
 

 

 

 

 
 

Yhdessä oppien, tietä raivaten 
Kuntien ja palvelualueiden hyvinvointijohtamisen asiantuntijoiden 

seminaaripäivät Kuopio 27. – 28.11.2013  
 
 
Kuntajohtaminen on muutoksessa, ja hyvinvointijohtamisen merkitys korostuu entisestään. Kuntarakenteiden 
ja lakien muutosten seurauksena kunnilla on entistä enemmän paineita kehittää hyvinvointijohtamista – mutta 
miten sitä kehitetään? 
 
 
Hyvinvointijohtaminen on vielä varsin uutta kaikille. Kuntien ja palvelualueiden hyvinvointijohtamisella 
tarkoitetaan strategisella tasolla tapahtuvaa kuntalaisten hyvinvoinnin edistämistä. Hyvinvointijohtamisen 
keskiössä on kunnan hyvinvointiryhmä, joka vastaa hyvinvointikertomuksen valmisteluprosessista. Seminaarin 
tarkoituksena ei ole esitellä yksityiskohtaisesti hyvinvointijohtamisen perusasioita. Tavoitteena on oppia yhdessä 
miten kuntien ja palvelualueiden hyvinvointijohtamista voidaan edistää. Seminaari painottuu avoimeen 
keskusteluun, tietojen ja kokemusten jakamiseen ja yhteiseen ideointiin. Yhteisen viitekehyksen ja käsitteiden 
luomiseksi osallistujille lähetetään ennakkomateriaalia, johon tutustuminen on seminaariin osallistumisen 
edellytys. 
 
Seminaari on kohdennettu henkilöille, jotka toimivat tai joiden tulisi toimia hyvinvointijohtamisen strategisella 
tasolla kunnissa ja palvelualueilla. Nämä henkilöt toimivat oman alueensa hyvinvointijohtamisen asiantuntijoina, 
kuten esimerkiksi hyvinvointiryhmien, kunnanvaltuutettujen ja viranhaltijajohdon sparraajina ja ohjaajina sekä 
hyvinvointijohtamisen osa-alueiden kehittäjinä. Hyvinvointijohtamisessa tavoitellaan hallintorajat ylittävää 
yhteistyötä, joten kaikkien hallinnonalojen edustajat ovat tervetulleita! 
 
Osallistujat tulevat saamaan käyttöönsä Terveempi Pohjois-Suomi 2 -hankkeessa kehitetyn hyvinvointijohtamisen 
diapankin. Diapankkia kehitetään yhdessä kuntien kanssa ja seminaarin aikana tulleet kehittämisideat 
huomioidaan pankissa. Osallistujat saavat diapankin käyttöönsä oman alueensa hyvinvointijohtamisen tueksi.  
 
Seminaarin toteutuksesta vastaa Terveempi Itä-Suomi (TERVIS) –hanke (http://tervishanke.wordpress.com/) 
yhdessä Itä-Suomen aluehallintoviraston kanssa. Seminaari on maksuton. Osallistujat vastaavat itse matka-, 
majoitus- ja ruokailukustannuksistaan. Suosittelemme osallistujia ottamaan mukaan kannettavia tietokoneita. 
Osallistujien tulee ilmoittautua etukäteen seminaarin alueelliselle edustajalle.  
 
Ilmoittautuminen 14.11.2013 mennessä:  

 KYSiläiset ja KYSTERIläiset: Uranetin koulutustarjonnan kautta 

 Muut: www.psshp.fi  Alueellinen koulutus (sivun vasen reuna)  Koulutustarjonta 
 
Lisätietoja: 

 Hankekoordinaattori Tarja Tapaninen, tarja.tapaninen@kuh.fi , gsm 044-711 9668 

 Hankejohtaja Mervi Lehmusaho, mervi.lehmusaho@kuh.fi, gsm. 044 711 3913 

 Terveempi Pohjois-Suomi 2 (TerPs 2) -hanke: Suvi Helanen, hankesuunnittelija,  
puh: 040 5899 215, suvi.helanen@ppshp.fi  

 

 

Tervetuloa! 

http://www.terps.fi/
http://www.psshp.fi/
mailto:tarja.tapaninen@kuh.fi
mailto:mervi.lehmusaho@kuh.fi
mailto:suvi.helanen@ppshp.fi


 

 

 

 

 
I päivä: Hyvinvointijohtaminen ja –rakenteet & sähköinen hyvinvointikertomus  
 
Seminaarin ajankohta:  27.11.2013 klo 10.00 – 16.00 
Paikka:   Aluehallintoviraston juhlasali, Hallituskatu 12-14, Kuopio 
 

 

KLO AIHE ESIINTYJÄ / OHJAAJA 

9.45 - 

10.00 

 

10.15–
12.00 

Tarjolla kahvia/ teetä  

Päivien avaus – Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta, Kuopion 
kaupunki ja Itä- ja Keski-Suomen KASTE aluejohtoryhmä 

Hyvinvointijohtaminen on kuntajohtamista  

 Johdatus koulutuksen tavoitteisiin ja sisältöön 

 Alueellisten/ paikallisten toimijoiden terveisiä ja kokemuksia: 
- Kuopion kaupungin hyvinvointijohtamisen toimintamalli,  
Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Heli Norja, Kuopion kaupunki 
- Kokemuksia hyvinvointijohtamisesta Lapinlahden kunnasta, 
kunnanjohtaja Marko Korhonen 

 Hyvinvointi ja sen johtaminen, hyvinvointijohtamisen ja  
-rakenteiden haasteita 
 
LOUNASTAUKO 45 MIN. 

 

Järjestäjätahon 
edustaja 

TerPS2-hanke, Suvi 
Helanen 

12.45–
13.15 

Haasteita kampittamaan! 

 Kuntien ja kokemusasiantuntijan kokemuksia: 
Hyvinvointijohtamisen ja -rakenteiden vahvuuksia, haasteita ja 
haasteiden kampittamista käytännössä 

Suvi Helanen  
(+ TerPS2-hankkeen 
kokemusasiantuntija) 

13.15–
14.00 

Ryhmätyö 

 Millä keinoilla esille nousevia haasteita kampitetaan: Keskeisten 
toimijoiden perehdyttäminen ja sitouttaminen työhön? 
Koulutukset? Poikkitoiminnallinen ja sektorirajat ylittävä yhteistyö?                                                                                                                                                             

Suvi Helanen + 
kokemusasiantuntija 
ja osallistujat 

   

14.00–
15.00 

Miten hyvinvointijohtamisen ja -rakenteiden haasteita kampitetaan?  

 Ryhmätöiden purku keskustellen  

SAMALLA KAHVITTELU 

Suvi Helanen + 
kokemusasiantuntija 
ja osallistujat 

15.00–
15.45 

Sähköisen hyvinvointikertomuksen version 0.3 esittelyä ja kehittelyä 

 Hyvinvointikertomusprosessin läpi vieneen asiantuntijan 
kokemuksia 

 Version 0.3 esittely 

 Keskustelua ja ideointia 

 Huom! Indikaattoreihin liittyvä keskustelu käydään toisena 
seminaaripäivänä, joten tässä keskitytään muihin asioihin.  

Suvi Helanen + 
kokemusasiantuntija  

 

15.45–
16.00 

 Päivän yhteenveto ja vinkit seuraavalle päivälle 

 

 

Suvi Helanen 



 

 

 

 

 
 
II päivä: Hyvinvointitiedon kehittämispäivä  
–indikaattoreita ja vaikutusten ennakkoarviointia 
 
Seminaarin ajankohta:  28.11.2013 klo 9.00 – 15.00 
Paikka:   Aluehallintoviraston juhlasali, Hallituskatu 12-14, Kuopio 
 

 

KLO AIHE ESIINTYJÄ / OHJAAJA 

9.00–
10.00 

Hyvinvointitieto ja sähköisen hyvinvointikertomuksen indikaattoripaketit 

 Hyvinvointitieto ja sen lähteitä 

 Kehittäjien näkökulma: Sähköisen hyvinvointikertomuksen version 
0.3 hyvinvointitieto-osion esittely. Miten nykyisiin paketteihin on 
päädytty? Millaisia vahvuuksia, haasteita ja ongelmia 
indikaattoreihin liittyy? Miten kehittämistyö jatkuu?  

 Käyttäjien näkökulma: Kokemuksia kunnista (10–15 min) 

Suvi Helanen  

10.00–
13.30 

Hyvinvointitiedon tulkintaa pienryhmissä: Esimerkkinä Kokkola  

 Kokkolan, Seinäjoen ja koko Suomen indikaattoritiedon 
vertailuanalyysiä ja trendien tarkastelua 

 Menestystarinan ja kipupisteen valinta 

Suvi Helanen  

 Ruokatauko 45 min (omakustanteinen) sovittuna aikana esim. 11.45–
12.30 

 

 Ryhmätyö jatkuu 

 Kehittämiskohteen ja konkreettisten toimenpiteiden määrittely 

 Ideoita indikaattoreiden kehittämiseksi 

Suvi Helanen ja 
osallistujat 

 Ryhmätöiden purku 

Kommenttipuheenvuoro, terveydenhuollon ylitarkastaja Ansa Sonninen, 
Itä-Suomen AVI 

Osallistujat 

13.30–
13.50     

Kahvitauko  

13.50–
14.50 

Vaikutusten ennakkoarviointi (EVA) 

 EVAn lyhyt esittely  

 Kokemuksia ja esimerkkejä EVAsta: Miten tehtiin, miten auttoi? 
Hankekoordinaattori Marja-Liisa Honkanen, Terveempi Itä-Suomi 
(TERVIS) -hanke 

 Keskustelua ja ideointia 

Suvi Helanen  

 

Marja-Liisa Honkanen 

 

14.50–
15.00 

Päivien yhteenveto ja päättäminen Suvi Helanen  

Mervi Lehmusaho  

Anne Kejonen 

 


