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Pohjois-Pohjanmaan kuntien  
hyvinvointisuunnitelmat:  
Maakunnallisen analyysin 

yleiset tulokset  



Kuntien hyvinvointikertomukset  
ja -suunnitelmat 



Mikä on kunnan hyvinvointikertomus ja -suunnitelma?  

TERVEYDENHUOLTOLAKI 12 §: 
 

• Valmisteltava kerran valtuustokaudessa 
laajempi hyvinvointikertomus (HVK): 

hyvinvointi ja toteutetut toimenpiteet 
 

• Asetettava strategisessa suunnittelussa 
paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin 

perustuvat hyvinvointitavoitteet 
• Määritettävä tavoitteita tukevat 

toimenpiteet  
• Seurattava asukkaiden hyvinvointia ja 

kunnan palveluissa toteutettuja 
toimenpiteitä 

KÄYTÄNNÖSSÄ:  
 

Kunnan hyvinvointikertomus 
päättyvältä valtuustokaudelta 

  
ja  
 

hyvinvointisuunnitelma  
alkavalle valtuustokaudelle 

 
 



Aluejaot © MML, 2014 

VAALA 

UTAJÄRVI 

PUDASJÄRVI 
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KUUSAMO 

II 

OULU 
HAILUOTO 

SIIKALATVA 

PYHÄNTÄ 

PYHÄJÄRVI 

KÄRSÄ- 

MÄKI 

HAAPA- 

JÄRVI 

HAAPAVESI 

NIVALA 

YLIVIESKA 

ALAV. 

SIEVI 

KALAJ. 

PYHÄJOKI 

SIIKA- 

JOKI 

RAAHE 

OULAINEN 

MERIJ. 

LUMIJ. 

LIM. 
TYRN. 

MUHOS 
KEMP. 

REISJÄRVI 

1.6.-1.9.2019 käytettävissä olleet asiakirjat  

• Analyysi sisälsi 20 

asiakirjaa, jotka koskivat 

22 kuntaa  

 

• 8 kuntaa jäi analyysin 

ulkopuolelle 



Aluejaot © MML, 2014 

VAALA 

UTAJÄRVI 

PUDASJÄRVI 

TAIVALKOSKI 

KUUSAMO 

II 

OULU 
HAILUOTO 

SIIKALATVA 

PYHÄNTÄ 

PYHÄJÄRVI 

KÄRSÄ- 

MÄKI 

HAAPA- 

JÄRVI 

HAAPAVESI 

NIVALA 

YLIVIESKA 

ALAV. 

SIEVI 

KALAJ. 

PYHÄJOKI 

SIIKA- 

JOKI 

RAAHE 

OULAINEN 

MERIJ. 

LUMIJ. 

LIM. 
TYRN. 

MUHOS 
KEMP. 

REISJÄRVI 

Laajan hyvinvointikertomuksen 

sisältämä hyvinvointisuunnitelma 

sisältynyt analyysiin 

Seudullinen suunnitelma 

(kuntakohtaista ei saatavilla) 

Laaja hyvinvointikertomus ei sisällä 

suunnitelmaa, sillä se sisällytetään 

suoraan kunnan vuosittaiseen 

talousarvioon.  

• Kempele: Analysoitiin kunnan 

toimittamat hyvinvointitavoitteet ja -

toimenpiteet vuoden 2019 

talousarviosta.  

• Oulu: Analysoitiin kertomuksen 

osio 3 ”Palvelutarpeeseen 

vastaaminen”.  

Laaja hyvinvointikertomus työn alla. 

Halusivat sisällyttää analyysiin kunnan 

hyte-kortit (Utajärvi) ja suunnitelman 

vuodelle 2019 (Kalajoki).  

Työn alla, mutta ei ehtinyt valmistua 

1.9.2019 mennessä 

Ei tietoa tilanteesta 

Yksityiskohtaisemmat tiedot aineistosta 



Laajojen hyvinvointikertomusten valtuustohyväksynnät aikajanalla 

2017 2018 2019 2020 2021 

7. Kärsämäki 
8. Liminka 
9. Nivala 

10. Pyhäntä 
11. Raahe, Pyhäjoki, 

Siikajoki 
14. Sievi 

15. Tyrnävä 

16. Alavieska 
17. Haapavesi 
18. Kempele 
19. Pyhäjärvi  
20. Kuusamo 

21. Muhos 
22. Ii? 

23. Pudasjärvi? 
24. Utajärvi? 
25. Ylivieska? 

1. Haapajärvi 
2. Oulu 

3. Reisjärvi 
4. Siikalatva 

5. Taivalkoski 
6. Vaala 

VALTUUSTOKAUSI 2017-2021 

26. Hailuoto?  
27. Kalajoki? 
28. Oulainen? 
29. Merijärvi? 
30. Lumijoki? 

Kertomusten ja suunnitelmien 
valtuustokäsittelyt hajaantuvat pitkin 

valtuustokautta 



Analyysin tarkoitus 



Miksi analyysi tehtiin?  

Arvoa, näkyvyyttä ja 
tukea kuntien  

hyte-työlle 

• Paras tuntemus 
kuntalaisten 
hyvinvoinnista  

• Kuntien erilaisuus ja 
erityisyys näkyväksi 

• Arvokas, mutta 
maakunnallisesti 
heikosti hyödynnetty 
tiedon lähde 

Kokonaiskuvan 
luominen 

• Maakunnallinen kooste 
kuntien suunnitelmista 

• Mitä päätelmiä kuntien 
suunnitelmista 
koosteesta voi tehdä?   

• Miten tietoa voi 
hyödyntää 
maakunnallisesti, 
kunnissa ja 
alueellisesti?  

Maakunnallisten 
toimijoiden yhdessä 

tekeminen, oppiminen 
ja kehittäminen 

• Olemassa olevien 
resurssien järkevä 
yhdistäminen 

• Toimijoiden osallisuus 
on lähtökohta 
hyvinvointiyhteistyölle 

• Yhdessä tekeminen 
mahdollistaa yhdessä 
oppimisen 

Hyvinvointijohtamisen ja 
hyvinvointiyhteistyön ja 

sen rakenteiden 
kehittäminen  

• Tuki (mm. tiedon 
vaihto, vinkit, 
suositukset) 

• Vuoropuhelu 



Tavoitteena kehittää kuntia tukeva prosessi  
ja sen selkeä aikataulutus 

HYVINVOINTIKERTOMUS: 

 Kuntalaisten 
hyvinvoinnin vahvuudet 

ja haasteet 

HYVINVOINTI-
SUUNNITELMA:  

Kunnan hyte- tarpeet  ja -
tavoitteet &  

hyvät käytännöt ja 
kokeilut 

SUUNNITELMAN 
TOTEUTUS 

TOTEUTUKSEN ARVIOINTI 
= 

HYVINVOINTIKERTOMUS 

Mitä maakunnalliset toimijat voivat 
tehdä kuntien suunnitteluvaiheen 
tueksi?  

Mitä maakunnalliset toimijat 
voivat tehdä kuntien 
toteutusvaiheen tueksi?  

 

 
 
 
 
 
Mitä maakunnalliset toimijat 
voivat tehdä kuntien 
arviointivaiheen tueksi?  
 
 
 

 
 

KUNNAT 

MAAKUNNALLISET 
TOIMIJAT 

Kehitetään yhdessä hyvinvointiyhteistyön valtuustokausi- ja vuosikello 



Analyysin käytännön toteutus 



Ketkä analysoivat?  

YHTEENSÄ 16 HENKILÖÄ, JOTKA EDUSTAVAT 8 TAHOA:  

Piritta Pietilä ja Suvi Helanen Lape-muutosohjelma 

Sanna Salmela ja Leea Järvi PPSHP, perusterveydenhuollon yksikkö 

Ilpo Tapaninen ja Auli Suorsa Pohjois-Pohjanmaan liitto (PPL) 

Jorma Kurkinen ja Kaisa Kostamo-Pääkkö Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 

Ritva Sauvola ja Varpu Wiens  Sosiaalisen osallisuuden edistämisen 
koordinaatiohanke Sokra, Diakonia-amk 

Raija Fors ja Leena Meriläinen Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 

Helena Liimatainen, Anna Katajala, Anni Rekilä Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne-hanke, 
Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry 

Marjut Parhiala Digituki-hanke (PPL) 

Lisäksi yritettiin rekrytoida pari muuta tahoa,  
mutta ei aikataulun tiukkuuden vuoksi onnistunut.  



 
Kunnan hyvinvointikertomus 
päättyvältä valtuustokaudelta 

  
ja  
 

hyvinvointisuunnitelma  
alkavalle valtuustokaudelle 

 
 

Mitä analysoimme? 

Ensisijainen analyysin kohde. 
Suurin osa suunnitelmista 

kirjattu taulukoksi. 
 

Osa analysoijista ehti 
tarkastella myös 
kertomusosiota.  



 
 

Hyvinvointisuunnitelma  
alkavalle valtuustokaudelle 

 
 

Miten analysoimme? 

Analyysimenetelmänä sisällönanalyysi, joka painottui sisällön 
määrälliseen erittelyyn. Käytännössä sisälsi tekstin luokittelua, 

yhtäläisyyksien ja erojen etsintää ja tiivistämistä.  
 

Asiakirjojen laatu ei ollut varsinaisena analyysikohteena, mutta 
työn sivutuotteena syntyi ajatuksia siitäkin. Sitä, vastaavatko 
suunnitelmat kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin tai kunnan 
olosuhteisiin, ei analysoitu (vaatisi erilaiset menetelmät ja 

rutkasti aikaa).    
 

Yhteisenä työvälineenä kokeilimme kehittämäämme Excel-
taulukkoa. Käytännössä kukin sovelsi sitä omalla tavallaan  

 paljon tulkinnanvaraisuutta. 



Mikä ohjasi analyysia? 

Pohjois-Pohjanmaan 
ihmislähtöinen  
hyvinvoinnin 
edistämisen 
viitekehys 

 
(versio 4/2019, joka muutaman 

sanan osalta poikkeaa viereisestä, 
syksyllä 2019 laaditusta kuvasta) 



Prosessi vuonna 2019 

Suunnittelu ja 
aineiston keruu 

• Maalis-toukokuu 

• Yksi suunnittelu-
palaveri Skypessä 

• Yhteinen Excel-
työväline 

Teemakohtainen 
analysointi 

• Kesä-syyskuu 

• Kaksi ongelmien-
ratkaisupalaveria 
Skypessä 

Tulosten esittely 
ja yhteenveto 

• Lokakuu 

• Kaksi yhteistä 
palaveria 

Tulosten julkaisu 

• Hyte-työpaja 30.10.  

• Hyvinvointifoorumi 
31.10. 

• Internetissä viikolla 
44 

TULOSTEN 
HYÖDYNTÄMINEN!! 



Tulosten esittäminen 

 
 
 
 
 
 
 

 
Yleiset tulokset  ja 

teemakohtaiset  
TOP3-nostot 

 
 
 
 
 
 
 

Teemakohtaiset  
tulokset 

= tämä diasetti = erilliset diasetit  



Tutustu kaikkiin tuloksiin Pohjois-Pohjanmaan  
hyvinvointiyhteistyön sivustolla osoitteessa 

https://www.ppshp.fi/Sairaanhoitopiiri/Kehittaminen-ja-
ohjelmistotyo/PP-hyvinvointiyhteistyo/Sivut/Kuntien-ja-alueiden-

hyvinvointikertomukset-ja--suunnitelmat.aspx  

https://www.ppshp.fi/Sairaanhoitopiiri/Kehittaminen-ja-ohjelmistotyo/PP-hyvinvointiyhteistyo/Sivut/Kuntien-ja-alueiden-hyvinvointikertomukset-ja--suunnitelmat.aspx
https://www.ppshp.fi/Sairaanhoitopiiri/Kehittaminen-ja-ohjelmistotyo/PP-hyvinvointiyhteistyo/Sivut/Kuntien-ja-alueiden-hyvinvointikertomukset-ja--suunnitelmat.aspx
https://www.ppshp.fi/Sairaanhoitopiiri/Kehittaminen-ja-ohjelmistotyo/PP-hyvinvointiyhteistyo/Sivut/Kuntien-ja-alueiden-hyvinvointikertomukset-ja--suunnitelmat.aspx
https://www.ppshp.fi/Sairaanhoitopiiri/Kehittaminen-ja-ohjelmistotyo/PP-hyvinvointiyhteistyo/Sivut/Kuntien-ja-alueiden-hyvinvointikertomukset-ja--suunnitelmat.aspx
https://www.ppshp.fi/Sairaanhoitopiiri/Kehittaminen-ja-ohjelmistotyo/PP-hyvinvointiyhteistyo/Sivut/Kuntien-ja-alueiden-hyvinvointikertomukset-ja--suunnitelmat.aspx
https://www.ppshp.fi/Sairaanhoitopiiri/Kehittaminen-ja-ohjelmistotyo/PP-hyvinvointiyhteistyo/Sivut/Kuntien-ja-alueiden-hyvinvointikertomukset-ja--suunnitelmat.aspx
https://www.ppshp.fi/Sairaanhoitopiiri/Kehittaminen-ja-ohjelmistotyo/PP-hyvinvointiyhteistyo/Sivut/Kuntien-ja-alueiden-hyvinvointikertomukset-ja--suunnitelmat.aspx
https://www.ppshp.fi/Sairaanhoitopiiri/Kehittaminen-ja-ohjelmistotyo/PP-hyvinvointiyhteistyo/Sivut/Kuntien-ja-alueiden-hyvinvointikertomukset-ja--suunnitelmat.aspx
https://www.ppshp.fi/Sairaanhoitopiiri/Kehittaminen-ja-ohjelmistotyo/PP-hyvinvointiyhteistyo/Sivut/Kuntien-ja-alueiden-hyvinvointikertomukset-ja--suunnitelmat.aspx
https://www.ppshp.fi/Sairaanhoitopiiri/Kehittaminen-ja-ohjelmistotyo/PP-hyvinvointiyhteistyo/Sivut/Kuntien-ja-alueiden-hyvinvointikertomukset-ja--suunnitelmat.aspx
https://www.ppshp.fi/Sairaanhoitopiiri/Kehittaminen-ja-ohjelmistotyo/PP-hyvinvointiyhteistyo/Sivut/Kuntien-ja-alueiden-hyvinvointikertomukset-ja--suunnitelmat.aspx
https://www.ppshp.fi/Sairaanhoitopiiri/Kehittaminen-ja-ohjelmistotyo/PP-hyvinvointiyhteistyo/Sivut/Kuntien-ja-alueiden-hyvinvointikertomukset-ja--suunnitelmat.aspx
https://www.ppshp.fi/Sairaanhoitopiiri/Kehittaminen-ja-ohjelmistotyo/PP-hyvinvointiyhteistyo/Sivut/Kuntien-ja-alueiden-hyvinvointikertomukset-ja--suunnitelmat.aspx
https://www.ppshp.fi/Sairaanhoitopiiri/Kehittaminen-ja-ohjelmistotyo/PP-hyvinvointiyhteistyo/Sivut/Kuntien-ja-alueiden-hyvinvointikertomukset-ja--suunnitelmat.aspx
https://www.ppshp.fi/Sairaanhoitopiiri/Kehittaminen-ja-ohjelmistotyo/PP-hyvinvointiyhteistyo/Sivut/Kuntien-ja-alueiden-hyvinvointikertomukset-ja--suunnitelmat.aspx
https://www.ppshp.fi/Sairaanhoitopiiri/Kehittaminen-ja-ohjelmistotyo/PP-hyvinvointiyhteistyo/Sivut/Kuntien-ja-alueiden-hyvinvointikertomukset-ja--suunnitelmat.aspx
https://www.ppshp.fi/Sairaanhoitopiiri/Kehittaminen-ja-ohjelmistotyo/PP-hyvinvointiyhteistyo/Sivut/Kuntien-ja-alueiden-hyvinvointikertomukset-ja--suunnitelmat.aspx


Kun tulkitset tuloksia, huomioi, että: 

Osa suunnitelmista jo lähes 3 
vuotta vanhoja 

• Osin vanhentunutta tietoa 

• Moni kunta on tehnyt 
suunnitelman julkaisun 
jälkeen paljon erinomaista 
hyte-työtä, joka ei näy 
näissä tuloksissa 

• Lakimuutoksiakin 
tapahtunut 

Suunnitelma antaa kapean 
kuvan kunnan todellisesta 

hyte-työstä 

• Suunnitelmat on tehty 
kunnan sisäiseen käyttöön, 
ei ulkopuolisia varten 

• Koska suunnitelmaan 
valitaan vain muutama 
painopiste, ne eivät kuvaa 
kunnan hyte-työn 
kokonaisuutta 

• Se, mitä ei suunnitelmassa 
ole mainittu, ei tarkoita, 
ettei sitä kunnassa tehdä 

Analyysiin sisältyy valtavasti 
tulkinnanvaraisuutta 

• Mitä termeillä on 
tarkoitettu? Miten eri 
tavalla kirjatut tavoitteet ja 
toimenpiteet tulisi tulkita ja 
luokitella?  

• Tulokset kuvaavat 
analysoijan tulkintaa 
aineistosta 

Analyysissa on huomioitu VAIN AINEISTOON KIRJATUT ASIAT.  



Pyydämme muistamaan, että tämä analyysiprosessi oli 
ensimmäinen kokeilu ja harjoituskierros tulevaa varten.  

 
Matkalla tuli vastaan monta mutkaa ja kysymystä,  

joiden suhteen olemme nyt viisaampia.  
 

Seuraavaksi keräämme palautetta tuotoksistamme  
mm. kunnilta ja kuntayhtymiltä.  

Sen perusteella kehitämme prosessia ja tuotoksia.  



Analyysin tulokset:  
Yleiset tulokset 



Määrällinen ja laadullinen arviointi teemoista hyvinvointisuunnitelmissa 

Osallisuus, vaikuttaminen, 
yhteiskunta 

Järjestöyhteistyö  
kuntayhteisössä 

Kunnan  
hyvinvointijohtaminen 

Kuntalaisen  
digipalvelut 

Toimiva arki 

Taloudellinen toimeentulo 

Mielenterveys ja  
fyysinen terveys 

Elintavat ja  
terveyskäyttäytyminen 

Vapaa-aika 

Työelämä 

Asuminen ja elinympäristö 

Ihmissuhteet ja  
elämänmuutokset 

Kasvu, oppiminen  
ja kasvuyhteisöt 

Laatikon ylempi palkki kuvaa sitä, 
kuinka monen kunnan suunnitelmassa 

teema esiintyi. Alempi palkki kuvaa 
teeman laadullista arvioita, joka on 

analysoijan subjektiivinen näkemys eli 
ns. ”perstuntuma”  (esim. tuleeko 

teema esille aineistossa monipuolisesti). 



Myönteiset havainnot 

Panostus näkyy 
suunnitelmissa 

• Moni kunta 
panostanut 
suunnitelman 
tekemiseen  
resursointi kannattaa 

• Jatko-ohjaavuus 
käytännön työhön  
suunnitelma ja sen 
toimeenpano tärkeitä  

Aineistossa sisältöjä 
kaikkiin 

hyvinvointiteemoihin 

• Kokonaisuutena 
aineistossa on sisältöjä 
kaikkiin hyvinvoinnin 
viitekehyksemme 
teemoihin  
monipuolisuus 

Tunnistettavissa asioita, 
jotka ovat onnistuneet 

lyömään itsensä läpi 

• Pari asiaa löytyvät 
kaikista tai lähes 
kaikista 
suunnitelmista:  

• LAPE / Lapset 
puheeksi 

• Liikunta 

• Maakunnallinen tuki 
näkyy 



Mitä kunnat voisivat jatkossa kehittää 
hyvinvointisuunnitelmissaan? 

Ihmis- 
lähtöisyys 

Yhden-
mukaisempi 
tavoitteiden 

ja 
toimenpiteid

en 
kirjaaminen 

Strategisuus, 
tiedolla 

johtaminen, 
ennakointi 

Suunnitel-
mallisuus, 

pitkä-
jänteisyys  

riittävä 
resursointi 

Valmistelu-
prosessin  
laatu ja 
tärkeys 

Alueellinen / 
kuntien 
välinen 

yhteistyö 

Yhdessä oppiminen ja yhteiskehittäminen:  
Kunnat, kuntayhtymät ja maakunnalliset toimijat 



Analysoijia mietityttäneet näkökulmat 

Yhteisö-
lähtöisyys 

 

 

 

 

 
 

Ilmiö- 
lähtöisyys 

Alue-
lähtöisyys 

 

 

 

 

Ns. ilkeät ilmiöt / ongelmat:  
• Vaikea määritellä 
• Erilaisten oireiden, syiden ja 

seurausten kimppuja 
• Ei alkua ja loppua 
• Ei yhtä oikeaa ratkaisua eikä 

ratkaisijaa 
• Ratkaisut voivat aiheuttaa uusia 

ongelmia 
(lähde: Keski-Suomen OSKE) 
(esim. THL 2018) 

IHMIS-
LÄHTÖISYYS 

https://www.meijanpolku.fi/tag/ilkea-ongelma/
https://www.meijanpolku.fi/tag/ilkea-ongelma/
https://www.meijanpolku.fi/tag/ilkea-ongelma/
https://blogi.thl.fi/ilmiolahtoisyys-auttaa-ymmartamaan-ennakoimaan-ja-ratkomaan-ilkeita-ongelmia/


Mitä analysoijat ehdottavat seuraaviksi toimenpiteiksi? 1/2 

Tsekkauslista ja ohjeet 
ihmislähtöiselle 

valmistelulle  

• Mitä ihmislähtöisyys voisi 
hyvinvointikertomuksen 
ja -suunnitelman 
valmistelussa 
käytännössä tarkoittaa?  

Suositus tavoitteiden ja 
toimenpiteiden 

muotoilusta 

• Miten tavoitteet ja 
toimenpiteet muotoillaan 
nykyistä 
yhdenmukaisemmin niin, 
että ovat yhteismitallisia 
kuntien välillä?  

Teemakohtaiset  
hyte-työkalupakit 
valmistelun tueksi 

• Kootaan kunkin teeman 
hyviä käytäntöjä, 
hankkeita yms.  

• Ajoitetaan kuntien 
hyvinvointisuunnitelmien 
valmisteluun 

• Kunta valikoi ja valitsee ja 
jatkokehittää omiin 
tavoitteisiinsa parhaiten 
sopivat käytännöt yms.  

Maakunnallista 
hyvinvointiyhteistyön 

valtuustokausi- ja 
vuosikello 

• Suunnitellaan ja 
aikataulutetaan 
maakunnalliset 
toimenpiteet niin, että ne 
tukevat aidosti kuntien 
hyvinvointijohtamista ja 
hyte-toimintaa  

• Kunnilla vapaus 
noudattaa tai olla 
noudattamatta kelloa 

Toteutus kuntien ja kuntayhtymien hyvinvointi- ja järjestöyhdyshenkilöiden ja maakunnallisten toimijoiden yhteistyönä 



Mitä analysoijat ehdottavat seuraaviksi toimenpiteiksi? 2/2 

Kehitetään 
teemakohtaiset  
hyte-verkostot  

• Hyvinvointijohtamisen 
verkosto (esim. 
hyvinvointiyhdyshenkilöt) 
tarvitsee tuekseen 
teemakohtaiset hyte-
verkostot 

• Teemakohtaiset verkostot 
keskittyvät omaan 
teemaansa  esim. 
viestintä, kehittäminen, 
teemakohtaisten hyte-
työkalupakkien 
tekeminen  

Huolehditaan, että 
jokaista hyvinvointi-

teemaa tuetaan 
maakunnallisesti 

• Kaikki teemat ovat 
tärkeitä ja kaipaavat 
tukea  Teemakohtaiset 
verkostot tekemään tätä 
tukemistyötä käytännössä 

• Huomio väestötason 
hyvinvoinnin 
edistämiseen 
(hyvinvointikeskeisyys) 

• Lisäksi käsitellään ”kesyjä 
ilmiöitä”, jotka ovat 
helpommin ratkaistavissa 
 kevyttä hyte-tukea 

Maakunnallinen hyte-
tuki painotetaan 
ilkeisiin ilmiöihin 

• Syntyi huoli siitä, että 
ilkeät ilmiöt eivät ehkä 
näy siinä mittakaavassa 
kuin niiden pitäisi näkyä 

• Tunnistetaan ja valitaan 
pohjoispohjalaisten 
hyvinvoinnin kannalta 
keskeisimmät ilkeät ilmiöt  

• Yhdistetään kaikki 
liikenevät voimavarat 
niihin vaikuttamiseksi  
voimakas hyte-tuki 
ilkeisiin ilmiöihin  

Tuetaan kuntien välistä 
ja alueellista 
yhteistyöstä 

• Aluenäkökulma on jäänyt 
maakunnan ja kunnan 
näkökulman alle 

• Tarvitaan asioissa, joissa 
tiettyä aluetta tai tiettyjä 
kuntia yhdistää jokin 
erityispiirre ja joissa 
kuntarajoihin perustuva 
ajattelu on liian suppeaa 

• Esim. alueellinen 
hankeyhteistyö 

 

Toteutus kuntien ja kuntayhtymien hyvinvointi- ja järjestöyhdyshenkilöiden ja maakunnallisten toimijoiden yhteistyönä 



Voisiko valmisteluprosessin tukemisessa hyödyntää Promeq-
hankkeen kypsyysanalyysi-mallia?  

Lähde:  
Jaana Leinosen 

diaesitys Pohtossa 
15.5.2019 



Analysoijien ehdotus analysoinnin valtuustokausikellosta 

VALTUUSTO-
KAUSI 

2017-2020 2021-2024 2025-2028 

Vuosi 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026… 

Kunnat 

Hv-tiedon 
keruu ja 
koonti  
kauden 2017-
2020 arviointi 
= hv-
kertomus 

Kauden 2021-
2024 hv-
suunnitelma  
 
 
VALTUUSTO-
KÄSITTELY 

 

Hv-tiedon 
keruu ja 
koonti  
kauden 2021-
2024 arviointi 
= hv-
kertomus 

Kauden 2025-
2028 hv-
suunnitelma  
 
 
VALTUUSTO-
KÄSITTELY 

Maakunnalliset 
hyte-toimijat 

    Analyysi Analyysi 

Kuntakellon noudattaminen on kunnille vapaaehtoista.  
Analyysiin sisällytetään ne laajat hyvinvointikertomukset ja -suunnitelmat, jotka ovat tuolloin 
käytettävissä kyseisiä valtuustokausia koskien ja jotka ovat valtuuston hyväksymiä.  



Ilkeät ilmiöt Yhdessä sovitut 
tavoitteet 

Hyvät käytännöt 
(nykyiset tai 

uudet) 

Yhteinen ja/tai 
kuntakohtainen 

toteutus 

Analysoijien ehdotus painopisteiksi otettavista ilkeistä ilmiöistä 

Osallisuuden 
vähäisyys 

Mielen 
pahoinvointi 

Köyhyys, 
niukkuus 



Teemakohtaiset TOP3-nostot:  
Johtopäätökset ja suositukset  

Yksityiskohtaiset tulokset ovat luettavissa teemakohtaisista diapaketeista 
osoitteessa https://www.ppshp.fi/Sairaanhoitopiiri/Kehittaminen-ja-

ohjelmistotyo/PP-hyvinvointiyhteistyo/Sivut/Kuntien-ja-alueiden-
hyvinvointikertomukset-ja--suunnitelmat.aspx  

https://www.ppshp.fi/Sairaanhoitopiiri/Kehittaminen-ja-ohjelmistotyo/PP-hyvinvointiyhteistyo/Sivut/Kuntien-ja-alueiden-hyvinvointikertomukset-ja--suunnitelmat.aspx
https://www.ppshp.fi/Sairaanhoitopiiri/Kehittaminen-ja-ohjelmistotyo/PP-hyvinvointiyhteistyo/Sivut/Kuntien-ja-alueiden-hyvinvointikertomukset-ja--suunnitelmat.aspx
https://www.ppshp.fi/Sairaanhoitopiiri/Kehittaminen-ja-ohjelmistotyo/PP-hyvinvointiyhteistyo/Sivut/Kuntien-ja-alueiden-hyvinvointikertomukset-ja--suunnitelmat.aspx
https://www.ppshp.fi/Sairaanhoitopiiri/Kehittaminen-ja-ohjelmistotyo/PP-hyvinvointiyhteistyo/Sivut/Kuntien-ja-alueiden-hyvinvointikertomukset-ja--suunnitelmat.aspx
https://www.ppshp.fi/Sairaanhoitopiiri/Kehittaminen-ja-ohjelmistotyo/PP-hyvinvointiyhteistyo/Sivut/Kuntien-ja-alueiden-hyvinvointikertomukset-ja--suunnitelmat.aspx
https://www.ppshp.fi/Sairaanhoitopiiri/Kehittaminen-ja-ohjelmistotyo/PP-hyvinvointiyhteistyo/Sivut/Kuntien-ja-alueiden-hyvinvointikertomukset-ja--suunnitelmat.aspx
https://www.ppshp.fi/Sairaanhoitopiiri/Kehittaminen-ja-ohjelmistotyo/PP-hyvinvointiyhteistyo/Sivut/Kuntien-ja-alueiden-hyvinvointikertomukset-ja--suunnitelmat.aspx
https://www.ppshp.fi/Sairaanhoitopiiri/Kehittaminen-ja-ohjelmistotyo/PP-hyvinvointiyhteistyo/Sivut/Kuntien-ja-alueiden-hyvinvointikertomukset-ja--suunnitelmat.aspx
https://www.ppshp.fi/Sairaanhoitopiiri/Kehittaminen-ja-ohjelmistotyo/PP-hyvinvointiyhteistyo/Sivut/Kuntien-ja-alueiden-hyvinvointikertomukset-ja--suunnitelmat.aspx
https://www.ppshp.fi/Sairaanhoitopiiri/Kehittaminen-ja-ohjelmistotyo/PP-hyvinvointiyhteistyo/Sivut/Kuntien-ja-alueiden-hyvinvointikertomukset-ja--suunnitelmat.aspx
https://www.ppshp.fi/Sairaanhoitopiiri/Kehittaminen-ja-ohjelmistotyo/PP-hyvinvointiyhteistyo/Sivut/Kuntien-ja-alueiden-hyvinvointikertomukset-ja--suunnitelmat.aspx
https://www.ppshp.fi/Sairaanhoitopiiri/Kehittaminen-ja-ohjelmistotyo/PP-hyvinvointiyhteistyo/Sivut/Kuntien-ja-alueiden-hyvinvointikertomukset-ja--suunnitelmat.aspx
https://www.ppshp.fi/Sairaanhoitopiiri/Kehittaminen-ja-ohjelmistotyo/PP-hyvinvointiyhteistyo/Sivut/Kuntien-ja-alueiden-hyvinvointikertomukset-ja--suunnitelmat.aspx
https://www.ppshp.fi/Sairaanhoitopiiri/Kehittaminen-ja-ohjelmistotyo/PP-hyvinvointiyhteistyo/Sivut/Kuntien-ja-alueiden-hyvinvointikertomukset-ja--suunnitelmat.aspx
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https://www.ppshp.fi/Sairaanhoitopiiri/Kehittaminen-ja-ohjelmistotyo/PP-hyvinvointiyhteistyo/Sivut/Kuntien-ja-alueiden-hyvinvointikertomukset-ja--suunnitelmat.aspx
https://www.ppshp.fi/Sairaanhoitopiiri/Kehittaminen-ja-ohjelmistotyo/PP-hyvinvointiyhteistyo/Sivut/Kuntien-ja-alueiden-hyvinvointikertomukset-ja--suunnitelmat.aspx
https://www.ppshp.fi/Sairaanhoitopiiri/Kehittaminen-ja-ohjelmistotyo/PP-hyvinvointiyhteistyo/Sivut/Kuntien-ja-alueiden-hyvinvointikertomukset-ja--suunnitelmat.aspx


TIEDOLLA JOHTAMINEN 

• + Tilannekuvan luominen 
nähdään tavoitteena 

• + Kehittymässä olevaa 
edustuksellista 
osallisuutta 

• Toimintaan tarvitaan 
lisää ennakoivuutta ja 
pitkäjänteisyyttä  

• Lisää avoimuutta, 
systemaattista viestintää 
ja vuorovaikutusta  

TOIMINTAKULTTUURI 

• + Vahva monialaisuus ja 
verkostoymmärrys 
syntynyt 

• Tarvitaan täsmennystä 
muutoksen 
painopisteisiin ja 
tavoitteisiin  

• Lisää alueellista 
yhteistyötä 

TOIMINTA 

• + Suora pyrkimys 
lasten, nuorten ja 
lapsiperheiden 
hyvinvoinnin 
vahvistamiseen 

• Tarvitaan täsmennystä 
resursseihin 

• Lisää vaikutusten 
seurantaa ja mittareita 

• Huomio myös erityis- ja 
vähemmistöryhmiin 

Lisätietoja:  
Piritta Pietilä-Litendahl, piritta.pietila-litendahl(a)ouka.fi; Suvi Helanen, suvi.helanen(a)pohjois-pohjanmaa.fi  

Teema 1: Kasvu, oppiminen, kasvuyhteisöt 



Teema 2: Ihmissuhteet, elämänmuutokset, toimiva arki 

Tässä teemassa on 
ihmislähtöisyyden 

tuntua!  

• Tulisiko näkyä vielä 
enemmän suunnitelmissa?  

• Esim. parisuhteen 
vaikeudet, jaksaminen 
arjessa, ystäväsuhteet, 
vuorovaikutustaidot, arjen 
ja elämän hallintataidot… 

Huomiota työikäisten 
ihmissuhteisiin, 

elämänmuutoksiin ja 
toimivaan arkeen? 

• Teemaa huomioitu eniten 
lapsiperheiden ja 
ikäihmisten kohdalla 

• Työikäisten kohdalla 
huomioidaan vähemmän  
erityisesti työssä käyvien 
työikäisten osalta 

Mikä maakunnallinen 
taho olisi tämän 

teeman asiantuntija? 

• Onko sellaista?  

• Tarvitaan maakunnallinen 
verkosto, joka keskittyisi 
nimenomaan näihin 
näkökulmiin. Jäseniksi mm. 
Oulun hiippakunta, Pohjois-
Suomen sosiaalialan 
osaamiskeskus…? 

Lisätietoja:  
Sanna Salmela, sanna.salmela(a)ppshp.fi, 040 5890 132  



Teema 3: Asuminen ja elinympäristö 

Sisäistä 

Laaja ja yhteinen 
hyvinvointikäsitys 

• koska suppea hyvinvointikäsitys 
heikentää edistämistyön 
yhteisvastuullisuutta ja 
poikkihallinnollisen työn 
edellytyksiä 

• koska hyvinvointisuunnitelma 
on työkalu keskinäisen 
ymmärryksen lisäämiseksi sekä 
eri ”sosiaalisten maailmojen” 
yhteistyön helpottamiseksi 

Ota käyttöön 
hyvinvointia edistävä 

elinympäristön 
tietopohja 

• koska hyvinvointikertomusten 
tietopohja koostuu melko 
yksipuolisesti kansallisista 
rekisterien tuottamasta, erityisesti 
sote-toimialan tiedosta 

• koska elinympäristöä kuvaavat 
mittarit puuttuvat ja on tarve 
systemaattiselle kokemustiedon 
keruulle 

• koska näin toimien tuemme tiedolla 
johtamista 

 

Hyödynnä 
paikkatietoon sidottua 

hyvinvointitietoa 

• kytkemällä paikkatieto väestö- 
ja hyvinvointitietoon 

• saavutettavuusindikaattorit 
huomioiden 

• kehittämistyössä ja –hankkeissa 

Lisätietoja:  
Lisätietoja: Ilpo Tapaninen, ilpo.tapaninen(a)pohjois-pohjanmaa.fi, 050 301 7546  



Teema 4: Työelämä 

Työelämää pidetään 
tärkeänä hyvinvoinnin 

tekijänä 

• Työllisyys 

• Työttömyyteen kytkeytyvän 
syrjäytymisen ehkäisy 

• Työttömien ja/tai työssä 
olevien työkyvyn 
edistäminen 

• Työssä olevien 
työhyvinvoinnin 
edistäminen 

• Elinvoiman ja yrittäjyyden 
edistäminen 

Huomioita työikäisten 
työssä olevien hyvin-
voinnin edistämiseen 

• Huomiota työttömien ohella 
myös työssä oleviin = 
ennaltaehkäisy 

• Liian vähän hyödynnetty 
mahdollisuus?  

• Esim. kampanjat ja haasteet 
työpaikoilla ja työnantajille 

Huomioita 
mielenterveyteen? 

• Mielenterveys nousee 
aiheena yllättävän vähän 
esille, vaikka on merkittävä 
työkyvyttömyyden ja 
sairauspoissaolojen syy  

• Ehkä siihen vaikutetaan 
välillisesti muiden teemojen 
kautta, mutta koska on ilkeä 
ilmiö, se voisi ansaita 
enemmän näkyvyyttä 

Lisätietoja:  
Sanna Salmela, sanna.salmela(a)ppshp.fi, 040 5890 132  



Teema 5: Vapaa-aika 

Kuntalainen keskiössä 

• Osallisuuden vahvistaminen 
palveluiden kehittämisessä 

• Eri väestöryhmien tarpeet ja 
toiveet huomioon 
tasapuolisesti 

• Monipuolisuudesta ja 
saavutettavuudesta 
huolehtiminen 

• Osallistumiseen tukeminen 

Hyvinvointivaikutusten 
tunnistaminen ja 
tunnustaminen 

• Vapaa-aikasektorin koko 
kirjo huomioon 

• Kulttuuri ja taide osaksi 
hyte-työtä 

• Uusin tieto käyttöön 

• Ymmärryksen lisääminen 
vaikutusten laajuudesta ja 
merkittävyydestä 

Yhteistyöllä parempaan 
vaikuttavuuteen 

• Yhteistyön vahvistaminen 
kunnan toimialojen välillä  

• Yhteistyön vahvistaminen 
eri toimijoiden kanssa 

• Yhteistyön vahvistaminen 
muiden kuntien kanssa 

Lisätietoja:  
Auli Suorsa / Pohjois-Pohjanmaan liitto, auli.suorsa@pohjois-pohjanmaa.fi Puh.050-386 8443  



Teema 6: Elintavat ja terveyskäyttäytyminen 

Terveysliikunta ja 
liikunta-aktiivisuuden 

lisääminen 

• Liikunta-asiat ovat hyvällä 
tolalla 

• Lähes kaikissa kunnissa on 
hyvät suunnitelmat ylläpitää 
ja kehittää terveyttä 
edistävää liikuntaa kaiken 
ikäisille kuntalaisille  

Terveyttä edistävä 
ravitsemus 

• Toimenpiteitä terveyttä 
edistävän ravitsemuksen 
kehittämiseksi tarvitaan  

• Kuntalaisilla tulisi olla 
mahdollisuus saada 
asiantuntevaa 
ravitsemusohjausta 

Muut elintavat 

• Ehkäisevä päihdetyö kaipaa 
lisää näkyvyyttä ja 
toimenpiteitä samoin 
seksuaaliterveyden 
edistäminen 

• Elintaparyhmätoimintaa on 
suositeltavaa kehittää 
edelleen 

 

 

Lisätietoja:  
Leea Järvi, leea.jarvi(a)ppshp.fi 



Teema 7: Mielenterveys ja fyysinen terveys 

Suunnitelmat eivät ole 
sairauslähtöisiä – hienoa! 

• Viittauksia sairauksiin on 
varsin vähän, mikä vähentää 
ihmisten ennakkokäsityksiä 
siitä, että hyte-työ on vain 
sote-palvelujen juttu  
helpottaa toimialojen ja 
toimijoiden yhteistyötä 

 

Vaikuta tähän teemaan 
panostamalla paljon muihin 

teemoihin 

• Näin tapahtuisi aitoa 
siirtymää korjaavista 
toimenpiteistä hyvinvoinnin 
edistämiseen ja 
ennaltaehkäisyyn  

Mielenterveys on merkittävä 
ilmiö – saako riittävän 

painoarvon? 

• Työikäisten ja ikäihmisten 
kohdalla mielenterveys ei 
juuri nouse esille – 
todennäköisesti siihen 
pyritään vaikuttamaan 
välillisesti muiden teemojen 
ja/tai kaikkiin ikäryhmiin 
kohdistuvien toimien kautta 
 onko tämä riittävä 
panostus maakunnallisesti 
ilkeän ilmiön voittamiseksi?  

 

Lisätietoja:  
Sanna Salmela, sanna.salmela(a)ppshp.fi, 040 5890 132  



Teema 8: Taloudellinen toimeentulo 

Taloudellisen toimeentulon 
kysymysten ja ongelmien 
huomioiminen kaikissa 

ikäryhmissä 

• Taloudellisen toimeentulon 
kysymykset ja ongelmat olisi 
hyvä huomioida 
hyvinvointisuunnitelmien 
tavoitteissa ja 
toimenpiteissä kaikissa 
ikäryhmissä (erityisesti 
lapsiperheet) ja muutenkin 
kuin työllisyyden kautta.  

Yhteys palveluiden 
saavutettavuuteen ja 

käyttöön 

• Taloudellisen toimeentulon 
ja toimeentulovaikeuksien 
yhteys palveluiden 
saavutettavuuteen ja 
käyttöön olisi hyvä 
huomioida. 

Erityisryhmät 

• Olisi hyvä huomioida myös 
erityisryhmät 
(vajaatyökykyiset, 
vammaiset).  



Tasapainoisuus 
resurssit huomioiden 

• Hallintolähtöisyydestä kohti 
yhteisölähtöisyyttä 

• Kuntien paikalliset tarpeet 
ja olosuhteet huomioiden 

• Kaikki ikäluokat ja 
kuntalaiset huomioiden 

• Kaikki kunnan toimialat 
osallisena 

• Nivelvaiheet huomioiden 

• Rajapinnoista 
yhdyspintoihin 

Aidosti kaikkia 
osallistava 

• Yhteiskehittäminen 
periaatteeksi  

• Systemaattinen kuuleminen 
ja palautteen kerääminen 

• Osallistuva budjetointi 

• Erilaiset raadit ja 
kehittäjäasiakkaat/kokemus
asiantuntijat käyttöön 

• Osallisuustyöryhmät 

• Osallisuuden 
mahdollistaminen 

 

Systemaattisesti 
arvioiden 

kertaluontoisuudesta 
pysyvyyteen  

• Valmiita toimintamalleja 
hyväksikäyttäen 

• Hyväksi todetut ja näyttöön 
perustuvat toiminnot on 
kestävää kehitystä, joka 
säästää resursseja 

• Systemaattinen arviointi 
mahdollistaa vaikutusten ja 
implementoinnin arvioinnin 

• Paikallisesti soveltaen   

Lisätietoja: Ritva Sauvola, 040 5088 933; Varpu Wiens, varpu.wiens, 050 5053622. S-posti: etunimi.sukunimi(a)diak.fi.  

Teema 9: Osallisuus, vaikuttaminen, yhteiskunta 



Teema 10: Kunnan hyvinvointijohtaminen 

Yhteys kuntastrategiaan 

• Kaikissa analysoiduissa 
hyvinvointisuunnitelmissa 
oli yhteys kuntastrategiaan. 

• Hyvinvointikertomuksen 
tulee olla linjassa 
kuntastrategian kanssa. 

• Valitaan hyvinvoinnin 
painopisteet ja niille 
konkreettiset toimenpiteet. 

Osana toiminnan ja 
talouden suunnittelua 

• Suurimmassa osassa 
(17/22) hyvinvointi-
kertomus oli osa toiminnan 
ja talouden suunnittelua. 

• Konkreettisille 
hyvinvoinnin toimenpiteille 
laaditaan toiminta- ja 
talousarvio, joka on osana 
kunnan toiminnan ja 
talouden suunnittelua. 

Päätösten 
ennakkovaikutusten 

arvioinnin (EVA) käyttö 

• Vain 6/22 hyvinvointikertomuksessa oli kirjaus 
EVA:n käytöstä 

• Linjataan milloin ja missä laajuudessa EVA:a 
käytetään 

• Sovitaan mistä Evaus tehdään esim. 
talousarvion yhteydessä ja/tai kunnan 
johtoryhmässä 

• Sovitaan EVA-vastuuhenkilö, joka perehtyy 
asiaan ja vie käytännön evaus-prosessia 
kunnassa eteenpäin (esim. vetää evaus-
prosessit, valmistelee asiakirjat, kokoaa 
asiantuntijat yhteen jne.) 

• Asian valmistelija / esittelijä vastaa 
arvioinnin toteuttamisesta 

• Esittelijä/ valmistelija valitsee parhaana 
pitämänsä päätösvaihtoehdon 
päätöksentekoa varten 

Lisätietoja:  
Ylitarkastajat Raija Fors ja Leena Meriläinen, etunimi.sukunimi@avi.fi 



Teema 11: Yhteistyö järjestöjen kanssa 

Rakenteet 

• Järjestöyhdyshenkilö/ 
yhteistyötä tekevä toimiala 
tai virkamies 

• Järjestöyhteistyön kirjatut 
käytännöt 

• Sopimukset järjestöjen 
kanssa 

Toimintaedellytykset 

• Järjestöavustusten 
maksaminen 

• Järjestöavustusten summia 

• Maksuttomien tilojen 
tarjoaminen / Tilojen 
tarjoaminen 

• Kunnan rooli 
järjestötoiminnasta 
viestimisessä / Ihimiset.fi-
palvelu 

Järjestöjen roolit 

• Hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisessä 

• Osallisuuden ja 
yhteisöllisyyden 
edistämisessä 

• Kokemustiedon tuottajina 

• Kunnan kehittämistyössä 

• Työllisyyden edistämisessä 

• Kuntakuvan, viihtyisyyden 
ja/tai matkailun 
edistämisessä 

Lisätietoja: Helena Liimatainen, 044 0190 476, Anna Katajala, 044 0190 403, Anni Rekilä, 044 0190 479.  
S-posti: etunimi.sukunimi(a)ppsotu.fi 



Teema 12: Digipalvelut, näkökulmana digituki 

Koordinointi parantaa 
digituen 

saavutettavuutta 

• Vastuu hyte-ryhmällä tai 
digitukiverkostolla, josta 
yhteys hyte-ryhmään  

• Digituki osaksi hyte-
rakenteita ja prosessia 

• Eri toimijoiden koordinaa-
tiolla mm. saatetaan tar-
peet ja tarjonta yhteen, 
lisätään saatavuutta ja teh-
dään tuki näkyväksi 

• Yhdyshenkilön osallistumi-
nen maakunnan digituki-
verkostoon tukee tehtävää   

Digituen löydettävyys 
on edellytys osaamisen 

vahvistumiselle 

• Tietoa digituesta kuntalai-
sille ja toisille toimijoille 
sekä printtinä että 
sähköisesti esim. www-sivut 

• Tarjonta esille ja lisää 
vapaaehtoisten, 
ammattilaisten ja 
kouluttajien tarjoamaa 
digitukea 

• Toimijoiden tulee kuvata 
digituki niin, että sitä 
voidaan markkinoida 

• Riittävät resurssit 
toimintaan 

Digi on uusi 
kansalaistaito 

• Toimijoiden on ymmär-
rettävä digituen merkitys; 
liittyy lähes kaikkiin 
hyvinvoinnin osa-alueisiin 
mm. osallisuuteen, arkisten 
asioiden hoitamiseen, 
ihmissuhteisiin, mielen 
hyvinvointiin, terveyteen, 
työhön 

• On tunnistettava digituen 
tarvitsijat (piilevä tarve 
näkyväksi) ja ohjattava 
digivalmiuksien 
vahvistamiseen 

Lisätietoja: Marjut Parhiala ja digitukitiimi, jatkossa heidi.niemela@popmaakunta.fi, 040 685 4047  

mailto:heidi.niemela@popmaakunta.fi


Analysoijien kokemukset  
analyysiprosessista 



Myönteiset kokemukset 

• Hyödyllisyys kunnille ja kuntayhtymille 
• Uusi mutta merkityksellinen työ  

tekee näkyväksi kuntien työtä, helpottaa 
yhteiskehittämistä 

• Kiinnostavaa 
• Palvelee omaa työtä ja oppimista 
• Avartaa käsitystä isosta kokonaisuudesta 
• Keskustelu ja yhteiskehittäminen saman 

pöydän ääressä on arvokasta  tiivistää 
yhteistyötä  

• Uusi ja ajan myötä päivittyvä malli 
maakuntaan 

• Hyvä ohjeistus  



Haasteet ja vaikeudet 

• Paljon aineistoa  Teemakohtaisten 
sisältöjen tunnistaminen, valikoiminen 
ja tulkinta itsessään on raskasta, 
turruttavaa ja vie aikaa  

• Aikaresurssin vaihtelevuus 
• Rajaamisen vaikeus 
• Päällekkäisyyksien pelko   
• Analysoijien tuotosten yhdistäminen 

teemojen sisällä ja välillä  
• Jos ei ole teeman asiantuntija, kokee 

epävarmuutta 



Lämmin kiitos 

kunnille  

ja 

analysoijille!  


