
Arviot toiminnan mielekkyydestä sekä toimintatavan ja -mallin selkeydestä ovat myös positiivisia. Arviointikyselyn ja haastatteluiden
perusteella haasteita ja epäselvyyttä on eniten ollut kuntien omissa tavoitteissa toimintaan osallistumiselle sekä toimintaan osallistumisessa
(Kuva 8). Työpajoihin ja tilaisuuksiin on osallistunut liian pieni joukko kunnan viranhaltijoita, jotta varsinaista muutosagenttien joukkoa olisi
vielä käytettävissä. Toimintaan osallistuneiden asiantuntijoiden keskuudessa on herättänyt kiinnostusta ja kysyntää uusien työkalujen ja
osaamisen kehittämiseen myös jatkossa (paikkatieto, ilmiölähtöinen kehittäminen)

Kuva 8. Vastaajien
näkemysten jakautuminen
hankkeeseen osallistumista ja
hankkeen toimintaa
koskevissa väittämissä.
Kuva 9. Vastaajien näkemykset siitä,
olisiko hankkeessa toteutettuja
kehittämistoimia toteutettu kunnassaan
ilman hanketta.

HYMY-hankkeen vaikutukset kuntien hyvinvointityöhön
Kokonaiskuvassa HYMY-hanke on pieni osa laajempaa hyvinvointityön
monialaistumista. Kyselyn vastaajista kaikki kokevat HYMY-hankkeeseen
osallistumisen tuoneen lisäarvoa kuntansa hyvinvointityöhön. Noin puolet (52 %)
vastaajista kokee osallistumisesta syntyneen jonkin verran lisäarvoa. Keskeisimpänä
osallistumisesta syntyneenä lisäarvona pidetään muun muassa rakennetun
ympäristön merkityksen esille nostaminen, paikkatietoaineiston ja -menetelmän
hyödyntäminen.
HYMY-hankkeen koetaan vaikuttaneen kuntien hyvinvointityöhön yleisimmin
lisäämällä ymmärrystä ilmiölähtöisyydestä (100 % vastanneista), lisäämällä
ymmärrystä rakennetun ympäristön merkityksestä hyvinvoinnin edistämisessä
(95 %) sekä lisäämällä ymmärrystä monialaisesta hyvinvointityöstä (95 %). Arviot
myös muista vaikutuksista ovat pääosin positiivisia. (Kuva 10)
Arviointikyselyn vastaajista 58 % kokee, HYMY-hankkeella on ollut erittäin suuri
merkitys tai melko paljon merkitystä hyvinvointityön tehostumiseen. Loput 42 %
kokee, että merkitystä on ollut jonkin verran. (Kuva 11). Tehostumista on
odotettavissa vasta jatkossa, aluksi uusien toimintamallien ja käytäntöjen sekä
moninäkökulmaisuuden vahvistaminen synnyttää enemmänkin tehottomuutta kun
opitaan uutta yhdessä.
Arviointikyselyn vastaajista 48 prosenttia arvioi, että hankkeella on ollut melko
paljon merkitystä tai erittäin suuri merkitys osallisuuden vahvistumiselle
hyvinvointityössä. 47 prosenttia arvioi hankkeella olleen jonkin verran merkitystä ja
loput 5 prosenttia arvioi hankkeella olleen vain vähän merkitystä. (Kuva 11)
Kuntalaiskyselyillä ja laajoilla viranhaltijoiden työpajoilla on tehty hyvinvointityön
monipuolisuutta tunnetuksi ja näkyväksi.
Arviointikyselyn vastaajista 59 kokee, että hankkeella on ollut melko paljon
merkitystä hyvinvointikertomuksen vastaamiseen johtamisen tarpeisiin. Uudet
mahdollisuudet ovat tulleet näkyviksi, niiden saaminen käyttöön on seuraava askel.

Kuva 10. Vastaajien näkemysten jakautuminen hankkeeseen osallistumisen vaikutuksia
koskevissa väittämissä.

Vaikutukset kuntien hyvinvointityöhön
Arviointikyselyn vastaajista 75 prosenttia arvioi hankkeella olleen melko paljon
merkitystä tai erittäin suuri merkitys monialaisen yhteistyön lisääntymiselle ja 60
prosenttia arvioi hankkeella olleen melko paljon merkitystä tai erittäin suuri
merkitys monialaisen yhteistyön laadun parantumiselle. (Kuva 11)
HYMY on edistänyt hyvinvointityön ja etenkin asumisen yhdistämistä
(lähiympäristön viihtyvyyden, turvallisuuden ja liikkumisen näkökulman
huomiointi hyvinvointityössä, esim. Kangasalan ympäristö- ja taideohjelma).
Monissa kunnissa on alettu huomioimaan myös kaavoituksessa
hyvinvointinäkökulmia. Hyvinvointitietoisuus on kasvanut ja esim. viheralueiden
merkitys on ymmärretty kaavoituksessa hyvinvointitekijäksi.
Arviointikyselyn vastaajista suurin osa (79 %) kokee, että hankkeella on ollut
melko paljon merkitystä tai erittäin suuri merkitys ilmiölähtöisen suunnittelun
soveltamiselle hyvinvointityössä (Kuva 11). Toistaiseksi ymmärrystä on kuitenkin
vahvistettu lähinnä pienen sisäpiirin keskuudessa. HYMY on auttanut tuomaan
tämän ryhmän uudenlaisen hyvinvointitiedon äärelle.
HYMY on avannut tärkeitä uusia näkökulmia ja lisännyt ymmärrystä
monialaisen hyvinvointityön mahdollisuuksista. Näiden uusien näkökulmien
avaaminen laajemmalle kohderyhmälle ja tavoitteellisemmin edellyttää vielä
lisätyötä. Hankkeella nähdään kuitenkin olleen merkitystä myös kuntakohtaisten
ilmiöiden mittaamiselle.
Suurin osa kyselyn vastaajista arvioi hankkeella olleen merkitystä vaikutusten
arvioinnin kehittymiseen hyvinvointityössä, mutta verrattuna muihin arvioituihin
osa-alueisiin suurempi osuus vastaajista arvioi vaikutusten jääneen vähäiseksi tai
olemattomaksi. Samansuuntaisia ovat arviot hankkeen merkityksestä
hyvinvointitiedon hyödyntämisestä kunnan päätöksenteossa sekä mittarien
hyödyntämisestä laajan hyvinvointikertomuksen laadinnassa. (Kuva 11)

Vaikutukset hyvinvointityön tiedolla johtamiseen
Hankkeessa on tullut esille hyvinvointityön monialainen tiedolla johtaminen ja tietopohja.
Arviointikyselyn perusteella HYMY-hankkeella on ollut huomattavaa merkitystä hyvinvointityössä
hyödynnettävän tietopohjan laajentumiseen (50 % arvioi hankkeella olleen melko paljon
merkitystä) ja toisekseen hyvinvointia edistävien rakennetun ympäristön tekijöiden
tunnistamiseen (48 % arvioi hankkeella olleen erittäin suuri merkitys). Lisäksi vastaajista 65
prosenttia arvioi, että hankkeella on ollut melko paljon merkitystä tai erittäin suuri merkitys
rakennettua ympäristöä kuvaavien tietojen hyödyntämiseen hyvinvointityössä. (Kuva 11)
Paikkatiedon hyödyntämisessä on kuitenkin edelleen paljon potentiaalia, jota ei ole vielä saatu
käyttöön. Potentiaalisesti paikkatiedon käyttö ja karttojen avulla viestien kiteyttäminen on vahva
viestinnän väline ja voi auttaa hahmottamaan ja visualisoimaan ilmiöiden luonnetta ja
kausaliteetteihin tai ainakin juurisyihin ja keskinäisriippuvuuksiin liittyviä piirteitä.
Varsinaisiin ydinprosesseihin tätä potentiaalia ei ole vielä juurikaan kanavoitunut. Esim.
hyvinvointikertomuksessa ei ole vielä paikkatietomenetelmiä juurikaan hyödynnetty ja satojen
indikaattorien joukosta ei tehdä priorisointeja esim. poliittisten tavoitteiden tai pitkän tähtäimen
hyvinvoinnin edellytysten parantamisen näkökulmasta.
Arviointikyselyn vastaajista suurin osa ei osaa sanoa, onko omassa kunnassa hyödynnetty
StrateGIS-menetelmää. Useimmat haastatelluista kertovat, että StrateGISiä on käytetty lähinnä
kokeilumielessä arvopuun laadinnan myötä. Joissakin tapauksessa on menty pidemmälle,
esimerkiksi Kuopion kolmen kaupunginosapilotin ja Jyväskylän ikäohjelman aluekokeilujen
muodossa. Vain 7 vastaajaa vastasi kyselyssä StrateGIS:ä koskeviin väittämiin. Näistä vastaajista
suurin osa näki StrateGIS:in auttaneen rakennetun ympäristön kehittämistarpeiden
tunnistamisessa. Kyselyssä StrateGISiin liittyviksi hyödyiksi nostettiin esimerkiksi alueellisten
erojen näkyväksi tekeminen, tärkeimpien näkökulmien esiin nostaminen arvopuutyöskentelyllä
sekä eri näkökulmien esiin nostaminen. StrateGIS on tuonut näkökulmia paikkatiedon
mahdollisuuksiin hyvinvointityössä ja on innostanut sekä MAL-osaajia että HYTE-osaajia uusien
näkökulmien ja menetelmien ääreen. Hyödynnettävyyden näkökulmasta on edelleen
kehitettävää lopputuloksen ymmärrettäväksi tekemisessä. Kokeiluista on myös opittu, että
käsiteltävä kokonaisuus on tärkeää rajata tarkkaan, eikä ottaa liian isoja kokonaisuuksia uuden
opetteluun.

Kuva 11. Vastaajien näkemysten jakautuminen hankkeen eri vaikutuksista.

JOHTOPÄÄTÖKSET
•

1.

HYMY-hankkeessa kunnianhimoista edelläkävijyyttä
Kunnianhimoinen lähtöasetelma: hanke on pyrkinyt vaikuttamaan kolmeen jo itsessään laajaan hyvinvointityön kysymykseen:
monialaiseen hyvinvointityöhön, ilmiölähtöiseen suunnitteluun ja rakennetun ympäristön merkitykseen
Hankkeen teemojen yhteen nivoutuminen ei ole ollut välttämättä täysin selvää.
Rakennetun ympäristön näkökulma on ollut perusteltu ja onnistunut; järkevää fokusointia

•
•
•
•

•
•

2.

Kuntien erilaiset lähtökohdat ja voimavarat vaikuttaneet vaikutusten syntymiseen ja leviämiseen
Positiivisia vaikutuksia vaikuttaa syntyneen ja hankkeeseen osallistumisen koetaan synnyttäneen lisäarvoa kaikissa kunnissa.
Osittain vaikutukset näyttävät jääneen pieniksi. Kaikissa osallistujakunnissa ei vaikuta olleen selkeitä tavoitteita toimintaan osallistumiselle
ja toisaalta hankkeen toimintaan ei ole välttämättä löytynyt kunnan sisältä oikeita osallistujia. Kyse on osittain myös hyvinvointityötä
koskevista voimavarahaasteista.

3.

Selvimmät vaikutukset linkittyvät ymmärryksen lisääntymiseen
Onnistunut lisäämään osallistujakunnissa ymmärrystä kaikista teemoista
Ajattelu- ja tarkastelumallin laajentaminen aiempaa laveammaksi, erityisesti asuinympäristön ja muun ympäristön merkityksen esille
nostaminen
Hyvinvointitietoisuus on kasvanut eri aloilla
Yhteistyön lisääntyminen toimialojen välillä

•
•
•
•

4.

Hanke on tuonut esille hyvinvointityön monialaista tiedolla johtamista ja tietopohjaa, mutta vaikutukset syntyvät hitaasti
Tietoperustan laajentaminen on avannut tietä ja luonut kysyntää hyvinvointityölle maankäytön suunnittelussa.
Oppeja ja kokemuksia saatu paikkatietoperusteisen hyvinvointitiedon sekä aineiston hyödyntämisestä.

Opitun ja osaamiseen levittäminen kunnissa:
Onko kunnissa käytettävissä riittävää tietotaitoa ja resursseja (erityisesti paikkatiedon hyödyntämiseen liittyen) sekä löytyykö ja
onnistutaanko viemään hankkeen anteja konkreettisiin käyttökohteisiin (suunnitteluprosessit jne.)?

JOHTOPÄÄTÖKSET JA
KEHITTÄMISSUOSITUKSET

Prosessit ja päätöksenteko
Johtopäätökset:
● Hyvinvointityön prosesseja ja rakenteita tunnistetaan kunnissa hyvin ja niihin myös osallistutaan laajasti.
● Prosessit ja rakenteet eivät silti aidosti sitoudu toisiinsa: esimerkiksi hyvinvointityö ja kunnan strateginen kehittäminen,
osallisuustyö, maankäytön suunnittelu eivät arkipäivän tasolla sitoudu toisiinsa hyvinvointityön näkökulmasta.
Suositukset:
● Monialainen hyvinvointityö kunnan ohjaus- ja johtamisprosessina edellyttää ennen muuta hyvinvointityön sisällyttämistä
kunnan ydinprosesseihin strategisten painopisteiden valinnasta maankäytön ja asumisen kehittämiseen sekä palvelujen,
toiminnan ja tuotannon ohjaukseen asti.
● Palveluiden ja maankäytön toimintaorientaatio ja -sykli ovat keskenään hyvin erilaisia. Toisessa inkrementaaliset muutokset
ovat normaaleja (palveluiden kehittäminen, asiakassegmentointi), toisessa taas tulos on pitkäkestoinen tai käytännössä pysyvä
(kaavoitusratkaisut, liikennejärjestelmät). Erilaisten prosessien ajallinen yhteensovittaminen edesauttaa yhteistyötä. Eri alojen
toimintasyklien eroja tasapainottaa myös suunnitelmien ajantasaisuus, jolloin ne ovat hyödynnettävissä eritahtisissakin
prosesseissa.
● Osallisuuden vahvistaminen ja näkyväksi tekeminen osana kehitys- ja toimintaprosesseja tekee osallisuudesta aidon
hyvinvointityön osan. Esimerkiksi ns. Islannin mallissa linjauksia kunta avaa monialaisesti dialogia lasten ja heidän vanhempien
kanssa siten, että palvelut pystytään tuottamaan pitkäjänteisemmin ja paremmin loppukäyttäjiä eli lapsia kuullen.
● Monialainen yhteistyö tarvitsee tietoperustaisia työkaluja, jotka tukevat ydintoimintaa. Esimerkiksi paikkatiedon
hyödyntäminen voi olla yksi työkalu, joka vahvistaa monialaisuuden onnistumismahdollisuuksia. Tutkimusperusteisella
yhteistyöllä voidaan puolestaan tukea vaikuttavasti esimerkiksi lasten ja perheiden pärjäävyyttä (vrt. esim. ITLA:n alueelliset
oppimisverkostot) .

Monialaisuus ja ilmiölähtöisyys
Johtopäätökset:
● Virallisten prosessien ja rakenteiden näkökulmasta kuntien hyvinvointityö näyttäytyy varsin monialaisena. Kuitenkin sen
tunnistaminen osana toimialojen ydintoimintaa ja yksittäisten ihmisten työtehtäviä on vielä kehittymässä.
● Formaalit prosessit kuten hyvinvointisuunnitelma- ja -kertomus ovat vielä erillisiä vapaamuotoisista, oman työn sisällä tai
rinnalla tehdyistä hyvinvoinnin edistämisen aloitteista.
● Monialaisuus on vielä ohutta. Hyvinvointityö tulkitaan edelleen herkästi tiettyjen rajattujen toimialojen asiaksi. Integroitu
monialaisuus on vasta tavoite. Tällöin monialaisuus on sisällä eri alojen käytännössä ja ymmärryksissä. Tällöin hyvinvointityö
ujuttautuu ja limittyy normaaleihin perusprosesseihin.
● Hyvinvointityön kupla? Ne jotka tekevät selkeästi hyvinvointityötä tunnistavat hyvinvointityön tavat ja merkityksen. Niiden,
jotka ovat ikään kuin ulkokehällä, on vaikeampi tulkita ja tunnistaa hyvinvointityötä. Hyvinvointityössä on tunnistettavissa
performatiivisuuden piirteitä.
● Monialaisuuden edellytyksiä ovat yhteinen kulttuuri, rakenteet ja prosessit, mutta yhtä lailla tarvitaan toimialojen sisällä
ymmärrystä siitä, mikä rooli kullakin toimialalla on hyvinvointityössä.
● SOTE-tehtävien siirtyminen pois kunnista on avannut uusia mahdollisuuksia monialaiselle hyvinvointityölle, mutta on myös
haaste, kun suora yhteys ennakoivan ja korjaavan työn välillä ohenee.
● Riittävät ja selkeät resurssit ovat jatkuva haaste (“kenen työnkuvassa on monialainen kehittäminen?”).
Suositukset
● Koordinaatiolla on oltava riittävä toimivalta ja oikea osallistuminen ydinprosesseihin. Johdon tuki ja tiedon kulku alhaalta ylös
ja sekä horisontaalisesti että vertikaalisesti on olennainen osa hyvinvointityön monialaisuuden onnistumista.
● Jotta hyvinvointityö toteutuisi aidosti monialaisena, on sen nivouduttava luontevasti osaksi eri toimialojen normaaleja
prosesseja ja toimintoja. Hyvinvointityö ei voi olla vain jotakin, mikä tapahtuu määritellyissä hyvinvointityön prosesseissa.
● Tulevaisuudessa kuntien ja hyvinvointialueiden välisessä yhteistyössä ja vuoropuhelussa monialainen näkökulma ja
ilmiölähtöinen lähestymistapa välineenä suunnata ja johtaa koko hyte- ja sote-ketjun läpäisevää hyvinvointityötä. Tiedonvaihto
ja vuoropuhelu läpäisevästi kuntien ennalta ehkäisevästä työstä hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden ja
toisin päin.

Tiedolla johtaminen

Johtopäätökset
● Laaja ja eri alojen prosesseihin kytkettävissä oleva tietopohja on perusta monialaiselle hyvinvointityölle.
● Nykyinen indikaattorityö tarjoaa historiatietoa runsaan indikaattoripatteriston avulla. Tiedolla johtamisessa monipuolisen ja
oikean tiedon lisäksi olennaista on myös yhteinen tulkinta, tavoiteasetanta tai tulevaisuuskuva, jotka edesauttavat
monialaiseen työhön sitoutumista käytännössä
Suositukset
● Ilmiölähtöisempi tilannekuva voisi olla rajatumpi, mutta tulevaisuutta ennakoivampi: mitkä tekijät ennen muuta selittävät niitä
ilmiöitä / ongelmia, joihin halutaan vaikuttaa? Mitkä ovat juurisyyt, joihin tulee päästä kiinni? Millaiset tekijät osoittavat, että
jossain ollaan menossa vikaan?
● Verkostomaisempi osaamisperusta ja yhteisen ymmärryksen ja tulkinnan prosessin rakentaminen kunnan sisälle ja sen
kumppanien kanssa (järjestöt, tutkimusorganisaatiot, yritykset, hyvinvointialueet) tekee työstä mahdollisen. Kaikkien ei
tarvitse osata ja tehdä kaikkea, vaan voidaan myös luoda osaamis-, ilmiö- tai menetelmäkumppanuuksia.
● Verrokit ja vertaiskumppanit Suomesta ja maailmalta vahvistavat käsitystä, mihin suuntaan ollaan menossa.
● Tiedolla johtaminen edellyttää indikaattoripatteriston rajaamista, mutta tiedon hyödyntämisen parempaa huomioimista ja
ilmiöiden välisten keskinäisriippuvuuksien ja kausaliteettien parempaa hahmottamista ja ymmärtämistä.

Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma

Johtopäätökset
● Hyvinvointikertomus on oivallinen tiedon sammio, mutta sitä ei ole vielä osattu jalostaa ohjauksen ja johtamisen työkaluksi, paljolti
myös koska hyvinvoinnin ilmiöt ovat niin kompleksisia, että ne edellyttävät hyvin hienostuneita prosesseja. (Ks. esim. Nieminen
2021). Näitä ollaan vielä kehittämässä ja kokeilemassa.
● Prosessit ovat vielä suhteellisen vakiintumattomat ja niiden ohjausvaikutus edellyttää lisähuomiota.
● Viime vuosina on tehty tutkimusta esim. hyvinvointikertomusten ja niiden indikaattorien määrittelyistä ja prosesseista, mutta
luotettavaa näyttöä tai edes näkemystä siitä, mitkä tekijät vaikuttavat esim. kuntalaisten sosiaaliseen hyvinvointiin ja toisaalta mihin
sosiaalisen hyvinvoinnin puute vaikuttaa, ei ole vielä voitu muodostaa.
Suositukset
● Ilmiölähtöisen kehittämisen ja mittaroinnin kehittäminen ja hyödyntäminen edellyttää hyvin laajapohjaista ja monipuolista
osaamista. Tällaisten moninäkökulmaisten tutkimusten ja kokeilujen toteutus edellyttää sekä kiinnostusta ja kysyntää
päätöksentekijäpuolelta että rohkeutta ja uuden osaamisen kehittämistä viranhaltijapuolelta.
● Hyvinvointikertomus ja -suunnitelmatyötä olisi kytkettävä vielä vahvemmin kunnan yhteisiin ja eri toimialojen sisäisiin suunnitelmiin
ja prosesseihin ja kasvatettava sen roolia toimialojen työtä tukevana ei irrallisena asiakirjana. Tässä suunnitelman ja kertomuksen
sisältöjen viestinnällistäminen ja ydinsisältöjen tiivistäminen on keskeistä.
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Hyvinvointijohtaminen = näkemys, että hyvinvoinnin edistäminen näkyy konkreettisena osana kunnan toiminnan- ja talouden
suunnittelua, josta päävastuu kuuluu keskushallinnolle (Pekkanen et al. 2020)
Hyvinvointijohtamisen rakenteet ja prosessit (Ibid) = ne tiedon tuotannon ja seurannan voimavarat, viralliset prosessit ja
toimintamallit, joilla hyvinvointitieto kanavoidaan osaksi kunnan talouden ja toiminnan suunnittelua
Hyvinvointityö = hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimet kunnassa
Hyvinvoinnin edistäminen = näkökulma ja toimintatavat, joilla luodaan kuntalaisille mahdollisuus aktiiviseen ja hyvinvoivaan
elämään heidän omien voimavarojensa puitteissa turvallisessa ja viihtyisässä elinympäristössä (Paahtama 2016)
HYTE= hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ilmiölähtöisyys/ilmiöpohjaisuus = jonkin asian tai ilmiön kokonaisvaltainen ja moninäkökulmainen tarkastelu ja tulkinta
MALPE-suunnittelu = maankäytön, asumisen, liikenteen, palveluiden ja elinkeinojen suunnittelun ja kehittämisen yhteistyö,
jossa pyritään yhteensovittamaan eri toimialojen suunnittelu
Monialainen hyvinvointityö = hyvinvointityö, jossa tuodaan eri toimialat yhteen tarkastelemaan ja työskentelemään
hyvinvoinnin edistämiseksi eri keinoin ja näkökulmin
Moniammatillinen hyvinvointityö = eri koulutuksen omaavien työntekijöiden vuorovaikutus hyvinvoinnin parissa
Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi = lyhyemmin vaikutusten ennakkoarviointi on menetelmä, jonka avulla voidaan
tarkastella päätettävissä olevan asian vaikutuksia ennalta useista eri näkökulmista kuten talouden, ympäristön ja ihmisten
hyvinvoinnin näkökulmasta (Sundsqvist & Oulasvirta, 2011)
StrateGIS = SYKE:n HYMY-hankkeessa kehittämä menetelmä, jolla tunnistetaan ja arvotetaan paikkatietojen avulla ympäristön
hyvinvointitekijöitä kuntien tai kaupunkiseutujen suunnittelun ja päätöksenteon tueksi.
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