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”haasteita ja mahdollisuuksia”
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KUNTASTAREGIA ON HYVINVOINTISTRATEGIA
strategiaa tukee erilaiset suunnitelmat ja toimeenpano-
ohjelmat

POIKKITOIMINNALLISISUUDEN PERIAATE

HYVINVOINTITIEDON INTEGRAATIO kunnan talouden ja
toiminnan suunnitteluun,toteutukseen ja arviointiin

HYVINVOINTI TIEDOLLA JOHTAMINEN on selkeää
”yhdessä kohti kuntastrategiaa”
1.   Strateginen eli poliittinen johto
2. Ylä-, keski- ja operatiivinen johto
3. Prosessit – kuntalaisten palvelut

4. Verkostot ja kumppanuudet YHTEINEN
TAHTOTILA



Kunnan Hyvinvointijohtaminen
käytännössä = VARHAINEN PUUTTUMINEN JA

HAVAINNOINTI

Yksi syrjäytynyt nuori
maksaa yhteiskunnalle

n. 1 000 000 €
65 vuoden ikään

mennessä

Nuorisoasemakäyn
ti

50 €

Nuorisoasemakäyn
ti

50 €

Katkaisuhoito
125 € / vrk =
46 000 € / v

Katkaisuhoito
125 € / vrk =
46 000 € / v

Tukiasuminen
60 € / vrk =
20 000 € / v

Tukiasuminen
60 € / vrk =
20 000 € / v

Huostaan otetun
lapsen laitoshoito

70 000 - 110 000 € /
v

Lähde: €Matti. Alkoholiohjelma 2008-2011 ja THL..

Työterveyshuollon
varhainen

puuttuminen
alkoholin käyttöön

84-241 €

Työterveyshuollon
varhainen

puuttuminen
alkoholin käyttöön

84-241 €

Perhehoito
16 000 € / v
Perhehoito

16 000 € / v
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Ehkäisevän
päihdetyön

koordinaattorin
palkkaaminen
40 000 € / v

Ehkäisevän
päihdetyön

koordinaattorin
palkkaaminen
40 000 € / v





Mitä hyvinvointijohtamisella tarkoitetaan?
= Kunnan hyvinvointijohtamisen
periaatteet

7
(Uusitalo ym. 2003, 53; kursivoitu teksti on Terveempi Pohjois-Suomi 2 -hankkeen lisäys.)



Hyvinvointijohtamisen periaatteiden koettu toteutuminen ”ei
vielä ihan natsaa Anne johtamisen hyperlinkki 17052013.pptx

1.Hyvinvointi haasteet yhtä tärkeitä kuin taloudelliset haasteet?
2.Strategista johtamista toteutetaan  ja toimeenpannaan kuntalaisen
hyvinvoinnin näkökulmasta?
3.Kaikki hallinnonalat kantavat vastuuta kuntalaisen hyvinvoinnin
edistämisestä?

Hyte ryhmän Anne hyte tr hyperlinkki 17052013.pptx

1.Jäsenten aikapula?
2.Jäsenten sitoutuminen – oma rooli?
3.Ryhmän tehtävänkuva ei selkeä ?
4.Yhteistyön riittävyydessä parantamisen varaa - oma osaaminen?

Sähköisen hyvinvointikertomus työväline toimii, mutta
integraatio Anne HVK hyperlinkki 17052013.pptx

1.Osaksi talouden ja toiminnan suunnittelua?
2.Hyödyntäminen toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja
arvioinnissa?

KYSELY: 507 kunnanvaltuutetulta (vastausprosentti 28) , 262 hyvinvointiryhmän jäseneltä
(vastausprosentti 48) ja 94 pääkäyttäjää (vastausprosentti 50)



Hyvinvointikertomus (HVK) –
hyvinvointijohtamisen työväline



www.hyvinvointikertomus.fi

Käyttöönotossa mukana nyt  yli
200 kuntaa

Uusien versioiden julkaisu:
• Versio 0.3: Huhtikuu 2013

Sähköisen hyvinvointikertomuksen
levinneisyys

OMISTAJUUS ja jatkokehittäminen
siirtyy Kuntaliitolle v. 2013

http://www.hyvinvointikertomus.fi


(Lähde: Terveempi Pohjois-Suomi 2 -hanke. Anttipekka Renforsin tiedoksianto.)

Levinneisyys kunnan
asukasmäärän mukaisesti

100%79%63% 62%57%
50%40%

70 % = pääkäyttäjätunnukset
”treenataan”



Versio 0.3: Jako valtuustokausittaiseen
ja vuosittaiseen kertomukseen
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Valtuustokausittaisen HVK:n osat



www.hyvinvointikertomus.fi

http://www.hyvinvointikertomus.fi
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Onnistumiset/Lakeuden osahanke
(Terveempi Pohjois-Suomi2 hanke)

• Poikkitoiminnallinen yhteistyö lisääntyi

• Hyvinvointityön merkitys ja ymmärrys on lisääntyi

• Hyvinvointityön avulla pystyttiin tuomaan paremmin esille
kuntalaisen hyvinvointiin liittyviä asioita (organisaatio
näkökulmasta kuntalaisen näkökulmaan)

• Hyvinvointikertomuksien kehittämisehdotukset, toimenpiteet
ja resurssit huomioitiin osittain tai kokonaisuudessaan talous-
ja toimintasuunnitelmissa

• Tiukasta budjetista huolimatta menoja hillitseviä
kehittämisehdotuksia, toimenpiteitä ja resursseja saatiin esille

2214.5.2013 Katja Vähäkuopus



Onnistumiset/Lakeuden osahanke
(Terveempi Pohjois-Suomi2 hanke)

• Oivallus siitä, että hyvinvointityön avulla on mahdollisuus
yhdistää eri hankkeet ja tehdä näkyväksi hankkeiden aikana
aikaan saatu työ (esim. Raskauden aikainen polku-, Tukeva- ja
TerPS- hankkeet)

• Hyvinvointitietoa pystyttiin hyödyntämään muiden ohjelmien
ja suunnitelmien valmistelussa (esimerkiksi LNPO
Kempeleessä)

• Lisäksi Liminka hyödynsi hyvinvointikertomusta vuonna 2012
aikana päivitettyyn kuntastrategiaan
http://liminka01.hosting.documenta.fi/kokous/2012195-10-
2.PDF

Limingan kuntastrategiassa ensimmäisenä päämääränä on
kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen

2314.5.2013 Katja Vähäkuopus

http://liminka01.hosting.documenta.fi/kokous/2012195-10-


Vasta sitten, kun hyvinvoinnin
edistäminen

liitetään osaksi kunnan toiminnan ja
talouden suunnittelua ja

kytketään kunnan talousarvion
laadintaan,

hyvinvointia tukevista
kuntastrategioista ja -työstä tulee

vakavasti otettavaa
kunnallispolitiikkaa.

(mukaillen Uusitalo ym. 2003, 54)
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