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1. Johdanto 

Hyvinvointi on moniulotteinen, eri tekijöistä koostuva ilmiö (Hoffren ym. 2010, 16). Tämän takia myös 

määritelmiä on lukuisia. Kokemus kunnista on osoittanut, että hyvinvointi-käsitteen määrittely voi 

helpottaa siitä käytävää keskustelua. Toisaalta olisi vältettävä sitä loputonta keskustelua, joka hyvinvointi-

ilmiön moninaisuudesta usein seuraa (Perttilä ym. 2004, 46). Tämän artikkelikokoelman yhteisenä 

lähtökohtana on se, että hyvinvoinnin edistäminen on hyvän elämän tukemista ja edistämistä (mm. 

Mattila 2009; Kunnari 2017, 21). Kuviossa 1 on nähtävissä yksi määritelmä siitä, mistä hyvinvointi 

muodostuu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 1. Hyvinvointiin liittyviä sisältöjä (Kunnari 2017, 21). 

Hyvinvoinnin kokemus koostuu jokaisen itselleen tärkeiksi kokemista asioista, ja hyvinvointi merkitsee 

erilaisia asioita ihmisille elämänkaaren eri vaiheissa (Perttilä ym. 2010; Kunnari 2017). Nykyisin hyvinvoinnin 

edistämisen keskiössä ovat ihmisen arki ja arjessa pärjääminen (Koivuniemi ym. 2014). Tämän seurauksena 

hyvinvointityön tärkeimmiksi tekijöiksi nousevat:  

 arkiset kasvu- ja elinympäristöt, kuten koti, koulu, työpaikka ja vapaa-ajanviettopaikat 

 arjessa pärjäämistä tukevat läheiset ihmiset, yhteisöt, verkostot ja ekosysteemi.  

 
Hyvä elämä on monen tekijän tulosta (kuvio 2) eivätkä hyvän elämän edellytykset noudata hallinnollisia 

rajoja. Ihmiset, joita organisaatioiden ja muiden toimijoiden toiminta koskee, ovat yhteisiä. Siksi 

hyvinvointityö on kokonaisuus, jonka ihmis-, asukas- ja asiakaslähtöinen toteuttaminen edellyttää 
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yhdyspintatoimintaa eli toimijoiden yhteistä tahtotilaa ja toimintaa sekä yhteisiä tavoitteita ja 

menettelytapoja (Kuntaliitto 2016). Hyvinvoinnin edistämisessä on nähtävä  

 ihmisen hyvinvointi kokonaisuutena 

 siihen vaikuttavien tekijöiden väliset yhteydet ja  

 se, millaisia vaikutuksia eri toimijoiden omalla tekemisellä on kokonaisuuteen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 2. Hyvinvointi ja hyvä elämä ovat monen tekijän tulosta (sovellettu STM 2006, 15). 

Haasteena on se, että eri toimijoiden tekemää hyvinvointityötä ei aina ole tunnistettu, määritelty eikä 

tehty näkyväksi – ei oman alan sisällä eikä varsinkaan muiden toimijoiden silmissä. Tämän seurauksena 

hyvinvointityö voi jäädä arvostukseltaan vähäiseksi ja sattumanvaraisesti huomioiduksi. Näin ollen sitä ei 

aina myöskään järjestelmällisesti suunnitella, johdeta eikä seurata.  

 

Tämän Näkökulmia ja puheenvuoroja -artikkelikokoelman tarkoituksena on  

 tunnistaa ja tehdä näkyväksi ja arvostetuksi toimijoiden tekemää hyvinvointityötä 

 pohjustaa yhteistä ymmärrystä siitä, kuinka laajasta asiasta hyvinvoinnin edistämisessä on kyse ja 

kuinka paljon yhdyspintoja eri toimijoiden välillä on 

 edistää maakunnallisen hyvinvoinnin edistämisen valmisteluun liittyvää vuoropuhelua, luottamusta 

ja yhdyspintatoimintaa 

 orientoitua maakunnallisen hyvinvointikertomuksen valmisteluun ja hyvinvoinnin näkökulman 

kytkemiseen tulevan maakunnan strategiaan. 

Alla oleva tulevaisuudentutkija Aleksi Neuvosen lainaus sopii mitä parhaiten myös hyvinvoinnin edistämisen 

nykyhetkeen: 

”Kun näkemykset saa keskusteluun ja aineisto on riittävän kattava, on maailma jo muuttunut hieman.  

Kiinnostus ja kasvanut ymmärrys saa aikaan sen, että keskustelua on vaikea enää palauttaa alkutilaan.  

Muutos on jo päässyt alkuun.” 

Yhteiskunta-
politiikan 

Palvelu-
järjestelmän 
toiminnan 

Ihmisen 
itsensä 

Läheisten 
ihmisten 

Lähi-
ympäristön 

Markkina-
voimien 



 

 

2. Näkökulmia ja puheenvuoroja   

2.1 Kunnan palvelut  

Tämän luvun kirjoittajat ovat valikoituneet Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kuntien 

hyvinvointiyhdyshenkilöiden ja muiden asiantuntijoiden vinkkien perusteella. Kirjoittajat eivät siis edusta 

kattavasti kaikkia maakunnan kuntia tai alueita, vaan ovat ennemminkin poimintoja eri alojen 

asiantuntijoista. 

Kirjoittajille esitettiin viisi kysymystä, joihin heidän toivottiin teksteissään vastaavan:  

1. Mikä on edustamanne palvelun rooli ja konkreettiset tehtävät asukkaiden hyvinvoinnin 

edistämisessä?  

2. Mikä hyvinvoinnin edistämistyössä toimii edustamassanne palvelussa mielestänne jo nyt hyvin?  

3. Mikä hyvinvoinnin edistämistyössä tuntuu vaikealta tai epäselvältä edustamanne palvelun 

näkökulmasta? Mitä pitäisi kehittää?  

4. Toiveenne ja ideanne maakunnalliselle hyvinvoinnin edistämiselle ja hyvinvointikertomuksen 

valmistelulle? 

5. Muita näkökulmia? 

 

Koska tämän artikkelikokoelman tarkoituksena on valmistautua maakunta- ja sote-uudistuksen myötä 

kehittyvään uudenlaiseen toimintaympäristöön, sosiaali- ja terveyspalvelut on sijoitettu lukuun 2.2 eli 

tulevan maakunnan eikä kunnan palveluihin.   
 

 

 



 

 

2.1.1 Konserni- / Keskushallinto  

Muutos haastaa koko toiminnan ja johtamisen 

Hyvinvoinnin edistämisellä ja hyvinvointijohtamisella on monialaiset vaikutukset koko kunnan toimintaan ja 

asukkaiden sekä sen yhteisöjen hyvinvointiin. Kunnat ja kaupungit ovat monialakonserneja, joiden 

johtamisessa tarvitaan monialaista johtamista, josta yksi tärkeä osa on myös hyvinvointijohtamisella. On 

muistettava, että hyvinvoinnin edistämisen johtamisrakenteiden, -vastuiden ja -roolien tulee olla selvät, 

jotta voidaan aidosti puhua hyvinvointijohtamisesta. 

Sote- ja maakuntauudistus muuttaa kuntien toimintaympäristöä, tehtäviä ja toimintaakin. 

Hyvinvointijohtamisesta tulee nykyistä merkittävämpi osa kuntien tehtäväkokonaisuutta. Uudistus 

vaikuttaa kansalaisten arkeen, ja se muuttaa myös kuntien tiedontuotantoa, tietotarpeita ja tiedoista 

tehtäviä analyysejä. Tarvitaan uusia reaaliaikaisempia indikaattoreita ja mittareita kuntalaisten 

hyvinvoinnin mittaamiseen ja arviointiin sekä lisää keinovalikoimaa koetun hyvinvoinnin parantamiseen.  

Uusi maakunta voisi jatkossa ottaa selkeän roolin hyvinvointitiedon tuottamisessa. Tarvitaan kuitenkin 

myös kuntakohtaista ja kunnan sisäistä alueittaistakin tietoa sekä asiantuntemusta ja kokemuksellista, 

”hiljaista” tietoa, jota voidaan hyödyntää asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseen ja saumattomien 

palvelujen järjestämiseen. Yksittäiset mittarit (varsinkaan keskiarvoina) eivät kuvaa kaikkea, jos mitään. 

Myös keskus-/konsernihallinnon rooli on alati muuttuva, perinteiset ylhäältä alas ulottuvat johtosuhteet 

eivät enää vastaa tämän päivän verkostomaisen yhteistyön ja -toiminnan tarpeita. On vältettävä 

siiloutumista ja tähdättävä yhteiseen asukkaista ja asiakkaiden palvelutarpeista lähtevään kokonaisuuden 

hallintaan ja monitoimijuuteen.  

Konsernihallinnon / keskushallinnon rooli ja konkreettiset tehtävät asukkaiden hyvinvoinnin edistämisessä?  

Kunnan konsernihallinnolla on keskeinen rooli hyvinvointijohtamisessa. Strategisten tavoitteiden 

asettamisessa ja kunnan johtamisessa tarvitaan yhteistä vuorovaikutusta konsernihallinnon eri toimijoiden 

kesken. Tarvitaan kaikkien toimialojen yhteinen tahtotila, jotta hyvinvoinnin edistämiselle asetetut 

tavoitteet voidaan saavuttaa. Hyvinvoinnin edistäminen, johon eri toimialat sitoutuvat kukin omilla 

toimenpiteillään, on yksi keskeisiä painopistealueita kuntastrategioissa.  

Hyvinvointikertomustyö kaupunkikonsernin ja keskushallinnon näkökulmasta on hyvinvointitiedosta 

muodostettavien tiivistysten ja johtopäätösten sekä vaihtoehtojen perusteella tehtävää johtamista ja 

päätöksentekoa. Tiedolla johtaminen on tässäkin keskeistä, ei itse prosessi tai vastuumääritykset 

johtosäännöissä. Hyvinvointitietoa ei myöskään tule erottaa omakseen, vaan niveltää se kaikkeen muuhun 

toimintaympäristötietoon. Sähköisen hyvinvointikertomuksen tuottama tieto ei myöskään ole ainoa 

tietolähde johtamisessa. Kunnissa tarvitaan monenlaista tietoa hyvinvointityön tueksi, ja tiedon tulee olla 

suhteellisen reaaliaikaista, ei usean vuoden takaista, jotta tietoa voidaan hyödyntää kunakin vuonna 

tarvittavien toimenpiteiden pohjaksi. 

Konsernihallinnolla on hyvinvointikertomustiedon tuottajana, kokoonjuoksijana ja yhteystahona merkittävä 

rooli. On erittäin tärkeää, että koko kuntakonsernista saadaan koottua näkymä eri palvelukokonaisuuksista, 

hankkeista, tehdyistä toimenpiteistä ja tavoitteista. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmät 

kunnissa ovat keskeisessä asemassa, ja niiden asemaa tulee entisestään vahvistaa. 

 

Mikä hyvinvoinnin edistämistyössä toimii jo nyt hyvin? Mitä pitäisi kehittää? 

Kunnissa hyvinvointikertomustyö on nykyisin kytketty tiiviisti toiminnan ja talouden suunnitteluun sekä 

strategiatyöhön. Keskeistä on jatkuva yhteinen keskustelu ja analysointi hyvinvoinnin ja toiminnan 
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painopisteiden asettamiseksi. Keväisin käydään läpi hyvinvointitietoa: hyvinvointikertomus- ja muita 

indikaattoreita, asiakastyytyväisyyskyselyjä, kokemuksellista tietoa sekä palvelutoiminnan että 

järjestöyhteistyön kautta saatuja aineistoja.  Kukin hallinnonala nostaa talousarvioesityksissään keskiöön ne 

hyvinvointimittareilla esiin nousseet painopistealueet, jotka edellyttävät välittömästi puuttumista ja 

toimenpiteitä vuosittaisissa käyttösuunnitelmissa. Analyysiaineistoa hyödynnetään myös strategiatyössä, 

strategian seurannassa ja uuden strategian valmistelussa sekä kuntien tiedolla johtamisessa. 

Hyvinvoinnin edistämisen merkitys tunnistetaan kunnissa laajasti, mutta käytännön hyvinvointijohtaminen 

ja sen niveltäminen johtamisjärjestelmiin ja käytännön toiminnan ohjaukseen on monin osin selkiytymättä.  

Kuntapäättäjät arvioivat hyvinvoinnin edistämisen merkitystä taloudellisten tunnuslukujen valossa, ja 

hyvinvointityössä on usein haastavaa löytää ne mittarit, joilla taloudellisia vaikutuksia voidaan arvioida ja 

osoittaa. Vaikutukset näkyvät vasta pitkien aikojen kuluessa. Päätöksenteossa ei vielä riittävästi osata 

arvioida kunkin päätöksen vaikutuksia kuntalaisiin ja eri toimijoihin, vaikka kunnilla olisi vaikutusten 

ennakkoarvioinnin menetelmät käytössä osana sähköistä hyvinvointikertomusta.  Niissä kunnissa, joissa 

virkamiesjohto on vahvasti sitoutunut hyvinvointityöhön, on jo saavutettu hyviä tuloksia. Yksilön omaa 

vastuuta hyvinvoinnistaan ei voi kuitenkaan korostaa liikaa. 

Joissakin kunnissa tai sosiaali- ja terveystoimen kuntayhtymissä on palkattu erikseen kokoaikainen tai osa-

aikainen hyvinvointikoordinaattori, mutta yhden viranhaltijan vastuulle ei hyvinvoinnin edistämisen ja 

hyvinvointijohtamisen valmistelua voida jättää. Hyvinvoinnin poikkihallinnollisen työryhmän yhteinen ja 

sen kunkin jäsenen oma vastuu hyvinvointityöstä on tärkeä tunnistaa. Olennaista on se, että tieto kulkee 

ja että vuoropuhelu on avointa. Kuntien hyvinvointityössä tarvitaan niin kunnan eri hallinnonalojen kuin 

yrittäjien ja kolmannen sektorin saumatonta yhteistyötä. 

Toiveenne ja ideanne maakunnalliselle hyvinvoinnin edistämiselle ja hyvinvointikertomuksen valmistelulle? 

Hyvinvoinnin edistämisen yhteistyössä tulisi pyrkiä aitoon vuorovaikutukseen yhteisten asiakkaiden 

palvelemiseksi. Asiakaslähtöisyys ja saumattomat palveluprosessit ovat kaiken perusta. Tavoitteena tulisi 

olla yhteiset prosessit konkreettisten ongelmien ratkaisemiseksi, yhteiset rakenteet, keskenään toimivat 

järjestelmät, järkevät toimintatavat, asiakkaiden omien tietojen hallinnan huomioiminen, yhteinen 

analytiikka, hyvä ennustettavuus ja ennakointi. Sektorirajoista on luovuttava ja liiallisesta sote-

painotteisuudesta siirryttävä kohti laajempaa asiantuntijuutta. Maakunnallisessa hyvinvointityössä on 

rakenteet selkiytettävä ja toimijataho vastuutettava selkeästi, jotta yhteistyökumppani kuntien 

hyvinvointityön tukemiseksi on selvillä. Nykyisin näitä toimijatahoja on maakunnassa monta eikä 

kokonaisuuden hallinta ole oikein kenenkään vastuulla. Jatkossa kuntien ja maakunnan välillä täytyy 

toteutua tasavertainen kumppanuus. On tärkeää tunnistaa kuntien ja niiden väestön erityispiirteet ja 

palvelutarpeet, jotka eivät käy ilmi maakunnallisista keskiarvotiedoista. On syytä huolehtia siitä, miten 

varmistetaan erikokoisten ja erilaisten kuntien väestön hyvinvoinnin todellisen tilan huomiointi. 

Toivottavasti myös maakunnallisen hyvinvointiryhmän ääni kantautuisi kauemmaskin eikä vain jäisi 

kiertämään yksin samaan piiriin. 

Maria Ala-Siuru, kehittämispäällikkö, konsernihallinto, Oulun kaupunki 

Leena Mikkola-Riekkinen, kaupunginlakimies, Raahen kaupunki 
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2.1.2 Koulu- ja varhaiskasvatuspalvelut 

Koulu- ja varhaiskasvatuspalveluiden tehtävänä on edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista 

kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia, sekä antaa elämässä tarpeellisia tietoja ja 

taitoja yhdessä kotien kanssa. Lisäksi laki määrittelee tavoitteeksi tunnistaa lapsen yksilöllisen tuen tarve ja 

järjestää tarkoituksenmukaista tukea tarvittaessa monialaisessa yhteistyössä sekä kehittää lapsen 

yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja ja edistää lapsen toimimista vertaisryhmässä. Näiden yhtenäisten 

tavoitteiden toteuttamisesta määrätään opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmissa, joihin pohjautuen 

rakentuu lapsen oma kasvun ja kehityksen polku. 

Meidän tulee koulujen ja päiväkotien toiminnassa korostaa lapsen ja nuoren kokonaisvaltaisen 

hyvinvoinnin merkitystä. Tarvitsemme toimintakulttuuria, jossa ei vallitse pois lähettämisen kulttuuri, jossa 

jokainen lapsi on tärkeä ja jokaiselle pyritään järjestämään tarvittava kasvun ja oppimisen tuki omassa 

lähiympäristössä ja vertaisryhmässä. Lapsen arki on kouluissa ja päiväkodeissa, jolloin päivittäiset 

kohtaamiset ja vuorovaikutus joko tukevat tai heikentävät lapsen hyvinvointia, halusivatpa aikuiset sitä tai 

eivät. Kaikilta lasten ja perheiden kanssa työskenteleviltä ammattiryhmään, organisaatioon tai tehtävään 

katsomatta vaaditaan yhä enemmän verkostomaista ja kokonaisvaltaista työotetta, jolloin apua ja tukea 

rakennetaan tarkoituksenmukaisesti ja kokonaisuus halliten.  

Kouluissa ja päiväkodeissa hyvinvointia luovat sekä ennaltaehkäisevästi että korjaavasti pedagogisen tuen 

käytänteet, oppilashuolto sekä kouluterveydenhuolto, ja yhteistoiminnan rakenteilla annetaan sekä 

henkilökunnalle, lapsille että huoltajille mahdollisuus vaikuttaa yhteisiin asioihin. Yhteisöllisen 

oppilashuollon johdonmukaisella toteuttamisella varmistetaan myös muiden sidosryhmien roolia arjessa. 

Yhteistyötä edistävät yhteiset menetelmät, kuten Lapset puheeksi -toimintatapa, joka tukee 

ratkaisukeskeistä verkostoyhteistyötä. Ymmärrys ja tieto lapsen elämäntilanteesta ja kokonaisuudesta 

ohjaa myös opetus- ja kasvatustyön ammattilaisia heidän työnsä suunnittelussa ja toteuttamisessa 

lapsilähtöisesti.  

Hyvinvointia tukevat myös laajempi moniammatillinen toimintatapa ja muut koulun aikuiset, jotka tekevät 

ennaltaehkäisevää matalan kynnyksen kasvatustyötä keskittyen tukemaan oppilaiden kasvua ja kehitystä, 

arjessa selviytymisen taitoja ja hyvinvointia kouluympäristössä. Kouluissa voi työskennellä esimerkiksi 

koulunkäynninohjaajia, erityiskasvattajia, kasvatusohjaajia tai koulupsyykkareita, joiden ennaltaehkäisevä 

työote auttaa lapsia - ei niinkään pedagogisin käytäntein, vaan kasvatuksen ja arjen hyvinvoinnin, koulun 

käynnin taitojen, vuorovaikutustaitojen ja psyykkisen hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta. Opetustyön, 

pedagogisen tuen, oppilashuollon ja kouluterveydenhuollon rinnalle meidän tulee rohkeasti hakea 

uudenlaista toimijuutta hyvinvoivaa arkea vahvistamaan ja korjaavan tuen tarvetta ennaltaehkäisemään.  

Kuntien hyvinvointityötä tukee erityisesti Lasten ja perheiden palveluiden kehittämishanke LAPEn kunnille 

tarjoama Hyvinvoivan kasvuyhteisön tuettu kehittämisprosessi, jonka avulla päiväkoti ja koulu voi kehittää 

omaa toimintakulttuuria, johtamista, osallisuutta ja käytänteitä, jotka vahvistavat kaikkien 

kokonaisvaltaista hyvinvointia. Prosessi laitetaan alulle hallituksen kärkihankkeen aikana, ja sen pitää myös 

jäädä pysyväksi toimintatavaksi kaikkiin kuntiin. LAPEssa kehitetään myös palveluita perhekeskus-ajattelun 

mukaisesti. Lasten ja perheiden etu on, että heitä kuullaan heidän elämäntilanteessaan ja tarpeissaan ja 

että he saavat tarvitsemansa palvelun ja tuen omassa toimintaympäristössään, johon pyritään 

rakentamaan laajempia palvelukokonaisuuksia yhteistyössä esim. palveluohjauksen, perhe- ja sosiaalityön 

sekä lastensuojelun kanssa. Selkeistä toimintatavoista saadaan hyvä rakennusalusta myös tuleville 

uudistuksille sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisessä. Tärkeässä roolissa LAPE-kehittämistyössä ovat 

myös erityisen ja vaativan tason palvelut lasten ja nuorten arjen tukena. Hankkeen kautta saatu osaaminen, 

organisointi, viitekehys ja verkosto on monissa kunnissa koettu tärkeäksi voimavaraksi ja sen avulla 

hyvinvointityötä on lähdetty systemaattisesti ja johdonmukaisesti viemään eteenpäin.  
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Hyvinvoinnin edistäminen on kunnassa nähtävä myös sivistystoimialan yhteisenä tavoitteena. Nuoriso-, 

liikunta-, ja kulttuuripalveluita järjestetään sekä vapaa-ajalla että koulujen ja päiväkotien toimintaa 

rikastamassa. Henkilöstöä käytetään yhdessä suunnitellen joustavasti, ja tiloja tarjotaan myös muiden 

yhdistysten ja toimijoiden käyttöön matalalla kynnyksellä. Yhteistyöllä vapaan sivistystyön ja taiteen 

perusopetuksen kanssa tähdätään elinikäiseen oppimiseen ja pyritään laajentamaan lasten ja nuorten 

osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia sekä harrastustoimintaa. 

Koulujen ja päiväkotien hyvinvoinnin edistämistyön ytimessä on osaava, jaksava ja hyvinvoiva henkilöstö. 

Hyvinvoivan kasvuyhteisön prosessin kautta henkilöstön hyvinvointi paranee, kun toimintaympäristöihin 

saadaan apua ja tukea aiempaa nopeammin, tarkoituksenmukaisemmin ja perheiden tilanteet huomioiden. 

Hyvinvointiajattelun kehittyminen luo toimintakulttuuria, jossa myös henkilöstön hyvinvointiin panostetaan 

aiempaa enemmän ja saadaan vaikutettua lasten yhteiseen hyvinvointiin.  

Jotta jatkuva arjen toiminnan kehittäminen mahdollistuu, meidän on kaikilla tasoilla tehtävä yhteistä 

kehittämistyötä sekä verkostoiduttava niin yksiköiden, toimialojen, kuntien, seutukuntien kuin 

maakuntienkin sisällä ja välillä, sekä myös valtakunnallisesti ja globaalisti. Meidän pitää jakaa ajatuksia ja 

käytänteitä, nähdä ja kuulla toisiamme, parantaa ja parastaa - ja ennen kaikkea kehittää toimintakulttuuria 

sisältä ja arjesta käsin. Kuntamme strategian tulee tukea hyvinvointityötä ja nostaa kunnan perustehtävä, 

kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, tärkeimmäksi tavoitteeksi, ja kyetä se myös toteen 

näyttämään kohdentamalla tarkoituksenmukaiset ja riittävät resurssit koulu- ja varhaiskasvatuspalveluihin. 

Yhdessä tekeminen on myös taloudellisesti tehokkaampaa, ja arjen hyvinvointityöhön panostamalla 

varmasti säästetään jatkossa erityisen ja vaativan tason palveluissa. 

Koulun ja päiväkodin hyvinvointityö on ennen kaikkea jatkuvaa kehittämistä. Haasteenamme on saada 

jokainen niin toimintayksikön kuin varhaiskasvatuksen, opetustoimen ja sivistystoimialankin johtaja 

näkemään hyvinvointi tärkeänä tavoitteena, ja kyetä ammattimaisella ja osaavalla pedagogisella 

johtamisella varmistamaan tarkoituksenmukaiset resurssit ja niiden oikea käyttö. Kunnan ylimpien 

virkamiesten, luottamushenkilöiden ja yksiköiden esimiesten tulee pystyä priorisoimaan, mahdollistaa 

hyvinvointia tukevia ja vaikeuttaa sitä heikentäviä valintoja ja hakea uusia, innovatiivisia ja luovia tapoja 

toimia. Hyvinvointia ja sen edistämistä tulee johtaa kaikilla tasoilla ennakoivasti, kokonaisvaltaisesti ja koko 

elämänkaari ja elinpiiri huomioiden. Resurssien kohdentamisen tulee perustua tiedolla johtamiseen, ja 

meidän on pyrittävä johdonmukaisesti hankkimaan tietoa eri alueiden tarpeista esimerkiksi Lapset puheeksi 

-keskusteluiden, kouluterveyskyselyiden tai hyvinvointitiedon keräämisen avulla. Kunnan päätöksenteossa 

ja palveluiden järjestämisessä on hyödynnettävä lapsi- ja kuntalaisvaikutusten arviointia. Kunnan elinvoima 

rakentuu hyvinvoinnista, hyvinvoivista kuntalaisista ja terveistä ja tasapainoisista tulevaisuuden tekijöistä.   

Hyvinvointi on nähtävä koulu- ja varhaiskasvatuspalveluissa kaikkien yhteisenä tavoitteena, jonka 

saavuttamiseksi jokainen oman alansa huippuammattilainen tuo oman osaamisensa, kokemuksensa ja 

ihmisyytensä. Tärkeintä on välittäminen ja kohtaaminen – että me kaikki muistamme kysyä arjessa 

toisiltamme: mitä sinulle kuuluu? 

 

Lucina Hänninen, opetus- ja kasvatusjohtaja, Raahen kaupunki 



 

 

2.1.3 Kirjaston palvelut  

Kirjastopalvelujen merkitys ja tavoitteet  

Kirjastopalveluilla on pitkä perinne suomalaisessa yhteiskunnassa. Suomalaiset ovat aina käyttäneet 

kirjastoja ja lukeneet paljon. Yhteiskunnan muutosten myötä myös kirjastojen toiminta on vuosikymmenten 

kuluessa muuttunut. Yksi keskeisistä muutoksista on ollut palvelujen siirtyminen verkkoon ja aineistojen 

digitalisoituminen. Kirjastotyö on muutosten myötä yhä monipuolisempaa. Kirjastoissa opetetaan, 

vinkataan sekä järjestetään näyttelyitä ja tapahtumia. Kirjastotoimintaa ohjaa vuoden 2017 alusta voimaan 

tullut Kirjastolaki. Lain tavoitteena on edistää: 

 väestön yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin  

 tiedon saatavuutta ja käyttöä 

 lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa 

 mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen 

 aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta 
 

Kirjastopalvelujen tehtävät ja vaikutukset kuntalaisten hyvinvointiin  

Yksi tärkeimpiä tehtäviä on tarjota asukkaille pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin ja ylläpitää 

monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa. Yleisen kirjaston omien aineistojen käyttö, lainaus ja varaaminen 

ovat maksuttomia. Lasten, nuorten ja myös aikuisten lukuharrastuksen edistämiseksi tehdään paljon hyvää 

työtä kirjavinkkausten, tiedonhaun opetusten, kirjailijavierailuiden ja muiden tapahtumien kautta. 

Lukemisen edistäminen ja kirjallisuuden esiintuonti ovat keskeisessä asemassa etenkin lasten- ja 

nuortenkirjastotyössä. Vahvistamalla lasten ja nuorten lukutaitoa kirjastot lisäävät todennäköisyyttä siihen, 

että lapset kouluttautuvat korkeammalle ja saavuttavat myös paremman aseman työmarkkinoilla. 

Lukeneisuudella on myönteinen vaikutus ihmisen terveyteen, taloudelliseen hyvinvointiin ja 

yhteiskunnalliseen valveutuneisuuteen. Vapaa-ajan lukuharrastus edistää myös toisten kulttuurien 

ymmärtämistä. 

Kirjastot tarjoavat tilan oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan ja ohjaavat 

maksuttomasti asiakkaitaan tiedonhankinnassa ja aineistojen käytössä. Työelämän tai opiskelun 

ulkopuolella oleville ihmiselle kirjastot julkisena tilana tarjoavat luontevan paikan viettää aikaa muuallakin 

kuin kotona. Näin ollen kirjasto voi viihtyisällä ja ilmaisella tilalla ehkäistä kaikenikäisten ihmisten 

syrjäytymistä ja epäsosiaalista käytöstä. Kunnallisalan kehittämissäätiön rahoittamassa ja Suomen 

kirjastoseuran teettämässä selvityksessä ”Kirjastojen taloudelliset vaikutukset” (2017) tutkittiin kirjastojen 

taloudellisia vaikutuksia. Tärkein rooli kirjastoilla on selvityksen mukaan lukutaidon tukemisessa. Kirjastojen 

osuus kunnan menoista on runsaan prosentin suurusluokkaa. Pienellä satsauksella kirjastopalveluihin 

saavutetaan siis merkittäviä hyötyjä esim. syrjäytymisen ehkäisyssä ja aktiivisen kansalaisuuden 

lisäämisessä. Kirjastojen tuottama taloudellinen hyöty on selvityksen mukaan miljardiluokkaa. Onkin hyvä 

tiedostaa ennaltaehkäisevän työn vaikutukset asukkaiden hyvinvoinnille.  

 

Kirjastopalvelujen tulevaisuuden haasteet 

Kirjastojen fyysiset ja digitaaliset kokoelmat ovat jo nyt toimivia. Yhteistyötä pitäisi edelleen tehdä 

enemmän yhteisten digitaalisten kokoelmien kehittämiseksi. Tällä hetkellä kirjastojen asiakkaat ovat e-

aineistojen saatavuuden suhteen epätasa-arvoisessa asemassa. Sähköisten palvelujen yleistyessä on 

mediassa keskusteltu kirjastojen roolista palvelujen käytön opastamisessa.  Tämä edellyttäisi erityisesti 

pienille kirjastoille lisää resursseja. Kirjasto voisi vaihtoehtoisesti tarjota tilan ja kohtaamispaikan ja 

kouluttaja tulisi ulkopuolelta.   
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Yksi kirjastotoiminnan keskeisiä arvoja on tasavertaisuus. Kirjastojen saavutettavuus eli laaja 

kirjastoverkko, lähikirjastot, kirjastoautot ja kirjaston kotipalvelu edistävät tämän tavoitteen toteutumista. 

Kuntien talouden tiukkeneminen on johtanut kirjastojen henkilökunnan ja aukioloaikojen supistamisiin sekä 

lähikirjastojen lakkautuksiin. Kirjastoautojen määrä on tasaisesti laskenut. Tämä johtaa helposti siihen, että 

kirjastopalveluja saa vain kuntakeskuksista. Erityisesti tästä kärsivät lapset ja nuoret, erityisryhmät ja 

ikääntyneet. Resurssien vähentyessä keskitytään usein perustoimintaan ja tilastoissa vähemmän näkyvä 

toiminta (esim. kirjastojen kotipalvelu ja erityisryhmien kirjastopalvelut) jää liian vähälle huomiolle.  

Kunnat ovat kirjastojen henkilökunnan vähentyessä perustaneet omatoimikirjastoja. Kirjastoihin on pääsy 

kirjastokortilla kirjaston palveluaikojen ulkopuolella aamuisin, iltaisin ja viikonloppuisin. Parhaimmillaan 

omatoimikirjastot voivat erityisesti pienillä paikkakunnilla laajentaa kirjaston aukioloaikoja ja parantaa 

kirjastojen saavutettavuutta. Riskinä on kuitenkin se, että omatoimikirjaston avaamisen jälkeen supistetaan 

palveluaikaa tai jätetään täyttämättä kirjastoalan tehtäviä esimerkiksi eläköitymisen jälkeen. 

Ammattitaitoisella henkilökunnalla on merkittävä rooli kirjastojen kehittämisessä ja esimerkiksi sisältöjen 

avaamisessa asiakkaille. Kirjaston henkilökunta auttaa myös monissa asioissa kuntalaisia, kuten kertoo 

kunnan muista palveluista tai opastaa tietokoneen käytössä. Kirjaston rooli matalan kynnyksen 

kulttuuripalveluna on merkittävä ja ihmisten kohtaamista päivittäisessä työssä ei tulisi aliarvioida.  

Kirjastoja käytetään paljon opiskeluun ja työntekoon. Kirjastojen tilat eivät usein ole tähän sopivia, vaan 

vaatisivat muutoksia. Uuden kirjastolain mukaan kirjastoilla on tehtävänä edistää yhteiskunnallista ja 

kulttuurista vuoropuhelua. Tähän olisi hyvä löytää sopivia keinoja ja yhteistyökumppaneita sekä kunnan 

sisältä että ulkopuolelta. Kirjastoilla on perustehtävänsä lisäksi merkittävää potentiaalia nousta uuden 

kirjastolain määrittämäksi aktiivisen kansalaisuuden edistäjäksi. Tätä ei kuitenkaan saada aikaan ilman 

riittäviä resursseja. Kuten kulttuuri- ja vapaa-aikatoimessa yleensäkin, myös kirjastojen kohdalla pienellä 

panostuksella voidaan saada aikaan merkittäviä tuloksia.  

Ideat maakunnalliselle hyvinvoinnin edistämiselle ja hyvinvointikertomuksen valmistelulle? 

Kirjastopalvelujen resursointi on hyvin vaihtelevaa kunnasta riippuen. Kunnan kirjastoon panostaminen on 

selvästi nähtävissä valtakunnallisen kirjastojen toiminnan tilastoinnin kautta. Olisi siis hyvin helppoa ottaa 

tunnuslukuja käyttöön hyvinvointikertomuksessa. Kirjaston kävijät, toimintakulut ja aukiolotunnit 

asukasta kohti, kirjaston järjestämät tapahtumat ja henkilötyövuodet suhteessa asukaslukuun kertovat 

paljon kirjaston toiminnasta ja siitä, kuinka paljon kunta panostaa kirjastopalveluihin.  

Maakunnan tasolla voitaisiin seurata ja antaa suosituksia kunnille siitä, minkälainen on hyvä kirjasto: 

millaista on hyvä kirjastotyö, millaista hyvinvoinnin edistämistä se mahdollistaa ja millaisia resursseja sen 

aikaansaaminen edellyttää. Tämä asettaisi eri kuntien asukkaat tasa-arvoisempaan asemaan myös 

kirjastopalvelujen suhteen ja siten edesauttaisi kirjastotyön vertailtavuutta.  

 

Minna Halonen, kirjastonjohtaja, Ii-instituutti-liikelaitos, Iin kunta   

Janne Nevala, kirjasto- ja kulttuurijohtaja, Limingan kunta 

 

 



 

 

2.1.4 Kansalaisopiston palvelut  

Kansalaisopiston rooli ja tehtävät asukkaiden hyvinvoinnin edistämisessä 

Kansalaisopistot ovat kaikille avoimia matalan kynnyksen oppilaitoksia, joissa voi oppia uusia tietoja ja 

taitoja. Suomessa on 184 kansalaisopistoa, jotka toimivat jokaisen kunnan alueella. Pohjois-Pohjanmaalla 

opistoja on 15. Yksi toiminnan pääperiaatteista on opetuksen tuominen lähelle ihmisiä. Tästä johtuen 

opetus on usein hajautettu eri puolille kuntaa.  Kansalaisopistoissa on enemmän opiskelijoita kuin missään 

muussa oppilaitosmuodossa Suomessa. Kursseille osallistuu vuosittain noin 650 000 opiskelijaa. Toiminta 

on kokonaisvaltaista hyvinvointia edistävää, luovaa ja erittäin vaikuttavaa. Opistojen tarjonta on laaja-

alaista ja monipuolista liikunnasta ja vieraista kielistä eri tieteisiin ja taiteisiin. Opetusta järjestetään kaiken 

ikäisille elinikäisen oppimisen periaatteella. Kurssitarjonnasta lähes jokainen löytää jotain kiinnostavaa. 

Opiskelu on usein jokaviikkoista, lähes koko vuoden kestävää ja usein myös monta vuotta kestävää.  

Kansalaisopistot ovat vapaan sivistystyön suurin oppilaitosmuoto. Lain mukaan vapaan sivistystyön toimijat 

järjestävät elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista 

kansalaisuutta tukevaa koulutusta. Vapaana sivistystyönä järjestettävän koulutuksen tavoitteena on 

edistää ihmisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, 

kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista. Vapaassa sivistystyössä 

korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus. (Laki vapaasta sivistystyöstä 21.8.1998/632 

1§) 

Kansalaisopistojen rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä on ensisijaisesti ennaltaehkäisevää ja 

hyvinvointia tukevaa ja lisäävää, mutta toiminta voi olla myös kuntouttavaa ja korjaavaa hoitoa tukevaa. 

Opistotoiminnan vaikuttavuuteen liittyvien tutkimusten tulosten mukaan osallistuminen kansalaisopiston 

toimintaan lisää tietotaitoa, parantaa oppimismotivaatiota, oppimisvalmiuksia, elämänlaatua ja terveyttä, 

vahvistaa itseluottamusta, lisää sosiaalisia verkostoja, vahvistaa yhteisöllisyyttä ja sosiaalista pääomaa sekä 

lisää suvaitsevaisuutta, moniarvoisuutta ja luottamusta. Kansalaisopistoon sijoitettu euro tuottaa 

opiskelijoille ja yhteiskunnalle noin 3,4–5,6 euron hyödyn. Hyöty muodostuu säästöjen ja tuottavuuden 

yhteissummasta (professori Jyri Mannisen esitutkimus ”Kansalaisopisto-opiskelujen tuottamien hyötyjen 

taloudellinen merkitys”, BeLL tutkimus). Kansalaisopistojen rooli hyvinvoinnin edistämistyössä korostuu 

pienissä kunnissa ja kaupungeissa. Opisto voi olla ainoa taho, joka järjestää omaehtoista, vapaatavoitteista 

koulutusta ja harrastusmahdollisuuksia kaikenikäisille. Toiminta on myös edullista sekä kunnalle että 

kuntalaiselle.  

Jatkuva omaehtoinen oppimisen ja kehittymisen ilo, työelämätaitojen kehittyminen ja ryhmään kuuluminen 

lisäävät ihmisen hyvinvointia. Yhteisöllisyys ja ryhmän tuki toimivat voimavarana eri elämäntilanteissa. BeLL 

-tutkimuksen mukaan ryhmän merkitys on suuri. Opiskelu on hyvin osallistavaa ja yhteisöllistä, jolloin 

ryhmistä muodostuu usein jäsenilleen tärkeä sosiaalinen tukiverkko. Kansalaisopistotoiminta vähentää 

siten syrjäytymistä, lisää aktiivisuutta ja edistää tasa-arvoisuutta.  

Kansalaisopistojen tehtävänä on tuottaa kaikenikäisille kuntalaisille laadukkaita, monipuolisia, kuntalaisten 

toiveet ja tarpeet huomioivia omaehtoisia oppimisen ja itsensä kehittämisen mahdollisuuksia, jotka 

osallistavat, aktivoivat sekä lisäävät yhteisöllisyyttä, vuorovaikutusta, onnellisuutta ja hyvinvointia. 

Kansalaisopistojen tehtävänä on myös vastata yhteiskunnan muutosten tuomiin haasteisiin ja huomioida 

paikalliset ja alueelliset sivistys- ja kulttuuritarpeet. Kuntalaiset voivat vaikuttaa kurssitarjontaan esittämällä 

omia toiveitaan. Tästä syystä kansalaisopistojen kurssitarjonta vaihtelee eri opistoissa ja paikkakunnilla.   

Kansalaisopistot järjestävät Suomessa suurimman osan yleisen oppimäärän mukaisesta taiteen 

perusopetuksesta (TPO), joka on tavoitteellisesti etenevää taidekasvatusta. Taiteen perusopetuksessa on 

ainekohtaiset valtakunnalliset opetussuunnitelmien perusteet ja kunnalliset opetussuunnitelmat. Taiteen 
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perusopetuksessa olevat ovat pääosin lapsia ja nuoria. Lisäksi kansalaisopistot järjestävät 

maahanmuuttajien kotoutumiskoulutusta ja avoimen yliopiston koulutusta. Kansalaisopistot ovat monella 

paikkakunnalla merkittäviä kulttuuritoimijoita tuottaen kulttuuri- ja taide-elämyksiä osallistujille ja 

yleisölle.  

Mikä kansalaisopistojen hyvinvoinnin edistämistyössä toimii jo hyvin ja mitä pitäisi kehittää? 

Kansalaisopistojen rooli hyvinvoinnin lähteenä sekä ennaltaehkäisevänä sosiaali- ja terveydenhuollon 

kumppanina on vahva. Työkykyiset, terveet ja tyytyväiset kuntalaiset ovat hyvinvoivan kunnan 

peruspilareita. Kansalaisopistossa opiskelevat kokevat tutkitusti olevansa tyytyväisempiä elämäänsä, 

jaksavansa työssään paremmin ja kiinnittävänsä enemmän huomiota terveyteensä. Kansalaisopisto on 

myös monelle ikäihmiselle ja työttömälle tärkeä henkireikä. Tulevaisuuden sivistyskunnan tulee ylläpitää 

kaikkien osaamista. Kansalaisopistot ovat merkityksellisiä kuntien osaamisen keskuksina, jossa kaikki voivat 

kehittää itseään. Kansalaispistojen vahvuus on sen helppo lähestyttävyys ja toiminnan soveltuvuus 

kaikenikäisille koulutustaustasta riippumatta. Kansalaisopiston tuottamat hyödyt ovat erityisen suuret 

alhaisen pohjakoulutuksen saaneiden kohdalla. Kunta tarvitsee aktiivisia ja ympäristöstään kiinnostuneita 

kansalaisia: osallisuus sitouttaa toimimaan lähialueen ja kanssaihmisten hyväksi. Kansalaisopistot tarjoavat 

matalan kynnyksen mahdollisuuksia ihmisten tapaamiseen niin pitkäaikaisille asukkaille kuin maassa- ja 

maahanmuuttajillekin. Kansalaisopiston rooli kuntalaisten yhteisenä olohuoneena ja kulttuuritoimijana on 

tärkeä. 

Kansalaisopistot tuottavat kestävää hyvinvointia. Satsaukset kansalaisopiston elinvoimaisuuden 

ylläpitämiseen heijastuvat kunnan koko toimintaympäristöön. Verkostomainen yhteistyö ja 

kokeilukulttuurin henki ovat elinvoimaisen kansalaisopiston vahvuuksia. 

Ideat maakunnalliselle hyvinvoinnin edistämiselle ja hyvinvointikertomuksen valmistelulle? 

Kansalaisopistolla on merkittävä rooli sekä tulevaisuuden sivistyskunnan rakentamisessa ja ylläpitämisessä 

että kansalaisten hyvinvoinnin edistämisessä. Kuntien kannattaa ehdottomasti vahvistaa kansalaisopiston 

roolia kuntalaisten hyvinvoinnin edistämistyössä. Opistot voivat toimia hyvinvointityön koordinoijina. 

Joissakin kunnissa näin on jo tehty.  

Tulevaisuudessa kansalaisopistojen tulee vielä vahvemmin tehdä yhteistyötä eri tahojen, mm. sote-

palveluiden, kanssa. Opistojen tulee luoda ja juurruttaa yhteisiä toimintatapoja. Tästä esimerkkinä on 

muutamissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa (esim. Ii, Liminka, Pudasjärvi) viime vuosina tehty 

liikuntaneuvontatyö. Liikuntapalvelujen ja -seurojen järjestämän toiminnan lisäksi kansalaisopistoissa voi 

toimia ns. matalan kynnyksen liikuntaryhmiä, joihin lääkärit ja hoitajat voivat ohjata liikuntareseptillä 

terveytensä näkökulmasta liian vähän liikkuvia asiakkaitaan. Tulevaisuudessa olisi tärkeä jatkojalostaa 

liikuntareseptikonseptia ”hyvinvointireseptin” suuntaan, jolloin henkilö tulisi kohdatuksi vielä enemmän 

kokonaisvaltaisena hyvinvointiasiakkaana.  

 

Tarja Rahkola, Ii-instituutti-liikelaitoksen johtaja, kansalaisopiston rehtori, Iin kunta 



 

 

2.1.5 Kulttuuripalvelut  

Kulttuuri tulisi nähdä osana jokaisen ihmisen arkea edellytyksenä henkiselle, fyysiselle ja sosiaaliselle 

hyvinvoinnille. Kulttuurin mahdollisuudet elämänhallinnan ja onnellisuuden lisäämisessä sekä 

monenlaisten ongelmien ennaltaehkäisyssä ovat rajattomat. Arjen kulttuurin edistämiseen tarvitaan 

verkostoitumista, erilaisten toimijoiden yhteen saattamista ja tiedon jakamista. Useat tutkimukset 

osoittavat kulttuurin vaikutukset hyvinvoinnille olevan myönteisiä monin tavoin. Kulttuurin avulla ihminen 

pystyy osallistumaan ja saamaan yhteisiä kokemuksia toisten kanssa sekä saamaan kimmokkeen vaikka 

harrastuksen aloittamiselle.  Jokaisella ihmisellä on perustuslakiin sidottu oikeus taiteeseen ja kulttuuriin ja 

niiden myötä oikeus itsensä kehittämiseen ja itsensä ilmaisemiseen. 

Vapaa-ajan palveluilla on keskeinen merkitys hyvinvoinnin edistämisessä ja syrjäytymisen ehkäisemisessä. 

Vapaa-ajan palvelut ovat tarkoitettu kaikille kuntalaisille ja ne ovat ennaltaehkäiseviä ja laaja-alaisia. 

Kempeleessä on aloittanut syksyllä 2016 toimintansa Kempele Akatemia, joka kokoaa yhteen kaikki vapaa-

ajan kunnalliset toimijat: Kempele Opiston, nuoriso- ja liikuntapalvelut sekä kirjasto- ja kulttuuripalvelut. 

Akatemian perusideana on järjestää entistä parempia ja monipuolisempia vapaa-ajan palveluja sekä 

koordinoida niiden tuottamista yhteistyössä seurojen, järjestöjen ja kuntalaisten kanssa. Kulttuurilla 

tarkoitetaan tässä kaikkea vapaa-ajan toimintaa ja harrastamista. Hyvinvointia edistää liikunnan ja ravinnon 

lisäksi myös muu harrastaminen ja itsensä kehittäminen (esim. kädentaidot, lukeminen). Siten Akatemiassa 

tarjotaan kuntalaisille kaikki monipuoliset vapaa-ajan palvelut samalla tarjottimella ja helposti 

saavutettavissa.  

Ensimmäinen kuntalaisille näkyvä Akatemian toiminta, Liikuntakoulu, starttasi Kempele-opistossa syksyllä 

2016. Syksyllä 2017 Kempele opistossa käynnistyi alakouluikäisten Kulttuurikoulu. Ajatuksena on, että lapsi 

saa lukuvuoden ajan tutustua useampaan osa-alueeseen. Taiteen perusopetus alkaa Kempele-opistossa 

syksyllä 2018. Erityisliikunnan koordinaattori aloitti maaliskuussa työnsä osana Kempele Akatemian 

liikuntapalveluita. Nuorten hyvinvointi- ja neuvontahanke Sykettä elämään on käynnistynyt huhtikuussa 

vuonna 2017, ja sitä on tarkoitus jatkaa hyvinvoinnin edistämiseksi. Akatemiassa on nyt aloitettu uusi 

Kulttuuripassi-toiminta yhteistyössä koulujen kanssa. Kulttuuripassi on tarkoitettu kaikille peruskoulun 

oppilaille ja siinä kerätään leimoja ja osallisuudesta kulttuuritapahtumiin saa kulttuuridiplomin. Lasten ja 

nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi Akatemia on läsnä myös koulujen arjessa esim. nuorisopalveluiden 

toimintojen tai kirjavinkkausten avulla. Lukemisharrastusta edistetään lukudiplomilla, jota suorittaa jo yli 50 

% alakoulun oppilaista.  

Kempele Akatemia järjestää monipuolisia ja helposti saavutettavia vapaa-ajan palveluita kaikille 

kuntalaisille sekä tekee yhteistyötä kolmannen sektorin, muiden yhteistyökumppaneiden ja kuntalaisten 

kanssa. Akatemiassa on noin 35 työntekijää ja uuden toimintakulttuurin luominen on aloitettu yhteisten 

kokousten, toimintojen ja organisaatiorakenteen luomisella. Dialogi on aloitettu uusien palvelujen sekä 

toiminnan edistämiseen. Akatemia järjestää myös monipuolisesti matalan kynnyksen tapahtumia ja 

edistää osallisuutta ja sitoutumista paikalliseen yhteisöön. Vuosittain toistuvia isoja tapahtumia ovat mm. 

Hyvä kasvaa Kempeleessä -päivä, Taiteiden yö ja Museon joulu. Vuoden 2018 aikana Akatemian toimintaan 

ja palvelujen kehittämiseen tulee mukaan myös asiakasraadit sekä vapaaehtoistyön koordinoiminen. 

 

Anne Toppari, kirjasto- ja kulttuurijohtaja, Kempele Akatemia, Kempeleen kunta 
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2.1.6 Nuorisopalvelut  

Nuorisopalveluiden tehtävänä on toteuttaa ja edistää nuorisolain määrittämien tehtävien myötä lasten, 

nuorten ja perheiden hyvinvointia. Elämänkaarella tämä tarkoittaa ikävuosia 0-29. Nuorisopalvelut yhdessä 

perheen ja eri toimijoiden kanssa pyrkii luomaan jokaiselle yksilöllisesti parhaan mahdollisen alun elämälle 

ja sitä kautta elämänkaaren pituisen positiivisten terveys- ja hyvinvointivalintojen jatkumon. Palvelujen 

tarjoamisen ohella tuetaan sitä, että nuoret tunnistetaan yksilöinä, ryhmänä ja väestöryhmänä. Yksilö, 

yhteisö ja yhteiskunnan toimijat kantavat yhteisvastuun hyvinvoinnin edistämisestä, sillä se ei tapahdu 

yhdessä vaiheessa elämää, yhdestä paikasta saatuna tai yhdeltä toimijalta annettuna. Nuorisopalveluiden 

painottuminen ensimmäiseen elämänkaaren kolmannekseen mahdollistaa onnistuessaan 

eriarvoistumiskehitykseen puuttumisen ja syrjäytymisen ehkäisyn. 

Nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa. Nuorisotyön tehtävänä on edistää nuorten osallisuutta ja 

vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa. Lapset ja nuoret nähdään 

ikänsä ja kehitystasonsa edellyttämällä tavalla aktiivisina kansalaisina, jotka osallistuvat yhdenvertaisesti 

palveluiden suunnitteluun, toteutukseen, arviointiin ja kehittämiseen. Lähtökohtana on vuorovaikutteisuus 

sekä voimaantuminen joko omista tai ryhmän yhteisistä kokemuksista, joissa he tulevat nähdyksi ja 

kuulluksi ja joissa heidän omia ajatuksiaan ja tarpeitaan kunnioitetaan ja tuetaan. Tehtävänä on vahvistaa 

kuulemista osallistumisen mahdollistavissa rakenteissa (esim. nuorisolain ja kuntalain mukaiset 

nuorisovaltuustot tai vastaavat vaikuttajaryhmät) ja palveluissa sekä luoda uudenlaisia, ikäryhmän ja 

kehitystason huomioivia kuulemisen ja vaikuttamisen muotoja. Tieto- ja neuvontatyöllä vahvistetaan 

vaikuttamiseen liittyviä taitoja lisäämällä tiedon saantia yhteiskunnasta sekä itseä ja elämänvaihetta 

koskevista asioista. Tietoa annetaan monimuotoisesti ja -kanavaisesti nuoren tarpeet huomioiden.  Nuorten 

asiakasosallisuutta hyödynnetään palveluissa (esim. kokemusasiantuntijuus) sekä nuorisolähtöisissä ja 

monikulttuurisuuden huomioivissa toimintamalleissa (esim. osallistuva budjetointi ja vertaistiedottaminen).  

Osallistumista, vaikuttamista ja kuulemista konkretisoidaan mm. ehkäisevän päihdetyön suunnittelussa, 

toteutuksessa ja arvioinnissa sekä turvallisen ja viihtyisän ympäristörakentamisen luomisessa.   

Nuorisotyö tukee nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen 

oppimista. Perheellä, lähiyhteisöllä sekä muulla kasvuympäristöllä on suuri merkitys hyvinvoinnille.  

Työmuotojen ja menetelmien monimuotoisuus, toiminnallisuus, vuorovaikutuksellinen osallisuus sekä 

yhteisöihin ja ryhmiin kuuluminen lisäävät nuoren yksilötason kokemusta merkityksellisyydestä, hyvästä 

elämänlaadusta ja terveydestä. Lähipalveluita nuorille ovat kasvatuksellinen ohjaus, toimitilojen ja 

harrastusmahdollisuuksien sekä tieto- ja neuvontapalveluiden tarjoaminen, nuorisoyhdistysten ja 

nuorisotoiminnan tukeminen, liikunnallinen, kulttuurinen ja kansainvälinen nuorisotoiminta, 

ympäristökasvatus, työpajapalvelut ja etsivä nuorisotyö. Nuorisotyö kuntalaisten matalankynnyksen 

lähipalveluna synnyttää kasvua tukevan, sosiaalisen toiminnan kautta sekä yksilötason hyvinvointia sekä 

yhteisön hyvinvointia, tasaa tuloeroja ja kaventaa terveyseroja. Nuorisotyön tehtävänä on parantaa 

nuorten kasvu- ja elinoloja. Kestävän kehityksen päämääränä on turvata nykyiselle ja tuleville sukupolville 

hyvät elämisen mahdollisuudet sekä tarpeenmukaiset ja hyvinvointia edistävät vaikuttavat palvelut. 

Monialaisen nuorten ohjaus- ja palveluverkoston hallinnollinen rooli ja merkitys korostuvat siinä, että 

nuorisolaki on antanut sille yksittäisiä hallinnollisia tehtäviä, joilla edistää nuorten hyvinvointia. Verkoston 

tehtävänä on kerätä tietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja hyödyntää sitä eriarvoisuutta vähentävässä 

päätöksenteossa (esim. päätösten lapsivaikutusten arviointi, terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi). 

Verkoston merkitys korostuu nuorten paikallisten ja alueellisten hyvinvointipalveluiden 
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yhteensovittamisessa sekä tarpeiden ja tavoitteiden mukaisten toimintatapojen luomisessa palvelusta 

toiseen siirryttäessä. Verkoston tehtävänä on lisätä tiedonvaihdon sujuvuutta, edistää nuorten omaehtoista 

nuorisotoimintaa sekä toteuttaa paikallista nuorisopolitiikkaa parantamalla nuorten kasvu- ja elinoloja sekä 

sukupolvien välistä vuorovaikutusta. Tulevaisuudessa tullee ottaa huomioon väestörakenteen kehitys, 

maan sisäinen muuttoliike, turvallisuuden edistäminen yksilö- ja yhteisötasolla, kestävä kehitys ja 

yhdenvertaisuuden edistäminen.  Nuorten osallisuutta ja kokemustietoa tulee hyödyntää ja kuulla heitä 

hyvinvointipalveluiden sujuvuuden ja saavuttavuuden kehittämisessä. 

Mikä hyvinvoinnin edistämistyössä toimii jo nyt hyvin?  

Lakiperusta nuorisopalveluiden hyvinvoinnin edistämistyölle on toimiva (esim. nuorisolaki, 

lastensuojelulaki, kuntalaki, laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä). Nuorisolaki antaa mahdollisuuden 

edistää hyvinvointia jo elämänkaaren alussa. Ennaltaehkäisevien, voimavarakeskeisten, asiakaslähtöisten ja 

monimuotoisten työtehtävien ja -muotojen, menetelmien ja palvelujen ansiosta nuorisopalvelut ehkäisevät 

syrjäytymistä ja kaventavat eriarvoisuutta ja terveyseroja. Etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta 

puuttuvat yksilötasolla negatiivisten terveyserojen kehittymiseen edistämällä nuorten elämänhallintaa ja 

sosioekonomista asemaa. Monialainen yhteistyö on jo nykyisin arkityötä.  

 

Mikä hyvinvoinnin edistämistyössä tuntuu vaikealta tai epäselvältä? Mitä pitäisi kehittää?  

Vaihtumassa olevat sote-rakenteet, siirtymävaiheen kerroksellisuus ja muutokset hallintorakenteissa 

tuntuvat vaikeilta ja epäselviltä. Pelkona on, että oman alan ja muiden hyvinvointialojen työntekijät ja 

lapset, nuoret ja perheet ”karkaavat” pitkien välimatkojen päähän tilanteessa, jossa tarvittaisiin ennen 

kaikkea ihmisten arkipäiväisiä kohtaamisia, ei vain netin ja ajanvarauksen kautta tehtävää työtä. Jos emme 

pysty tarjoamaan ihan tavallisia tekoja tavallisessa arjessa, kynnys palvelujen käyttöön voi nousta.  

Toimijoiden hukkuminen rakenteisiin ei tue kevyttä, asiakaslähtöistä työtä. Tarvitaan selkeä palvelukartta, 

jotta nuoret eivät eksyisi palveluviidakkoon. Lisäksi tarvitaan tietoa ja ohjausta siihen, että yhteisen 

hyvinvoinnin tekijät löytävät ja kohtaavat toisensa. Hyvinvointityötä tulee johtaa selkeiden 

hallintorakenteiden, vastuiden ja hyvinvointitiedon avulla, mutta kuka tai mikä sen tekee? Tarvitaan myös 

resurssijohtamista niin, että painopiste saadaan korjaavasta työstä vahvemmin ennaltaehkäisevään työhön.  

 

Toiveet ja ideat maakunnalliselle hyvinvoinnin edistämiselle ja hyvinvointikertomuksen valmistelulle 

Nuorisolain mukaisesti lapset ja nuoret tulee nähdä aktiivisina toimijoina: Nuorille ja nuorisotyöntekijöille 

tulee antaa mahdollisuuksia vaikuttaa kertomuksen valmisteluun, toteutukseen ja arviointiin, mikä 

käytännössä tarkoittaa sijaa ”pöydissä” ja työryhmissä. Nuorisopalvelut tulee ymmärtää tärkeäksi 

toimijaksi lasten ja perheiden palvelukokonaisuudessa. Koska nuorisopalvelut tukevat yksilöiden kasvua ja 

valmiuksia toimia yhteisössä ja yhteiskunnassa, se tarjoaa mahdollisuuden myös ikäihmisten hyvinvoinnin, 

kestävän kehityksen, yhdenvertaisuuden ja turvallisuuden edistämiselle. Korvamerkityllä lisämäärärahalla 

voitaisiin vahvistaa nuorisotyön ennaltaehkäiseviä työmuotoja. Maakunnan tuottamalla hyvinvointitiedolla 

voitaisiin ohjata nuorten palvelujen muotoilua osallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi laajassa 

hyvinvointityössä ja nuorisopolitiikan hoidossa. Palvelumuotoilun tulee lähteä hallinnolliselta tasolta.  

 

Tarja Väisänen, vapaa-ajan ohjaaja, nuorisopalvelut, Pudasjärven kaupunki   



 

 

2.1.7 Liikuntapalvelut   

Väestön fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan vähäisyys aiheuttavat merkittäviä ja yhä kasvavia haasteita 

yhteiskunnalle. Liikkumaton elämäntapa lisää monia sairauksia, ikääntymisestä aiheutuvia ongelmia ja 

kansantalouden kustannuksia, heikentää työelämän tuottavuutta ja kilpailukykyä ja on yhteydessä 

väestöryhmien välisiin terveys- ja hyvinvointieroihin. Liikunnan ja aktiivisen elämäntavan lisäämiselle sekä 

erityisesti istumisen vähentämiselle on yhteiskunnassamme suuri tarve. 

Liikuntalain mukaisesti yleisten edellytysten luominen liikunnalle paikallistasolla on kunnan tehtävä. 

Kunnan tulee luoda edellytyksiä kunnan asukkaille liikunnalle järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä 

ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen, tukemalla kansalais- ja 

seuratoimintaa, sekä rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja. Näiden tehtävien toteuttamisen tulee 

tapahtua eri tahojen yhteistyönä sekä kehittämällä paikallista, kuntien välistä ja alueellista yhteistyötä. 

Kunnan tulee myös kuulla asukkaitaan liikuntaa koskevissa keskeisissä päätöksissä osana kuntalaissa 

säädettyä kunnan velvollisuutta huolehtia asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista. Kunnan 

tulee myös arvioida asukkaittensa liikunta-aktiivisuutta osana terveydenhuoltolain (1326/2010) 12 §:ssä 

tarkoitettua terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä. 

Liikuntapalveluiden laajuuteen ja palvelutarve-ennusteeseen vaikuttavat lähinnä väestömäärän kehitys ja 

väestörakenteessa tapahtuvat muutokset, alueelliset muutokset (mm. kaupungistuminen ja uudet 

asuinalueet) sekä liikuntakulttuurin kentässä tapahtuvat muutokset (mm. lajikirjon muuttuminen, uudet 

lajit, harrastajamäärien ja kilpailutason muutokset, lajien olosuhdevaatimukset). Hyvät liikunnan harrastus- 

ja kilpailuolosuhteet sekä runsas lajitarjonta ovat selkeästi myös alueellisia imago- ja vetovoimatekijöitä, 

jotka mahdollistavat ja lisäävät hyvän ja viihtyisän elinympäristön edellytyksiä ja kokemuksia. 

Liikunnan edistäminen on osa laajempaa terveyden edistämistä. Säännöllinen liikunta on terveyden ja 

hyvinvoinnin edellytys kaikissa elämänvaiheissa. Liikuntapalvelujen keskeisenä tavoitteena on edistää 

terveysliikuntaa, hyvinvointiaktiivisuutta ja terveyserojen kaventumista liikunnan avulla siten, että 

liikuntapalvelut ovat asukkaiden käytettävissä iästä, sukupuolesta, varallisuudesta, taidoista tai liikunta-

aktiivisuudesta riippumatta. Liikunnalla tuetaan lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä, ylläpidetään työ- ja 

toimintakykyä, lisätään ikäihmisten omatoimisuutta ja elämänhalua sekä vahvistetaan yhteisöllisyyttä. 

Ikääntyvien ja erityistoimia vaativien väestöryhmien kasvu lisää tarpeita suunnata liikuntapalveluja ja -tiloja 

entistä enemmän ko. väestöryhmille. Edistämällä liikunnallista elämäntapaa ja tukemalla 

hyvinvointiaktiivisuuden kasvua voidaan vahvistaa hyvinvointia ja edistää terveyttä kaikissa 

elämänvaiheissa. Arkiliikunnan edistämisellä ja liikuntaan mahdollistavan yhdyskuntasuunnittelun avulla 

voidaan mahdollistaa aktiivisen elämäntavan toteutumista lähellä omaa elinympäristöä. Yhteistyö ja 

kumppanuus eri toimijoiden kanssa ja erilaisten kansalaistoimijoiden, kuten liikunta- ja urheiluseurojen, 

eläkeläisjärjestöjen, vammais- ja kansanterveysjärjestöjen merkitys liikunnan edistäjinä ja 

palveluntarjoajina on keskeinen ja niiden merkitys vain kasvaa tulevaisuudessa. Tätä yhteistyötä ja 

kumppanuutta tulee vaalia ja edelleen vahvistaa. 

Tuleva sote- ja maakuntauudistus ja sen mukanaan tuomat muutokset rahoituksessa, 

organisaatiorakenteissa ja kunnan tehtävissä vaikuttavat auttamattomasti kunnan rooliin ja asemaan. 

Kuntien haasteena on yhä niukkenevat resurssit. Uudistus väistämättä haastaa kunnan tavat toimia. 

Muutokset edellyttävät yhä vahvempaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä ja innovatiivisia toimintamalleja 

hyvinvoinnin edistämistyöhön. Yhteisiä resursseja tulee pystyä käyttämään ja hyödyntämään 

tehokkaammin eri toimijoiden kesken. Tarvittaessa myös rakenteita tulee uudistaa ja muodostaa 

uudenlaisia kumppanuuksia. Uudet ideat ovat mahdollisia usein ilman lisäresursointia. 

Toimintakulttuurinkin tulisi olla kokeiluihin rohkaisevaa ja riskinottoakin sallivaa.  
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Maakuntauudistuksessa sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakuntien järjestämisvastuulle. Kunnilla on 

jatkossakin vastuu kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä ja liikunnan edistämisessä 

päävastuu säilyy kunnilla. Valmistelussa tulee varmistaa, että jatkossa toimivat ja saumattomat 

palveluketjut mahdollistuvat kuntalaisen parhaaksi (esim. liikuntaneuvonta). Riskinä on, että 

rakennemuutos rikkoo toimivat verkostot ja hyvät toimintatavat. Esimerkiksi tilojen yhteiskäyttö 

kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyön näkökulmasta tulisi pystyä toteuttamaan ja sitä tulisi 

edelleen kehittää.  

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuuluu kaikille toimialoille. Tästä johtuen usein myös vastuun- ja 

tehtävänjako voi olla epäselvää ja vaikeaa. Kunnan sisällä tulisi tarkastella toimintoja niin, että vältettäisiin 

päällekkäisyyttä ja näin resurssit pystyttäisiin kohdentamaan optimaalisella ja vaikuttavuuden 

näkökulmasta parhaalla mahdollisella tavalla. Tuleva sote- ja maakuntauudistus ei helpota tätä ongelmaa. 

Siksi olisikin erityisen tärkeää käydä läpi myös kunnan ja maakunnan väliset yhdyspinnat ja sopia 

tavoitteista, tehtävien ja vastuiden jaosta terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyössä kuitenkin niin, että 

vältetään liiallista sektori- tai siilomaista ajattelua.  

Tiedonkulun merkitystä ei voi koskaan väheksyä. Myös digitaalisuus ja teknologia tarjoavat uudenlaisia 

kanavia ja mahdollisuuksia maakunnallisen hyvinvoinnin edistämiseen. Säännöllinen vuorovaikutus eri 

tahojen kesken ja toimivat yhteistyösuhteet ovat keskeisessä roolissa terveyden ja hyvinvoinnin 

edistämistyössä. Hyvinvoinnin edistäminen on laaja-alainen ja monimuotoinen tehtävä ja se kuuluu kaikille. 

Ja se myös kannattaa. 

 

Niina Epäilys, liikuntajohtaja, sivistys- ja kulttuuripalvelut / liikuntapalvelut, Oulun kaupunki 

                                                                           

 



 

 

2.1.8 Ateriapalvelut  

Hyvä ravitsemus edistää lasten ja nuorten tervettä kasvua, kehitystä ja oppimista, ylläpitää työikäisten 

vireyttä ja työkykyä ja tukee vanhusten toimintakyvyn, mielenvireyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin 

säilymistä. Terveyttä edistävä ruoka vähentää keskeisten kansantautiemme vaaraa ja taakkaa ja ehkäisee 

sairaanhoidon tarvetta. Säännölliset ateriat yhdessä toisten kanssa ovat sosiaalista pääomaa, jolla 

edistetään hyvinvointia. 

Väestön hyvän ravitsemuksen edistäminen on sekä kunnan että maakunnan tehtävä, jonka linjaukset, 

toimenpiteet ja vastuut on määriteltävä ja päätettävä yhdessä. Keskeisenä tavoitteena on ravitsemukseen 

liittyvien hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen ottamalla huomioon heikoimmassa asemassa olevat: 

terveyttä edistävien aterioiden syömisen tulee olla mahdollista kaikille. Kunnat vastaavat hyvän 

ravitsemuksen edistämisestä myös sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen. Esimerkkinä väestön terveyttä 

edistävästä ravitsemuspalvelusta on kuntien itse tuottama tai kilpailuttama ateriapalvelu, jonka piiriin 

kuuluvat päiväkodit, koulut, lukiot ja/ tai toisen asteen oppilaitokset, sekä työpaikat ja hoitolaitokset.  

Ateriapalvelujen ja kuntalaisten tueksi kuntiin tarvitaan osaavia ja koulutettuja ravitsemusasiantuntijoita 

edistämään oikeanlaista ravitsemusta. 

Kunnallisen ateriapalvelun rooli ja tehtävät 

Noin joka kolmas suomalainen käyttää kunnallisia ateriapalveluja päivittäin. Kattavuutensa ansiosta 

ateriapalvelulla on potentiaalia toimia merkittävänä kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 

välineenä. Ateriapalvelut voivat myös osaltaan tukea paikallista ruoan tuotantoa käyttämällä lähiruokaa 

omassa toiminnassaan ja näin edistää työllisyyttä ja vaikuttaa myönteisesti kunnan elinvoimaisuuteen.    

Ateriapalveluissa valmistetaan ravitsemussuosituksien mukaista ruokaa eri ikäryhmille. Tarjottavien 

aterioiden ravitsemuslaatu varmistetaan käyttämällä ruokalistasuunnittelussa ja ruokien valmistuksessa 

apuna joukkoruokailun ravitsemuskriteereitä ja ravintosisältölaskentaa. Valtion 

ravitsemusneuvottelukunnan suosituksien rinnalle on joissakin kunnissa otettu käyttöön ravitsemuslaadun 

kehittämisessä sydänmerkki-ateriajärjestelmä. Jokaiselle aterianosalle on laadittu kriteerit, joiden tulee 

täyttyä. Kriteereissä kiinnitetään huomiota rasvan määrään ja laatuun sekä suolan määrään. Sydänmerkki-

järjestelmästä vastaavat Suomen Sydänliitto ry ja Suomen Diabetesliitto. Sydänmerkki-ateria helpottaa 

ammattikeittiöiden laadunvarmistusta ja asiakasviestintää. Se varmistaa, että ruokailijan on helppo valita 

terveellinen ateriakokonaisuus.  

Hallinnollisesti ateriapalvelu on useimmiten kunnan teknisen toimen, keskushallinnon tai sivistystoimen 

alaisuudessa. Joissakin kunnissa ateriapalvelu toimi liikelaitoksena tai yhtiönä. Tavallisimmin 

ruoanvalmistus on keskitetty keskuskeittiöön, ja muut keittiöt toimivat palvelukeittiöinä. Usein 

palvelukeittiössä toimitaan monipalvelumallilla, jossa ateria- ja puhdistuspalvelun työtehtäviä on yhdistetty 

yhdelle tai useammalle palvelutyöntekijälle. Toiminta on kustannustehokasta: Esimerkiksi kouluaterian 

hinta on noin 3 euroa, työpaikkalounaan hinta noin 4-5 euroa ja hoitolaitosaterian hinta noin 5 euroa.  

 

Kouluruokailu esimerkkinä kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisestä 

Valtion ravitsemusneuvottelukunta julkaisi vuonna 2017 Syödään ja opitaan yhdessä -

kouluruokailusuosituksen. Suositus sisältää ohjeet kunnille kouluruokailun järjestämiseen, ruoan 

ravitsemuslaatuun sekä koulujen ruokakasvatukseen. Suosituksen toteutuminen edellyttää, että 
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kouluruokailun järjestäminen ja koulun ruokakasvatus ymmärretään oleellisena hyvinvoinnin 

toimenpiteenä, jossa tarjottu koululounas ja terveelliset välipalat sekä aineiden oppisisällöt muodostavat 

monialaisen oppimiskokonaisuuden. Kouluruokailun onnistuminen on koko kunnan ja kouluissa toimivien, 

vanhempien ja huoltajien sekä kaikkien koululaisten parissa toimivien yhteinen asia. Suomessa maksutonta 

kouluruokaa on tarjottu jo vuodesta 1948 lähtien. Kouluruokaa syö päivittäin 900 000 lasta ja nuorta. 

Kouluruokailu on käytännönläheistä ruokakasvatusta. Opetus- ja kasvatushenkilöstö opastavat oppilaita 

olemalla itse esimerkkinä ruokailutilanteessa ja aktiivisesti läsnä. Aikuiset rohkaisevat oppilaita 

monipuolisiin ruokavalintoihin. Kouluruokailulla on merkittävä vaikutus myös kuluttajataitojen 

kehittäjänä. Monipuolinen koululounas tarjoaa kaikille oppilaille perhetaustasta riippumatta ravitsevan 

aterian ja terveellisen ruokavalion mallin, jonka vaikutukset ulottuvat koko perheen ruokavalintoihin.   

Toiveet maakunnalle ja kunnille 

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan julkaisema kannanotto (VRN 12.12.2017):  

1. Ravitsemus huomioidaan maakunnan hyvinvointistrategiassa sekä maakunnan ja kuntien 

hyvinvointikertomuksissa; väestön ravitsemuksen edistäminen on määritelty ikäryhmittäin ja toiminnalle 

on asetettu tavoitteet ja sovittu käytännön toimenpiteet sekä niiden vastuutahot, seuranta ja arviointi.  

2. Ravitsemuksen asiantuntijat ovat mukana kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte) -

ryhmässä: Ravitsemuksen ja ruokapalveluiden asiantuntijoilla on tieto kunnan ja maakunnan alueen 

asukkaiden ravitsemustilasta ja ravitsemuksen edistämisen tarpeista, toteutuneesta ruokakasvatuksesta, 

ravitsemusneuvonnasta, ruoka- ja kauppapalveluista sekä yhteisöllisen syömisen ratkaisuista, niiden 

kehittämisestä sekä eri toimintatapojen vaikuttavuudesta.  

3. Alueemme väestön ravitsemusta seurataan ja kehitetään yhteistyössä. Toimijoiden välisen yhteistyön voi 

organisoida perustamalla esimerkiksi maakunnallisen ravitsemuksen seurantaryhmän, joka toimii 

maakunnallisen hyvinvoinnin yhteistyöryhmän (HYR) jaostona. Seurantaryhmän tehtävänä olisi tehdä 

esityksiä hyvän ravitsemuksen edistämisen toimenpiteistä ja hyvien käytäntöjen käyttöönotosta sekä 

huolehtia kattavasti seurannasta ja arvioinnista.  

4. Ravitsemussuosituksia käytetään ateriapalveluissa. Alueemme ateriapalveluissa aterioiden toteutuksen 

perustana ovat palvelusopimuksiin ja kilpailutusasiakirjoihin kirjatut ravitsemuslaadun 

vähimmäisvaatimukset ja kunkin kohderyhmän omat ruokasuositukset. Ateriapalvelut toteutetaan 

kestävästi ja ne on resursoitava siten, että ruokasuositukset voivat toteutua ja ruokakasvatukseen liittyvä 

monialainen yhteistyö on mahdollista.   

5. Asukkaille tarjotaan ammattihenkilön ravitsemusohjausta. Yksilö- ja ryhmäohjauksella ja toimivilla 

hoitoketjuilla varmistetaan laadukas ohjaus ja ravitsemushoito niille, joilla on ravitsemukseen liittyvä 

kohonnut riski tai pitkäaikaissairaus (esim. kohonnut verenpaine, lihavuus, diabetes, sydänkuntoutus, 

hammaskaries). Vaikuttavat elintapaohjauksen ja Käypä hoito -suositusten mukaiset palvelut tulee sisältyä 

maakunnan palvelutuottajien kanssa tehtäviin sopimuksiin ja niiden tulee olla osa asiakassuunnitelmia.  

 

Leea Järvi, terveyden edistämisen koordinaattori, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 

Leena-Kaisa Pärkkä, ruokapalvelupäällikkö, Vaalan kunta 

Sami Tuohimaa, projektipäällikkö (ateria- ja puhtauspalvelut), Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja 

soteuudistus 
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2.1.9 Maankäyttö- ja asumisen palvelut  

Hyvä elinympäristö ja yhdyskuntarakenne 

Kaavoitus luo edellytykset kestävälle yhdyskuntarakenteelle ja hyvälle elinympäristölle. Hyvä elinympäristö 

on turvallinen, terveellinen ja viihtyisä. Yleiskaavoituksessa elinympäristön turvallisuus turvataan 

ottamalla toimintojen sijoittamisessa huomioon luonnonympäristö, rakennettu ympäristö, liikenne- ja 

kuntatekniset verkostot sekä erilaisten toimintojen sijoittumisedellytykset ja tarpeelliset suojaetäisyydet.  

 

Nykyisten alueiden tiivistäminen eheyttää yhdyskuntarakennetta. Täydennysrakentaminen ja 

kaupunkiympäristön uudistaminen lisäävät olemassa olevien alueiden viihtyisyyttä ja palvelutarjontaa sekä 

tukevat mm. joukkoliikenteen järjestämisedellytyksiä. Elinvoimainen kaupunki on moni-ilmeinen ja viihtyisä 

sekä elinkeinoelämältään monipuolinen ja innovatiivinen.  

 

Hyvä ympäristö vähentää välttämättömien toimintojen energian- ja ajankulutusta vapauttaen voimavaroja 

mm. luovaan toimintaan ja kokemuksiin. Luonnosta, kaupunkiympäristöstä, vesistöistä, maisemasta, 

kaupunkikuvasta ja kulttuurista nauttiminen lisää hyvinvointia. Oulussa vuodenajat, luonto, joet ja meri 

ovat tärkeitä voimavaroja, joita hyödynnetään monipuolisesti hyvinvoinnin ja elinvoiman lähteenä sekä 

identiteetin perustana. 

 

Hyvinvoivat ihmiset 

Maankäyttöratkaisuilla ja kaavoituksella edistetään ihmisten hyvinvointia, hyvää elämänlaatua ja sujuvaa 

arkea. Hyvinvointi perustuu ympäristön ja alueiden hyvään tilaan ja monimuotoisuuteen. Monimuotoinen 

alue on toiminnoiltaan sekoittunut, ikärakenteeltaan tasapainoinen, sosiaaliselta ympäristöltään ja 

lähiympäristöltään virikkeellinen ja elävöittävä sekä kaupunkikuvaltaan ja -kulttuuriltaan elävä ja innostava. 

 

Kaavoituksessa avainasemassa ovat elinkeinoelämän ja asumisen mahdollisuudet. Osoittamalla riittävästi 

työpaikka- ja teollisuusalueita turvataan elinvoimaisuutta ja työllistymistä. Yleiskaavassa esitetyt riittävät 

asuntoaluevaraukset turvaavat monipuolisen asumisen edellytyksiä. Asumisen vaihtoehtoja löytyy Oulussa 

niin kaupunkikeskustassa ja paikalliskeskuksissa palvelujen äärellä kuin myös kylissä ja maaseutumaisilla 

alueilla. 

 

Hyvinvointia lisäävät myös virkistysmahdollisuudet. Yleiskaavatasoisessa suunnittelussa varmistetaan 

viheralueverkoston ja kevyen liikenteen reitistöjen riittävyys ja jatkuvuus. Asemakaavoituksessa 

huolehditaan riittävistä viheralueista ja mm. asuinalueiden pihatilojen viihtyisyydestä. Julkiset tilat ja 

erilaiset kohtaamis- ja liikuntapaikat lisäävät myös sosiaalista hyvinvointia. Hyvä yhdyskuntarakenne tukee 

arkiliikuntaa ja terveyttä. 

 

Palveleva liikennejärjestelmä  

Myös toimiva liikennejärjestelmä lisää edistää asukkaiden hyvinvointia. Sujuva liikkuminen kaikilla 

liikennemuodoilla säästää asukkaiden arvokasta vapaa-aikaa. Kestävien liikuntamuotojen (kävelyn, 

pyöräilyn) ja joukkoliikenteen käytön tukeminen lisää myös asukkaiden arjen hyötyliikkumista. 
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Tontinluovutus ja maankäytön sopimukset 

Kaupunki on ja haluaa olla vahva markkinatoimija niin maa- kuin asuntomarkkinoilla. Kaupunki vaikuttaa 

rakentamiseen tontinluovutusehdoilla ja maankäytön sopimusten ehdoilla. Kaupunki edistää kilpailua 

asuntorakentamisessa sekä huolehtii riittävästä tonttien tarjonnasta.  

 

Kaupunki tukee kuntalaisten hyvinvointia kahta eri kautta. Tontinluovutus ja maankäytön sopimustoiminta 

tukevat ensinnäkin niiden kuntalaisten hyvinvointia, jotka ovat markkinaehtoisten asuntomarkkinoiden 

ulkopuolella. Toisaalta kaikki kuntalaiset hyötyvät kaupungin keskeisestä tavoitteesta, asumisen 

kohtuuhintaisuudesta. Oulussa on edullista asua niin omistusasunnossa kuin vuokrallakin. 

 

Kaupungin tontinluovutus ja asuminen tukevat kuntalaisten hyvinvointia kiinteässä yhteistyössä 

hyvinvointipalveluiden kanssa. Kaupungin tontit luovutetaan erityisasumiseen tarveharkintaan perustuen 

tukien hyvinvointipalveluiden linjauksia. Uudisalueilla kaupunki säätelee asuntojen enimmäishintoja. 

Kaupunki tukee sopivankokoisten ja kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen riittävää tarjontaa.  

Asumisen palvelut 

Kaupungin tavoitteena on monipuolinen asuntotyyppien, asuntojen hallintamuotojen ja asukkaiden 

jakauma. Parhaiten tällainen sekoittuminen ja hyvinvoinnin lisääminen tapahtuu ns. lähimmäiskortteleissa, 

joissa kaikki erilaiset ihmiset persoonallisuuksineen, tarpeineen, unelmineen ja ongelmineen asuvat 

naapureina toistensa kanssa ilman erottelua jonkin yksilön yksittäisten ominaisuuksien perusteella. 

Kaupunki myötävaikuttaa sukupolvi- ja lähimmäiskortteleiden toteutumiseen Sivakan hankkeilla, 

tontinluovutuskilpailuilla sekä sopimusperusteisilla kaavamuutoksilla.  

Taloyhtiöiden ja naapureiden lähimmäistuki on myös tärkeää arjen ongelmissa. Asumisen palvelut on 

esittänyt kokonaisvaltaista Auttava yhteisö -hanketta vastaamaan arjen tukea ja lähimmäisten 

voimaannuttavaa vaikutusta kaipaava ihmisen tarpeisiin. Tämä yhteisöllisyyttä voimistava toiminta on 

tarkoitus suunnitella lähimmäistuen aktivoijaksi kaupungissamme. Lähimmäisresurssi on potentiaaliltaan 

merkittävä voimavara; sen aktivointi olisi uudenlainen, sekä auttajien että autettavien hyvinvointia 

edistävä ja myös yhteiskunnan kustannusrasitusta vähentävä hanke. Päätökset asiassa tehdään syksyn 2017 

aikana. 

Kaupunki tukee erityisryhmien asumista ns. normaalin asumisen periaatteen mukaisesti. Kaupunki luo 

hyvinvointia ehkäisemällä alueiden välille syntyviä eroja (segregaatiokehitystä) ja erityisasumisen 

keskittymistä sekä edistämällä asuinalueiden viihtyisyyttä, turvallisuutta sekä erilaisten ihmisten, 

lähipalveluiden ja erilaisen asumisen sekoittumista.  

Valtio myöntää vanhusväestölle ja vammaisille sosiaalisin perustein korjausavustuksia, joilla 

mahdollistetaan heidän kotona asumisensa. Kaupunki luo hyvinvointia varmistamalla asiakaspalvelullaan 

avustusten kohdentumisen tarpeita vastaavasti. Näin vähävaraiset henkilöt voivat jatkaa asumista omassa, 

tutussa kodissaan. 

Esteettömyyden edistäminen on kaikkien hyvinvointia tukevaa toimintaa, jota tehdään monella tavalla 

käytännön työssä koko yhdyskunta- ja ympäristöpalveluissa. Kaupunki kanavoi valtion ja kunnan avustuksia 

hissien rakentamiseen sekä valtion korjausavustuksia esteettömyyttä edistäviin muutostöihin 

rakennuksissa. Asumisen palveluissa aloittaa helmikuussa 2018 esteettömyyskoordinaattori, jonka keskeisiä 

tehtäviä on edistää laaja-alaisesti esteettömyyttä niin julkisissa kuin myös yksityisissä tiloissa ja 

rakennuksissa sekä toimia korjausavustusten yhdyshenkilönä kunnassa. 

Asunto on keskeinen ihmisen hyvinvoinnin perusta. Kaupunki on mukana valtakunnallisessa AUNE-

ohjelmassa minimoimassa asunnottomuutta sekä jatkaa asumisneuvontaa vuonna 2018 uuden 
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toimintamallin alaisuudessa. Hyvinvointipalveluiden vuonna 2016 aloittama yksityisten omistamien 

asuntojen välivuokraus oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille ja kiintiöpakolaisille on osoittautunut 

toimivaksi välineeksi asunnon hankkimisessa. Välivuokraus tukee myös sekoittuneen asukasrakenteen 

tavoitetta. Oulussa asuntokantaan asutetaan vain myönteisen turvapaikkapäätöksen saaneita turvapaikan 

hakijoita. 

Mikä hyvinvoinnin edistämistyössä toimii edustamassanne palvelussa mielestänne jo nyt hyvin?  

 

Maankäyttöpalvelut: 

Kaavoituksessa osataan ottaa laajasti huomioon kuntalaisten hyvinvointiin vaikuttavia asioita, joita edellä 

kuvattiin. Lisäksi erilaisten hankkeiden myötä kiinnitetään huomiota osa-alueisiin (esim. liikuntakaavoitus -

hanke, jossa on nostettu esiin liikuntapaikkojen ja reitistöjen entistä parempi huomioiminen eritasoisessa 

maankäytön suunnittelussa).  

 

Vuorovaikutus ja osallistaminen on entistä suuremmassa roolissa kaavoituksessa. Kaikkia kuntalaisia 

pyritään osallistamaan mm. nettipohjaisin kyselyin ja teema- tai aluekohtaisin työpajoin. Oulu hakee 

UNICEF lapsiystävällinen kunta -toimintamallia, jossa korostetaan erityisesti lasten ja nuorten huomioimista 

suunnittelussa. Suuri painoarvo hyvän ympäristön suunnittelussa on myös esteettömyydellä. Tähän 

panostetaan kaavoituksessa, mutta myös tarkemmassa ympäristön, pihojen ja rakennusten suunnittelussa. 

 

Tontinluovutus ja maankäytön sopimukset: 

Kohtuulliset asuntojen hinnat ja vuokrat ovat kuntalaisten hyvinvointitekijä ja edistävät myös mm. 

työvoiman saatavuutta. Työvoiman saatavuuden lisäksi yritysten ei tarvitse kompensoida palkoissa 

asumiskustannuksia. Kun asuminen on edullista, asumisen hintaan kytkeytyvien yhteiskunnan tukieurojen 

määrä on pienempi. Myös kuntalaisten ostovoimaan ja kulutukseen jää enemmän euroja 

asumiskustannusten jälkeen; näin elinkeinoelämän ja palvelutuotannon edellytykset paranevat ja 

hyvinvointi lisääntyy. 

 

Asumisen palvelut: 

Yhteistyö hyvinvointipalveluiden sekä yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden välillä toimii hyvin. Asumiseen 

keskeisesti vaikuttavat maankäytön toteuttamisohjelma ja asuntopoliittiset linjaukset laaditaan yhdessä. 

Asunnottomien määrä on Oulussa marginaalinen eikä johdu asuntojen puutteesta eikä niiden hinnoista tai 

vuokrista, vaan ihmisten elämänhallinnan ongelmista. Kaupungin pitkäjänteinen ja aktiivinen 

maapolitiikka tukee ja mahdollistaa hyvinvoinnin tuottamisen niin tontti-, asunto- kuin elinkeinopolitiikalla. 

Luottamusmiesten ja virkamiesten välinen roolitus ja keskinäinen arvostus ovat kunnossa. 

 

Mikä hyvinvoinnin edistämistyössä tuntuu vaikealta tai epäselvältä? Mitä pitäisi kehittää?  

 

Maankäyttöpalvelut: 

Mittaristoa kaavoitusratkaisujen vaikutuksista hyvinvointiin voisi edelleen kehittää. Esimerkiksi 

viheralueiden läheisyys asuinalueesta ei Oulussa anna juurikaan eroja eri asuinalueiden välillä. Esim. 

vuonna 2013 tehdyn opinnäytetyön mukaan yli 98 % asemakaava-alueella asuvista oululaisista oli enintään 

300 metrin linnuntie-etäisyydellä lähimmältä viheralueelta.  

 

Tontinluovutus ja maankäytön sopimukset: 

Hyvinvoinnin edistäminen markkinavoimien puristuksessa vaatii kaupungilta jatkuvaa hereillä oloa. 

Ammattitaitoisen henkilökunnan säilyttämisen merkitys on tässä työssä ratkaisevan tärkeää. 
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Asumisen palvelut: 

Seudullisen asuntopolitiikan osalta työtä vaikeuttaa seudun kuntien erilainen mittakaava ja se, että 

käytännön tarpeet ovat hyvin erilaiset.  

 

Toiveenne ja ideanne maakunnalliselle hyvinvoinnin edistämiselle ja hyvinvointikertomuksen valmistelulle? 

 

Maakuntatasolla voidaan edelleen korostaa niitä näkökohtia, joita kuntakaavoituksessakin pidetään 

tärkeinä (esim. seudullisten virkistysreitistöjen ja luontoarvojen esille nostamista). Toimiva vuorovaikutus 

kuntien kanssa on välttämätön edellytys onnistumiselle hyvinvoinnin luomisessa. Resurssien tehokas käyttö 

on korostuneen tärkeää. 

 

Paula Paajanen, yleiskaavapäällikkö, Oulun kaupunki 

Jukka Kokkinen, asuntotoimenpäällikkö, Oulun kaupunki 

 

 
 



 

 

2.1.10 Liikenne- ja kunnallistekniikan palvelut   

Kunnallistekniikan palvelualue huolehtii kunnan liikenteestä, kaduista, puistoista ja viheralueista sekä 

ulkoliikuntapaikoista. Tehtävä on merkittävässä osassa kuntalaisten hyvinvoinnin edistämistyössä. 

Lähtökohtana kaikessa tekemisessä on kuntastrategiaan yhdessä kirjatut päämäärät, joita Kempeleessä 

ovat aktivoiva ympäristö, kuntalaisten hyvinvointi, yhteisöllisyys ja aktiivinen osallisuus. Nämä päämäärät ja 

arvot ohjaavat myös meitä ”ojan kaivajia”, ja mietimmekin jatkuvasti, kuinka valtuuston asettamat 

tavoitteet näkyisivät arjen tekemisessä yhteistä tavoitetta palvellen. 

Yhdyskuntarakenne ohjaa liikkumisvalintojamme 

Yhdyskunta- ja liikennesuunnittelulla on valtava vaikutus hyvinvointiin ja liikunnan olosuhteisiin. 

Pyrkimyksenä on yhdyskuntarakenteen kehittämisen kautta parantaa arkiliikunnan mahdollisuuksia. 

Viihtyisä elinympäristö houkuttelee liikkumaan ja viettämään aikaa luonnossa. Asuinalueiden, työpaikkojen 

sekä palveluiden sijainnit vaikuttavat siihen, miten liikumme. Suuri osa matkoistamme on työ- ja koulu- 

matkoja sekä harrastus- ja asiointimatkoja. Yhdyskuntarakenteella voidaan joko tukea tai estää näiden 

matkojen toteutumista liikunnallisesti. Kempeleen liikenneverkon yhdeksi kehittämistavoitteeksi onkin 

asetettu kävelyn ja pyöräilyn edistäminen arkiliikkumisen tarpeista lähtien sekä kävelyn ja pyöräilyn 

kulkutapaosuuden kääntäminen vahvaan nousuun. Erityisesti pyöräilylle tavoitellaan nykyistä selkeämpää 

asemaa liikennejärjestelmässä. Suurin kävelyn ja pyöräilyn kasvupotentiaali on niissä lyhyissä matkoissa, 

jotka nyt tehdään tarpeettomasti henkilöautolla. Liikkumistottumuksiin voi vaikuttaa laadukasta, 

esteetöntä ja turvallista liikenneympäristöä toteuttamalla (Kempeleessä esim. kaksi kuntakeskusta toisiinsa 

yhdistävä uusi, korkeatasoinen kävely- ja pyörätie ”Baana”). 

Liikunta säästää myös euroja 

Kävely- ja pyöräilyverkon kehittämisen arvioidaan tuovan esimerkiksi Kempeleen kunnalle 30 vuodessa noin 

viiden miljoonan euron säästöt pelkästään vähentyneinä liikenneonnettomuuksina. Tässä luvussa ei ole 

mukana muut positiiviset terveyshyödyt, esimerkiksi vähentyneet sairauspoissaolot. Helsingissä vuonna 

2013 valmistuneen tutkimuksen mukaan pyöräilyinvestointien hyötykustannussuhde oli jopa kahdeksan eli 

yhdellä pyöräilyyn investoidulla eurolla arvioitiin saatavan kahdeksan euron arvosta hyötyjä . 

Viheralueet ja puistot luonnon lääkkeenä 

Viheralueet ja puistot ovat kunnan keuhkot. Metsillä on tuoreiden tutkimusten mukaan todettu olevan 

positiivisia terveysvaikutuksia ihmiselle jo vartin metsässä oleskelun jälkeen. Myös mielelle puistot ja 

viheralueet antavat virikkeitä. Taajamametsät ovatkin kuntalaisten olohuoneita. Kempeleläiset viihtyvät 

lähimetsissään, ja niitä tulee myös hoitaa virkistyskäyttöä silmälläpitäen. Metsäpolkuja ja 

ulkoliikuntareitistöjä voidaan parantaa ja merkitä kuntalaisten käyttöön, jotta yhä useammat pääsisivät 

yhteisiin viherkeitaisiin nauttimaan luonnon ilmaisesta lääkkeestä.  

Yhteistyö edellytys laajemmalle hyvinvoinnin edistämiselle 

Tiiviillä yhteistyöllä eri hallintokuntien välillä saadaan paljon hyvää aikaiseksi. Liikkumista ja liikuntaa 

tuleekin miettiä kaikessa tekemisessä. Hyvinvointia ei edistetä pelkästään urheilupaikkoja rakentamalla ja 

kunnossapitämällä, vaan ajattelua tulee jatkaa kaikkeen tekemiseen. Myös puistot ja kadut sekä metsät ja 

pihat voivat olla liikuntapaikkoja. Itse asiassa ylivoimaisesti suosituin liikuntapaikka kunnassa on kevyen 

liikenteen väylät. Pyöräteillä juostaan, kävellään, rullaluistellaan, pyöräillään ja liikutaan joka päivä valtavia 

määriä. 

Hyvinvoinnin edistämistyö on monen tekijän summa. Laaja yhteistyö ja hyvinvointiajattelun tuominen 

kaikkeen tekemiseen vie eteenpäin. Yhteiskunta voi säästää suuria summia ja parantaa ihmisten 
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elämänlaatua nostamalla hyvinvoinnin kaikessa tekemisessä kärkeen. Kuitenkin kehitettävääkin löytyy. 

Kunnallistekniikan näkökulmasta on haastavinta mitata saavutettua hyvinvointia. Menopuolta on helppo 

seurata, kuinka paljon ”hyvinvointirakentaminen” maksaa, mutta kuinka mitataan saavutettua 

hyvinvointia? Nykyään kuntia motivoi hyvinvoinnin edistämiseen mahdollisesti säästyvät 

terveydenhoitokulut. Näenkin ajankohtaisena ja tärkeänä asiana pohtia laajemmin, kuinka asiaa voitaisiin 

kehittää maakuntauudistuksen yhteydessä. Kuinka kunnat motivoidaan hyvinvoinnin edistämiseen, kun 

vastuu terveyspalveluiden järjestämisestä siirtyy maakunnille? Kempeleen kokemukset osoittavat, että 

tiivis yhteistyö, vahva tahtotila sekä rohkea ja luova asenne ovat avainasemassa onnistuneeseen 

hyvinvointityöhön. 

 

Eelis Rankka, kunnallistekniikkapäällikkö, Kempeleen kunta 

 

 



 

 

2.1.11 Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun palvelut  

Rooli ja tehtävät asukkaiden hyvinvoinnin edistämisessä 

Viime vuosien kestopuheenaiheita ovat olleet etenkin julkisten rakennusten sisäilmaongelmat 

terveysvaikutuksineen, mikseivät myös rakentamistavat ja niissä tapahtuneet muutokset ajan myötä. 

Rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta on luvassa terävämpää lainsäädäntöä. Ympäristönsuojelun 

puolella ovat puhuttaneet esimerkiksi katupöly haittavaikutuksineen, liikennemelu ja tuulivoimaloiden 

mahdolliset vaikutukset lähiseudun asukkaiden viihtyvyyteen ja terveyteenkin.  

Rakennettaessa kaavojen noudattamisen valvonta kuuluu rakennusvalvontaviranomaiselle. Sen tehtäviin 

kuuluvat myös erilaiset lupapäätökset ja hyväksymismenettelyt sekä rakennustyön valvontaan liittyvät 

katselmukset ja tarkastukset. Näissä tehtävissä sovelletaan myös muissa laeissa rakentamiselle asetettuja 

vaatimuksia (esim. pelastuslaki, talousjätevesien käsittelyä koskevat määräykset jne.). Lisäksi 

rakennusvalvontaviranomaisen tehtäviin kuuluu luvattoman rakentamisen ja rakennetun ympäristön 

hoidon valvonta. Rakentamiseen liittyvällä neuvonnalla on edelleen suuri rooli 

rakennusvalvontaviranomaisen tehtäväkentässä. Rakennusvalvontaviranomainen valvoo rakentamista 

yleisen edun näkökulmasta. Tehtävien painopistealueita ovat rakennusten turvallisuus, terveellisyys ja 

viihtyisä ympäristö.  

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on ympäristönsuojelun yleisen edun valvoja paikallisella tasolla. Se 

ratkaisee toimivallassaan olevat ympäristöluvat ja monet alansa ilmoitukset sekä hoitaa laajassa 

lainsäädännössä sille osoitetut muut tehtävät. Ympäristönsuojeluviranomainen suunnittelee ja kehittää 

ympäristönsuojelua alueellaan, seuraa ympäristön tilaa, ohjaa ja neuvoo. Toiminnan keskeinen osa on 

lausuntojen ja esitysten tekeminen kunnan sisällä ja sen ulkopuolelle, etenkin valtion viranomaisille. 

Yhteistyön merkitys on korostunut entisestään. Kunnan viranomaisen rooli ympäristönsuojelun 

tehtäväkentässä vahvistunut samalla, kun sektorin valtionhallintoa on järjestelty uudelleen. Toisaalta 

kunnanhallitus johtaa ympäristönsuojelun yleistä suunnittelua ja toimia ympäristönsuojelun huomioon 

ottamiseksi kunnan toiminnassa. Ympäristönsuojelun tulee olla läpi hallinnon ulottuva, kunnan toiminnassa 

huomioonotettava teema.  

Rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranomainen voi käyttää pakkotoimia (hallintopakkoa) lain 

edellyttämän tilan saavuttamiseen. Viranomainen antaa paikallisia määräyksiä sekä rakennusvalvonnassa 

(rakennusjärjestys) että ympäristönsuojelussa (ympäristönsuojelumääräykset). Hyvinvointiin liittyviä 

paikallisia määräyksiä on myös jätehuoltoviranomaisen antamissa jätehuoltomääräyksissä. Nämä 

määräykset ottavat huomioon paikalliset erityispiirteet, sujuvoittavat viranomaisen ja asukkaiden toimintaa 

ja turvaavat kuntalaisten hyvinvointia. Rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranomaisella on 

lainsäädännössä osoitetuissa tehtävissään itsenäinen ja riippumaton asema, myös muuhun kunnan 

hallintoon nähden. Pienemmillä paikkakunnilla nämä viranomaistoiminnat on usein yhdistetty samaan 

viranomaiseen, lautakuntaan. Näin on tehty Ylivieskassakin. 

Yhteistyö tukee hyvinvoinnin edistämistä  

Pienen kaupungin hallinto on joustavaa ja yhteistyö hallintokuntien kesken jokapäiväistä. Vaikuttaminen ei 

edellytä audiensseja tai kirjallisia lausuntoja. Ylivieskassa tästä voi hyvänä esimerkkinä mainita 

kaavoitustyön. Kaupungin eri asiantuntijatahot voivat olla mukana kaavasuunnittelussa sen alusta lähtien, 

myös viranomaiset. Vaihtoehtoja punnitaan eri näkökulmista. Kaavoitukseen sisältyvä laaja osallistaminen 

turvaa myös asukkaiden esittämien näkökulmien tarkastelun ja heidän hyvinvointinsa huomioonottamisen. 

Viranomaistahot ovat usein mukana yritystoimintojenkin sijoittamista koskevissa kysymyksissä jo niiden 

suunnitteluvaiheessa.    
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Hallinnonalaamme keskeisesti liittyvien muiden viranomaistahojen, kuten terveysvalvonnan ja 

pelastustoimen, kanssa on helppo tehdä yhteistyötä heidän toimintojensa läheisyyden ansiosta. ELY-

keskuksen rooli ja tuki on ollut merkittävä heidän resurssiensa karsimisesta huolimatta. Alueen kuntien 

viranomaisten kesken on voitu hakea yhtenäisiä toimintatapoja ja edistää palvelua asukkaiden 

hyvinvointia korostaen.    

Hyvinvoinnin edistämisessä on yhä parannettavaa ja haastetta – maakunnallista tukea kaivataan 

Asukkaiden hyvinvointi on yksi, joskin laaja ja tärkeä osatekijä palvelukokonaisuudessamme. Subjektiiviset 

näkökohdat vaikuttavat hyvinvoinnin määrittelyyn ja sen arvottamiseen. Viranomaistoiminnan ja 

hyvinvoinnin kehyksiä määritellään kaavoituksessa. Lopputulos täyttää harvoin meidän kaikkien toiveet 

hyvinvoinnin kannalta parhaasta mahdollisesta kaupunkiympäristöstä.  

Asukkaiden hyvinvoinnin näkökulmasta arvioituna viranomaistoiminta takaa rakentamisen ja erilaisten 

toimintojen ”perustason” ja sijoittumisen – toisaalta viranomaisen on oikeudellisessa kehyksessään vaikea 

edellyttää hankkeelta enempää, vaikka esimerkiksi ympäristön viihtyisyyden vuoksi haluaisikin. Monien 

yritysten omat laatujärjestelmät johtavat ympäristönsuojelussa lainsäädännön vaatimaa parempaan 

tasoon. Ympäristönsuojelun yhteys asukkaiden hyvinvointiin on tiivis, mutta sen huomioonottaminen 

kunnan hallinnon läpileikkaavana teemana on suuri haaste.  

Asukkaiden hyvinvoinnin huomioonottaminen ja edistäminen kuntatasolla kaipaa selkeyttämistä ja 

osallistavaa valmistelua. Se ei ole kaikilta osin saanut osakseen sille kuuluvaa painoarvoa. Maakunnalla 

voisi olla vahva rooli näiden toimintatapojen edistämisessä.  

Viranomaistoiminnat säilyvät kuntien tuottamana palveluna 

Rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranomaisten tehtävät tulevat maakuntauudistuksessa säilymään 

kuntien tuottamina palveluina. Toimintaa ja yhteistyöverkostoja on rakennettava osin uudelleen, siitäkin 

syystä, että monissa kunnissa nämä viranomaistoiminnat on nyt toteutettu peruspalvelukuntayhtymän 

osana. Lisäksi keskeisenä yhteistyökumppanina toimineen ELY-keskuksen tehtävät järjestellään uudelleen, 

jakautuen maakuntaan ja valtionviranomaiseen. Kuntalaisten hyvinvoinnin turvaamiselle ja edistämiselle 

tämä tietää uusia haasteita.  

 
Tapio Koistinaho, ympäristöpäällikkö, Ylivieskan kaupunki 
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2.2 Tulevan maakunnan palvelut  
 

Tämän luvun kirjoittajat edustavat tulevaan maakuntaan siirtyvien organisaatioiden asiantuntijoita. Kaikista 

palveluista ei ole pyydetty tekstiä, vaan luvut toimivat esimerkinomaisina poimintoina. 

Luvut on otsikoitu samalla tavoin kuin kunnankin palveluja koskevassa luvussa eli palveluittain. Kirjoittajille 

esitettiin neljä kysymystä, joihin heidän toivottiin teksteissään vastaavan:  

 Miten näette hyvinvoinnin edistämisen kytkeytyvän omaan tehtävänalaanne?  

 Miten hyvinvoinnin edistäminen näkyy  

o toiminnassanne? 

o toimintaanne ohjaavissa asiakirjoissa?  

 Onko edellä kuvatuissa asioissa kehittämistarpeita (vrt. maakuntalain luonnos, 35 §)? Jos on, 

millaisia?  

 Ajatuksia, toiveita ja ideoita tulevasta yhteistyöstä hyvinvoinnin edistämisen suhteen, esim. 

o roolinne valtuustokausittaisen maakunnallisen hyvinvointikertomuksen ja 

hyvinvointisuunnitelman laatimisessa  

o muu hyvinvointiyhteistyö 

o mahdolliset haasteet yhteistyöhön liittyen 
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2.2.1 Strategia- ja konsernipalvelut 

Hyvinvointityö kuntien ja maakunnan integraatioliimana 

Elämme mielenkiintoisia aikoja maakunta- ja sote-uudistuksen suhteen. Kyseessä on meidän työuramme 

aikana suurin julkisen sektorin uudistus, jota tavalla tai toisella on tehty jo yli kymmenen vuotta.  

Tavoitteena ovat hyvin toimivat palvelut ja palvelurakenne, joista asiakas saa palvelua oikeaan aikaan 

oikeassa paikassa tarpeisiinsa vastaten. Pohjois-Pohjanmaalla on 30 kuntaa, enemmän kuin missään 

muussa maakunnassa. Kunnat ovat erilaisia pinta-alaltaan, asukasmäärältään ja ikärakenteeltaan. Uudistus 

tehdään, jotta pystymme rahoittamaan laadukkaat ja mahdollisimman yhdenvertaiset julkiset palvelut 

myös tulevaisuudessa. Kustannusten jatkuvaa nousua on hillittävä. Nykymallilla se ei onnistu. Lisäksi 

toimintaympäristö on muuttunut radikaalisti, ja muutoksen tahti vain kasvaa tulevaisuudessa.  

Maakuntamme väestöpohja, tausta- ja toimintaympäristötekijät ja markkinatilanne eri palveluissa ovat 

erittäin heterogeenisiä. Vaikka olemme nuorten ja lasten maakunta, meillä on kuntia, joissa on vähenevä ja 

keski-iältään varsin iäkäs väestö. Meillä on aitoa maaseutua, harvaanasuttua aluetta ja tiiviisti asuttua 

kaupunkia. Maakunnastamme löytyy alkutuotantoa (niin perinteistä kuin hightechia), tehdasteollisuutta ja 

korkeaa teknologiaa ja kaikkea siltä väliltä. Jatkoa ajatellen on tärkeää, että tunnustamme ja tunnistamme 

nämä mahdollisuudet ja teemme moninaisuudesta voimavaramme ja vahvuutemme. Koulutus ja 

uudistumiskyky sekä niistä nouseva innovaatiopotentiaali ovat vahvuuksiamme, joista meillä on näyttöjä 

mm. isojen rakennemuutosten takia. ICT-alan rajut muutokset ovat loppujen lopuksi poikineet sote-

uudistuksen kannalta meille merkittävän edelläkävijyyden nimenomaan terveysteknologiassa. Olemme 

etujoukoissa ICT:n lisäksi mm. LAPE-toiminnassa (Lapsi- ja perhepalvelut), tietojohtamisessa ja useissa 

hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen käytänteissä.   

Maakuntamme on maantieteellisesti iso ja välimatkat helposti jopa 500 km laidasta laitaan.  

Sosioekonomisten ja muiden tausta- ja olosuhdetekijöiden heterogeenisyydestä johtuen palvelutarve ja sen 

kehitys vaihtelevat erittäin paljon eri puolella maakuntaa – niin myös tämänhetkinen ja varmasti tulevakin 

markkinatarjonta ja sitä kautta valinnanvapauden toteutuminen. Varmaa on, että mahdollisuudet tulevat 

kasvamaan kaikkialla, mutta erilaisella vauhdilla ja eri palveluissa eri tavoin. Maakunnan tehtävä on 

huolehtia siitä, että kaikkialla palvelut ovat saatavilla. Tämä tullaan tekemään sekä oman 

palvelutuotannon avulla että sparraamalla markkinoita ja mahdollistamalla terveiden markkinoiden 

syntyminen. Oulu ja Oulun seutu ovat vahvinta kasvualuetta, sen vuoksi uusinvestoinnit ovat 

palvelutarpeen lisääntyessä perusteltuja niin julkisella kuin yksityiselläkin puolella.  

Maakunnallamme on haasteita, mutta myös kaikki valttikortit, jos päätämme katsoa tulevaisuuteen jo nyt 

ja reagoimme ajoissa, ennakoivasti ja yhdessä. Nykyinen maakunnan nuori ikärakenne ja väestönkasvun 

kehitys tarkoittavat ikärakenteen vanhentuvan jatkossa suhteessa nopeimmin. Eläkeläiset ovat suuri 

voimavara, mutta usein iän myötä tarve palveluille kasvaa dramaattisesti. Tähän meidän on varauduttava. 

Kaikki, niin maakunnat, kunnat kuin muutkin toimijat, hyötyvät tiiviistä maakunnallisesta yhteistyöstä, 

tehtävien fokusoinnista sekä alueiden keskittymisestä omiin vahvuuksiinsa. Yhteistyö ja erikoistuminen 

mahdollistavat myös luonnonvarojen fiksun, vaikuttavan ja kestävän hyödyntämisen.  

Roolit ja yhteistyö 

Uusi kuntalaki ja toisaalta maakuntalain tämänhetkinen versio määrittelevät niin kuntien, maakunnan kuin 

muidenkin toimijoiden roolia. Kaikkien rooli muuttuu ja kaikilla tulee olemaan tilaa ja roolinsa, kunhan ne 

tunnistetaan ja keskitytään kaikki ydinosaamiseen. Toimimme entistä enemmän verkostoissa ja 

ekosysteemeissä, joissa erilaisilla yhteistyön muodoilla ja kokoonpanoilla on entistä suurempi rooli. 

Rooleja ja taustalla olevia tekijöitä voi hahmotella ja yksinkertaistaa esim. alla olevalla kuviolla.  
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Jotta eri toimijoiden roolitus pysyy selkeänä ja syntyy mahdollisimman vähän päällekkäisyyksiä tai aukkoja, 

on tärkeää, että teemaa jäsennetään ja kehitetään yhteiset areenat ja työkalut.  Hyvinvoinnin edistäminen 

on yksi isoista, tärkeimmistä, integroivista ja yhteisistä teemoista. Sillä on merkityksensä sekä 

hyvinvoinnin että elin- ja vetovoiman näkökulmasta. Siinä onnistuminen on niin kansalaisten kuin 

yhteiskunnankin näkökulmasta ensiarvoisen tärkeää.  

Tietyllä tavalla hyvinvointityö liittyy kaikkeen, ja toisaalta lähes kaikilla toiminnoilla on vaikutuksensa 

hyvinvointiin. Näin on mm. koulun ja koulutuksen, maankäytön, asumisen, ympäristön, liikenteen, 

ravinnon, harrastusten, vapaa-ajan, kulttuurin kuin turvallisuudenkin osalta. Hyvinvointityön pystyy helposti 

kytkemään myös osallisuuden ja vaikuttamisen sekä viestinnän teemoihin. Vaikka lähes poikkeuksetta 

hyvinvointityön merkitys ja vaikuttavuus sekä yhdyspinnat eri toimintoihin nykypäivänä ymmärretään, on 

aina riskinsä, että siitä tulee kaikkien, mutta ei kenenkään tehtävä. Olennaisen tärkeää on, että 

hyvinvoinnin edistämistyö on osana strategiaa, ja sen luonteva läpileikkaava paikka löytyy niin 

valiokunta- kuin lautakuntatyöskentelyssä sekä tietysti toiminnallisesta organisaatiosta sen eri osista. 

Samoin sille tulee määritellä tekijänsä muuttuvassa ympäristössä niin maakunnan, kuntien kuin muidenkin 

toimijoiden osalta. Sen vuoksi on tärkeää, että jo maakuntien valmisteluvaiheessa teema on riittävästi 

esillä. Erityisesti sen kriittisistä yhdyspinnoista varsinkin kuntakenttään on käytävä monipuolinen ja laaja 

suunnittelu- ja keskustelukierros sekä avoin vuoropuhelu eri osapuolten kanssa optimaalisten ja 

vaikuttavien toimintamuotojen ja roolituksen sekä hyvien käytäntöjen löytämiseksi. Alueemme vahvuus on 

ollut varsin kattava ja yhdenmukainen hyvinvointikertomukseen konkretisoituva yhteistyö. Se on tuonut 

hyvinvointityön näkyväksi ja konkreettiseksi kuntakentässä. Tuon työn opit ja kokemukset on syytä jalostaa 

maakunnan käyttöön. Toivottavaa on, että tuleva rahoitussysteemi tunnustaa erityisesti kuntien 

hyvinvointityön myös resurssien muodossa. Alustava hyvinvointityöhön jyvitetty kuntaosuus on lähinnä 

huono vitsi.   

 

Marjukka Manninen, muutosjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja soteuudistuksen valmistelu
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2.2.2 Aluekehittäminen 

Aluekehityksen päämääränä on aina alueen ihmisten hyvinvointi. Usein aluekehityksestä puhuttaessa 

päädytään tilanteisiin, jossa hyvinvointiin tähtäävät toimet näyttävät ristiriitaisilta. Taloudelliset arvot, 

viihtyvyysarvot, luontoarvot ja turvallisuusarvot joudutaan punnitsemaan aluekehitystoimia 

suunnitellessa hyvin tarkkaan. Johtavana teemana aluekehitystyössä on mahdollistaa alueemme 

elinkeinojen kasvu, ihmisten mahdollisuus tulla toimeen taloudellisesti ja mahdollisuus oppia uutta.  

 

Pohjois-Pohjanmaan mahdollisuudet kehittyä menestyvän, kansainvälistyvän yritystoiminnan maakunnassa 

ovat hyvät. Pohjois-Pohjanmaasta tekee vahvan kehittyvän maakunnan yrittäjyys, osaaminen ja nuoret.  

Kehittymiseen tarvitsemme yhteiskunnan rakenteita.  Korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja alueemme kunnat 

ovat valveutuneita ja vievät eteenpäin kehitystä. Kehitys luo ihmiselle monipuolista hyvinvointia. 

 

Maakuntamme aluekehitystä ohjaa maakuntaohjelma, jonka läpileikkaavina teemoina ovat nuoret, 

pohjoisuus, vetovoima ja digitalisaatio. Maakuntaohjelma on maakunnan strateginen kannanotto 

tulevaisuuden kehityskulkuun. Maakuntaohjelman läpileikkaaviin teemoihin liittyy jatkuvia, aluekehityksen 

kannalta tärkeitä kehityspolkuja. Kehityksen kannalta on usein tärkeää hakea kehittävää jännitettä 

erityisesti teemojen yhdistelystä. Sieltä usein löytyy uuden hyvinvoinnin siemen. 

 
Maakuntaohjelma sisältää kumppanuuslupauksen, jossa peruselementit ovat luottamus, sitoutuminen ja 

yhdessä tekeminen. Menestyvän ja kasvavan talouden lisäksi maakuntamme tarvitsee kannustusta 

kulttuurin vahvistamiseen, laadukkaan ympäristön ylläpitoon ja yleisen hyvinvoinnin lisäämiseen. 

Aluekehitystoimien suuntaaminen entistä selkeämmin pehmeisiin arvoihin voisi olla piristävä muutos 

nykyiseen selkeästi taantumakauden Euroopan unionin aluekehitysrahaston rahoitusohjelma-asiakirjoihin. 

Kun etenemme seuraavalle Euroopan unionin toimintajaksolle 2021–2026, on syytä huomioida 

taloudellisen koheesion lisäksi myös sosiaalinen koheesio entistä paremmin. 

Aluekehityksen perustana on aina alueen oma näkökulma. Paikallisten toimijoiden, kuntien ja järjestöjen 

rooli on merkittävä, kun paikkaperusteista, ohjelmallista kehitystoimintaa viedään eteenpäin. Vaikka 

pyrimme aina lopputulokseen laatiessamme rahoitusohjelmia, toteuttamissuunnitelmia, maakuntaohjelmia 

tai vaikkapa hyvinvointiohjelmia, niin tekoprosessit ovat lähes yhtä tärkeitä. Näissä asiakirjaprosesseissa eri 

tahot ja yksilöt voivat tuoda asiantuntijuutensa yhteisen päämärän hyväksi. 

 

Heikki Ojala, vs. kehitysjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan liitto 
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2.2.3 Alueidenkäytön suunnittelu  

Aluekäytön suunnittelun vaikuttavimmat hyvinvointia ja koettua hyvinvointia edistävät ratkaisut tehdään 

kunnissa. Kaupunkien (esim. Oulun kaupungin) arkkitehtuuriohjelmissa on tunnistettu asukkaiden 

hyvinvoinnin merkitys vetovoimaisen kaupungin ja sitä ympäröivien elinvoimaisten kylien ja maaseudun 

rakentajana. Hyvä ympäristö ja viihtyisät tilat kohtaamisille ja tapahtumille lisäävät terveyttä ja 

hyvinvointia. Äskettäin julkilausuttuja hyvinvointiin liittyviä kehittämisperiaatteita ovat esimerkiksi eri 

asuinalueiden tasapuolinen ja yhteisöllisyyttä arvostava kehittäminen, tavoite järjestää jokaiselle asukkaalle 

pääsy lähivihreään alle 300 metrin päässä kotoa ja myönteistä energiaa tuovia julkisia tiloja, pyörän 

nostamisen ensisijaiseksi kulkuneuvoksi keskusta-alueella tai eriytymisen vähentäminen ja 

hyvinvointierojen kaventaminen sekä osallisuuden, yhteisöllisyyden ja yhteistoiminnan vahvistaminen. 

(Salminen Marja 2017. Uudistuva kaupunki on asukkaiden, 11/2017.) 

Kuntien alueidenkäytön suunnittelun välineitä ovat yleis- ja asemakaavat. Parhaimmillaan kuntien yleis- ja 

asemakaavoilla luodaan asukkaille hyvää elinympäristöä ja elinkeinotoiminnalle uusia mahdollisuuksia. 

Miten sitten maakunnan liitto ja ELY-keskus voivat tukea kuntia asukkaiden hyvinvointia ja koettua 

hyvinvointia edistävässä fyysisen ympäristön suunnittelussa tai herätellä toisia kuntia huomioimaan 

hyvinvointi entistä tärkeämpänä näkökulmana?    

Maakunnan liitto voi nostaa hyvinvoinnin edistämisen keskusteluun parhaiten kuntakaavoitusta ohjaavien 

maakuntakaavan suunnittelumääräysten kautta. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaanhan maakuntakaava 

on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin 

toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Näkemyksiä maakuntakaavan suunnittelumääräysten ja 

etenkin yleiskaavojen suunnitteluratkaisujen suhteesta tuodaan esille viranomais- ja työneuvotteluissa 

sekä kuntakaavoja koskevissa lausunnoissa. Liikennejärjestelmäsuunnittelun ja maankäytön 

yhteensovittamisella voidaan ratkaista asumisen ja palvelujen sijoittuminen niin, että edistetään 

hyvinvointia lisäävää pyöräilyä ja kävelyä.  

ELY-keskuksen tehtävänä on puolestaan edistää maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaisesti kuntien 

maankäytön suunnittelua. Tämä tehtävä on korostunut entisestään 1.5.2017 voimaan tulleen MRL-

muutoksen myötä. Edistäminen tapahtuu esimerkiksi kunnan kanssa käytävässä lakisääteisessä 

kehittämiskeskustelussa, jossa on mukana ELY ja kunnan viranhaltijat sekä luottamushenkilöt. Tarvittaessa 

on kutsuttu mukaan muita keskeisiä tahoja. Vuosittain käytävissä kehittämiskeskusteluissa käydään 

jokaisessa kunnassa lävitse ELY-keskuksen ja ao. kunnan yleiset asiat (yleiskatsaus), kaavoitustilanne, 

ajankohtaiset yleis- ja asemakaavat sekä muut maankäytön suunnitelmat ja asiat, liikenneasiat (sekä kadut 

että yleiset tiet), rakentamistilanne kunnassa, ympäristönsuojelun ajankohtaiset asiat sekä ajankohtaiset 

lakimuutosasiat. Kuntakohtaisesti voi olla myös erityisteemoja. 

ELY-keskus edistää kuntien kaavoitusta ja samalla valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 

toteuttamista  sekä neuvottelemalla kuntien kanssa että antamalla lausuntoja ja kannanottoja. Niissä 

nousevat esille esimerkiksi virkistysalueiden riittävyys, viheralueverkostot, reitit, riittävät aluevaraukset ja 

eri toimintojen sijoittelu, kävelyyn ja pyöräilyyn kannustava ja mahdollistava yhdyskuntarakenne, 

turvallinen ja esteetön liikkumisympäristö, viihtyisä elinympäristö, kaupunki- ja kyläkuva, rakennusperinnön 

vaaliminen, terveellisyys (esim. tuulivoima- ja liikennemelu) ja puhdas vesi (pohjaveden turvaaminen). 

Yleiskaavoissa näitä otetaan huomioon laaja-alaisesti, asemakaavoissa tiettyjen kysymysten osalta. 
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Miten hyvinvoinnin edistäminen näkyy toimintaa ohjaavissa asiakirjoissa?  

Maakuntakaavoitusta ohjaavan Maakuntasuunnitelman 2040 strategisia painopisteitä ovat muiden muassa 

hyvinvointi-, terveys- ja sivistyserojen kaventaminen sekä edellytyksien luominen toimivalle, turvalliselle 

ja viihtyisälle elinympäristölle (Pohjois-Pohjanmaa Nuorten maakunta, Maakuntasuunnitelma 2040, 

Maakuntaohjelma 2014–2017). 

Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999), maankäyttö- ja rakennusasetus (895/1999) sekä valtakunnalliset 

alueidenkäyttötavoitteet ohjaavat ELY-keskuksen ja maakunnan liiton toimintaa, samoin 

ympäristöministeriön muut ohjeet ja YM:n sekä muiden ministeriöiden tai esim. Suomen 

ympäristökeskuksen (SYKE) valtakunnalliset oppaat. Tässä esimerkkejä ja linkkejä muutamiin hyvinvointia 

lisääviin oppaisiin:  

 Kaavoituksen avulla parempi liikuntaympäristö 

(http://www.liikuntakaavoitus.fi/kaytannossa/koulutusaineisto/opas),  

 Tulviin varautuminen rakentamisessa (https://helda.helsinki.fi/handle/10138/135189)  

 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu (http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/79057) 

 

Ajatuksia, toiveita ja ideoita tulevasta yhteistyöstä hyvinvoinnin edistämisessä 

Alueidenkäytön suunnittelu tulee tunnistaa sekä kunnissa että maakunnissa keskeiseksi tekijäksi 

hyvinvoinnin lisäämisessä maankäyttöratkaisujen näkökulmasta. Ilman yleis- ja asemakaavaa ei voi 

esimerkiksi rakentaa uutta asuinaluetta, päiväkotia tai kevyenliikenteen väylää keskustaan. Kaavoituksella 

jalkautetaan strategisia tavoitteita konkretiaan.  

ELY-keskuksen alueidenkäyttöryhmä on muun muassa kehittämiskeskustelujen kautta jatkuvassa 

vuorovaikutuksessa maakunnan kaikkien kuntien kanssa maankäytön suunnittelun osalta. Tulevaisuudessa 

tätä foorumia voisi hyödyntää myös hyvinvointiteemaan, mikä tehtäväkenttänä korostuu kunnan 

tulevissa tehtävissä maakuntauudistuksen myötä. ELYn alueidenkäytöllä on sekä nyt että tulevassa uudessa 

maakunnassa asiantuntija- ja kouluttajarooli, joita voisi laajentaa myös hyvinvointiteemaan. ELY on 

esimerkiksi järjestänyt yhdessä AVIn kanssa ympäristöterveydenhuolto kaavoituksessa -koulutuspäivän 

kuntien ympäristöterveydenhuollon ja kaavoituksen asiantuntijoille. Lisäksi yhteistyötä on tehty Oulun 

yliopiston arkkitehtuurin tiedekunnan ja muiden oppilaitosten kanssa (esim. Liikuntakaavoitus.fi-hanke). 

Hyvinvointiin liittyviä koulutuksia voisi järjestää muun muassa kuntien kaavoituksesta, rakentamisesta, 

ympäristöstä ja ympäristöterveydenhuollosta vastaaville. 

SYKE on jo vuosia kehittänyt valtakunnallisia indikaattoreita asumiselle ja rakentamiselle, mutta 

maankäyttöön liittyvien hyvinvoinnin indikaattoreiden osalta tarvittaisiin lisäksi 

haastattelu/kyselytuloksia. Tällä hetkellä valtakunnallisia indikaattoreita ei käytännössä juurikaan ole, 

vaikka niille olisi tarve, sillä mitattavien indikaattoreiden määritteleminen on vaikeaa. Maakunnan 

kannattaakin miettiä, onko kannattavaa tehdä omat, maakunnalliset indikaattorit tältä saralta vai 

odottaa/vaatia indikaattoreita SYKEltä, jolla on käytössään valtava määrä olevaa tilastotietoa aihealueelta 

(rakentaminen, ympäristö).  

Ympäristöministeriö on käynnistänyt helmikuussa 2018 lopussa maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 

kokonaisuudistuksen. Keskustelun pohjaksi laadituissa suuntaviivoissa (Ympäristöministeriö 8.11.2017) 

esitetään maakuntakaavasta luopumista. Maakunnan tasolla korostuisi suunnittelun strategisuus ja 

suunnittelu tulisi kohdentaa vain keskeisimpien maakunnallisten alueidenkäyttökysymysten linjaamiseen. 

Samalla tulisi oleellisesti keventää suunnittelua kuormittavaa informatiivista sisältöä. Ajantasainen tieto 

http://www.liikuntakaavoitus.fi/kaytannossa/koulutusaineisto/opas
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/135189
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/79057
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lakiuudistuksesta löytyy ympäristöministeriön nettisivuilta (http://www.ym.fi/mrluudistus). Mikäli MRL:n 

muutos toteutuu nyt luonnosteltujen suuntaviivojen mukaisesti, uusi maakunta voisi sisällyttää 

hyvinvoinnin edistämistä koskevat tavoitteet maakuntastrategiaan ja ottaa ne keskusteluun tarjotessaan 

kuntakaavoitusta edistävää asiantuntija-apua tai ajankohtaiskoulutusta sekä osallistumalla 

ennakolliseen viranomaisyhteistyöhön ja kaavoitustoimen kehittämishankkeisiin. Ratkaisevaa on, 

kirjataanko hyvinvoinnin edistäminen osaksi keskeisempiä maakunnallisia alueidenkäyttökysymyksiä. 

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistusta onkin syytä seurata tarkasti ja pyrkiä vaikuttamaan siihen, 

mikäli tulevien maakuntien alueidenkäytön asiantuntijoiden halutaan osaltaan ohjaavan hyvinvoinnin ja 

koetun hyvinvoinnin edistämistä kunnissa.  

 

Kirsti Reskalenko, maakunta-arkkitehti, Pohjois-Pohjanmaan liitto/ Aluesuunnittelu 

Elina Saine, alueidenkäytönasiantuntija, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus / Alueidenkäyttöryhmä 

Taina Törmikoski, alueidenkäyttöryhmän päällikkö, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus/ Alueidenkäyttöryhmä 
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2.2.4 Kasvupalvelut 

Monipuolinen elinkeinorakenne, kilpailukykyinen yritystoiminta sekä korkea työllisyys turvaavat 

kansalaisten toimeentuloa ja edistävät hyvinvointia. Yksilönäkökulmasta osallisuus työhön on merkittävä 

perusturvatekijä. Elinkeinojen menestystä ja mahdollisimman aktiivista työhön osallisuutta edistetään 

hallinnon eri tasoilla, toimijajoukko on moninainen ja toimenpiteitä on runsaasti. Julkiset työvoima- ja 

yrityspalvelut kuuluvat Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan, ja maamme Elinkeino-, liikenne ja 

ympäristökeskukset (ELY-keskus) ja Työ- ja elinkeinotoimistot (TE-toimisto) vastaavat toimeenpanosta eri 

alueilla. Yritys- ja työllisyyspalveluita ovat muiden muassa julkinen työnvälitys, työnhakijoiden osaamisen 

kehittäminen, rekrytointipalvelut sekä erilaiset tuet ja asiantuntijapalvelut yritysten liiketoiminnan 

kehittämiseen. 

Julkisesti rahoitettuja yritys- ja työllisyyspalveluja kutsutaan jatkossa kasvupalveluiksi ja ne kuuluvat uusien 

maakuntien vastuulle. Elinkeinojen ja työllisyyden kehittäminen on myös aluekehittämistoimien keskiössä, 

ja vastuu aluekehittämisestä siirtyy myös maakuntahallinnolle. Tuleva kasvupalvelumalli uudistaa 

erityisesti työllisyyspalveluja, jos muutosta vertaa nykyisiin valtion aluehallinnon yritys- ja 

työllisyyspalveluihin.   

Kasvupalvelu-uudistus kokoaa yhteen työnhakijoiden, työnantajien ja yritysten palvelut. Kasvupalveluilla 

tuetaan mm. maakunnan talouskehitystä, uuden työn ja uusien työpaikkojen syntymistä ja osaavan 

työvoiman saatavuutta. Kasvupalveluilla turvataan siten myös hyvinvointipalvelujen toimeenpanoa ja 

rahoitusta. Maakuntauudistus muuttaa olennaisesti palvelujen tuottamisen toimintatapoja ja hallintoa. 

Nykyisten ELY-keskusten ja TE-toimistojen palveluja ei siirretä sellaisinaan maakunnille, vaan palvelut 

uudistuvat, digitaalisuutta lisätään ja markkinoita hyödynnetään hankinnoissa aiempaan enemmän. 

Kuntien tehtävissä painottuvat sen sijaan elinvoimatehtävät.  

Jatkossa maakunnan organisaatiot luovat puitteet tiiviille yhteistyölle eri toimintojen välillä, kun henkilöstö 

toimii "saman katon" alla ja maakuntastrategian tavoitteita edistäen. Samaan organisaatioon kuuluminen ei 

kuitenkaan takaa heti palveluketjujen saumattomuutta. Muutosvaiheessa palvelujen väliset raja-aidat 

saattavat jopa korostua. Palvelujen ja eri työkulttuurien yhteensovittaminen vaatii aikansa. 

Maakuntauudistuksen mittavuus, nopea aikataulu ja palvelujen lukuisat yhdyspinnat voivat aiheuttaa 

palveluviiveitä ja saatavuusongelmia uudistuksen alussa. Uudistuksesta tarvitaankin selkokielistä ja 

monipuolista viestintää kansalaisille.  

Maakunnallisten kasvupalvelujen järjestäminen  

Maakunnat vastaavat jatkossa rekrytointi- ja osaamispalvelujen järjestämisestä, jotta työmarkkinat toimivat 

ja osaavaa työvoimaa on tarjolla työnantajille. Maakunta voi sopia järjestämisvastuuseen kuuluvien 

tehtävien hoidosta myös toisen maakunnan kanssa. Työllisyyden ja työllistymisen seurantatehtävät 

kuuluvat myös maakunnan tehtäviin. Lisäksi maakunnat voivat myöntää myös kasvupalvelurahoitusta. 

Maakunta voi järjestää kasvupalveluja yritystoiminnan, yrittäjyyden sekä kansainvälistymisen edistämiseksi 

sekä palveluja, jotka luovat edellytyksiä innovaatioiden kehittämiselle.  

Kansalliset yritysten kansainvälistymispalvelut sekä teknologia- ja innovaatiorahoittaminen koottiin vuoden 

2018 alusta alkaen Business Finlandin alaisuuteen.   

 

Maakunnallisten kasvupalvelujen tuottaminen 

Järjestäjä- ja tuottajatehtävät on eriytettävä uusissa maakunnissa. Maakunnilla on harkintavalta oman ja 

ulkoisen palvelutuotannon välillä. Palvelujen tuottajien kenttä muodostuu siten laajaksi. Kasvupalveluja 
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tulevat tuottamaan niin julkiset toimijat kuin yritykset ja kolmas sektori. Yritysten ja kolmannen sektorin 

merkitys palvelutuottajina laajenee nykyisestä. Kunnat voivat olla palvelutuottajina kilpailullisin ehdoin ja 

omistamiensa yhtiöiden kautta. Markkinapuutetilanteissa maakunnat tuottavat palvelut itse. Maakunta 

päättää maakunnallisten kasvupalvelujen tuottajat ja tekee hankintasopimukset. Maakunnan on 

yhtiöitettävä toimintansa, jos se tuottaa itse kasvupalveluja kilpailutilanteessa markkinoilla.  

Asiakkaalle uudistus on merkittävä, sillä valinnanvapaus tullee koskemaan myös kasvupalveluita. 

Tavoitteena on, että palvelut ovat helposti saatavilla ja niitä on riittävästi. Kasvupalveluja tarjotaan 

erilaisissa fyysisissä palvelupisteissä ja myös digitaalisesti. Maakuntien toiminnan rahoitus on 

yleiskatteellista. Poliittisesti valitut luottamushenkilöt tekevät linjaukset ja päätökset määrärahojen 

suuntaamisesta. 

Monialainen yhteistyö tukemassa kokonaisvaltaista hyvinvointia 

Osa kasvupalveluista suunnataan monialaisia työllistymispalveluja tarvitseville asiakkaille. Tässä 

asiakasryhmässä poikkihallinnollisen ja monialaisen yhteistyön lujittaminen, eri ammattiryhmien osaamisen 

vahvistaminen sekä hyvinvointia edistävän toimintaympäristön luominen ovat keskeisiä periaatteita. 

Maakunta- ja sote- uudistus luovat hyvät edellytykset monialaiselle yhdessä tekemiselle.   

Monialaisen yhteispalvelun toimintamallia (TYP) on harjoitettu Pohjois-Pohjanmaalla jo useamman vuoden 

ajan sopimusperusteisesti. Maakuntauudistuksessa tämä kuntien, TE-toimiston ja Kelan monialainen 

sopimusperusteinen yhteistyö päättyy, ja vastuu palveluista siirtyy kunnilta maakunnille. Monialaisiin 

palvelutarpeisiin vastaaminen edellyttää maakunnan kasvu- ja sote-palvelujen sekä Kelan palvelujen 

yhteensovittamista jatkossakin. Heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen esteet liittyvät 

usein fyysiseen, henkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin sekä kykyyn selvitä arjen vaatimuksista. Monialaista 

yhteistyötä tarvitaan näiden esteiden poistamiseksi, jotta asiakas työllistyy.   

Jokaisen työttömän elämäntilanne on ainutlaatuinen ja erilainen. Siksi on tärkeää, että yhteistyössä tarjotut 

palvelut ovat aidosti yksilöllisiä, asiakaslähtöisiä ja monipuolisia. Vaikeasti työllistyvien palvelut koostuvat 

usein pitkäkestoisista palveluketjuista, jotka voivat sisältää terveyspalveluja, sosiaalipalveluja, 

kuntoutusta, koulutusta ja työllistämistä. Erityisen tärkeää on varmistaa asiakkaan siirtyminen palvelusta 

toiseen, ettei tapahtuisi palveluista putoamisia. Työllistymistä edistäviä palveluja on tehokasta tarjota vasta 

silloin, kun asiakkaan terveydentila ja/tai toimintakyky mahdollistaa työllistymisen tai työllistymistä 

edistävän kouluttautumisen.  

Tulevassa maakunnassa yhtenä vaihtoehtona näiden palvelujen organisoinnissa on kasvupalvelujen ja 

kuntoutumisen palvelujen kokoaminen yhteen, esimerkiksi työkunnon selvitys- tai osaamiskeskukseen. 

Keskukseen voisi sijoittaa terveydenhuollon, sosiaalityön, koulutuksen ja työelämän asiantuntijoita ja he 

ohjaisivat asiakkaita ammatin tai koulutuksen valinnassa, kun asiakkaalla olisi edellytykset hakeutua 

koulutukseen tai työhön. Lisäksi palvelussa olisi myös Kelan edustus sekä muita tarvittavia asiantuntijoita.  

Maakuntien kasvupalvelut suhteessa kuntien elinvoimatehtäviin  

Kasvupalvelu-uudistus ei siirrä kuntien elinvoimatehtäviä tuleville maakunnille. Maakunnat vastaavat 

maakunnallisista kasvupalveluista ja kunnat hoitavat yleisen toimivaltansa puitteissa kunnallisia 

elinvoimapalveluitaan. Monet kunnat ovat järjestäneet omia työllisyyspalveluita ja tarjonneet mm. 

palkkatuettua työtä ja työkokeilupaikkoja työttömille, vaikka lakisääteisiä velvollisuuksia ei kunnilla olekaan. 

Kasvupalveluja koskeva lakiluonnos sisältää velvoitteen sovittaa yhteen maakunnan ja kunnan toiminnot 

yritystoimintaan ja työllisyyteen liittyvissä tehtävissä. Maakunnat ja kunnat voivat sopia palvelujensa 

yhteensovittamisesta ns. allianssisopimuksilla. Yritykset tai kolmas sektori voivat toimia kolmantena 

kumppanina. Allianssiin voidaan liittää mukaan myös maakuntien sote-palveluja ja kuntien hyvinvointi- ja 
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terveyspalveluja. Allianssien muodostaminen ei edellytä kaikkien kuntien osallistumista – allianssi 

muodostuu halukkaiden kuntien kanssa. Maakunta voi tehdä useita allianssisopimuksia. 

Kasvupalveluallianssi on palvelujärjestäjän/järjestäjien ja ulkoisten tuottajien yhteistoimintamalli. 

Palvelunäkökulmasta tavoitteena on luoda kokonaisuuksia, joihin sisältyy maakunnan ja/tai kunnan omaa 

tuotantoa sekä allianssiin kuuluvien palveluntuottajien tuotantoa tai näiden yhdistelmiä. Asiakkaan 

näkökulmasta palvelukokemus tulisi olla mahdollisimman yhtenäinen siten, että palveluketjut ovat 

katkeamattomia ja palvelut limittyvät luontevasti toisiinsa.  

Maakunta päättää itsehallintonsa ja sopimusvapautensa nojalla allianssimallin hyödyntämisestä 

hankinnoissaan. Allianssimallilla ei voida muuttaa kasvupalveluiden järjestämistä ja tuottamista koskevia 

säännöksiä. Maakunnissa ei voida sopia maakunnan järjestämisvastuun siirtämisestä kunnille tai julkisten 

hallintotehtävien antamisesta yksityisille palveluntuottajille. Allianssien organisoitumisesta tai yhteistyön 

laajuudesta sovitaan maakunnissa.  

Odotuksia tietojohtamisen tehostamiseen 

Kasvupalvelujen alueellisessa suunnittelussa ja toimeenpanossa tarvitaan laajaa tietoa väestön 

elinolosuhteista ja voinnista (sekä hyvinvoinnista että pahoinvoinnista) palvelujen monitoimijaisen 

kehittämisen ja resurssien oikean kohdentamisen pohjaksi. Hyvinvointi tai hyvinvoinnin kokeminen voivat 

olla yksi käsitteellinen teemakokonaisuus pohdittaessa tulevan maakunnan kehitysseurantaa ja 

ennakointia. Parhaimmillaan elinkeinojen, yritystoiminnan, työllisyyden ja hyvinvoinnin seuranta on 

säännöllistä, moniäänistä, käytännönläheistä ja tuottavaa yhteistoimintaa, johon kaikki osalliset ovat 

aktiivisesti sitoutuneet. Maakunnallinen erityisasiantuntemus on saatava mukaan rikastamaan yhteistä 

kokonaisnäkemystä. Oleellista on organisoida aktiiviset toimijat verkostomaisesti. Tuotettavat näkemykset 

on jalostettava helposti ymmärrettävään ja mielellään sähköiseen muotoon, jotta niitä käytetään 

systemaattisesti suunnittelussa, johtamisessa ja päätöksenteossa.  

Tiedolla johtaminen mahdollistaa sen, että erilaiset näkökulmat, vaihtoehdot ja riittävä informaatio otetaan 

johtamisessa ja päätöksenteossa huomioon. Tiedolla johtaminen edellyttää, että ilmiötä kuvaavat faktat 

ovat päätöksenteon tukena. Saumattomat palveluketjut ja asiakasprosessit edellyttävät yhteisesti 

käytettävissä olevaa tietoa. Tiedolla johtamista voidaan tukea maakunnissa ja kunnissa luomalla sellaisia 

prosesseja, jossa eri toimijat yhdessä kokoavat tietoa ja jalostavat sitä päätöksentekoprosessia varten. 

Hyvinvointikertomuksella on olennainen rooli tässä työssä. 

 

Jarkko Pietilä, asiantuntija, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 

Maire Mäki, johtaja, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 

Marita Rimpeläinen, palvelujohtaja, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 
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2.2.5 Maatalous, maaseudun kehittäminen ja lomituspalvelut 

Hyvinvoinnin edistäminen tehtäväalueella 

Maaseutupalveluiden sekä lomituspalveluiden tehtäväkenttien toimintaympäristö on moninainen. Yhteistä 

tehtäväalueille on maakunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen ja monipuolisen elinkeinoelämän 

mahdollistaminen. Pohjois-Pohjanmaa on vaihtuvien luonnonolojen ja monipuolisen väestörakenteen 

maakunta, jossa perinteisen maatalouden merkitys maaseutualueiden elinvoimaisuuteen ja 

monipuolisuuteen on suuri. Vahvojen peruselinkeinojen lisäksi uusia yritystoiminnan mahdollisuuksia 

etsitään ja luodaan alueen luonnon, elinvoimaisuuden ja palveluiden kehittämisen kautta.   

Maaseutuasioiden hallinnointia hoidetaan sekä kuntien yhteistoiminta-alueilla että ELY-keskuksessa ja 

jatkossa siis maakunnassa. Kuntien yta-alueiden pääasiallisena tehtäväalueena on viljelijätukien käsittely. 

ELY-keskus tekee ympäristö- ja luomusopimuksia, käsittelee erityistukiasioita, valvoo viljelijätukien ehtojen 

noudattamista, rahoittaa maa- ja puutarhatalouden investointeja ja omistajanvaihdoksia, rahoittaa 

maaseudun yritystoimintaa ja maaseudun kehittämishankkeita sekä edistää alkutuotannon 

elintarviketurvallisuutta. Erityispiirteenä maaseutuohjelman toteuttamisessa ovat paikalliset Leader-

ryhmät, joiden tehtävänä on EU-säädösten perusteella laatia paikallinen maaseudun kehittämisstrategia ja 

vastata sen toteuttamisesta. Paikallisessa kehittämistyössä painopisteinä ovat mm. paikalliset palvelut, 

asuminen ja kulttuuri. ELYn ja kuntien maaseutupalveluiden työn kautta vuosittain Pohjois-Pohjanmaalle 

tuleva rahamäärä on noin 230 miljoonaa euroa, mikä kertoo, että toiminnalla on erittäin merkittäviä 

taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia sekä yksittäisille yrityksille että koko yhteiskunnalle. 

Lomituspalveluiden tarkoituksena on turvata maatalousyrittäjien ja turkistarhojen keskeytymätön toiminta 

yrittäjien loman aikana ja turvata sijaisavun saanti sairauden tai tapaturman sattuessa. Lomituspalveluiden 

merkitys maataloudelle, sen edelleen kehittämiselle ja säilyttämiselle on suuri. Palvelu on ainutlaatuinen 

maailmassa tässä muodossa. Palvelun tasapuolinen turvaaminen myös tulevaisuudessa koko maakunnan 

alueella on haastava. Tilat vähenevät, tilakoot kasvavat ja välimatkat pitenevät ja nämä tulee huomioida 

palvelun organisoinnissa. Lomituspalvelut ovat tärkeä osa yrittäjien sosiaaliturvaa ja sillä on merkittävä 

työllistävä vaikutus.  

Maaseututehtävien asiakaskunta ja sidosryhmäverkostot ovat hyvin laajat. Maatalouden ja maaseudun 

kehittämisen sekä maataloustuotannon asiakkaita ovat muun muassa viljelijät, maaseudun yrittäjät, 

maaseudun kehittäjät, Leader-toimintaryhmät, maaseudun asukkaat, maanomistajat, kuolinpesät, 

harraste-eläinten pitäjät, pakkaamot, maahantuojat, kauppaliikkeet, järjestöt, yhdistykset, eri toimijat, 

oppilaitokset, kehittäjäorganisaatiot, tutkimuslaitokset, kunnat ja muut viranomaiset.  Sidosryhmistä 

tärkeimpiä ovat muut viranomaiset, MMM, Maaseutuvirasto, Evira, Tukes, kunnat, AVI, YM, MELA, 

Metsäkeskus, muut metsäalan organisaatiot, Maanmittauslaitos, pankit ja rahoituslaitokset, ulosotto-

viranomaiset, tuotantopanoksia tuottava teollisuus ja kauppa, jalostava teollisuus, TE-toimisto, 

tutkimuslaitokset: LUKE, SYKE, GTK, keskusliitot, paliskunnat, petoasiamiehet, puolustusvoimat, 

etujärjestöt: MTK, luonnonsuojeluorganisaatiot sekä maakuntien ja naapurimaiden viranomaiset.      

Miten hyvinvoinnin edistäminen näkyy toiminnassanne ja sitä ohjaavissa asiakirjoissa? 

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 eli maaseutuohjelma sekä alueelliset 

maaseutuohjelmat ovat keskeisin väline maatalouden uudistamisessa ja maaseudun kehittämisessä. 

Maaseutuohjelman avulla tähdätään elinvoimaisen maaseudun säilymiseen, ympäristön tilan 

paranemiseen ja uusiutuvien luonnonvarojen kestävään käyttöön. Näillä kaikilla tavoitteilla on hyvinvointia 
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edistäviä vaikutuksia. Pohjois-Pohjanmaan maaseutua kehitetään Manner-Suomen maaseudun 

kehittämisohjelmien toimenpiteillä.  

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman kolme strategista painopistettä vuosille 2014–2020 ovat: 

 Edistetään biotaloutta ja sen osana maataloutta harjoitetaan taloudellisesti, sosiaalisesti ja 

ekologisesti kestävällä ja eettisesti hyväksyttävällä tavalla. 

 Monipuolistetaan maaseudun elinkeinoja ja parannetaan työllisyyttä kehittämällä yritysten 

kilpailukykyä, uutta yrittäjyyttä ja yritysten verkostoitumista. 

 Lisätään maaseudun elinvoimaa ja elämänlaatua. 

Kehittämisohjelman tavoitteet ovat seuraavat: 

 Osaaminen, tiedonvälitys, innovaatiot ja yhteistyö maaseudulla lisääntyvät 

 Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen ilmastonmuutokseen tehostuvat 

 Luonnon monimuotoisuus lisääntyy, vesistöjen tila ja maatalouskäytössä olevan maaperän tila 

paranevat 

 Maaseudun yritystoiminta monipuolistuu ja työllisyys, palvelut sekä vaikuttamisen mahdollisuudet 

paranevat 

 Maataloustuotannon kilpailukyky vahvistuu 

 Maaseutuyritykset vastaavat kuluttajien kysyntään ja arvostuksiin tuottamalla laadukasta ruokaa ja 

parantamalla eläinten hyvinvointia. 

 

Onko edellä kuvatuissa asioissa kehittämistarpeita? Jos on, millaisia? 

Maaseutupalveluiden ja lomituspalveluiden rooli hyvinvoinnin edistämisessä on tärkeä. Toiminnan 

vaikuttavuuden parantamisessa olisi hyvä huomioida muiden maakunnan toimintojen antamat 

mahdollisuudet vahvistaa edellä mainittuja toimia. Tavoitteiden osalta tulisi miettiä, miten niitä voitaisiin 

mahdollisesti yhdistää ja millä tavoin eri sektorit voisivat niitä toimillaan tukea.  

Ajatuksia, toiveita ja ideoita tulevasta yhteistyöstä hyvinvoinnin edistämisessä?  

Maakunnan eri sektoreiden välinen yhteistyö tulisi olla säännöllistä ja se voitaisiin organisoida esimerkiksi 

osaksi hyvinvointikertomuksen laadintaa. Eri toimilla on niin suoria kuin välillisiä vaikutuksia tavoitteiden 

saavuttamisessa ja se tulisi huomioida prosessissa. Maakunta voisi asettaa sekä yhteisiä että 

sektorikohtaisia tavoitteita hyvinvoinnille. Tärkeää on tiedostaa kaikkien toimintojen vastuu hyvinvoinnin 

edistämisessä. 

 

Timo Lehtiniemi, yksikön päällikkö, Maaseutu ja energia -yksikkö, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 
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2.2.5 Kotoutumista edistävät palvelut 

Kotoutuminen on prosessi, joka kattaa kaikki elämän osa-alueet ja -vaiheet vauvasta vaariin. Ei ole 

olemassa vain yhtä tahoa, joka koko prosessista vastaisi, vaan kotoutumista tukevia palveluita järjestää 

laaja joukko toimijoita. Kotoutumislain mukaisesti päävastuu on tällä hetkellä kunnilla. Työikäisten ja -

kykyisten kohdalla TE-toimiston rooli nousee kunnan rinnalle. Käytännössä kotoutumisesta ja samalla 

hyvinvoinnin edistämisestä vastataan kaikkialla: päiväkodissa ja koulussa, oppilaitoksissa, harrastuksissa, 

seurakunnissa, vapaaehtoistyön kautta, asumisessa jne. 

Kotouttaminen on luonteeltaan ennaltaehkäisevää työtä, jonka tavoitteena on tukea yksilöä saavuttamaan 

yhdenvertaiset mahdollisuudet toimia yhteiskunnassa. Kun toimijoita on paljon, palveluiden todellista 

määrää, kattavuutta ja tasoa on vaikea arvioida. Kotoutujat lähtevät liikkeelle hyvin erilaisista 

lähtökohdista, ja siten kotoutumista edistävien toimenpiteiden vaikuttavuuden mittaaminenkin on vaikeaa. 

Osan kohdalla on onnistuttu vasta, kun korkeasti koulutettu tohtori pääsee ammatillisesti arvostettuun 

asemaan Suomessa. Toisen kohdalla taas lasten läksyissä auttamisen sujuminen ja vaikkapa oma tunne 

kuulumisesta suomalaiseen yhteiskuntaan on onnistumisen mittari. 

Tulevalla maakunnalla tulee olemaan yleis- ja yhteensovittamisvastuu kotouttamisesta maakunnan 

tasolla. Maakunta siten vastaa, että sen omat kotoutumispalvelut vastaavat olemassa olevaan tarpeeseen 

ja että muiden toimijoiden kotoutumispalvelut yhdessä maakunnan palveluiden kanssa rakentavat 

kokonaisuuden, joka tukee kotoutumista tarkoituksenmukaisella tavalla. Haaste on melkoinen. Kunnat ovat 

edelleen vastuussa kotoutumisen edistämisestä omien palveluidensa avulla. 

Maakuntaan siirtyy nykyisin TE-toimistossa tehtävä kotouttamistyö sekä kuntien sosiaalitoimessa tehtävää 

työtä. Siirtyvän työnkin määrittely itsessään on vaikeaa: Mitkä kaikki kotoutumista tukevat toimenpiteet 

ovat de facto sosiaalityön tehtävää ja mitkä kuntien muiden ammattilaisten tehtävää? Huomioitava on, että 

suurin osa maahanmuuttajista tarvitsee vain ns. peruspalveluita. Raskaampia sote-puolen palveluita 

tarvitsee vain pieni joukko. Siten kotouttaminen kokonaisuutena ei ole sote-kysymys. Tämän maakunnan ja 

kuntien välisen työnjaon linjaaminen tulee olemaan haastavaa ja sillä, miten työnjaon onnistuneessa 

toimeenpanossa onnistutaan, tulee olemaan merkittävät vaikutukset alueen maahanmuuttajien 

palveluihin. Maakunnan ja kuntien on molempien onnistuttava omassa kotouttamistehtävässään, muiden 

toimijoiden tukemina.  

Maahanmuuton ennakoinnin haasteellisuus vaikeuttaa resursoinnin ja palveluiden tuottamista nyt ja 

tulevaisuudessa. Pohjois-Pohjanmaalla maahanmuuton trendi on ollut tasaisessa nousussa, mutta 

määrällisesti maahanmuuttajia on vielä suhteellisen vähän. Maahanmuuttomäärien vaihtelevuus vuosittain 

ja paikkakunnittain haastaa palveluiden järjestämistä. Muuttajien keskittyminen kaupunkiseuduille luo 

paineita niiden hyvinvoinnin edistämistyöhön. Toisaalta erityisesti Oulussa valtaosa maahanmuuttajista on 

työn ja opiskelun vuoksi muuttaneita erityispiirteenä yliopistoon ja ammattikorkeakouluun liittyvä 

kansainvälisyys. Vaikka kyseisen ryhmän palveluiden tarve on melko vähäistä, alueen intressinä on tukea 

heidän alueelle kiinnittymistään. 

Kotouttamispalveluihin liittyvä kehittämistyö on leimallisesti hankkeiden varassa. Perusresursointi on 

pääasiallisesti niukkaa, jolloin perustyön ohessa ei ole voitu kehittämistä tehdä. Maakuntaan siirryttäessä 

onkin huolehdittava, että olemassa olevat resurssit säilyvät jatkossakin. Supistamisen sijaan paine on lisätä 

resursseja maahanmuuttajien määrän kasvun myötä. Säästöä ja tehokkuutta syntyy yhtenäisistä 

prosesseista ja siitä, että kokeneempien kotouttamistyötä osaavien sosiaalipuolen ammattilaisten 

resursseja on hyödynnettävissä kattavammin maakunnan alueella. Merkittävässä roolissa on myös se, 

miten onnistutaan säilyttämään ne olemassa olevat mallit, jotka on todettu hyviksi ja toimiviksi.  
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Laki kotoutumisen edistämisestä nimeää palveluita, joita maakunnissa on oltava tarpeen mukaisesti 

saatavilla ja joitakin ryhmiä, joille ainakin erityisiä palveluita tarjotaan. Tämä minimipalvelutaso on 

kuitenkin riittämätön, jos halutaan paitsi palvella koko heterogeenistä maahanmuuttajajoukkoa, niin myös 

hyödyntää heissä olevaa potentiaalia alueen kehityksessä. Erityisesti työn ja opiskelun vuoksi muuttaneisiin 

tulisi panostaa nykyistä enemmän, jotta heidän kiinnittymisensä alueelle varmistetaan ja jotta heillä on 

mahdollisuus jatkaa asumista siinäkin tilanteessa, että alkuperäinen työsuhde ei jatku tai opiskelut saadaan 

päätökseen. Maahanmuutto on elinvoima-asia. Maahanmuuttajat ovat kantaväestön tapaan osa väestöä, 

jota ikääntyvässä maassa tarvitaan niin työmarkkinoille kuin kuluttajiksikin. Kun haetaan alueelle kasvua ja 

kansainvälisyyttä, on keskeistä paitsi saada yrityksiin uusia ideoita, niin tuoda mukaan myös 

kohdemarkkinoiden tuntemusta ja mahdollisesti valmiita verkostojakin. Tätä osaamista maahanmuuttajat 

tuovat luontaisesti, ja eri taustoista lähtöisin olevien ihmisten kanssa toimiminen lisää samalla 

kantaväestön valmiuksia toimia erilaisilla markkinoilla. 

Yksi keskeinen asia hyvinvoinnille on ihmisten mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa. Kotouttamisessa tämä 

on erityisen haasteellista paitsi asiakkaiden tietämyksen järjestelmästä ollessa rajallinen, niin myös siksi, 

että palveluita tuotetaan niin monen eri toimijan toimesta. Haasteista huolimatta maahanmuuttajien omia 

näkemyksiä tulee kuulla yhä enemmän palveluita suunniteltaessa. 

Erityisen huomion niin maahanmuuttajien kuin kantaväestönkin hyvinvoinnin näkökulmasta ansaitsevat 

hyvät väestösuhteet. Aiheeseen tulee kiinnittää huomioita kaikkien toimijoiden toimesta, kaikilla tasoilla. 

Käytännössä tämä vaatii sitä, että me kohtaamme arkielämässä erilaisia ihmisiä erilaisissa tehtävissä ja 

rooleissa, ei pelkästään tietyn ryhmän edustajina. Kohtaamisilla voidaan vaikuttaa siihen, että ihmiset 

peilaavat ajatuksiaan todellisten ihmisten kautta sen sijaan, että näkemykset perustuisivat kuulopuheisiin 

tai olettamuksiin. 

 

Hanna Määttä, ryhmäpäällikkö, Työelämä- ja kotouttamispalvelut -ryhmä, Osaaminen ja työelämä -

yksikkö, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Tekstiä on valmisteltu yhdessä kuntien edustajien kanssa.  



   

 

43 

2.2.6 Pelastustoimi ja varautuminen 

Miten näette hyvinvoinnin edistämisen kytkeytyvän omaan tehtävänalaanne?  

Turvallisuus liittyy keskeisesti ihmisen hyvinvointiin. Turvallisuutta tai ainakin sen tunnetta tarvitsevat 

kaikenikäiset.  

Paloturvallisuuden näkökulmasta ihminen on itse turvallisuutensa valtias valtaosan elämästään. 

Ulkopuoliset määrittelevät turvallisuuden toteutumisen lähinnä lapsuuden ja nuoruuden alkuvaiheessa ja 

vanhuuden loppuvaiheessa sekä hetkittäin sairauksien ja vammojen ja niistä toipumisen aikana. Tulipalot, 

tapaturmat ja monet muut onnettomuudet tapahtuvat yleisimmin ihmisen toiminnan seurauksena. 

Ihmisellä itsellään on hyvin usein valta päättää itse, tapahtuuko onnettomuus vai ei. Kyse on ennen kaikkea 

turvallisuusasenteista. 

Köyhyys tai vähäosaisuus ei sellaisenaan estä paloturvallisuuden toteutumista ihmisen elinympäristössä. 

Asuinrakennuksen on oltava turvallinen sekä omistajalleen että vuokralaiselle. Palovaarallisia päiväkoteja, 

oppilaitoksia, työpaikkatiloja, vanhainkoteja jne. ei saa rakentaa. Asukkaan hankittavaksi säädetyt 

paloturvalaitteet ovat niin vähäisiä ja edullisia, että köyhyys ei ole este niiden hankinnalle. Yleisimpien 

tulipalojen ehkäisy on mahdollista niin rikkaan kuin köyhänkin kotona.  

Pelastuslaitos edistää turvallisuuden ja hyvinvoinnin toteutumista mm. 

 Turvallisuusviestinnällä (valistus, neuvonta, koulutus), jonka tavoitteena on tukea omatoimista 

onnettomuuksien ehkäisyä, onnettomuuksiin ja poikkeustilanteisiin varautumista ja onnettomuus- 

tai vaaratilanteiden edellyttämää toimintaa. Turvallisuusviestinnän erityisenä kohderyhmänä ovat 

olleet mm. esikouluikäiset, koululaisista 4- ja 8-luokat, itsenäisesti asuvat ikääntyneet, hoito- ja 

huoltolaitosten henkilöstö sekä erityisryhmien asumisturvallisuuteen liittyvät henkilöt/henkilöstö. 

Turvallisuusopetusta ja neuvontaa tarjotaan toki muillekin henkilöryhmille. 

 Palotarkastuksilla, joilla valvotaan paloturvallisuuden toteutumista kiinteistöissä ja tuetaan 

kiinteistöjen omistajia, haltijoita ja toiminnanharjoittajia palo- ja henkilöturvallisuuden ylläpidossa. 

Valvontakohteet sekä valvonnan toistuvuus ja toteutustapa määritetään vuosittain laadittavassa 

valvontasuunnitelmassa.  

 Pelastustoiminnalla, joka tuo kiireellisen avun tilanteeseen, jossa omat voimavarat eivät riitä 

onnettomuus- tai vaaratilanteen torjumiseen. 

 Ensihoitopalvelulla ja sitä tukevalla ensivastetoiminnalla, joka on tarpeen esim. äkillisesti 

sairastuneen tai tapaturmaan joutuneen auttamiseksi. Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalvelua 

yhteistyössä PPSHP:n kanssa. Toimintaa määrittävinä asiakirjoina ovat mm. PPSHP:n kanssa laadittu 

ensihoitosopimus ja PPSHP:n laatima ensihoidon palvelutasopäätös.    
 

Miten hyvinvoinnin edistäminen näkyy toimintaanne ohjaavissa asiakirjoissa?  

Hyvinvoinnin edistäminen ei sisälly sellaisenaan pelastustoimea ohjaavien asiakirjojen sisältöön. 

Pelastustoimi kuitenkin tuottaa pelastustoimen palvelutasopäätöksen mukaisia kiireellisiä 

turvallisuuspalveluita ja tukee omatoimista onnettomuuksien ehkäisyä ja onnettomuuksiin varautumista. 

Henkilön tai yhteisön kokemus siitä, että onnettomuusuhkien kanssa selviytyy ja hädän tullen saa apua, 

liittyy keskeisesti hyvinvoinnin tarpeisiin. 
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Toiveet ja ideat hyvinvoinnin edistämisen yhteistyölle ja maakunnallisen hyvinvointikertomuksen 

valmistelulle 

Hyvinvoinnin edistämiseen liittyvässä valmistelussa on hyvä huomioida väestön ikääntyminen ja erilaiset 

sosioekonomiset ongelmat, jotka nakertavat paloturvallisuutta. Tämä on havaittavissa erityisesti tuetussa 

asumisessa, jossa ikääntynyt asuu omassa kodissaan kotiin tuotavien palvelujen turvin, mutta asukkaan 

toimintakyky ei riitä pelastautumiseen tulipalotilanteesta. Palovaroittimet eivät auta, jos asukas ei kykene 

pelastautumaan. Turvaranneke ei auta, jos apu tulee liian myöhään. Edellä kuvattu koskee usein myös 

kehitysvammaista ja päihdehuollon asiakasta sekä jossain määrin myös omaishoitoa ja perhehoitoa. 

Hoidettavien kyky pelastautua ja omaishoitajan tai toiminnanharjoittajan kyky pelastaa eivät aina ole 

tasapainossa.  

Asumisen turvallisuus voi vaarantua myös, jos perhe ei huolehdi jäsentensä turvallisuudesta tai yksilö ei 

välitä omasta turvallisuudestaan. Taustalla on usein monta tekijää, kuten sosiaalisia ongelmia, 

mielenterveysongelmia, syrjäytymisestä ja päihteistä aiheutuvaa elämän hallinnan pettämistä, jotka 

johtavat pahimmillaan vakavaan asumisturvallisuuden heikkenemiseen. Nämä tekijät tulevat 

pelastustoimen tietoon usein vasta tulipalon yhteydessä tai esimerkiksi poliisin tai ensihoidon tekemästä 

asumisturvallisuus-ilmoituksesta.  

Erityisryhmien asumisturvallisuus edellyttää usein moniammatillista yhteistyötä, jossa on hyvä olla mukana 

ko. palveluihin liittyvät päätöksentekijät, palvelujen tuottajat, asiakkuuksien edustajat sekä pelastuslaitos. 

On tärkeää sopia malli, jolla asumisturvallisuuden arviointia tehdään ja miettiä vaihtoehdot ja 

toimintaprosessi, jos asumisturvallisuus ei vastaa asukkaan pelastautumiskykyä. Vuoropuheluun on hyvä 

liittää myös rakennusvalvonta, rakennuttajia, rakennusliikkeitä ja vuokrataloyhtiöitä, koska väestön 

ikääntyminen edellyttää mm. rakennusten palotekniikkaan panostamista. Ikääntyvälle väestölle tulisi olla 

tarjolla korkeammalla suojaustasolla varustettuja asuinrakennuksia, joihin mm. kotihoitoa ja -palveluja 

voidaan tarjota huomattavasti pitempään kuin tavanomaiseen vai palovaroittimilla varustettuun asuntoon. 

Asumisen paloturvallisuutta arvioitaessa on hyvä kiinnittää huomiota myös kotitapaturmien ehkäisyyn. 

Maakunnan hyvinvointisuunnitelman valmisteluun on hyvä liittää myös sisäisen turvallisuuden strategian 

(SM:n julkaisu 15/2017) tavoitteita, joista yksi on yksilöiden, perheiden ja yhteiskunnan kriisinsietokyvyn 

edistäminen. Tavoitteen mukaan yhteiskunnan jäsenet kestävät erilaisia arjen häiriötilanteita ilman, että 

häiriötilanteen koetaan nopeasti merkittävänä hyvinvoinnin laskuna. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää 

mm. yksilöiden ja yhteisöjen turvallisuusosaamisen edistämistä ja kannustamista omatoimiseen 

varautumiseen arjen häiriötilanteiden varalta. 

 

Tomi Honkakunnas, riskienhallintapäällikkö, Oulu-Koillismaan pelastuslaitos 
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2.2.7 Ympäristöterveydenhuolto 

Hyvinvoinnin edistäminen tehtävänalallanne  

Ympäristöterveysasiat ympäröivät ihmisiä arjessa joka hetki ilmana, jota hengitetään sisällä ja ulkona, 

ruokana jota syödään, vetenä jota juodaan tai jossa uidaan, meluna ja pölynä ja palveluiden 

terveysvaikutuksina. Hyvinvoinnin edistäminen kytkeytyy siis ympäristöterveydenhuollon tehtävänalaan 

tiiviisti, ja se on tehokkainta toteuttaa usean sektorin yhteistyöllä. Merkittäviä ympäristöterveydenhuollon 

yhteistyökumppaneita ovat sosiaali- ja terveydenhuolto, rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu, 

maankäytön suunnittelu, pelastuslaitos, raaka- ja talousvesiä käsittelevät laitokset, sivistys- ja 

kulttuuripalvelut, tiloja hallinnoivat tahot, kunnat ja liike-elämä. Yhteistyön julkisten tahojen kanssa tulisi 

olla tiivistä eri organisaatiosta huolimatta.  

 

Epidemioiden selvittäminen on merkittävä hyvinvoinnin edistämistä koskeva tehtävä. Epidemiat voivat olla 

elintarvikevälitteisiä tai talous- tai uimavesivälitteisiä. Tarkoituksena on selvittää mahdollisimman nopeasti 

epidemian syy, jotta voidaan estää uudet sairastumiset. Selvittäminen tehdään tiiviissä yhteistyössä 

epidemiatyöryhmän kanssa. Työryhmän jäseninä ovat ympäristöterveydenhuollon lisäksi epidemialääkäri, 

hoitaja ja valvontakohteen edustaja.   

 

Miten hyvinvoinnin edistäminen näkyy toiminnassanne ja sitä ohjaavissa asiakirjoissa? 

Hyvinvoinnin edistäminen ympäristöterveydenhuollon toiminnassa näkyy lupa- ja ilmoitusmenettelyinä 

sekä säännöllisenä ja valituksiin perustuvana valvontatoimintana, jotka tähtäävät terveelliseen ja 

turvalliseen elinympäristöön. Tupakkavalvonta ja tupakan myyntilupien myöntäminen tähtäävät 

kansalliseen tavoitteeseen tupakoinnin vähentämisestä ja siten terveyshaittojen ehkäisemisessä. 

Valvonnan tuloksista, terveysvaaratilanteista ja ajankohtaista asioista tiedotetaan tiedotusvälineitä ja 

sosiaalista mediaa hyödyntäen. 

 

Maakunnan elinvoimaisuutta ja asukkaiden hyvinvointia työpaikkojen muodossa edistetään 

ympäristöterveydenhuollon keinoin käsittelemällä toimijoilta edellytetyt lupa- ja ilmoitusasiat viipymättä. 

Seurannan perusteella käsittelyajat ovat olleet kohtuullisia, ja sellaisina ne tulee maakunnassakin pyrkiä 

pitämään. 

Ympäristöterveydenhuollon toimintaa ohjaavat valvontasuunnitelmat ja talousarvion toiminnalliset 

tavoitteet. Valvontasuunnitelma on laadittu lainsäädännön ja keskusviranomaisten ohjeistuksen perusteella 

ja se sisältää keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet. Talousarvioon on kirjattu toiminnallisia tavoitteita, jotka 

tukevat kunta-/kaupunkistrategiaan kirjattuja hyvinvointia palvelevia tavoitteita. Jatkossa tavoitteet 

tukevat maakuntastrategiaa.  

Hyvää tilannetta edesauttaa niin elintarvike- terveydensuojelu- kuin tupakkalainkin mukainen ilmoitus- ja 

lupakäytäntö, säännöllinen valvonta, toimijoiden neuvonta, erityistilanteisiin varautuminen ja tietoon 

tulleisiin epäkohtiin puuttuminen. Elinympäristön terveellisyyteen on vaikutettu parhaiten ottamalla 

ympäristöterveys huomioon ennakkoon esimerkiksi rakennusluvissa, ympäristöluvissa ja maankäytön 

suunnittelussa.  

 

Onko edellä kuvatuissa asioissa kehittämistarpeita? Jos on, millaisia?  

Ympäristöterveydenhuollon roolia toisaalta sosiaali- ja terveystoimen ja toisaalta teknisen sektorin 

yhteistyötahona hyvinvoinnin edistämisessä tulee jatkossakin ylläpitää ja aktiivisesti vahvistaa. 
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Ympäristöterveydenhuollolla on hyvä olla koko maakuntaa koskevia yhteisiä tavoitteita ja mittareita, mutta 

tarvittaessa niitä voidaan laatia myös vain tietylle osalle maakuntaa. 

 

Ajatuksia, toiveita ja ideoita tulevasta yhteistyöstä hyvinvoinnin edistämisessä 

Ympäristöterveydenhuollon yhteistyö muiden maakunnan toimijoiden kanssa hyvinvoinnin edistämisessä 

tulee olla tiivistä ja ympäristöterveydenhuollon tulisi olla osa hyvinvointikertomusta. 

 

Tärkeiden ympäristöterveydenhuollon yhteistyötahojen kuuluminen eri organisaatioon, kuten maakuntaan 

ja kuntiin, asettaa haasteita. Toisaalta yhteistyö myös samassa organisaatiossa edellyttää aktiivista otetta.  

 

Leena Tuuri, ympäristöjohtaja, Oulun seudun ympäristötoimi  

Kirjoittajakumppaneina: Inkeri Eronen, Kalajoki; Harri Heikkilä, Haapavesi; Aili Heikkinen, Selänteen 

peruspalvelukuntayhtymä; Mika Kemppainen, Pudasjärvi; Vesa Kuosku, Kuusamo; Hanna Lounela Hanna, 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto; Meeri Rinta-Jouppi, Kallion peruspalvelukuntayhtymä; Irmeli Röning-

Jokinen, Oulun kaupunki 



   

 

47 

2.2.8 Luonnon monimuotoisuus 

Miten näette hyvinvoinnin edistämisen kytkeytyvän omaan tehtävänalaanne?  

Luonnon terveysvaikutuksista on tehty lukuisia tutkimuksia, joissa on todettu jo lyhyenkin luonnossa 

käynnin edistävän hyvinvointia. Luonnon terveysvaikutuksista on käynnissä useita uusia tutkimushankkeita 

eri tahoilla. Mielenterveystalo.fi-palveluun on koottu hyvä yleiskatsaus luonnon terveysvaikutuksista: 

”Elinympäristömme vaikuttaa merkittävästi hyvinvointiimme. Tutkimusten mukaan luonnon läheisyys 

elinympäristössä vähentää sairastavuutta ja lisää onnellisuutta. Useat asiat vaikuttavat siihen, millaisessa 

ympäristössä viihdymme ja millaisesta ympäristöstä saamme hyvinvointia. Luonnon näkeminen, kokeminen 

ja aktiivinen luonnossa tekeminen lisäävät tutkimusten mukaan ihmisten hyvinvointia monella tapaa. 

Luonnosta saatavat hyvinvointivaikutukset tulevat nopeasti ja pysyvät pitkään. 

 

Perinteisesti luonto on merkinnyt suomalaisille paljon. Viime vuosikymmeninä yhteiskunnan muutokset 

ovat pikku hiljaa heikentäneet luontosuhdettamme, erityisesti lasten ja nuorten luontosuhdetta. 

 

Kaupunkien tiivistyminen ja kasvaminen asettavat haasteita viheralueiden rakentamiselle, ja luonnontilaiset 

alueet vetäytyvät yhä kauemmas. Kuitenkin kaikkien kaupunkien keskustojen läheisyydestä löytyy puistoja 

tai luonnontilaisia alueita, eikä lähimpään luonnonpuistoonkaan ole useimmiten pitkä matka. 

 

Yhteys luontoon koetaan kaupungistumisesta huolimatta tärkeäksi, ja se näkyy suomalaisten vapaa-ajan 

käytössä. Iso osa vapaa-ajan toiminnoistamme liittyy ulkoiluun ja luontoon. Yksilöllistä vaihtelua tietenkin 

on. Vähemmistö suomalaisista on aitoja urbaaneja ihmisiä, joille luonto ei merkitse kovinkaan paljoa. Suuri 

osa suomalaisista pitää edelleen luontoa erittäin tärkeänä, ja enimmäkseen suomalaiset ovat jotain 

urbaanin ja luontoihmisen väliltä.” (Mielenterveystalo.fi.) 

 

Miten hyvinvoinnin edistäminen näkyy toiminnassanne ja toimintaanne ohjaavissa asiakirjoissa? Onko 

edellä kuvatuissa asioissa kehittämistarpeita suhteessa maakuntalain pykälään 35? Jos on, millaisia?  

Sekä toiminnan että sitä ohjaavien asiakirjojen ensisijaisena näkökulmana on ensisijaisesti luonnon 

hyvinvointi, mutta sen myönteiset vaikutukset ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen tunnistetaan hyvin. 

Toimintaa ohjaa Valtioneuvoston 20.12.2012 päättämä biodiversiteettistrategia, jossa todetaan 

seuraavasti: ”Kaupunki- ja taajama-alueiden viher- ja vesistöalueilla on tutkitusti merkittävä rooli terveyden 

edistämisen näkökulmasta asukkaiden virkistys- ja liikuntakohteina ja mielenterveyden edistäjinä. Ne ovat 

ympäristöterveyden kannalta tärkeitä ilmanlaatua parantavan vaikutuksensa takia, ja viimeaikaisten 

tutkimusten valossa monipuolinen altistus ympäristön ei-patogeenisille mikrobeille saattaa vähentää 

allergioiden syntymistä.”  

 

Eri ministeriöt ovat laatineet biodiversiteettistrategian pohjalta toimintaohjelman, jonka nimi on ”Luonnon 

puolesta – ihmisen hyväksi: Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön 

toimintaohjelma 2013–2020”. Siinä linjatuista 105 toimenpiteestä yksi (toimenpide 38) liittyy luonnon 

terveysvaikutuksiin: ”Selvitetään kansalaisten aktiivisen luontosuhteen säilymistä ja siirtymistä uusille 

sukupolville. Vahvistetaan ulkoilmaelämää osana suomalaisuutta sekä luonnosta ja sen virkistyskäytöstä 

koituvia myönteisiä terveysvaikutuksia.”  

 

 

Sekä strategia että toimintaohjelma löytyvät osoitteesta http://www.ym.fi/fi-

FI/Luonto/Luonnon_monimuotoisuus/Strategia_ja_toimintaohjelma  

 

http://www.ym.fi/fi-FI/Luonto/Luonnon_monimuotoisuus/Strategia_ja_toimintaohjelma
http://www.ym.fi/fi-FI/Luonto/Luonnon_monimuotoisuus/Strategia_ja_toimintaohjelma
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Ajatuksia, toiveita ja ideoita tulevasta yhteistyöstä hyvinvoinnin edistämisen suhteen 

Luonnon monimuotoisuuden merkitys ihmisten hyvinvoinnille on tärkeää tunnistaa ja tehdä näkyväksi ja 

arvostetuksi Pohjois-Pohjanmaan hyvinvoinnin edistämisen yhteistyössä. Luonnon puolesta – ihmisen 

hyväksi -toimintaohjelman mukaisesti pohjoispohjalaisten ihmisten hyvinvoinnin edistämisessä tulee 

vahvistaa luonnosta ja virkistyskäytöstä koituvia myönteisiä terveysvaikutuksia eri viranomaisten toimin ja 

myötävaikutuksella. 

 

Eero Melantie, yksikön päällikkö, Luonto ja alueidenkäyttö -yksikkö, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 
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2.2.9 Vesistöt 

Nykyisessä muodossaan ympäristöhallinnon vastuulla oleva järjestelmällinen vesienhoidon suunnittelu 

käynnistyi EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin tultua voimaan vuonna 2000. Tavoitteena on estää jokien, 

järvien ja rannikkovesien sekä pohjavesien tilan heikkeneminen sekä pyrkiä niissä vähintään hyvään tilaan. 

Tavoitteen saavuttamiseksi suunnitellaan ja toteutetaan vesien tilaa parantavia toimenpiteitä ja seurataan 

niiden vaikutuksia. Vaikka vesien tila arvioidaan niissä elävän eliöstön kannalta, on työllä merkittäviä 

vaikutuksia myös ihmisten terveyteen, hyvinvointiin ja viihtyvyyteen. Hyvä vesien tila on myös peruspilari 

erilaisille toiminnoille ja vesien hyödyntämiselle. Myöhemmin käynnistyi laajamittaisesti järjestelmällinen 

merenhoidon suunnittelu.  

Alueelliset ympäristöviranomaiset osallistuvat merenhoidon suunnitteluun ja edistämiseen oman alueensa 

asiantuntijoina. Vesienhoidon suunnittelussa niillä on merkittävästi suurempi vastuu. Suunnitteluun ja 

etenkin toteutukseen tarvitaan laajaa yhteistyötä. Keskeisenä periaatteena onkin avoin ja osallistuva 

yhteistyö. Kuuden vuoden välein laadittavien vesienhoitosuunnitelmien ja toimenpideohjelmien 

päivittämisen aikana järjestetään julkisia kuulemisia. Suunnittelua ja toteutusta varten on perustettu 

yhteistyöryhmä, jossa ovat edustettuina vesien käyttöön, suojeluun ja tilaan vaikuttavat valtion ja kuntien 

viranomaiset, elinkeinon harjoittajat, järjestöt, vesialueiden omistajat, tutkimuslaitokset sekä vesien 

käyttäjät ja useat muut tahot.  

Vesienhoidolla vaikutetaan ennen kaikkea rehevöitymiseen vähentämällä vesistöihin maa- ja metsätalous- 

sekä turvetuotantoalueilta ja haja-asutuksesta ynnä muista toiminnoista kulkeutuvien ravinteiden, 

orgaanisten aineiden ja kiintoaineiden pitoisuuksia. Lisäksi sillä pyritään vähentämään jokien 

rakentamisesta aiheutuneita haittoja ja esimerkiksi ojitusten aiheuttamaa happamuuskuormitusta. 

Jätevesien sekä vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden pääsyä vesiin rajoitetaan. 

Kuormituksen vähentämiseen liittyvät toimenpiteet koskettavat lukuisia tahoja. Usein pelkkä ulkoisen 

kuormituksen vähentäminen ei riitä, vaan erityisesti järviä on kunnostettava esimerkiksi hoitokalastuksella 

tai rantakasvillisuuden niitolla. Kaikkien viranomaisten (kuten kuntien, lupaviranomaisten) on otettava 

vesienhoitosuunnitelmaan merkityt toimenpiteet toiminnassaan huomioon. Ohjelmien toimeenpanoon 

osallistuvat mm. myös vesialueen omistajat, erilaiset järjestöt ja yksityiset kansalaiset. 

Järvi- ja virtavesikunnostukset parantavat kalastuksen edellytyksiä, mikä saattaa olla merkittävä lisä 

harrastustoimintaan etenkin harvaanasutuilla alueilla. Kalastus oheistoimintoineen tuo lisätoimeentuloa ja 

pitää maaseutua elävänä. Samalla virkistysmahdollisuudet paranevat, mikä innostaa luonnossa 

liikkumiseen, veneilyyn, uintiin ja luontomatkailuun. Vesistöjen kunnostuksessa ja hoidossa vastuu on 

siirtymässä enenevässä määrin alueen asukkaille ja yhteisöille. Talkootyönä tehtävä järvien 

kunnostustoiminta lisää yhteisöllisyyttä ja aktivoi kylätoimintaa. Pelkästään kosken äänen palauttaminen 

on ranta-asukkaiden mukaan tärkeä viihtyvyyttä parantava seikka. Kunnostukset voivat lisätä myös alueen 

kulttuurihistoriallista arvoa. Järvien sinileväkukintojen vähenemisellä on suoria vaikutuksia ihmisten 

terveyteen, sillä rehevissä vesissä viihtyvät sinilevät voivat aiheuttaa allergiaoireita, lihaskipuja tai 

pahoinvointia. Sinilevävettä ei voi myöskään käyttää talous- eikä saunavetenä.  

Tulviin varautumalla voidaan vähentää vahingollisia seurauksia ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle, 

yhteiskunnan elintärkeille toiminnoille, ympäristölle sekä kulttuuriperinnölle. Vesien säännöstelyjä 

kehittämällä vähennetään haitallisten vedenkorkeuksien ja virtaamien esiintymistä. Tämä parantaa 

olosuhteita rantojen virkistyskäytölle ja veneilylle. Yhteistyössä toteutettavat hankkeet lisäävät ymmärrystä 

ja luottamusta eri osapuolten välillä. Kalojen vaellusesteiden poistaminen palauttaa luontaisten 
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lisääntymisalueiden lisäksi kalastuksellista virkistyskäyttöarvoa. Vaelluskalojen paluu voi lisätä matkailua ja 

tukea paikallista elinkeinoelämää. Vaelluskalojen paluulla voi olla myönteisiä vaikutuksia 

paikallisidentiteettiin, asukkaiden viihtyvyyteen ja joen vetovoimaisuuteen. Vaellusyhteyden palauttaminen 

vastaa asenneilmapiirin muutokseen, joka korostaa virkistysarvon ohella myös luonnon itseisarvon ja 

monimuotoisuuden kunnioittamista. Myös tätä kautta asukkaiden ja vierailijoiden tyytyväisyys ja 

viihtyvyys voivat lisääntyä. Kalatiehankkeet voivat tarjota hyvät mahdollisuudet kuntarajat ylittävälle 

kuntien yhteistyölle, ja ne voivat laukaista liikkeelle muitakin toimia, jotka lisäävät joen arvostusta ja 

virkistysarvoa ja tätä kautta ihmisten hyvinvointia.  

Pohjaveden suojelu takaa turvallisen ja puhtaan talousveden saannin. Tällä on suuri yhteiskunnallinen 

merkitys. Puhdas vesi on arvo sinänsä, se voidaan nähdä jopa osana maakunnan imagoa. Pohjaveden hyvää 

laatua parannetaan tai turvataan monilla toimenpiteillä, joista yksi on pilaantuneiden maa-alueiden 

kunnostaminen. Kun pohjaveden pilaantuminen on estetty, asukkaiden terveyttä uhkaava altistuminen 

haitta-aineille talousvetenä käytettävän pohjaveden kautta estyy. Pilaantuneen maa-alueen 

kunnostaminen, ottoalueiden jälkihoito ja pohjaveden puhdistaminen vähentävät terveysriskejä ja lisäävät 

viihtyisyyttä.  

Vesienhoidon vaikutukset elinkeinoihin ja luonnonvarojen hyödyntämiseen ovat yleisesti ottaen 

myönteisiä. Myös vedenhankinnan varmuus paranee. Vesien tilan ja talousveden laadun paraneminen 

heijastuvat ihmisten hyvinvointiin, terveyteen ja viihtyvyyteen. Jätevesien paremman käsittelyn myötä 

vesien hygieeninen tila paranee. Vesielementti on tärkeä osa maakunnan imagoa ja identiteettiä. 

Maaseutu ja asutuskeskukset hyötyvät puhtaista vesistä, ja puhtaat vedet ovat toisaalta olennainen osa ja 

vetovoimatekijä monissa kunnissa. Hyvässä tilassa olevat vedet luovat toimeentulomahdollisuuksia 

lisääntyvän yritystoiminnan kautta. Lisäksi vesien tilan paraneminen mahdollistaa luontoon perustuvan 

matkailun kehittämisen ja lisää työmahdollisuuksia matkailusektorilla. Sisävesien tilan paraneminen 

heijastuu rannikkovesiin ja viime kädessä merelle saakka. 

Valtioneuvoston vuonna 2015 hyväksymässä vesienhoitosuunnitelmassa on esitetty toimenpiteet vesien 

tilan parantamiseksi Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueella, johon käytännössä kaikki maakunnan vedet 

valuma-alueineen kuuluvat. Uuden tiedon pohjalta päivitetty vesienhoitosuunnitelma 

toimenpideohjelmineen hyväksytään vuoden 2021 lopussa. Se on voimassa seuraavat kuusi vuotta. 

Toimenpiteiden toteutumista seuraamalla saadaan tietoa käytännön vesienhoitotyön edistymisestä. Vesien 

seurannalla saadaan tietoa toimenpiteiden vaikuttavuudesta sekä vesien tilan kehittymisestä. Vesien tilan 

arviointia varten tarvitaan alueellisesti ja ajallisesti niin kattava aineisto, että tila on mahdollista arvioida 

aina kuuden vuoden välein. Vesienhoitosuunnitelmaan kuuluu ympäristöselostus, jossa esitetään arviot 

toimenpiteiden toteuttamisen vaikutuksista niin vesiluonnon ja maiseman kuin myös ihmisen kannalta jo 

etukäteen. 

 

Timo Yrjänä, päällikkö, Vesistö-yksikkö, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 
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2.2.10 Kulttuuripalvelut 

Taiteen ja kulttuurin vaikutukset hyvinvointiin ja terveyteen 

Taiteen ja kulttuurin vaikutukset ihmiseen ja elämänlaatuun ovat moninaiset. Taide- ja kulttuuritoiminta 

luovat jo itsessään subjektiivisena kokemuksena hyvinvointia ja mielekkyyttä elämään. Ne tarjoavat 

virikkeitä, virkistystä ja elämyksiä, vahvistavat osallisuutta ja ehkäisevät muun muassa yksinäisyyttä. 

Taiteella ja kulttuurilla on merkittävä sivistyksellinen merkitys, ja niiden kautta voidaan rakentaa yhteyksiä 

ja ymmärrystä monikulttuurisessa maailmassa.  

Taiteella ja kulttuurilla on myös tunnustettuja suoria hyvinvointivaikutuksia. Näistä on olemassa jo runsaasti 

niin kansainvälistä kuin kotimaistakin tutkimustietoa. Niiden mukaan taide ja taiteellinen toiminta 

vaikuttavat positiivisesti ihmisen fyysiseen ja koettuun terveyteen, elämänlaatuun, mielenterveyteen ja 

mielen hyvinvointiin. Kulttuurihyvinvointipalvelut ovat asiakas- ja tarvelähtöisiä, matalan kynnyksen 

räätälöitäviä palveluita, joilla on julkilausuttu terveyttä ja hyvinvointia edistävä tavoite. Niitä kehitetään 

ja toteutetaan monialaisesti taiteen, kulttuurin ja sosiaali-, terveys- ja kasvatustyön ammattilaisten 

yhteistyönä. Palveluja voidaan toteuttaa esimerkiksi erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon hoito- ja 

palveluyksiköissä, jolloin ne tavoittavat erityisesti yleisen kulttuuritarjonnan ulkopuolelle jääviä 

kohderyhmiä. Näin ne edistävät kulttuurin saavutettavuuden ja yhdenvertaisuusperiaatteen toteutumista.  

Kulttuurilla on hyvinvointia lisäävä rooli myös välillisesti muun muassa viihtyisän ja laadukkaan 

asuinympäristön ja vetovoimaisuuden kehittämisessä, identiteetin vahvistamisessa ja elinvoiman 

lisäämisessä. Taide ja kulttuuri toimivat yhteiskunnassa positiivisella tavalla ennaltaehkäisevässä roolissa 

hyvin monella tapaa. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmasta taiteen ja kulttuurin tarjoamat 

keinot ja mahdollisuudet ovat siis monipuoliset. Niiden merkitystä ei kuitenkaan ole vielä kaikilta osin 

tunnistettu eikä tunnustettu. Tarvitaan enemmän tietoa ja osaamisen kehittämistä eri tasoilla. 

Taide ja kulttuuri osana uudistuvan maakunnan ja kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistoimintaa 

Kulttuurin ja taiteen osuutta hyvinvointityössä tulee vahvistaa niin kunnissa kuin maakunnassakin. Pohjois-

Suomen aluehallintovirastossa laaditun yhteenvedon mukaan kulttuurin näkyvyys Pohjois-Pohjanmaan 

kuntien viime valtuustokaudelle laatimissa hyvinvointikertomuksissa ja -suunnitelmissa oli vähäinen. Vain 

seitsemän kunnan (N=30) hyvinvointikertomuksessa on maininta kulttuurista. Kirjastojen toiminnalla on 

kahdeksan mainintakertaa. Maakunnallisessa hyvinvointiohjelman mukaisessa kehittämistyössä kulttuurin 

ja taiteen osuus on jäänyt vähäiseksi. Kulttuurihyvinvoinnin edistäminen ja sen näkyväksi tekeminen 

edellyttävät, että kulttuurin asiantuntijat tulevat osaksi sekä maakunnan että kuntien 

hyvinvointirakenteita ja niiden toimintaa. Meneillään oleva sote- ja maakuntauudistus haastaa ja antaa 

mahdollisuuksia toiminnan, palvelujen ja yhteistyön uudistamiseen. Kulttuurihyvinvointipalveluja tulee 

tarkastella osana tätä kokonaisuutta sekä ihmisten hyvinvoinnin että kulttuuripalvelujen järjestämisen 

näkökulmista. 

Lain mukaan kuntien tehtävänä on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa kunnissa sekä järjestää 

asukkaille mahdollisuuksia taiteen perusopetukseen sekä harrastusta tukevaan opetukseen taiteen eri 

aloilla (laki kuntin kulttuuritoiminnasta 728/1992). Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyö kuuluu myös 

lakisääteisiin tehtäviin. Meneillään oleva sote- ja maakuntauudistus tulevat entisestään korostamaan tätä 

tehtäväkenttää kunnissa. Maakuntalakiluonnoksessa maakunnan tehtäväalaan kuuluu kulttuuria koskevien 

suunnitelmien ja kehittämistoimenpiteiden yhteensovittaminen osana maakuntastrategian ja -ohjelman 

ja maakuntakaavoituksen toteuttamista. Maakunnat voivat tarjota yhteensovittavaa, koordinoivaa ja 

laaja-alaista näkökulmaa alueen kehittämisestä. Kulttuurialalla järjestöjen ja vapaaehtoisten toimijoiden 

merkitys tapahtumien ja harrastus- ja muun yhteisöllisen toiminnan järjestämisessä on merkittävää. 

Järjestöjen tulee olla mukana kehittämistyössä. 
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Yhteistyö kunnan ja maakunnan välillä tulee olla toimivaa myös jatkossa. Sekä kunnalla että maakunnalla 

on tulevaisuudessakin samat asiakkaat, kuntalaiset. Yhteisiä ovat myös toimintoja läpileikkaavat prosessit: 

elinvoima, osallisuus, hyvinvointi ja terveys. Hyvinvointia ja terveyttä edistäviä toimenpiteitä on pystyttävä 

suunnittelemaan, toteuttamaan, seuraamaan ja arvioimaan yhdessä. Ennaltaehkäisevällä työllä on oltava 

tiivis ja toimiva yhdyspintayhteistyö. Kulttuurihyvinvointipalveluiden tulee olla osa tätä läpileikkaavaa 

prosessia ja yhteistyötä. 

Kulttuurihyvinvointitoiminnan kehittäminen on Pohjois-Pohjanmaalla ja alueen kunnissa vasta alussa. Toki 

alueellista ja paikkakuntakohtaista vaihtelua on jonkin verran. Toteutuneista hankkeista ja toiminnasta ja 

niiden vaikuttavuudesta ei ole koottua tietoa. Maakunnassa ei myöskään ole toimijoiden välistä 

koordinoitua yhteistyötä. Hyvinvointikertomuksiin ja -suunnitelmiin tulee saada kulttuuri- ja 

taidetoiminta näkyväksi. Käytännön toimijatasolla tarvitaan tietoa ja hyviä esimerkkejä taide- ja 

kulttuuripalveluiden mahdollisuuksista olla vaikuttava osa eri sektoreilla tuotettavia palveluita sekä 

asiakkaalle syntyvää positiivista kokemusta ja hänen hyvinvointiaan. Alueellista yhteistyötä tarvitaan. Tätä 

nykyinen maakuntaliitto ja tuleva maakunta voivat olla mahdollistamassa. Taide- ja kulttuuripalvelujen 

juurruttamiseksi tarvitaan pikaisesti aktiivisia toimenpiteitä niin strategisella kuin myös konkreettisella 

käytännön tasolla osana maakuntien, kuntien ja järjestöjen toimintaa. 

 

Auli Suorsa, aluesuunnittelija, Suomi 100 -juhlavuoden aluekoordinaattori, Pohjois-Pohjanmaan liitto 
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2.2.11 Sosiaali- ja terveyspalvelut  

Palvelutarpeita vastaavan ja asiakaslähtöisen palvelujärjestelmän muodostumisen perusedellytyksenä on 

koko alueen erityispiirteiden ja väestön elinolosuhteiden tuntemus. Tulevassa Pohjois-Pohjanmaan 

maakunnassa on paljon lapsia, nuoria ja lapsiperheitä, joiden joukossa on paljon myös lapsirikkaita, 

useampilapsisia perheitä. Väestö on korkeammin koulutettua kuin maassa keskimäärin. Huoltosuhteen 

tilannetta kuvaa se, että sataa työikäistä asukasta kohden on 62 ei-työikäistä, ja sataa työllistä kohden on 

162 ei-työllistä. Työllisten osuus väestöstä on pienempi ja työttömien sekä nuorisotyöttömien osuus 

suurempi kuin maassa keskimäärin. Pitkäaikaistyöttömyyttä on toisaalta vähemmän kuin maassa 

keskimäärin, ja rakennetyöttömyyden osalta Pohjois-Pohjanmaa on koko maan tasoa. Pienituloisuusrajan 

alapuolelle jääviä kotitalouksia on koko maata enemmän, mutta asuntokuntien väliset tuloerot ja 

toimeentulotukea saaneiden osuudet ovat koko maata pienemmät. Työllisyys ja toimeentulo vaihtelevat 

merkittävästi kunnittain (esim. työttömien osuus 9-18 % ja yleinen pienituloisuusaste 8-22 %). 

Kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuita käsitellään kuntalaissa, tulevassa 

maakuntalaissa, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaissa sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoa 

koskevassa sisältölainsäädännössä. Pohjois-Pohjanmaan sote-valmistelun tavoitteena on ihmisten 

mielekkään elämän mahdollistaminen. Tämä edellyttää uudenlaista soten toimintakulttuuria ja keinoja 

tavoitteisiin pääsemiseksi. Nykyinen sote-järjestelmä ei palvele tätä tavoitetta parhaalla mahdollisella 

tavalla. Ihmisten hyvinvoinnin edistäminen edellyttää soten palvelujärjestelmän painopisteen siirtämistä 

ennaltaehkäisyyn sekä joustaviin ja saavutettaviin perustason palveluihin, jota tuetaan erityistason 

osaamisella pääsääntöisesti ihmisten kasvu- ja elinympäristöissä.  Palvelujärjestelmän painopisteiden 

muutokset ovat tärkeässä roolissa myös kustannusten kasvun hillinnän tavoitteen saavuttamiseksi.  

Kirjallisuudessa hyvinvointia on kuvattu ensisijassa aineellisena ja mitattavissa olevina resursseina, joiden 

avulla ihmiset voivat ohjata elämäänsä. Viime aikoina on korostettu myös subjektiivisen kokemuksen 

merkitystä. Tällöin alhainen aineellinen hyvinvointi ei aina merkitse ihmisen kokemaa tyytymättömyyttä tai 

pahoinvointia, eikä vastaavasti korkea aineellinen hyvinvointi tuo mukanaan subjektiivisesti koettua 

hyvinvointia tai onnellisuutta. Hyvinvoinnin laaja-alainen edistäminen edellyttää ihmisten paikallisten ja 

alueellisten elinolosuhteiden tuntemusta, jotta palvelut voidaan kohdistaa tarve- ja asiakaslähtöisesti. 

Kunnissa paikallisina yhteisöinä on paras asiantuntemus ihmisten jokapäiväisen elämän ja 

yhteistoiminnan olosuhteiden edellytysten tuottamisen osalta. Myös sosiaali- ja terveydenhuollon 

lainsäädännöissä korostetaan yksilöiden ja perheiden hyvinvointia sekä yhteisöllistä hyvinvointia, jossa 

myös sosiaalisten olojen parantaminen ja epäkohtien poistaminen on keskeisessä roolissa. Suomessa 

sosioekonomiset terveyserot ovat pysyneet korkeina, ja sote-uudistuksen keskeisenä tavoitteena onkin 

parantaa paljon erilaisia palveluja tarvitsevien henkilöiden palveluja. Kuntien vastuulla olevien tehtävien 

määrä on mittava, ja kuntalain mukainen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tehtäväkenttä on jäänyt 

yksilöihin ja perheisiin kohdistuvien vahvojen palveluvelvoitteiden varjoon. Maakuntauudistus luo 

onnistuessaan edellytyksiä tarkoituksenmukaiselle työnjaolle laaja-alaisen hyvinvoinnin edistämisen sekä 

lakisääteisten sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien hoitamisen osalta.  

Vaikka hyvinvoinnin edistämisessä ei ole kyse ainoastaan sosiaali- ja terveyspalveluista, niin myöskään 

kunta ei voi pelkästään omilla ratkaisuillaan vaikuttaa kaikkiin hyvinvoinnin osatekijöihin. Esimerkiksi 

työllisyys riippuu paljolti globaaleista ja kansallisista markkinoista, ja siihen voidaan paikallisella 

elinkeinopolitiikalla vaikuttaa vain osittain. Erilaisissa verkostoissa ja kumppanuuksissa toimiminen onkin 

myös jatkossa keskeinen osa elinvoiman edistämistä ja tähän liittyy tulevan maakunnan osuus hyvinvoinnin 

edellytysten luomisessa. Ihmisten toimeentuloa esim. työttömyyden aikana turvaava 

sosiaaliturvajärjestelmä on myös kunnan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Väestön ikääntymisen 

sekä globalisaation ja digitalisaation myötä sosiaaliturvan uudistaminen sekä ihmisten oma osuus 
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hyvinvoinnin edistämisessä korostuu. Toisaalta digitalisaatio tuo mukanaan uudenlaisia lähipalveluja ja 

osallisuuden muotoja.  Kattava sote-keskusverkosto luo mahdollisuuksia tuoda maakunnan ja soten paljon 

palveluja tarvitsevien yhteisasiakkaiden palveluja ihmisiä lähelle esim. työllisyyden hoidossa.  

Hyvinvointijohtamisessa operoidaan tiedolla, ja maakunta on jatkossa keskeinen hyvinvointitiedon tuottaja. 

Oleellista on luottamus ja vuoropuhelu eri toimijoiden ja järjestelmän välillä. Myös talouden hallinta ja 

toiminnan kehittäminen pohjautuvat viime kädessä eri osajärjestelmien väliseen vuoropuheluun ja 

luottamukseen. Maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen ja tuottaminen edellyttää 

yhteistyörakenteiden luomista maakunnan sisällä kuntien, järjestöjen, seurakuntien, yritysten, koulutus- ja 

tutkimusorganisaatioiden sekä valtionhallinnon toimijoiden kesken sekä säännöllistä vuoropuhelua näiden 

toimijoiden ja alueiden kesken.  

Kuntien kanssa tapahtuvan vuoropuhelun tulee olla säännöllistä maakuntastrategian ja palvelustrategian 

laatimisessa ja seurannassa sekä erityisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvän yhteisen 

tavoiteasetannan ja seurannan osalta. Hyvinvointikertomus muodostaa tässä yhteisen tieto- ja 

arviointipohjan sote-järjestämisen ja kuntien kesken. Kuntien kanssa käytävää vuoropuhelua varten 

tarvitaan säännöllisesti toimivat yhteistyörakenteet, joissa voidaan tarkastella alueellisesti ja 

kuntakohtaisesti väestön hyvinvointia, siihen vaikuttavia tekijöitä sekä kunnan ja maakunnan työnjakoa ja 

palvelujärjestelmän toimivuutta. Erityisesti lasten ja perheiden palvelujen sekä ikäihmisten arjen 

sujuvuuden kannalta toimivalla yhteistyöllä ja työnjaolla on tärkeä toiminnallinen merkitys. Tällä on 

vaikutusta myös kustannusten hallintaan. Kuntien ja maakunnan välinen yhteistyö edellyttää myös 

alueellisia/seudullisia yhteistyörakenteita, jotka voidaan muodostaa sosiaali- ja terveydenhuollon 

alueellisen palvelujärjestelmän alueellisen organisoinnin mukaisesti huomioiden myös muut maakunnan 

tehtävät. Järjestöjen ja yritysten rooli osana hyvinvointiverkostojen toimijaverkostoa on oleellinen. Osana 

hyvinvointitoimijoiden verkostoa järjestöjen ei tarvitse tehdä valintaa siitä, toimivatko he kuntien vai 

maakunnan hyte-kumppaneina. Maakunnan tasolla tarvitaan nykyistä järjestöneuvottelukuntaa vastaava 

yhteistyörakenne, jossa järjestöjen näkemykset ja tarpeet saadaan maakunnan toiminnan suunnitteluun ja 

johtamisen käyttöön.  

Vuoropuhelu ja verkostojen toiminta pohjautuu maakunnan, kunnan ja muiden toimijoiden paikallistasolla 

yhteen sovitettuihin strategioihin sekä palvelujen järjestämistä ja tuottamista koskeviin sopimuksiin . 

Tästä prosessista vastaa paikallistasolla kunta ja maakuntatasolla maakunta.  

 

 

 

 

 

 

   

Lähteet: PoPSTer-hanke 2017; Kananoja, Niiranen & 

Jokiranta (toim.) 2008: Kunnallinen sosiaalipolitiikka. 

Osallisuutta ja yhteistä vastuuta.  

 

Leena Pimperi-Koivisto, sote-projektipäällikkö, 

POPmaakunnan sote-valmistelu 
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2.2.12 Ehkäisevä päihdetyö  

Ehkäisevällä päihdetyöllä tarkoitetaan toimintaa, jolla ehkäistään ja vähennetään alkoholin, tupakan, 

nikotiinituotteiden ja huumausaineiden käyttöä, ongelmallista rahapelaamista sekä niiden käytöstä 

aiheutuvia terveydellisiä, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia haittoja. Lain mukaan STM ohjaa ja THL ohjaa ja 

kehittää ehkäisevää päihdetyötä kansallisesti. Maakunta tulee jatkossa huolehtimaan nykyisin 

aluehallintovirastoille kuuluvasta ehkäisevän päihdetyön alueellisesta ohjauksesta ja tuesta kunnille ja 

myös ehkäisevän ja korjaavan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin kuuluvasta ehkäisevästä 

päihdetyöstä. Kunta huolehtii ehkäisevän päihdetyön tarpeen mukaisesta organisoinnista alueellaan ja 

nimeää ehkäisevän päihdetyön tehtävistä vastaavan toimielimen. Toimielimiä kunnassa ovat 

kunnanvaltuusto, kunnanhallitus ja sen jaostot, lautakunnat ja niiden jaostot, johtokunnat ja niiden jaostot 

sekä toimikunnat. Muita ehkäisevään päihdetyöhön liittyviä lakeja ovat alkoholilaki, tupakkalaki, 

huumausainelaki ja arpajaislaki. 

Miten hyvinvoinnin edistäminen näkyy toiminnassanne ja toimintaa ohjaavissa asiakirjoissa? 

Valtakunnallinen Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma tukee ehkäisevän päihdetyön järjestämistä 

koskevan lain toimeenpanoa. Toimintaohjelmaan on valittu kuusi painopistettä, joihin on esitetty 

tavoitteet ja kehittämiskohteet. Painopisteitä ovat ehkäisevän päihdetyön rakenteet, haitoista viestintä, 

riskikäytön tunnistaminen ja tuki varhaisessa vaiheessa, Pakka-toimintamalli, haittojen ehkäisy 

lähiyhteisöissä sekä ammattilaisten ehkäisevän päihdetyön osaaminen. 

Hyvinvointikertomuksen päihdetilanteen kuvauksessa ilmiöiden yleisyys, palveluiden käyttö ja aiheutuvat 

haitat tulee huomioida väestöryhmittäin. Laki painottaa tutkittua tietoa ja hyviä käytäntöjä osana 

päihdehaittojen ehkäisyä. Kunnan ja maakunnan tehtävä on edistää kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia 

ottamalla käyttöön tehokkaat ehkäisevän päihdetyön menetelmät eri ympäristöissä ja hallinnonaloilla. 

Onko edellä kuvatuissa asioissa kehittämistarpeita?  

Ehkäisevä päihdetyö on osa maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ja johtamista. Maakunnan 

tulee sisällyttää ehkäisevä päihdetyö mm. osaksi toimintaa ohjaavia suunnitelmia, alueellista 

hyvinvointikertomusta sekä arvioida ennalta päätösten vaikutuksia päihdehaittoihin väestöryhmittäin. 

Käytännössä maakunnan keskushallinnon tulee esimerkiksi ohjata alueensa ehkäisevää päihdetyötä ja 

kehittää sitä yhdessä muiden toimijoiden kanssa, tukea alueensa kuntia päihdetyön toteutuksessa ja 

kehittämisessä ja sisällyttää valtakunnallisen toimintaohjelman painopisteitä strategiaan ja toimintaan. 

Lisäksi keskushallinnon tulee seurata ja arvioida kuntien ja alueen päihdetilannetta ja ehkäisevää 

päihdetyötä, tehostaa yhtenäisten hyvien käytäntöjen jalkautumista kuntiin ja maakuntaan, tehdä 

monialaista yhteistyötä eri viranomaisten, kuntien ja järjestöjen kanssa, koordinoida kuntien 

yhdyshenkilöverkostoa sekä tukea toimijoita päihdehankkeissa ja eri alojen ammattilaisten osaamisessa.  

Parhaimmillaan ehkäisevä päihdetyö näkyy kuntalaisten arjessa. Työtä tehdään muun muassa sosiaali- ja 

terveyspalveluissa, työpaikoilla, kouluissa ja oppilaitoksissa, nuorisotoiminnassa, erilaisissa vapaa-ajan 

ympäristöissä, järjestöissä, yrityksissä, yhteisöissä, elinkeinoelämässä ja poliisin toimesta. Kuntalaisille 

itselleen tulee myös tarjota mahdollisuuksia osallistua päihdehaittojen ehkäisyyn mm. virittämällä 

keskustelua ja toimintaa haittojen vähentämiseksi. Näiden toteuttamiseksi ehkäisevä päihdetyö on 

kuvattava maakunnan palvelustrategiassa ja -lupauksissa sekä sopimuksissa mm. palvelujen tuottajien ja 

kuntien kanssa.  

Ajatuksia, toiveita ja ideoita tulevasta yhteistyöstä hyvinvoinnin edistämisessä 

Ehkäisevä päihdetyö kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja kunnissa ja maakunnissa. Alkoholin riskikäyttö 

yhdessä tupakoinnin kanssa selittää puolet väestöryhmien välisistä terveyseroista.  

https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/ehkaisevan-paihdetyon-toimintaohjelma
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Sote- ja maakuntauudistuksen toteutuessa kuntien ja maakunnan tulee sopia yhteistyöstä ehkäisevässä 

päihdetyössä ja varmistaa asiantuntijatuki ehkäisevään päihdetyöhön maakunnan keskushallinnossa ja 

sosiaali- ja terveyspalveluissa. Ehkäisevän päihdetyön, yhteisövaikuttamisen ja kehittämistyön asiantuntija 

maakunnassa varmistaa, että päättäjät ja eri toimijat tietävät, mitä kannattaa tehdä ja miten. Koulutukset 

ja hyvien käytäntöjen kehittäminen ja käyttöönoton varmistaminen ovat asiantuntijan työvälineitä edistää 

ehkäisevän päihdetyön osaamista ja toteuttamista alueellaan. Toiminta tulee olla myös osa kunnan ja 

maakunnan toiminnan ja talouden suunnittelua, sillä ilman henkilö- ja taloudellisia resursseja toiminta ei 

onnistu. Ehkäisevä päihdetyö säästää rahaa ja estää inhimillistä kärsimystä vain silloin, kun sitä tehdään 

parhaaseen tietoon perustuvin menetelmin ja pitkäjänteisesti. 

Kunta voi päättää, minkä toimielimen alle kyseiset tehtävät määrätään. Toimielin voi myös vastuuttaa 

tehtävät ja niiden koordinoinnin jollekin monialaiselle työryhmälle kunnassa tai alueella. Työryhmälle ei 

kuitenkaan voida siirtää toimivaltaa tehdä kuntalaisia koskevia päätöksiä. Kunnassa toimielin on 

lakisääteinen ja lisäksi suurimmassa osassa kunnista on nimettynä ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö 

erisuuruisilla työpanoksilla. Osa yhdyshenkilöistä on sote-alan toimijoita, ja jatkossa kunnan tulee nimetä 

tilalle joku kuntaan jäävä toimija. Kuntien yhdyshenkilö on jatkossakin luonteva vastinpari maakunnan 

ehkäisevän päihdetyön asiantuntemuksesta vastaavalle henkilölle. Maakunta- ja sote-uudistuksen myötä 

kunnissa kannetaan huolta myös siitä, löytyykö sosiaali- ja terveydenhuollosta tulevaisuudessa vastinparia, 

kun sote lähtee kunnista maakuntaan. Haasteena on yhteistyö, sillä kattavia ehkäisevän päihdetyön 

verkostoja ei ole. Tulevaisuudessa tarvitaankin maakunnallinen ehkäisevän päihdetyön neuvosto tai 

vastaava, joka kokoaa yhteen, ohjaa, tukee, seuraa ja arvioi kuntien ja maakunnan ehkäisevää päihdetyötä.  

Päihdehaittojen ehkäisy on myös osa kuntien ja maakunnan turvallisuutta, sillä alkoholi ja muut päihteet 

vaikuttavat arjen turvallisuuteen mm. rattijuopumuksina, lähisuhde- ja perheväkivaltana, tapaturmina ja 

työpaikoilla työturvallisuuden vaarantumisena.  

Alkoholihallinto ja kunnan tupakkalain valvonta ehkäisevän päihdetyön tukena 

Alkoholi- ja tupakkalain mukaisella lupahallinnolla ja valvonnalla tuetaan saatavuuden rajoittamiseen 

liittyvää ehkäisevää päihdetyötä kunnissa. Alkoholijuomien anniskelu- ja vähittäismyyntilupien 

myöntäminen sekä luvanhaltijoiden ohjaus ja valvonta ovat osa ehkäisevää päihdetyötä ja sen kehittämistä 

ja kuuluvat alkoholitarkastajien tehtäviin. Alkoholilupien lausuntokäytännön avulla alueen asukkailla on 

mahdollisuus ilmaista mielipiteensä anniskelupaikkojen sijainnista, kun ne tulevat alkoholilupaviranomaisen 

käsittelyyn.  

Pakka-toimintamallissa painopiste on alkoholin, tupakan ja rahapelien saatavuuteen puuttumisessa, ja sitä 

tehdään yhteistyössä alkoholihallinnon, terveystarkastajien, elinkeinonharjoittajien, poliisin ja kunnan 

toimijoiden kanssa. Pakka-toimintamallin avulla vähennetään alaikäisille myyntiä ja päihtyneille anniskelua. 

Raija Fors, ylitarkastaja, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 

Sinikka Korpela, aluekoordinaattori (Pohjois-Pohjanmaa), EHYT ry 

Sirpa Rytky, asiantuntija, Oulun kaupunki  

Sinikka Siniluoto-Heikkinen, yksikön päällikkö, lakimies, Elinkeinovalvonta ja ympäristöterveydenhuolto -

yksikkö, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
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2.2.13 Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy 

Väkivalta ilmenee ihmissuhteissa eri tavoin riippuen osallisten elämäntilanteesta, iästä ja ajattelutavoista. 

Lähisuhde- ja perheväkivallan tyypillisiä ilmenemismuotoja ovat parisuhdeväkivalta, seurusteluväkivalta, 

lapsen kaltoinkohtelu, kunniaan liittyvä väkivalta, ikääntyneisiin kohdistuva väkivalta ja vammaisiin ihmisiin 

kohdistuva väkivalta. Väkivalta voi johtaa fyysisen tai psyykkisen vamman syntymiseen, kehityksen 

häiriintymiseen, perustarpeiden tyydyttämättä jäämiseen tai kuolemaan. Muiden perheenjäsenten välinen 

väkivalta on lapselle yhtä haavoittavaa kuin suoran väkivallan kohteena oleminen.  

Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy on kunnan ja maakunnan tehtävä 

Turvallisuuden, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kuntien velvollisuus. Lähisuhde- ja 

perheväkivallan ehkäisyn kannalta kunnissa tehdään strategista hyvinvointi- ja turvallisuussuunnittelua, 

jota maakunnat tukevat. Maakuntien vastuulla on tarvittavien palvelujen järjestäminen väkivallan 

uhreille, tekijöille ja väkivallalle altistuneille lapsille. Sosiaalihuoltolain mukaan lähisuhde- ja perheväkivalta 

on tilanne, jossa sosiaalipalveluja on järjestettävä. Muita säädöksiä ovat Istanbulin sopimus, rikoslaki, laki 

lähestymiskiellosta sekä lastensuojelulaki.  

Lainsäädännössä korostetaan väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen monialaista toimintaa sekä 

kansalaisten oikeutta koskemattomuuteen, yhdenvertaiseen kohteluun ja turvallisuuteen (perustuslaki). 

Sosiaalihuoltolain mukainen tehtävä on edistää ja ylläpitää yksilön ja perheen sosiaalista turvallisuutta. 

Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevassa laissa sekä lastensuojelulaissa säädetään lapsen oikeudesta 

turvalliseen kasvuympäristöön sekä kielletään lapsen alistaminen, kurittaminen ruumiillisesti ja häntä 

loukkaava kohtelu. Myös terveydenhuoltolaissa ja asetuksessa edellytetään, että neuvolatoiminnan sekä 

koulu- ja opiskeluterveydenhuollon kehittämisessä otetaan huomioon lapsen ja nuoren kokema väkivalta. 

Onko edellä kuvatuissa asioissa kehittämistarpeita? 

Kun perheessä joku käyttää väkivaltaa, kaikki sen jäsenet ovat avun tarpeessa. Tarvittavat tukitoimet 

vaihtelevat tilanteen mukaan erilaisten terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen välillä. Onnistunut lähisuhde- 

ja perheväkivallan vastainen työ edellyttää maakunnallista väkivaltatyön koordinaattoria sekä laajaa 

yhteistyötä muiden hallinnonalojen kanssa. 

Lähisuhde- ja perheväkivalta on merkittävä kansanterveysongelma, joka koskettaa kaikkia 

yhteiskuntaluokasta, kulttuurista, iästä ja sukupuolesta riippumatta. Väkivallan ehkäisy ja varhainen 

puuttuminen säästävät yhteiskunnan varoja sekä vähentävät inhimillistä kärsimystä. Väkivaltaan 

puuttuminen kuuluu meille kaikille. 

Ajatuksia, toiveita ja ideoita tulevasta yhteistyöstä hyvinvoinnin edistämisessä 

Lähisuhde- ja perheväkivallan vastaisten palvelujen järjestämiseksi on olemassa toimivia malleja, joilla 

maakunta voi täyttää velvollisuutensa. Esimerkiksi MARAK-toimintamalli on vakavan parisuhdeväkivallan 

uhrin auttamiseksi kehitetty monialainen työskentelymalli. Pohjois-Pohjanmaalla se on käytössä monissa 

kunnissa ja kuntayhtymissä, ja mallin käyttöä on hyvä laajentaa koskemaan koko alueemme väestöä. 

THL ja Istanbulin sopimuksen toimeenpano-ohjelma (naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan 

ehkäisemisestä ja torjumisesta) tukevat maakuntien lähisuhdeväkivallan ehkäisytyötä. Kuntien ja 

kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollossa toimii lähisuhde- ja perheväkivallan yhdyshenkilöverkosto, 

jota koordinoi Pohjois-Suomen aluehallintovirasto. Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuoltoon on koulutettu 

lähisuhde- ja perheväkivallan kouluttajia, jotka kouluttavat työntekijöitä omassa organisaatiossaan. Tämä 

avainkouluttajamalli on esimerkki toimivasta rakenteesta väkivallan tunnistamiseksi, siihen puuttumiseksi 
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ja asiakkaan ohjaamiseksi avun piiriin. Avainkouluttajamallia ja verkostotyötä on hyvä jatkaa ja vahvistaa 

edelleen uusien sote-rakenteiden myötä.  

Suunnitelmallinen lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyö on noussut esille erityisesti lapsi- ja 

perhesurmien sekä vanhusten kaltoinkohtelun nostaman julkisen keskustelun ja palvelujärjestelmälle 

esitettyjen haasteiden takia. Nämä on nostettava esille väkivallan ehkäisemiseksi ja palvelujärjestelmää 

kehitettäessä. Esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluissa tulisi:  

 kuvata lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy maakunnan palvelustrategiassa, palvelulupauksissa ja 

sopimuksissa palvelujen tuottajien kanssa 

 tehdä yhteistyösopimukset kuntien kanssa 

 tarjota tutkittua tietoa yksilöille ja koko väestölle väkivallan aiheuttamista haitoista 

 tunnistaa lähisuhde- ja perheväkivalta ja puuttua siihen varhain sekä järjestää palvelut väkivallan 

uhreille, tekijöille ja väkivallalle altistuneille lapsille 

 kehittää kirjaamiskäytäntöjä 

 kehittää hoitoon ohjauksen prosesseja palvelualoittain. 

 

Raija Fors, ylitarkastaja, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 
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2.3 Kansalais- ja yhdistystoiminta (kolmas sektori) 

Kansalaistoiminnasta, kansalaisyhteiskunnasta tai kolmannesta sektorista puhutaan, kun tarkoitetaan 

ihmisten julkista toimintaa yhteiskunnassa, yhteisön jäseninä, kansalaisjärjestöissä ja yhdistyksissä. 

Toiminnan peruspiirteenä on ihmisten vapaaehtoinen, yhteinen ja toiminnallinen aktiivisuus. 

Kansalaistoiminta syntyy kansalaistietoisuuden heräämisestä. Ihmisten toiveet ja mielikuvat paremmasta 

elämästä sekä usko omiin vaikutusmahdollisuuksiin saavat kansalaiset aktivoitumaan. Aktiivisuus ilmenee 

osallistumisena, toimimisena ja vaikuttamisena. Kansalaistoiminnan vaikutuksia ei välttämättä voi todentaa 

tai mitata rahassa. Demokratiassa kansalaistoiminta toimii kuitenkin järjestelmän hälytyskellona 

uudistuksia vauhdittaen tai hidastaen. 

Yhdistystoiminnan ominaispiirteenä on, että se on osallistujilleen henkilökohtaisesti merkityksellistä, 

perustuu vapaaehtoiseen jäsenyyteen, on kolmansista osapuolista riippumatonta eikä siinä tavoitella 

taloudellista voittoa. Suomi on yhdistysten luvattu maa: noin 80 000 yhdistystä, 15 miljoonaa jäsentä ja 

lähes 150 miljoonaa tehtyä vapaaehtoistyötuntia (vuonna 2009) ovat tästä osoituksena. Pohjois-

Pohjanmaalla toimii noin 6700 yhdistystä. Tässä luvussa kuvataan esimerkkeinä sosiaali- ja terveysalan 

yhdistyksiä, liikunta- ja urheiluseuroja ja kyläyhdistyksiä.  

Sosiaali- ja terveysalan yhdistykset 

Pohjois-Pohjanmaalla on 13 valtakunnallisen sosiaali- ja terveysjärjestön aluetoimistoa, 13 piirijärjestöä ja 

reilut 600 paikallisyhdistystä. Toimialoista eniten edustettuina ovat sairaus- ja vammaisjärjestöt, lapsi- ja 

perhetyön järjestöt sekä ikääntyneiden järjestöt. Noin viidesosassa paikallisyhdistyksistä on palkattua 

työvoimaa. Yhdistykset toimivat siis suurelta osin vapaaehtoisvoimin. Pohjois-Pohjanmaalla palveluja 

tuottaa 58 sote-järjestöä, joilla on maakunnassa 179 toimintayksikköä ja noin 2400 työntekijää.  

Sosiaali- ja terveysyhdistykset vaikuttavat hyvinvointiin tarjoamalla ihmisille toiminta-areenan ja -

mahdollisuuksia vapaamuotoisessa toimintaympäristössä. Niiden kautta ihmiset saavat arjen tietoa 

toimintatavoista ja selviytymiskeinoista, mahdollisuuden jakaa vaikeita asioita ja onnistumisen kokemuksia 

sekä väylän hyödyntää omaa osaamistaan ja aikaansa muiden hyväksi. Yhdistykset kuntouttavat 

sairastuneita ja työllistävät vaikeasti työllistyviä henkilöitä. Toiminta painottuu vapaaehtoistoimintaan sekä 

harrastus- ja virkistystoimintaan. Myös oman alan kokemus- ja erityistiedon ja asiantuntijuuden 

välittäminen, vertaistoiminta, tiedonvälitys, neuvonta ja ohjaus, ehkäisevä työ sekä vaikuttamistyö kuuluvat 

toimintaan. Osa yhdistyksistä tuottaa palveluja, järjestää koulutuksia tai toteuttaa hankkeita. 

Sosiaali- ja terveysyhdistysten merkitys hyvinvoinnin tuottajina tulee kasvamaan tulevaisuudessa. Viimeisen 

kahden vuoden aikana paikallisyhdistysten toiminnan kysyntä ja kokonaismäärä ovat lisääntyneet lähes 

puolella yhdistyksistä (44 %). Toimintamuotoja on lopettanut joka kymmenes ja uusia toimintamuotoja 

aloittanut reilu kolmannes (36 %) yhdistyksistä. Kunnat ovat myös pyytäneet yhdistyksiä aloittamaan uutta 

toimintaa. Toimintaan aktiivisesti osallistuvien määrä on kasvanut 28 %:ssa yhdistyksistä. Joka neljännessä 

yhdistyksessä toiminnan ennakoidaan joko kohtalaisesti tai voimakkaasti laajenevan tulevaisuudessa.  

Liikunta- ja urheiluseurat 

Pohjois-Pohjanmaalla toimii noin 500 liikunta- ja urheiluseuraa, jotka liikuttavat suomalaisia laajalla 

rintamalla. Suuri osa suomalaisista on tai on ollut jossain elämänvaiheessa urheiluseuran toiminnassa 

mukana liikuntaharrastuksen, tapahtuman tai muun tempauksen tiimoilta. Liikunta- ja 

urheiluseuratoimintaan osallistuminen saa aikaan mielihyvän ja turvallisuuden tunteita sekä edistää 

yhteenkuuluvuutta, fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia ja liikunnallisen elämäntavan omaksumista arjessa. 

Suomalainen urheiluseuratoiminta nojautuu pitkälti vapaaehtoisuuteen, joka tarkoittaa myös perheiden 

osallistumista lapsiensa liikuntaharrastukseen. Kun perheet toimivat yhdessä, pystytään luomaan tiivistä 
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yhteisöllisyyttä ja ystävyyssuhteita, jotka kantavat myös urheiluharrastuksen ulkopuoliseen elämään. 

Urheiluseurat toimivat osaltaan myös lasten kasvattajina ja kouluttajina mm. sääntöjen noudattamiseen, 

ryhmässä toimimiseen, tunteiden käsittelyyn ja terveellisen elämäntavan omaksumiseen liittyen. 

Liikuntaseuroissa myös erilaisuuden ja eri ikäryhmien kohtaaminen kuuluu oleelliseksi osaksi toimintaa. 

Liikunnan taloudelliset hyödyt hyvinvoinnin edistämisessä eivät ole suoraan mitattavissa. Esim. Islannissa 

on liikuntaseuroja tukemalla pystytty tarjoamaan nuorille maksuton harrastus, minkä seurauksena nuorten 

päihteiden käyttö on romahtanut ja maan urheilumenestys kasvanut. Islannin tekemä investointi nuoriin ja 

harrastusmahdollisuuksiin maksaakin itsensä takaisin tulevaisuudessa moninkertaisena. Liikunnan 

merkitys sairauksien ennaltaehkäisyssä ja kuntoutuksessa tulee kasvamaan. Esim. laitoshoidossa olevien 

vanhusten kuntouttamisella saataisiin yhteiskunnalle 700–900 miljoonan euron säästöt. 

Urheiluseurojen roolia kuntien liikunnan palveluketjussa voidaan lisätä kohdistamalla huomiota mm. 

vähän liikkuvien aktivoimiseen sekä liikuntareseptien toteuttamiseen. Seurojen merkitystä voidaan 

kasvattaa kaikenikäisten liikuttamisessa, mutta tämä vaatii seuroilta työllistämistä, koska vapaaehtoisten 

saatavuus esim. päiväsaikaan on heikkoa. Lyhytaikaiset hankkeet tuovat vain hetken helpotusta matalan 

kynnyksen toiminnan järjestämiseen. 

Kyläyhdistykset 

Pohjois-Pohjanmaalla on 318 kylää ja noin 300 kylä- ja asukasyhdistystä. Näiden yhdistysten lisäksi 

kylätoiminnasta vastaa osassa kylistä paikallinen maamies-, urheilu- tai nuorisoseura tai 

metsästysyhdistys. Kyläyhdistykset vaikuttavat ihmisten hyvinvointiin lisäämällä kylien elinvoimaisuutta 

(palveluiden ylläpitäminen ja säilyttäminen, yhteistyö kuntakeskusten kanssa, kolmannen sektorin 

toimijoiden verkostoituminen ja yhteistyö), vahvistamalla viihtyisyyttä ja hoitamalla ympäristöä (mm. 

siivoustalkoot, liikuntapaikat, luontopolut, nuotiopaikat ja tienvarsien hoito), parantamalla maatalouden 

toimintaedellytyksiä sekä vahvistamalla yhteisöllisyyttä. Kylätoiminta tarjoaa työpaikkoja myös vaikeasti 

työllistyville henkilöille (mm. kylätalkkarit, avustajat ja päiväkerhotoiminta). Kylien oma hanketoiminta luo 

työpaikkoja, ja hankkeiden tulokset lisäävät myös kylien viihtyisyyttä ja elinvoimaisuutta (yhteiset 

kokoontumistilat, nuorten harrastetilat ja kansainvälinen kyläyhteistyö).  

Tulevaisuudessa kylätoiminnan merkitys hyvinvoinnille tulee kasvamaan. Kylät ja erityisesti kyliin syntyvät 

liiketaloudellisesti kannattavaa palvelutuotantoa tuottavat yritykset tulevat lisääntymään. Digitaalisuus ja 

tietotekniikan kehitys tukevat tätä muutosta: Paikalliset olosuhteet hyvin tuntemalla, pienillä kiinteillä 

kustannuksilla, lähitoiminnalla, yhdistelemällä pirstaleisia ansaintakanavia, verkostoitumalla ja 

digitaalisuuden avulla on mahdollista tuottaa palveluita kannattavasti myös harvaan asutulla maaseudulla. 

Yhdistysten toimintaedellytysten tukeminen 

Kuntien järjestöille tarjoamalla koordinaatiolla ja tuella on suuri merkitys järjestöjen aktiivisuuden ja 

toiminnan jatkuvuuden turvaajana. Suurin osa Pohjois-Pohjanmaan kunnista (90 %) järjestää säännöllisiä 

tapaamisia järjestöjen kanssa. Järjestöyhteistyötä tekee käytännössä joku henkilö 83 %:ssa kunnista, lähes 

kaikki kunnat (97 %) maksavat järjestöille avustuksia (ka 153 579 euroa vuodessa) ja kaikki kunnat tarjoavat 

järjestöjen käyttöön kokoontumistiloja. 30 %:ssa kunnista kaikki järjestöjen käytössä olevat tilat ovat 

maksuttomia. Kaikki maakuntamme kunnat tekevät järjestöjen kanssa yhteistyötä tapahtumien 

järjestämiseen liittyen. Myös kuntayhtymät tukevat erityisesti sosiaali- ja terveysalan järjestöjä 

koordinaation, avustusten ja tilojen avulla. 

Kansallisen tutkimuksen mukaan sosiaali- ja terveysyhdistysten toimintaedellytykset ovat kuitenkin 

heikenneet: kuntien maksamat toiminta-avustukset ovat laskeneet yli neljänneksellä (28 %) ja loppuneet 

osalla (6 %) yhdistyksistä kokonaan. 59 % yhdistyksistä toimii kunnan toimitiloissa. Vuokrat ovat nousseet 

15 %:lla ja maksuttomat tilat muuttuneet maksullisiksi 8 %:lla yhdistyksistä. Lähes joka viides yhdistys 
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ennakoi taloustilanteensa heikkenevän tulevaisuudessa. Uhkia tai riskejä toiminnassa tunnistaa lähes 

puolet yhdistyksistä. Yhdistysten toimintaedellytyksiä heikentää myös vaikeasti työllistyvien henkilöiden 

työllistämiseen käytettävän palkkatuen ehtojen kiristäminen. Omarahoitusosuuden puutteen vuoksi 

yhdistykset jättävät työllistämättä henkilöitä, joille niillä olisi mielekkäitä, yleishyödyllisiä tehtäviä. 

Yhdistysten toimintaedellytyksiä voidaan parhaiten tukea kirjaamalla yhdistystoiminnan tukeminen 

strategioihin, toimintasuunnitelmiin ja talousarvioihin sekä ylläpitämällä toimivia, avoimia 

järjestöyhteistyön maakunnallisia ja kunnallisia rakenteita (mm. järjestöyhdyshenkilöt ja yhdistysten 

koolle kutsuminen) ja toimintatapoja (mm. tilojen tarjoaminen ja järjestöavustusten myöntäminen). 

Vapaaehtoisvoimin toteutettavan toiminnan saavutettavuutta voidaan edistää mm. purkamalla turha 

byrokratia pois yhdistysaktiivien tieltä, koordinoimalla yhdistysten ja seurojen toimintaa, tarjoamalla 

maakunnan/kuntien tiloja maksutta tai edullisesti yhdistysten ja seurojen käyttöön, myöntämällä toiminta-

avustuksia, mahdollistamalla kunnan ja sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä yhdistysten välistä yhteistyötä 

sekä tiedottamalla yhdistys- ja seuratoiminnasta asukkaille. 

 

Helena Liimatainen, Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry 

Marko Keskitalo, Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry  

Esa Aunola, Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry 

 

 



 

 

2.4 Neljäs sektori: Perhe, suku, ystäväpiiri, kotitaloudet, naapuriapu, löyhät sosiaaliset 

verkostot 

Neljäs sektori tarkoittaa ihmisille erilaisia asioita, tuen muotoja ja tuen tarjoajia. Neljännen sektorin avun 

henkilökohtainen merkitys muodostuu omaan hyvinvointiin keskeisesti vaikuttavista tekijöistä. Nämä 

tekijät liittyvät kokemukseen taloudellisesta tilanteesta, asumisesta, asuinkunnan palveluista, 

ihmissuhteista, yhteiskunnallisista näkökulmista, elintavoista, minämyötätunnosta, fyysisestä terveydestä, 

työstä, opiskelusta ja vapaa-ajasta (Marika Kunnari 2017). 

Neljännen sektorin apu taloudelliseen tilanteeseen voi olla esimerkiksi naapurin, sukulaisen tai perheen 

apua sosiaalietuuksiin liittyvien hakemusten tai muiden lomakkeiden täyttämisessä. Se voi olla myös 

sosiaalisen median kautta pyydettyä ja tarjottua ruoka-apua, huonekalujen tai muiden käyttötavaroiden 

lahjoittamista tai vaihtoa. Asumiseen ja asuinkunnan palveluihin liittyen neljäs sektori mahdollistaa 

esimerkiksi kodin ylläpitoon liittyviä töitä kuten siivousta, nurmikonleikkuuta, lumi- tai korjaustöitä sekä 

kauppatavaroiden kuljettamista kotiin tai asukkaan kuljettamista palveluihin kuntakeskukseen.  

Neljännen sektorin merkitys on kaikkinensa tärkeä, kun halutaan lisätä omaa elämänlaatua, tyytyväisyyttä 

elämään, subjektiivista hyvinvointia ja onnellisuutta. Ihmissuhteisiin ja yhteiskunnallisiin näkökulmiin 

liittyen neljännen sektorin tehtävänä voi olla esimerkiksi naapuriapu, talkooapu, kyläily sekä yksinäisyyden 

lievitys keskustelu- ja viriketoiminnalla. Neljäs sektori tarjoaa elämyksiä ja rentoutumisen keinoja koetun 

hyvinvoinnin lisäämiseksi. Sen rooli voi korostua myös silloin, kun paikallisten asukkaiden ja muun väestön 

kohtaamisia järjestyy joko digitaalisesti tai kasvokkain. Tässä luvussa neljännen sektorin merkitystä 

esitellään tarkemmin nuorten ja maahanmuuttajien näkökulmasta. 

Neljäs sektori ja nuoret 

Nuorten näkökulmasta neljännessä sektorissa korostuvat läheiset sosiaaliset verkostot, joista erityisesti 

perhe, suku ja ystäväpiiri muodostavat tärkeän osan nuorten arkea. Vaikuttaminen ja oman hyvinvoinnin 

edistäminen ei nuorilla välttämättä ole edes tietoista, vaan nuorten aktivismi voi näyttäytyä myös kykynä 

auttaa ja opettaa omaa lähipiiriään kuten haastamalla vanhempiensa maailmankatsomusta 

avarakatseisempaan suuntaan. Tällä ymmärrettävästi voi olla merkittävä vaikutus myös nuorten 

hyvinvointiin.  

Nuoret kasvavat sosiaalista mediaa innovatiivisesti käyttäen. Heidän tapansa hyödyntää somea on 

jatkuvasti kehittyvää, ainutlaatuista ja vanhempiin sukupolviin nähden hyvin erilaista. Nuorten 

näkökulmasta neljännen sektorin voidaan nähdä rakentuvan myös sosiaalisen median erilaisissa 

yhteisöissä, joiden ydin on aineettomissa kokemuksissa. Kommentoimalla, seuraamalla ja ottamalla osaa 

keskusteluihin nuorella on mahdollisuus kokea kuuluvuuden tunnetta, hyväksyntää ja vaikuttamisen 

mahdollisuuksia, mikä luo pohjaa nuorten hyvinvoinnille. Nuoret hyödyntävät sosiaalisen median eri 

viestintäpalveluita jo nykyään vapaa-ajalla kokoontumiseen ja erilaisten harrastusryhmien, kuten 

peliporukoiden, kokoamiseen. Tällaisella nuorista lähtevällä järjestäytymisellä voisi olla potentiaalia 

tulevaisuudessa kehittää esimerkiksi matalankynnyksen harrastustoimintaa, joka ennaltaehkäisee 

yksinäisyyttä ja lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta. Maakunnat voisivat tulevaisuudessa miettiä keinoja 

tällaisen nuorista lähtevän harrastustoiminnan tukemiseksi. 

Neljäs sektori ja maahanmuuttajat 

Kaukana kotimaasta, usein monien, pitkällisten vaiheiden jälkeen, maahanmuuttajien hyvinvointia ja 

kotoutumista Pohjois-Pohjanmaalle helpottaa yhdessäolo ja kokemusten jakaminen toisten 

maahanmuuttajien kanssa - usein riippumatta kulttuuritaustan mahdollisesta erilaisuudesta. Vertaistuella 
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ja vertaistoimijoiden kouluttamisella voi olla suuri merkitys yksittäisen maahanmuuttajan tai 

maahanmuuttajaperheen mielen hyvinvoinnin tukemisessa.   

Tunteiden pukeminen sanoiksi on yleensä luontevinta omalla äidinkielellä. Kun omakieliset 

keskustelukumppanit puuttuvat maahanmuuttajan uudesta kotipaikasta, omakielisten erilaisten 

sosiaalisen median kanavien käyttö kokemusten, tiedon ja tunteiden jakamisessa korostuu. Sosiaalisen 

median erilaiset kanavat saattavat näin osaltaan helpottaa kotoutumista kuntiin, joissa omakielisiä ei juuri 

ole.    

Suomen kielen ja suomalaisten tapojen oppimisen monet maahanmuuttajat kokevat erittäin tärkeänä, 

minkä vuoksi he ovat hyvin kiinnostuneita tapaamaan kantasuomalaisia erilaisissa tilanteissa, esimerkiksi 

kulttuurikahviloissa, talkoissa, tavoitteellisissa ryhmätapaamisissa ja satunnaisissa kohtaamisissa. Monet 

kokevat tärkeäksi päästä oppimaan viiveettä suomen kieltä ja suomalaisia tapoja, auttamaan toisia ja 

tekemään työtä omien mahdollisuuksiensa puitteissa. Monet maahanmuuttajat tarvitsevat tietoa 

hyvinvoinnista ja etenkin mielen hyvinvoinnista, omista ja läheisten mahdollisuudesta toimia mielen 

hyvinvoinnin edistämiseksi sekä ammatillisen avun hakemisesta silloin, kun oma tai lähipiirin apu ei enää 

riitä. Kantasuomalaisille on paljon haastetta siinä, kuinka nopeasti mahdollistamme maahanmuuttajien 

vahvan osallisuuden suomalaisessa yhteiskunnassa sekä miten mahdollistamme maahanmuuttajille 

terveyspalvelujen (myös mielenterveyspalvelujen) oikea-aikaisen saamisen tilanteen pahenemisen 

ehkäisemiseksi.    

Pohjois-Pohjanmaalla neljännen sektorin roolia hyvinvoinnin edistämisessä voitaisiin edistää organisoimalla 

ja koordinoimalla tarpeiden ja tarvitsijoiden kohtaamisia avuntarjoajien kanssa sekä kehittämällä erilaisia 

auttamisen muotoja yhdessä asukkaiden tai kolmannen sektorin kanssa. Nuorten näkökulmasta kaikessa 

nuorten hyvinvointia edistävässä työssä tulisi huomioida kohderyhmän osallisuus jo suunnitteluvaiheessa. 

Pohjois-Pohjanmaa voisi toimia edelläkävijänä nuorten osallisuuden huomioimisessa. Tämä edellyttää 

läsnäoloa siellä, missä nuoret ovat, olipa kyseessä verkkoympäristö tai kohtaamiset kasvokkain. 

 

Pirjo Nikula, Pohjois-Pohjanmaan verkostokoordinaattori, Maaseudun arjen palveluverkosto -hanke, Lapin 

liitto (31.3.2018 asti) 

Marja-Liisa Hiironen, projektipäällikkö, Mieli-hanke, Pudasjärven kaupunki 

Siiri Nuutinen, projektipäällikkö, Kivapuhe-hanke, Pudasjärven kaupunki 

  

 



 

 

2.5 Seurakunnat  

Seurakuntien toiminnan perusajatuksena on kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen. Toiminta on 

monipuolista ja vilkasta: messu, ryhmät, yksilöiden kohtaaminen, juhlat, retket, vastaanottotyö, 

taloudellinen avustaminen, ohjaus ja neuvonta. Toiminnan tavoitteena on auttaa ihmistä eteenpäin ja 

luoda toivoa vaikeaan tilanteeseen. Pohjois-Pohjanmaalla on 36 seurakuntaa, joissa toimii 104 

diakoniatyöntekijää, 230 pappia ja 156 kasvatuksen ammattilaista. Kasvatuksen alan ihmiset ovat 

koulutukseltaan nuorisotyönohjaajia ja lapsityöntekijöitä. Diakoniatyöntekijöistä 76 % on koulutukseltaan 

diakonissa-sairaanhoitajia ja loput 24 % sosionomi-diakonin koulutuksen saaneita. Lisäksi seurakunnissa 

työskentelee kanttoreita, seurakuntamestareita ja toimistotyöntekijöitä sekä erityisesti perhe- ja 

parisuhdeasioihin perehtyneitä työntekijöitä. Seurakunnan työntekijät ovat alansa ammattilaisia ja tekevät 

työtään virkavastuulla. 

Kirkkoon kuulumisprosentti Oulun hiippakunnan alueella on 79,7 % (koko maassa 71,8 %). Kaikista 

syntyneistä lapsista kastetaan täällä 85,1 %, mikä on enemmän kuin minkään muun hiippakunnan alueella 

(koko maassa 69,3 %). Rippikoulun käy ikäluokasta Oulun hiippakunnan alueella peräti 87 %. Tilastot 

kertovat osan seurakuntien tekemästä työstä yksilökohtaisten kohtaamisten, myönnettyjen avustusten, 

tilaisuuksien, ryhmien ja retkien muodossa: Diakoniatyöntekijöiden asiakaskontakteja Pohjois-Pohjanmaan 

seurakunnissa oli vuonna 2016 yhteensä 47 582 kpl. Näistä suurin osa kohdattiin kotikäynneillä ja 

vastaanotolla. Lisäksi puhelimen ja sähköpostin välityksellä keskustellaan elämän haasteista myös 

anonyymisti (kontakteja 23 515). Yhteisiä ruokailutilaisuuksia järjestettiin liki kuusisataa (597), joissa kävi 

ruokailemassa 20 013 ihmistä.  

Isoskoulutukseen osallistui Pohjois-Pohjanmaalla 1860 nuorta ja isosena toimi 1471 nuorta. Suuri osa 

seurakunnista tekee myös erityisnuorisotyötä, jonka näkyvimpinä muotoina ovat kouluyhteistyö ja 

pienryhmätoiminta. Leiritoiminta on perinteisesti vahva seurakuntien toimintamuoto, joka kokoaa yhteen 

runsaasti kaikenikäisiä. Yhdessäolo leireillä ja ryhmissä tukee hyvinvointia, ehkäisee yksinäisyyttä ja 

syrjäytymistä.  

Seurakunnan työntekijöillä on hyvä arjentuntemus, mutta hyvinvoinnin edistämiseksi alueella tulee olla 

riittävä verkostoyhteistyörakenne, jotta haastavissa tilanteissa yhteistyö on mahdollista. Tämä voi toimia 

esim. Lapset puheeksi -menetelmän kautta, joka toteutuukin nyt jo esim. sosiaali- ja terveysministeriön 

rahoittaman Toimiva arki -hankkeen kautta, joka järjestää koulutusta ja seminaareja 

perhekeskustoimintamallin käyttöönottoa varten.  

Yhteistyö hyvinvoinnin edistämiseksi on vahvaa sekä kirkon alalle kouluttavien oppilaitosten (Diakonia-

ammattikorkeakoulun ja Centrian) että Oulun diakonissalaitoksen, Caritas-säätiön kanssa. Seurakunnat ovat 

verkottuneet hyvin paikallisten toimijoiden kanssa. 

Seurakunnan tehtävä on julistaa lähimmäisenrakkaudesta ja elää sanomaansa todeksi. Tämä tehtävä 

kuuluu koko seurakunnalle, työntekijöille ja seurakuntalaisille. Erityisesti diakoniatyössä autetaan apua 

tarvitsevia sekä toimitaan yhdessä järjestöjen ja kuntien kanssa suomalaisen yhteiskunnan kehittämiseksi ja 

epäkohtien lieventämiseksi. Diakoniatyöntekijät koordinoivat seurakunnan hyvän tekemistä eri 

muodoissaan ja tekevät vahvasti terveyden edistämistyötä arjessa. Tavoitteena on auttaa erityisesti 

heikoimmassa asemassa olevia. 

Yksilöllinen, kasvokkain tapahtuva kohtaaminen on seurakunnan yksi keskeinen toimintatapa, jossa 

työntekijä ammattilaisena, vaitiolovelvollisena työntekijänä tapaa ihmisiä erilaisten elämänkysymysten 

äärellä. Kohtaamiset tapahtuvat seurakunnan tiloissa, seurakuntalaisen kodissa tai esimerkiksi asiakkaan 

mukana sosiaalitoimistossa. Vuosi vuodelta yhä useampi auttava kohtaaminen tapahtuu puhelimen, 

sähköpostin tai sosiaalisen median välityksellä.  
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Miten näette hyvinvoinnin edistämisen kytkeytyvän seurakuntien työhön? Miten hyvinvoinnin edistäminen 

näkyy toiminnassanne ja toimintaanne ohjaavissa asiakirjoissa?  

Suomen evankelisluterilaisen kirkon toiminnan suunta vuoteen 2020 on julkaistu Kohtaamisen kirkko - 

asiakirjassa (http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp?open&cid=Content2656A1). Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin 

tavoitetta on sanoitettu asiakirjassa mm. näin: ”Toimimme haavoittuvassa asemassa olevien hyväksi 

Suomessa ja ulkomailla. Seurakunta yhdistää avuntarvitsijat ja -tarjoajat”. Jokaisella seurakunnalla on myös 

oma toimintasuunnitelma, jossa huomioidaan kunkin seurakunnan toimintaympäristö ja resurssit. 

Huono-osaisuutta on diakonian sisällä paljolti tarkasteltu tulonjaon näkökulmasta, mutta terveyteen 

liittyvät kysymykset ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Seurakuntien toiminnan piiriin hakeutuu kuitenkin 

jatkuvasti terveydeltään yhä huonokuntoisempia ihmisiä. Diakoniatyössä toimivilla diakonissa-

sairaanhoitajilla on pätevyys kohdata myös terveyteen liittyviä kysymyksiä. Verkostoituminen alueittain 

kunnan sosiaali- ja terveystoimen kanssa on erityisen tärkeää. Tiivistä yhteistyötä tehdään myös koulujen, 

järjestöjen ja paikallisten yhdistysten kanssa. Yksinäisyyttä torjutaan seurakunnissa laajamittaisesti paitsi 

tarjoamalla tukea, apua ja kohtaamisen paikkoja, myös mahdollistamalla omien taitojen hyödyntämistä 

toisten hyväksi.  

Diakonissa-sairaanhoitajien työn merkitystä terveyden edistäjinä on myös tutkittu: Diakonissat terveyden 

edistäjinä, http://dts.fi/files/2013/09/B_58_9789524932196-1.pdf. 

Seurakunnat ovat olleet aktiivisia turvapaikanhakijoiden ja kiintiöpakolaisten vastaanottamisessa ja 

kohtaamisessa. Myös pienissä seurakunnissa, kuten esimerkiksi Utajärvellä, seurakunta on tarjonnut 

pakolaisille harjoittelupaikkoja seurakunnassa ja kutsunut heitä monella tavalla seurakunnan yhteyteen. 

Mahdollisia haasteita hyvinvoinnin edistämisen yhteistyössä 

Yhtenä yhteistyön haasteena on seurakunnan diakonia- ja kasvatustyön roolin selventäminen. 

Seurakuntien työntekijät toimivat yhteiskunnan toimijoiden rinnalla ja heidän roolinsa ihmisen 

kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa on rinnalla kulkeminen, hengellinen auttaminen, ohjaus, neuvonta, 

kuunteleminen ja keskustelu. Seurakunnan työntekijän rooli on olla yksi osa ihmisen hyvinvoinnin 

turvaajista. On tärkeää, että seurakunnan työntekijät otetaan mukaan jo suunnitteluvaiheessa, jolloin 

osaamisemme voidaan parhaiten hyödyntää. Tavoitteeseen voidaan päästä avoimella keskustelulla ja 

tiedottamisella. Tärkeintä on toimia yhdessä hyvinvointia rakentamassa niin, että se saavuttaisi kaikki ikään 

ja sosiaaliseen asemaan katsomatta. 

 

Mirva Kuikka ja Saija Kronqvist, hiippakuntasihteerit, Oulun hiippakunnan tuomiokapituli 

http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp?open&cid=Content2656A1
http://dts.fi/files/2013/09/B_58_9789524932196-1.pdf


 

 

2.6 Poliisi  

Miten hyvinvoinnin edistäminen kytkeytyy poliisin työhön? 

Hyvinvoinnin edistäminen kytkeytyy poliisin toimintaan ennen kaikkea turvallisuuden ylläpitämisen kautta. 

Poliisin toiminta-ajatus ja tehtävät on kirjattu poliisilakiin, jonka mukaan poliisin on toimittava yleisen 

järjestyksen ylläpitämiseksi, turvallisuuden parantamiseksi sekä rikosten torjumiseksi yhteistyössä muiden 

viranomaisten sekä yhteisöjen ja asukkaiden kanssa. Kansalaisten hyvinvoinnin edistämisen voidaankin 

katsoa olevan keskeinen elementti poliisin strategisessa suunnittelussa sekä siihen liittyvässä 

tulosohjauksessa. 

Poliisilaitos tuottaa hälytys-, valvonta- ja rikostorjunnan palveluja Pohjois-Pohjanmaalla hajautetusti 11 

poliisiasemalta. Tämä mahdollistaa poliisin näkyvyyden alueen ihmisten turvallisuuden tunteen 

ylläpitämiseksi sekä tehokkaan rikosten selvittämisen. Poliisilaitoksen turvallisuusviestinnällä sekä ennalta 

estävällä toiminnalla on ollut hyvinvointia ja turvallisuutta edistävä vaikutus.  

Miten hyvinvoinnin edistäminen näkyy toiminnassanne ja sitä ohjaavissa asiakirjoissa? 

Poliisitoiminnan painopisteet kirjataan kulloinkin voimassa olevaan strategiaan. Vuosille 2017–2020 

hyväksytyn strategian mukaan poliisi panostaa erityisesti turvallisuuden edistämiseen ja rikosten 

torjuntaan. Poliisin strategiaan liittyy olennaisesti ennalta estävän toiminnan strategia 2014–2018, jossa 

korostetaan ennalta estävän toiminnan liittyvän poikkileikkaavasti kaikkeen poliisitoimintaan. Toiminnan 

painopisteet jalkautetaan vuosittain laadittavissa tulossopimuksissa Poliisihallituksen ja poliisilaitosten 

kesken.  

Vuoden 2017 tulossopimuksesta voidaan poimia hyvinvointiin liittyviksi tulostavoitteiksi mm. seuraavat 

kirjaukset: 

 Ennalta estävä toiminta on johdettua, suunniteltua ja toiminnan tavoitteet on määritelty 

täsmällisesti. Keskitytään ongelmakeskeiseen toimintatapaan tavoitteena estää yksilöitä ja ryhmiä 

ajautumasta siihen pieneen kansanosaan, joka tekee suurimman osan rikoksista.  Ennalta estävää 

toimintaa tukee johdettu ja suunniteltu nettipoliisitoiminta sekä turvallisuutta edistävä viestintä.  

 Seurataan maahanmuuttoon, väkivaltaiseen ekstremismiin ja laittomaan ympäristöaktivismiin 

liittyvää radikalisoitumisilmiötä ja puututaan ongelmiin ennalta ehkäisevästi tehokkaalla 

sidosryhmäyhteistyöllä.  Poliisilaitoksen erityishuomion kohteena on viharikosten paljastaminen ja 

tehokas tutkinta.  

 Kiireellisten hälytyspalvelujen saatavuus säilytetään nykyisellä tasolla. Poliisilaitos tehostaa 

kenttävalvontana tehtävää ennalta estävää työtä ja sen seurantaa. Liikenneturvallisuustyötä 

kehitetään ja toiminnan painopisteitä ovat ajonopeudet ja rattijuopumusvalvonta. 

 Rikostorjunnan tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta parannetaan organisaatiota kehittämällä. 

Lisätään rikosten sovittelua tehostamalla yhteistyötä sovittelutoimiston kanssa 

 Pidetään yllä kuntien turvallisuuskuvaa rikostilastoanalyysin avulla. Osallistutaan kunnallisen 

turvallisuustyön koordinointiin ja turvallisuussuunnitelmien laatimiseen ja toteutukseen 
 

 

Ajatuksia, toiveita ja ideoita yhteistyöstä tulevan maakunnan hyvinvoinnin edistämisessä 

Poliisitoiminnan johtamisen näkökulmasta nykyinen johtamisjärjestelmä on toimiva. Toimivuutta osoittaa 

poliisitoiminnan hyvät tulokset resurssien vähenemisestä huolimatta. Toimintaa voitaisiin kehittää 

ottamalla paremmin huomioon Pohjois-Pohjanmaan kuntien, eri viranomaisten, elinkeinoelämän ja 3. 
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sektorin tarpeet turvallisuuden kehittämiseksi. Turvallisuusyhteistyötä edistävää yhteistä maakunnallista 

foorumia ei tällä hetkellä ole olemassa. 

Maakunnallisen hyvinvointi- ja turvallisuustyön toteuttamisessa voidaan käyttää hyväksi 

hyvinvointikertomusta. Kuntien hyvinvointikertomus kuvaa kunnan tunnistamia hyvinvoinnin tekijöitä ja 

kunnan tahtotilaa näiden hyvinvoinnin tekijöiden suhteen. Maakunnallinen hyvinvointikertomus 

vastaavasti kuvaa kuntia suurempia kokonaisuuksia ja alueellisten toimijoiden tahtotilaa. 

Maakunnallisen hyvinvointikertomuksen pohjalta voidaan kuvata alueelliset toiminnan painopistealueet, 

koota yhteen kuntien hyvinvoinnin vahvuudet ja huolenaiheet, turvallisuuden kehittämiskohteet, asettaa ja 

kohdentaa tavoitteita, resursseja, sekä määrittää arviointimittarit, joilla kuntien hyvinvoinnin ja 

turvallisuuden kehittymistä arvioidaan.  

Sähköistä hyvinvointikertomusta täydentävät tarvittaessa eri osa-alueiden ohjelmat ja suunnitelmat, kuten 

päihde- ja huumausaineohjelmat sekä lapsi- ja vanhuspoliittiset ohjelmat.  Rikosten ennaltaehkäisy voidaan 

liittää osaksi sähköistä hyvinvointikertomusta, jolloin asia saadaan luontevasti osaksi kunnan ja 

maakunnan strategiaa sekä toiminnan ja talouden suunnittelua.  

Turvallisuuden kehittäminen osana maakunnan hyvinvoinnin kehittämistä vaatii toiminnan organisointia. 

Maakuntaan tulisi perustaa turvallisuustyön ohjausryhmä, jonka tehtävänä olisi koordinoida turvallisuuden 

kehittymistä, tehdä esityksiä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden parantamiseksi sekä ohjata hyvinvoinnin 

kehittämistä turvallisuuden osalta. 

Poliisilaitos on toteuttanut 2016 alueelliset turvallisuustapaamiset Oulussa, Kainuussa, Jokilaaksoissa ja 

Koillismaalla, joissa käsiteltiin mm. alueellisia turvallisuustarpeita ja niiden kehittämistä. Maakuntahallinnon 

käynnistyttyä turvallisuustapaamiset voitaisiin toteuttaa maakunnan johdolla kuntien johdoille sekä 

johtaville luottamushenkilöille. Poliisin tehtävänä olisi tuottaa tapaamisiin analysoitua tietoa turvallisuutta 

koskevista muutoksista ja kehittämistarpeista.  

Mahdolliset haasteet hyvinvoinnin edistämisen yhteistyössä 

Turvallisuudesta ja hyvinvoinnista vastaavien organisaatioiden, tahojen ja toiminnassa mukana olevien 

yhteistyö on toimivaa. Haasteena on muuttaa totuttuja toimintatapoja. Maakuntahallinnon 

käynnistämisessä tulisi huomioida turvallisuuden vahvistaminen osana alueen ihmisten hyvinvointia. Tämä 

vaatisi turvallisuustyön sisällyttämistä maakunnan strategiaan, toiminnan organisointia ja vastuuttamista 

sekä säännöllistä toiminnan arviointia.  

 

Antero Aulakoski, ylikomisario, Oulun poliisilaitos  



 

 

2.7 Koulutus-, tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatiot  
 

2.7.1 Osaaminen ja koulutus  

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella on toimiva koulutusjärjestelmä kattaen toisen asteen, 

ammattikorkea- ja yliopistokoulutuksen. Koulutusjärjestelmään kuuluvat mm. Oulun yliopisto, Oulun 

ammattikorkeakoulu, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Centria-ammattikorkeakoulu, Oulun seudun 

ammattiopisto ja Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Myös Lapin yliopistolla on Pohjois-Pohjanmaata 

koskevia koulutusvastuita (mm. sosiaalityö). Maakuntamme alueella koulutusta tarjoaa myös esimerkiksi 

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, joka on Jyväskylän, Oulun ja Vaasan yliopistojen muodostama 

monitieteinen yliopistokeskus. Osaamisen kehittymistä tukevat lisäksi koko Pohjois-Suomen kattava 

yliopistollinen sairaala ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (Poske). Maakunnallamme on siis 

hyvät mahdollisuudet pohjoisen Suomen ylimaakunnalliseen yhteistyöhön.  

Maakunta- ja sote-uudistus tuottavat kokonaan uudenlaisen palvelujärjestelmän, jossa tavoitteena oleva 

palveluiden yhteensovittaminen sekä yhteiskunnalliset muutokset, kuten taloudellisen osaamisen 

vaatimukset, lainsäädännön muutokset, digitalisaatio ym. asettavat työntekijöiden osaamiselle ja 

koulutukselle kokonaan uusia vaateita. Uudistukseen liittyy sekä määrällisiä että laadullisia osaamisen 

haasteita. Määrällisesti on tärkeää huolehtia työvoiman alueellisesta riittävyydestä ja saatavuudesta 

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan ja koko Pohjois-Suomen alueella. Jo tällä hetkellä on ongelmia useiden 

alojen työntekijöiden riittävyydessä. Alueella ja myös kansallisesti on tärkeää vaikuttaa koulutuksen 

aloituspaikkojen säilyttämiseksi ja osin myös lisäämiseksi.  

Koulutusta tulee uudistaa vastaamaan tuleviin työelämän tarpeisiin. Tämä edellyttää eri koulutustasojen 

perus-, erikois-, täydennys- ja lisäkoulutuksen sisältöjen kehittämistä huomioiden uudet palvelurakenteet ja 

osaamisen tarpeet. Työelämäoppimista tulee uudistaa, ja sen lisäksi tulee rakentaa uudet opiskelijoiden 

harjoittelukäytännöt palvelurakenteiden muuttuessa. Tämä merkitsee koulutuksen ja työelämän 

yhteistyön tiivistämistä. Koulutuksessa tarvitaan uudenlaisia innovatiivisia koulutusratkaisuja (mm. e-

oppiminen), ja koulutuksen monialaisuutta ja yhteistyötaitoja tulee lisätä. Myös näyttöön perustuvia, 

tutkittuja työmenetelmiä ja -käytänteitä tulee ottaa käyttöön entistä tehokkaammin sekä koulutus- että 

palvelujärjestelmän puolella, mikä merkitsee tiivistä tutkimustietoon perustuvaa työmenetelmien 

koulutusta. 

Kaikkiin tuleviin palvelukokonaisuuksiin liittyy omia, mutta myös kaikille palvelukokonaisuuksille yhteisiä 

osaamisen kehittämistarpeita. Nykyisten ja tulevien osaajien asennoitumista uusiin toimintatapoihin on 

tärkeä kannustaa. Tämä edellyttää mm. asiakkaiden tarpeista lähtevän ajattelun ja toiminnan 

tehostamista. Toiminnan ja palvelujen lähtökohtana tulisi olla asiakaslähtöisyys sekä ennakoiva ja 

hyvinvointia edistävä työote. Asiakkaiden palvelutarpeisiin tulee pystyä vastaamaan entistä tehokkaammin. 

Esimerkiksi palvelutarpeiden arviointiin liittyvä osaaminen korostuu, samoin osaamista on lisättävä 

asiakkaiden kotiin tai arjen muihin ympäristöihin tuotavien henkilökohtaisten tai digitaalisten palvelujen 

osalta.  

Palvelujen kokonaisuuksien yhteensovittaminen edellyttää monialaista osaamista ja yhteistyötä. Tulevissa 

palveluissa on tärkeä hyödyntää entistä tehokkaammin teknologian tuomia mahdollisuuksia, jolloin sekä 

työntekijöiden että asiakkaiden digiosaamista on vahvistettava, mikä merkitsee osaamista uudenlaisten 

digitaalisten palvelumuotojen kehittämiseen. Koska palvelurakenteet ja toimintamallit sekä 

yhteistyökäytännöt uudistuvat, myös esimies- ja johtamisosaamiseen tulee panostaa vahvemmin.  



   

 

69 

Uudistuvissa rakenteissa on myös pohdittava uudelleen osaamisen kehittämisen vastuut: Mitä 

palvelujärjestelmä kouluttaa, ja mistä koulutuksesta koulutusorganisaatiot vastaavat ja mistä muut 

toimijat? Osaamisen kehittäminen työyhteisöissä on keskeistä. Kyseessä on jatkuva prosessi, jonka 

tavoitteena on syventää työntekijöiden ammattitaitoa sekä parantaa työn tuloksellisuutta ja työelämän 

laatua. Osaamisen arvioinnin ja kehittämisen on tärkeä olla suunnitelmallista ja jatkuvaa toimintaa. 

Esimiehillä on tärkeä rooli työyhteisön osaamistarpeiden määrittämisessä ja osaamisen kehittämisessä, 

mutta tulevaisuudessa korostuu myös jokaisen työntekijän vastuu ammatillisesta kehittymisestä.   

Keskeinen merkitys tulevan maakunnan palveluiden tehokkaassa tuloksellisuudessa on osaamisen, 

tiedontuotannon ja kehittämisen saumaton yhteistyö. Uudessa maakunnan rakenteessa tulee olla 

koordinoiva elin, jonka tehtävänä on koulutuksen ja tarvittavan osaamisen sekä työvoimatarpeen 

ennakointi. Maakunnan tasolla tulee olla asiantuntemusta ja myös henkilöresurssia koulutukseen ja 

opetukseen liittyvien sopimusten hallinnoinnissa sekä koulutuksen ja osaamisen laadunarvioinnissa. 

Alueelle tarvitaan koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämisen yhteinen rakenne, jossa osaamisen 

kumuloituminen ja sen tehokas jakaminen käytäntöihin voidaan turvata. Tällainen rakenne voi 

parhaimmillaan tukea osaamisen sekä työkäytäntöjen kehittämistä sekä alueella tarvittavaa 

tiedontuotantoa. Se voi toimia myös koulutuksen arvioinnin ja kehittämisen rakenteena sekä koulutuksen 

linkkinä käytännön työelämään.  

Pohjois-Suomen maakuntien välinen yhteinen työ osaamisen ennakoinnissa ja kehittämisessä on tärkeä 

ottaa huomioon tulevissa rakenteissa. Yhteistyöalueella tarvitaan maakuntarajat ylittävä koordinoiva 

koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämisen yhteistyörakenne, jonka avulla pohjoisten maakuntien 

osaamisen ja tutkimuksen vahvuuksia voidaan edistää suunnitelmallisesti. Hyvinvoinnin edistäminen on 

vahvasti monitoimijaista ja sektorirajat ylittävää työtä. Näin ollen eri alojen koulutusorganisaatioidenkin 

on kehitettävä keskinäistä yhteistyötään ja rakennettava kaikkia aloja yhdistävää hyvinvoinnin 

edistämisen viitekehystä. 

Koulutusorganisaatiot näkevät osallistumisen hyvinvointia edistävien palveluiden kehittämiseen, 

tutkimukseen ja arviointiin keskeisenä osana toimintaansa. Yhteiskunnallinen toiminta on osa niiden 

lakisääteistä tehtävää. Koulutusorganisaatioiden mahdollistamat potentiaalit voidaan ottaa aikaisempaa 

tehokkaammin käyttöön käytännön palvelutoiminnassa, sen suunnittelussa ja tiedontuottamisessa 

esimerkiksi harjoitteluiden sekä opinnäytetöiden kautta. Koulutusorganisaatioiden tarjoamia 

mahdollisuuksia voidaan samoin hyödyntää entistä tehokkaammin palvelujen strategisessa kehittämisessä 

sekä mm. hyvinvointikertomusten tuottamisessa yhteistyökumppanina. Yhteistyö maakunnan palveluiden 

järjestämisen ja tuotannon kanssa on tarpeen saada aikaisempaa strategisemmalle tasolle. Yhteistyön 

kehittämiseksi voitaisiin esimerkiksi tunnistaa ne maakunnan tietyin väliajoin toistuvat toiminnot tai 

tehtävät, joihin liittyen koulutusorganisaatioiden kanssa voitaisiin tehdä pitkäjänteistä, molempia osapuolia 

palvelevaa yhteistyötä. Yksi tällainen on neljän vuoden välein tehtävä maakunnallisen 

hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman valmistelu, toteutus ja arviointi. 

 

Pirjo Kejonen, hallintoylihoitaja, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 

Jyrki Mäkelä, koulutusdekaani, lääketieteellinen tiedekunta, Oulun yliopisto  

Anneli Pohjola, sosiaalityön professori, Lapin yliopisto 

 



 

 

2.7.2 Tiede, tutkimus ja kehittäminen 

Alueilla tehtävä monipuolinen tutkimus on vetovoimatekijä niin asukkaille, tuleville työntekijöille kuin 

asiantuntijoille ja yrityksille. Pohjoispohjalaisten hyvinvoinnin edistämisen kannalta keskeisiä tutkimus- ja 

kehittämisorganisaatioita ovat mm. Oulun ja Lapin yliopistot (ks. edellinen luku), Oulun 

ammattikorkeakoulu, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Oulun yliopistollinen sairaala sekä monet 

asiantuntijaorganisaatiot (esim. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos, Valtion teknillinen 

tutkimuslaitos, Kansaneläkelaitos ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus).  

Maakuntajärjestäjä tulee tarvitsemaan monipuolista tutkimustietoa asukkaiden hyvinvoinnista palvelujen 

järjestämisen, henkilöstön asiantuntijuuden vahvistamisen ja päätöksenteon tueksi. Maakunnan alueella 

toimivia tutkimusorganisaatioita ja osaamisverkostoja voidaan hyödyntää tietotarpeiden määrittelytyössä. 

Olemassa oleva tutkimustieto hyvinvoinnin edistämisestä ja maakunnan asukkaiden hyvinvoinnista tulisi 

kytkeä tiiviisti esimerkiksi maakunnallisen hyvinvointikertomuksen ja siitä johdettavan suunnitelman 

valmisteluun. Pohjoispohjalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä on jo tähän mennessä kerätty laajasti tietoa 

(mm. alueellisia hyvinvointikartoituksia ja eri väestöryhmien sosiaalisen hyvinvoinnin tutkimuksia). 

Maakunnan käytössä on myös ainutlaatuisia tutkimusaineistoja. Esimerkkinä mainittakoon Pohjois-Suomen 

biopankki ja kohortit. Biopankki tarjoaa vuosikymmenien aikana kerätyn valtakunnallisen väestöpohjaisen 

aineiston, jota voidaan hyödyntää monin tavoin mm. päätöksenteon tukena. Pohjois-Suomen kohortit 

muodostavat koko elinkaaren kattavan hyvinvointi- ja terveystutkimusohjelman. Kohorttien (vuosina 1966 

ja 1986 syntyneet) aineistojen keruu on alkanut jo tutkittavien äitien ollessa raskaana. Tutkittavien 

(kohorttilaisten ja heidän vanhempiensa) kokonaislukumäärä noin 70 000. Näitä ainutlaatuisia aineistoja 

täydentävät sekä ikääntyvistä henkilöistä Pohjois-Suomessa kerätyt aineistot, Oulu1935 ja Oulu1945 että 

Nuoret Pohjois-Suomessa -tutkimus.  

Yllä kuvattujen kaltaisten aineistojen avulla voidaan tutkia laajasti elämänkaareen vaikuttavia tekijöitä sekä 

polkuja, jotka johtavat hyvinvointiin tai sen haasteisiin. Lisäksi esimerkiksi kohorttien aineisto antaa 

mahdollisuuksia ymmärtää sosiaalisten, geneettisten ja ympäristötekijöiden rooleja läpi kahden 

sukupolven. Hyvinvoinnin edistämiselle tyypillinen poikkitoiminnallisuus ja monitoimijuus voivat tarjota 

aineistojen hyödyntämiselle uudenlaisia ja ennakkoluulottomia avauksia: Ehkä eri toimijoiden aineistoja 

ja osaamista yhdistämällä voidaan löytää aivan uudenlaisia ilmiöitä ja tutkimuskohteita?   

Pohjoispohjalaisten hyvinvoinnin edistämisen suunnitelma tulisi suunnitella tutkimukselliseen näyttöön 

pohjautuen. Tällä tavoin maakunnan käyttöön saadaan kustannusvaikuttavia, osallistavia menetelmiä eri 

kohderyhmille ja asukkaiden hyvinvoinnin kannalta tärkeisiin kohteisiin. Maakunnalle voidaan suunnitella ja 

kehittää laajempaa, kokonaisvaltaista hyvinvoinnin edistämisen konseptia, jonka suunnittelussa 

tutkimusorganisaatiot ovat aktiivisesti mukana. Pohjois-Pohjanmaan maakunnasta on mahdollista rakentaa 

hyvinvoinnin edistämisen tutkimusinnovaatioistaan tunnettu maakunta. Lisäksi pohjoisissa maakunnissa 

on mahdollista kehittää tutkimusosaamista valituille hyvinvointitutkimuksen painoaloille valtakunnallisena 

tiedontuottamisen kärkenä. 

Muutoksessa on tärkeää, että korkeatasoinen ja moniammatillinen tutkimus vahvistuu ja jatkuu Pohjois-

Pohjanmaalla ja Pohjois-Suomessa. Maakunta- ja sote-uudistuksen päämääränä oleva palvelujen 

yhteensovittaminen edellyttää tutkimusalojen vahvaa yhteistyötä. Esimerkiksi Oulun yliopiston 

terveystieteiden ja Lapin yliopiston sosiaalityön tutkimusyhteistyö on keskeinen vahvistettava alue jatkossa. 

Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Suomen alueella on kohtuullinen sote-alan tutkimusorganisaatioiden 

palveluverkko, joka jo sellaisenaan on valmiina uuden maakunnan käyttöön. Hyvinvoinnin edistämisen 

yhteistyötä sekä sote-alan sisällä että varsinkin kaikkien alojen välillä voidaan vahvistaa perustamalla 

maakuntaan yhteinen tutkimuksen tukipalveluyksikkö, joka palvelee maakunnan kaikkia toimijoita.  
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Tutkimustiedon systemaattisen tuottamisen tueksi tulevaan maakuntaan tulisi perustaa tutkimuksen, 

opetuksen ja kehittämisen yksikkö, joka sisältäisi yhteisen infrastruktuurin ja palvelut tutkimuksen 

käytännön toteuttamiseen. Tutkimuksen tavoitteellisuuden kehittämiseksi osana maakuntaohjelmaa tulisi 

rakentaa hyvinvoinnin edistämisen tutkimusohjelma, joka tukisi maakunnan hyvinvointitehtävien 

strategista suunnittelua, kehittämistä ja palveluiden toimivuutta. Ohjelman tulisi fokusoitua sellaisiin 

hankkeisiin, jotka tuottavat hyvinvointia ja terveyttä, parantavat asukkaiden ja asiakkaiden saamaa palvelua 

ja tukevat maakunnallista hyvinvoinnin edistämistyötä. Tutkimuksen turvaamiseksi maakunta tarvitsee 

omia tutkimus- ja tutkimuksen tukivirkoja.  

Maakunnan on tärkeä turvata osaltaan tutkimuksen rahoitusta. Tulevaisuudessa merkittävä kysymys liittyy 

siihen, miten säilytetään vähintään tutkimuksen nykytaso. Innovaatioiden tuottaminen edellyttää 

investointia. Rahoituksen epävarmuustekijät tulevat valtakunnallisista linjauksista. Rahoituksen puute on 

haitannut tutkimuksen kehittämistä kaikkialla, mutta erityisesti sosiaalityön tutkimuksessa.  

Uudessa maakunnassa tutkimuslupaprosesseja on tarpeen yhtenäistää sekä tunnistaa 

innovaatioulottuvuudet ja panostaa niiden löytämiseen. Tämän hetkisten lakiluonnosten perusteella 

hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävä korostuu tulevaisuuden kunnassa. Tehtävä tarkoittaa 

laajasti kaavoitusta, sivistystä, kulttuuria, liikuntaa, turvallisuutta jne. Vuoropuhelu kuntien kanssa onkin 

tärkeää innovaatioiden löytämiseksi. Tiivis tutkimus- ja kehittämisyhteistyö maakunnan ja kuntien kanssa 

on edelleen erittäin tärkeää.  

Tutkimus on tärkeää kansalaisten, järjestöjen, yritysten, julkisten toimijoiden ja median kannalta. 

Pohjoissuomalaiset henkilöt suhtautuvat erittäin positiivisesti monenlaisiin hyvinvoinnin selvityksiin ja 

osallistuvat kattavasti tutkimuksiin. Järjestöjen merkitys tiedon välittämisessä ja kansalaisten 

sitouttamisessa sekä yritysten mahdollisuudet hyödyntää innovatiivisia tutkimustuloksia ovat jo nykyään 

vahvuustekijöitä alueella. Tätä hyvää kehitystä on tärkeä uudessa maakunnassa entisestään vahvistaa. 

Alueen media, pääsanomalehdet ja sähköinen media on aina ollut kiinnostunut hyvinvoinnin ratkaisuista ja 

tutkimuksesta, ja tätä yhteistyötä maakunnan ja median kanssa on tarpeen edelleen edistää.  

 

Anneli Pohjola, sosiaalityön professori, Lapin yliopisto 

Minna Mäkiniemi, tutkimuspalvelupäällikkö, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 

Kyösti Oikarinen, hammaslääketieteen professori, lääketieteellisen tiedekunnan dekaani, Oulun yliopisto 
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2.8 Työpaikat ja työterveyshuolto  

Työ on yksi keskeisimmistä terveyttä edistävistä tekijöistä. Hyvinvoiva työpaikka lähtee tässä kappaleessa 

kuvatuista asioista. Työpaikalla on avoin ja vuorovaikutuksellinen ilmapiiri ja työhön liittyvistä asioista 

voidaan keskustella avoimesti. Työt on organisoitu järkevästi, niitä on kohtuullisesti ja työnteko on sujuvaa. 

Työssä huomioidaan työntekijöiden osaaminen ja voimavarat. Työ on tekijöilleen mielekästä. Työpaikan 

johtaminen on oikeudenmukaista ja vuorovaikutteista. Johtamisella mahdollistetaan perustehtävän 

tekeminen. Työpaikalla on yhteiset työtä ja sen tekemistä koskevat pelisäännöt ja niitä noudatetaan. 

Työympäristössä on huomioitu sen turvallisuus ja terveellisyys. Kaikkia työntekijöitä asemasta riippumatta 

kohdellaan tasavertaisesti ja kiusaamiseen tai epäasialliseen käytökseen puututaan välittömästi. Työn ja 

työnympäristön kehittäminen on jatkuvaa, systemaattista ja sen tilaa seurataan. Se tehdään yhteistyössä 

työntekijöiden, esimiesten, työsuojelun ja työterveyshuollon kanssa. Tässä kappaleessa mainitut asiat 

kuulostavat helpoilta, mutta arjessa ovat välillä haasteellisia toteuttaa. Ne vaativat jatkuvaa työtä niiden 

edistämiseksi ja ovat erityisen häiriöalttiita erilaisissa muutostilanteissa.  

Harva työntekijä säästyy työuransa aikana sairauksilta. Osa näistä voi vaikuttaa toimintakykyyn siten, että 

työkyky alenee. Työntekijöiden työkykyyn vaikuttavat monet muutkin tekijät kuin terveydelliset tekijät. 

Sellaisia ovat mm. motivaatio, osaaminen, asenteet, työyhteisö ja johtaminen. Työkykyä uhkaavia tekijöihin 

työpaikoilla tulee olla kirjallinen varhaisen tuen mallin mukainen toimintamalli. Esimiehen tehtävä on 

työpaikalla varmistaa, että työntekijät ovat työkykyä ja terveyttään vastaavissa työtehtävissä. On tärkeää, 

että kun tunnistetaan työsuoritukseen tai työkykyyn vaikuttavia tekijöitä, käynnistetään varhaisen tuen 

mallin mukainen keskustelu. Aloitteen tekijänä voi olla työntekijä, esimies, työkaveri tai työterveyshuolto. 

Työntekijän ja esimiehen käymässä keskustelussa tunnistetaan työhön liittyviä haasteita ja työntekijän 

voimavarat. Näiden pohjalta mietitään, millaisia mahdollisuuksia olisi työn muokkaamiseen vastaamaan 

työntekijän työ- ja toimintakykyä. Tästä esimies ja työntekijä laativat kirjallisen suunnitelman. Suurimmassa 

osassa tilanteissa löydetään näin toimivia ratkaisuja. Mikäli näin ei löydetä sopivaa ratkaisua, tehdään 

yhteistyötä työntekijän, esimiehen ja työterveyshuollon kanssa. Tällöin ratkaisua voidaan etsiä työpaikalla 

toiseen työhön sijoittumisella tai kouluttautumalla uuteen ammattiin. Tavoitteena on pitää työntekijä 

työkykyisenä yksilölliseen eläkeikään saakka. Työterveyshuolto toimiikin työpaikan kumppanina työkyvyn 

koordinoijana. 

Työpaikalla voidaan edistää monilla tavoin terveellisiä elintapoja. Näiden edistämiseen tulee olla 

pitkäjänteinen ja tavoitteellinen suunnitelma. Sen kohteena voivat olla esimerkiksi terveelliset 

ravitsemustottumukset, fyysisen aktiivisuuden lisääminen, tupakoimattomuus, päihteettömyys ja 

psyykkinen hyvinvointi. Yksi tärkeimmistä on henkilöstöruokailun mahdollistaminen. Sitä kautta voidaan 

edullisesti tukea työntekijöiden monipuolista ja suositusten mukainen ravitsemusta työpäivän aikana. Moni 

työpaikka tukee liikuntaa vapaa-ajalla erilaisin liikuntaeduin tai järjestämällä työntekijöilleen erilaisia 

liikuntaryhmiä tai tutustumisia erilaisiin liikuntalajeihin. Osa työnantajista mahdollistaa liikunnan työajalla. 

Tähän käytetty työaika tulee todennäköisesti säästettyinä kustannuksina takaisin. Työmatkaliikunta on 

erinomaista hyötyliikuntaa. Fiksu työnantaja voi tukea sitä erilaisin ratkaisuin. Yksi esimerkki on 

työmatkapyöräilyn tukeminen nastarenkaiden hankinnan tukemisella. Viime aikoina keskusteluun on 

nostettu työpäivän aikainen liikkuminen. Lyhyiden liikuntatuokioiden lisääminen työpäivien sisälle vähentää 

tuki- ja liikuntaelimistön oireita. Näitä voivat olla esimerkiksi lyhyet taukojumpat työn lomassa, portaiden 

nousu tai tulostimen sijoittaminen hieman kauemmaksi. Kokouksia voi välillä järjestää kävellen tai seisten. 

Näillä lyhyillä liikuntahetkillä voidaan työn tekemisen tehokkuutta kasvattaa. Työpaikan päihdeohjelma 

mahdollistaa varhaisen puheeksi oton ja käytännöt päihteiden haitallisen käytön yhteydessä eikä 

välttämättä päihteiden käyttö ajaudu ongelmaksi. Savuttomat työpaikat ovat vähentäneet eri 

käytännöillään tupakointia. Psyykkisen hyvinvoinnin edistäminen lähtee työntekijöille sopivasta työstä ja 

työmäärästä ja ensimmäisessä kappaleessa mainituista hyvinvoivan työnpaikan tunnusmerkkien 
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toteutumisesta. Työterveyshuolto osallistuu työpaikan terveyttä ja hyvinvointia edistävien suunnitelmien 

laatimiseen ja tukee niiden toteuttamista. Työterveyshuollossa on mahdollista järjestää yksilö- ja 

ryhmäohjausta tilanteissa, joissa työpaikan toimet eivät ole riittäviä. Ryhmämuotoisia toimintoja voivat olla 

mm. tuki- ja liikuntaoireisiin, elämäntapoihin, mielialaoireisiin tai unen ja palautumisen epäsuhtaan liittyvät 

ryhmät. 

Mikä hyvinvoinnin edistämistyössä työpaikoilla ja työterveyshuollossa toimii mielestänne jo nyt hyvin?  

Isoilla työpaikoilla on pääsääntöisesti hyvät ja toimivat käytännöt terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. 

Samoin työterveysyhteistyö on aktiivista ja toimivaa. Nämä ovat perusedellytyksiä hyvinvoinnin ylläpidossa 

ja edistämisessä. Pienillä työpaikoilla terveyttä edistävät toimet vaihtelevat ja yhteistyö työterveyshuollon 

kanssa vaihtelee. Työterveyslaitos on aktiivisesti kehittänyt malleja yrittäjille ja pienille työpaikoille, ja ne 

tulisi systemaattisesti saada käytäntöön kaikille työpaikoille. 

Mikä hyvinvoinnin edistämistyössä tuntuu vaikealta tai epäselvältä? Mitä pitäisi kehittää?  

Hyvinvoinnin edistäminen on helppoa, kun työntekijöillä ja työpaikalla on motivaatio tehdä asioiden eteen 

töitä. Olisikin tärkeää tunnistaa työpaikat ja henkilöt, joilla on haasteita motivaation kanssa. Näitä tulisi 

erityisesti tukea hyvinvoinnin edistämisessä. Lisäksi näyttää siltä, että sosioekonominen asema vaikuttaa 

riskitekijöiden kasautumiseen ja interventioiden kohdentamisessa tarvitaan erilaisille ryhmille sopivia 

tapoja ja menetelmiä. 

Toiveenne ja ideanne maakunnalliselle hyvinvoinnin edistämiselle ja hyvinvointikertomuksen valmistelulle?  

Toivoisin Pohjois-Pohjanmaan työpaikoille kohtuullisesti työtä, jossa huomioitaisiin ihmisten erilainen kyky 

tehdä työtä ja hyödynnettäisiin kunkin voimavaroja ja osaamista. Lisäksi työpaikat edistäisivät terveellisiä 

elämäntapoja. Erityisesti painopisteenä tulisi olla psyykkinen hyvinvointi. Digitaalisten mahdollisuudet 

voisivat olla näissä apuna. Vuoden 2018 Työnilojulistusta lainaten: ”Vaihtakaamme näkökulmaa ongelmista 

työn ja jokaisen omiin voimavaroihin: hyvässä henkisessä ja fyysisessä tilassa menestymme myös 

tulevaisuudessa. Myönteisyys laajentaa näkökulmaamme ja löydämme luovia ratkaisuja.” (Manka 2018) 

 

Silja Komulainen, ylilääkäri, kehittämispäällikkö, Työterveys Virta Oy 
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2.9 Yritykset  

Pohjois-Pohjanmaalla on noin 16 000 toimivaa pientä ja keskisuurta (pk-) yritystä. Yli 93 % yrityksistä on 

yrittäjävetoisia ja alle 10 henkeä työllistäviä. Puolet yrittäjistä on yksinyrittäjiä. Koko maakunnan 

elinvoimaisuuden perusta on monipuolisessa ja osaavassa yritystoiminnassa. Siksi koko alueen yhteisenä 

tavoitteena pitää olla yrittäjyyden edistäminen sen kaikissa elinkaaren vaiheissa. Mitä enemmän kunnassa 

on yrityksiä, sen elinvoimaisempi kunta on. Viimeiset 10 vuotta lähes kaikki uudet työpaikat ovat syntyneet 

pieniin yrityksiin.  

Yrittäjyyttä voidaan edistää monella eri tasolla ja tavalla. Yleinen toimintaympäristön kehittäminen on 

tärkeää siten, että se sujuvoittaa ja helpottaa yrittämistä. Yritysvaikutusten arviointi päätöksiä tehtäessä on 

hyvä kehittämiskeino, ja koko julkisen sektorin palveluasennekulttuuria parantamalla vähennetään samalla 

myös byrokratiaa. Kunnat voivat omaa toimintaa kehittämällä kehittää myös yrittäjyyttä. Esimerkiksi 

hankintaosaamiseen satsaamalla ja innovatiivisilla hankinnoilla voidaan löytää keinoja, jotka avaavat 

palvelumarkkinaa ja lisäävät yrittäjyyttä. 

Yhä useamman nuoren toive on tulla yrittäjäksi. Maakunnan oppilaitoksilla on erittäin tärkeä tehtävä antaa 

nuorille tietoa yrittäjyydestä. Yrittäjyyskasvatuksen merkitys tulee tulevaisuudessa korostumaan 

entisestään. Oikea ja kannustava tieto yrittäjyyden mahdollisuuksista on erityisen tärkeää myös siksi, että 

maakunnassamme on yrittäjiä suhteessa työpaikkoihin vähemmän kuin muualla Suomessa. Tarvitsemme 

uusia yrittäjiä.   

Yritysmäärän osalta on tärkeä huomata myös, että yhä useampi yrittäjä ikääntyy. Pohjois-Pohjanmaalla 

tarvitaan seuraavien 10 vuoden sisällä noin 3500 yritykseen uusi jatkaja. Omistajanvaihdoksia on tuettava 

siten, että jatkajia löytyy ja uusien jatkajien on hyvä lähteä kehittämään yritystä edelleen.  Mikäli 

omistajanvaihdoksia ei synny riittävästi, alueen paikkakuntien palvelurakenne heikkenee ja kuntien 

vetovoima ja hyvinvointi vähenevät sen myötä.  

Yrittäjät ovat selvitysten mukaan pääsääntöisesti tyytyväisiä uravalintaansa. He kokevat tekevänsä 

merkityksellistä työtä, mikä tuo ylipäätään hyvinvointia yrittäjälle. Oma päätösvalta työn tekemisessä ja 

tekemisen vapaus ovat yhtä tärkeitä syitä ryhtyä yrittäjäksi. Löytyypä jopa Jyväskylän yliopiston tutkimus, 

jonka mukaan yrittäjät kokevat olevansa onnellisempia kuin palkkatyötä tekevät työntekijät. 

Koko Suomen kansantalous nojaa yrittäjyyteen. Tarvitaan uusia yrityksiä ja uusia yrittäjiä sekä olemassa 

olevien yritysten kasvua. Julkisen talouden tasapainon saavuttaminen ei onnistu rakenteellisista 

muutoksista huolimatta, ellei yrityksemme kasva, työllistä ja investoi. Yritysten kasvun avulla voimme 

turvata alueidemme hyvinvointipalvelut. 

Tästä syystä onkin tärkeää huomata, että Pohjois-Pohjanmaan yritysten tärkein kasvua rajoittava tekijä on 

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien Kasvun suunta -kyselyn mukaan yrittäjän oma jaksaminen (kaavio 1).  
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KAAVIO 1. Pohjoispohjalaisten yrittäjien kokemat yrityksen kasvua rajoittavat asiat. Kysymykseen vastasi 

480 yrittäjää. (Lähde: Yritysten kasvun suunta 2017.) 

Maakunnan elinvoiman ja hyvinvoinnin kehittäminen edellyttää, että yrittäjän jaksamiseen kiinnitetään 

erityistä huomiota. Kun suurin osa yrityksistä on pienikokoisia, yrittäjän jaksaminen säteilee koko 

yritykseen. Tutkimuksen mukaan tulos ei tarkoita sitä, että yrittäjät olisivat uupuneita. Yrittäjät sen sijaan 

viestivät, että yrityksen kasvu haastaa heidät. Yrittäjyyteen liittyy paljon riskejä, joita pitää pystyä 

hallitsemaan. Jaksamiseen vaikuttavat hyvin paljon myös yrittäjän ajankäyttö ja osaaminen. Näihinkin 

haasteisiin löytyy monta parannuskeinoa digitaalisuudesta, uusista tuotteista ja innovaatioista, toiminnan 

tehostamisesta sekä kouluttautumisesta lähtien. Jaksamista helpottavat myös monet muut yrityksen 

ulkopuoliset tekijät, kuten byrokratian vähentäminen, verotus, palvelumarkkinan kehittäminen ja 

esimerkiksi toimiva logistiikka.  

Tulevaisuudessa yritysten kasvua haastaa myös se, että yrittäjien on yhä vaikeampi löytää osaavaa 

työvoimaa. Työn ja työntekijän kohtaanto-ongelma vaatii laajaa yhteistyötä, ja tulevaisuuden kuntien 

sekä uuden maakunnan pitää erityisesti hakea työvoiman saatavuuteen ratkaisua. Yhteistyöllä ja yhdessä 

sovituilla ja priorisoiduilla keinoilla voimme parantaa yrittäjyyden toimintaympäristöä Pohjois-Pohjanmaalla 

ja samalla alueemme elinvoima kehittyy, hyvinvointi paranee ja vetovoima kasvaa. 

 

Marjo Kolehmainen, toimitusjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät 
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Jotain muuta, mitä?

% vastanneista yrittäjistä 
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3. Pohdinta ja johtopäätökset 

Tämän artikkelikokoelman sisältö kuvastaa erinomaisesti sitä, kuinka monialaista ja laajaa hyvinvoinnin ja 

terveyden edistäminen (hyte) on. Todellisuus on toki vielä monialaisempi, sillä kaikki hyteen liittyvät 

palvelut, toiminnot ja toimijat eivät suinkaan ole artikkelikokoelmassa mukana. Kokoelman artikkelit 

toimivatkin silmiä avaavina poimintoina, jotka auttavat Pohjois-Pohjanmaan hyte-yhteistyön 

kehittämisessä. 

Maakuntatasoisella hyte-yhteistyöllä on Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa pitkä ja ansiokas historia. 

Maakunnassa toimi vuosina 2008–2017 Pohjois-Pohjanmaan liiton koordinoima hyvinvointiohjelma, jonka 

päämääränä oli laaja ja koordinoitu yhteistyö hyvinvointitoimijoiden kesken. Maakunta- ja sote-uudistuksen 

vuoksi tämä yhteistyö ja sen koordinointi ovat nyt murrosvaiheessa. Toisaalta yhteistyön kehittämiselle olisi 

tarvetta ilman tätä hallinnollista uudistustakin. Toimintaympäristön muutokset tarjoavat erinomaisen 

mahdollisuuden kehittää Pohjois-Pohjanmaan hyvinvoinnin yhteistyötä ja yhdyspintatoimintaa entistäkin 

paremmaksi. 

Tämän kokoelman artikkeleista välittyvät viestit tiivistyvät seuraaviin ydinasioihin: 

 Toimijat tunnistavat oman roolinsa ja tehtävänsä hyte-työssä. Myös ne toimijat, joiden työn 

ytimessä ihmisen hyvinvointi ei tähän asti ole ollut, tiedostavat työn vaikutukset ihmisiin. Siksi 

toimijat suhtautuvat hyte-yhteistyöhön myönteisesti haluten olla siinä mukana – yhdessä kehittyen 

ja kehittäen. 

 Toimijat kokevat, että pohjoispohjalaisten ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi tehtävässä 

yhteistyössä ja -toiminnassa on paljon kehittämisen mahdollisuuksia. Tämä edellyttää toimijoiden 

välisen vuoropuhelun lisäämistä ja yhteistä tavoiteasetantaa.  

 Toimijat kaipaavat Pohjois-Pohjanmaalle selkeää, muuttuvaan toimintaympäristöön sopivaa hyte-

yhteistyön ja -yhdyspintatoiminnan rakennetta. Verkostomaisen, tasaveroiseen kumppanuuteen 

perustuvan rakenteen tulee tehdä näkyväksi ja arvostetuksi hyte-työn laajuus ja monialaisuus niin, 

että kukin toimija löytää siitä oman toimintansa ja roolinsa.  

 Rakenteen tulee varmistaa toimijoiden osallisuus. Toimijat haluavat, että osallisuus tarkoittaa hyte-

yhteistyössä 

o tieto-osallisuutta: toimijat saavat ja tuottavat hyvinvointitietoa ja hyte-työn tietoa 

o suunnitteluosallisuutta: toimijat osallistuvat hyte-toiminnan ja -palvelujen suunnitteluun 

o päätösosallisuutta: toimijat osallistuvat hyteen liittyvän päätöksenteon (kuten 

hyvinvointikertomuksen) valmisteluun ja päätöksentekoon 

o toimintaosallisuutta: kunkin toimijan oma toiminta on tunnistettu, näkyvä, sovittu ja 

arvostettu osa Pohjois-Pohjanmaan hyte-työn kokonaisuutta. (Osallisuuden muodot 

sovellettu lähteestä: Kuntaliiton Osallisuuspeli.) 

 Organisaatioiden ja muiden toimijoiden hyte-roolien rinnalla ovat vahvasti myös aktiiviset 

kansalaiset ja yhteisöt. Ihminen ei ole vain hyvinvointitoimijoiden tekemisen kohde vaan aktiivinen 

toimija, jolla on oma arki omine voimavaroineen ja haasteineen. Tästä syystä hyte-työn on 

lähdettävä ihmisestä ja yhteisöistä (ei organisaatioista). Hyte-työ on tuotava lähelle ihmistä ja 

yhteisöjä.    

 

Artikkelikokoelma konkretisoi vahvasti sen, että meidän on nähtävä hyte ekosysteeminä eli koko Pohjois-

Pohjanmaan kattavana toiminnallisena kokonaisuutena, jonka toimijat muodostavat dynaamisen ja 

monimuotoisen yhteisön. Hyte-ekosysteemi koostuu useista, osittain päällekkäisistä verkostoista. 

Ekosysteemin tulee perustua tiiviiseen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen, jolla luomme 

pohjoispohjalaisille ihmisille sellaista hyvinvointiarvoa, jota yksittäiset toimijat eivät yksinään pysty 
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luomaan. Samalla luomme arvoa myös kaikille ekosysteemin toimijoille. Ihmis- ja yhteisölähtöisyys ja 

ekosysteemiajattelu muodostavatkin perustan Pohjois-Pohjanmaan hyte-yhteistyön kehittämiselle.  

 

On kuitenkin syytä muistaa, että ekosysteemi syntyy vain toimijoiden aidon vuorovaikutuksen, ei virallisten 

päätösten, seurauksena. Tämän takia Pohjois-Pohjanmaan hyte-ekosysteemin toimijoiden kohtaamiselle ja 

vuoropuhelulle on nyt annettava mahdollisuus, tilaa ja aikaa. Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu 

tarjoaa tähän oivallisen tilaisuuden. Kevät 2018 on ollut maakuntavalmistelun hyte-työssä kohtaamisen, 

kuuntelemisen ja luottamuksen kasvattamisen aikaa. Tätä jatketaan myös syksyllä ja tulevina vuosina. 

Syksyllä 2018 on aika ottaa askel eteenpäin ja tehdä ensimmäiset luonnokset Pohjois-Pohjanmaan hyte-

ekosysteemin rakenteesta ja toiminnasta. Luonnoksissa huomioidaan sekä tämän artikkelikokoelman että 

kevään hyte-keskustelujen kautta opitut asiat. 

 

Alla olevaan laatikkoon on tiivistetty artikkeleista poimittuja oivalluksia uudenlaiseksi kokonaisuudeksi, joka 

kuvastaa hyvin tämänhetkistä hyte-työn suuntausta. Lisäksi seuraavan sivun sanapilveen on kerätty 

artikkeleista ydinsanoja. Nyt on aika kerätä ja jäsentää ajatuksia yhteistyön kehittämiseksi. Toimituskunta 

kiittää kaikkia kirjoittajia panostuksesta pohjoispohjalaisten ihmisten hyvinvoinnin edistämisen 

yhteistyöhön!  

 

 

 

     

 

 

 

 

Ihmisten hyvinvointi ei synny yhdessä vaiheessa elämää, yhdestä 
paikasta saatuna ja yhdeltä toimijalta annettuna. Hyte-ajattelu tulee 
laajentaa ja tuoda kaikkeen tekemiseen. Tärkeintä on tarpeiden, 
tarvitsijoiden ja tarjoajien kohtaaminen. Ihmisten, asioiden ja 
osaamisen yhdistymisestä seuraa kehittävä jännite, jossa piilee 
uuden siemen. Hyte-toiminta ja yhteistyöverkostot tulee rakentaa 
osittain uudelleen niin, että hyte-ekosysteemin toimijoilla on sijaa 

pöydissä ja työryhmissä ja että heillä on yhteinen tavoite. 
Tavoitteiden tulee konkretisoitua lähellä ihmistä:  

tavallisina tekoina tavallisessa arjessa. 
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KUVIO 3. Sanapilvi artikkelikokoelman keskeisistä sanoista ja teemoista. 
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4. Toimituskunta ja kirjoittajat 

Toimituskunta:  

1. Sanna Salmela, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntija, Pohjois-Pohjanmaan maakunta- 

ja soteuudistuksen valmistelu 

2. Hannu Kallunki, Hyvinvoinnin yhteistyöryhmän (HYR) puheenjohtaja 

3. Ilpo Tapaninen, suunnittelupäällikkö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 

4. Raija Fors, ylitarkastaja, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 

5. Leena Pimperi-Koivisto, sote-projektipäällikkö, Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen 

valmistelu 

6. Terttu Piippo, Pohjois-Pohjanmaan verkostokoordinaattori, Maaseudun arjen palveluverkosto -

hanke, Lapin liitto  

7. Helena Liimatainen, projektipäällikkö, järjestöagentti, Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja 

terveysturvayhdistys ry 

8. Anu Vuorinen, sote-projektipäällikkö, Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja soteuudistuksen 

valmistelu  

9. Sirkka-Liisa Olli, sote-projektipäällikkö, Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja soteuudistuksen 

valmistelu 

 

Kirjoittajat:  

1. Maria Ala-Siuru, kehittämispäällikkö, konsernihallinto, Oulun kaupunki 

2. Leena Mikkola-Riekkinen, kaupunginlakimies, Raahen kaupunki 

3. Lucina Hänninen, opetus- ja varhaiskasvatusjohtaja, Raahen kaupunki 

4. Minna Halonen, kirjastonjohtaja, Ii-instituutti-liikelaitos, Iin kunta 

5. Janne Nevala, kirjasto- ja kulttuurijohtaja, Limingan kunta 

6. Tarja Rahkola, johtaja, Ii-instituutti-liikelaitos, Iin kunta 

7. Anne Toppari, kirjasto- ja kulttuurijohtaja, Kempele Akatemia, Kempeleen kunta 

8. Tarja Väisänen, vapaa-ajan ohjaaja, nuorisopalvelut, Pudasjärven kaupunki 

9. Niina Epäilys, liikuntajohtaja, sivistys- ja kulttuuripalvelut / liikuntapalvelut, Oulun kaupunki 

10. Leena-Kaisa Pärkkä, ruokapalvelupäällikkö, Vaalan kunta 

11. Leea Järvi, terveyden edistämisen koordinaattori, perusterveydenhuollon yksikkö, Pohjois-

Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 

12. Sami Tuohimaa, projektipäällikkö (ateria- ja puhtauspalvelut), Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja 

soteuudistuksen valmistelu 

13. Paula Paajanen, yleiskaavapäällikkö, Oulun kaupunki 

14. Jukka Kokkinen, asuntotoimenpäällikkö, Oulun kaupunki 

15. Eelis Rankka, kunnallistekniikkapäällikkö, Kempeleen kunta 

16. Tapio Koistinaho, ympäristöpäällikkö, Ylivieskan kaupunki 

17. Marjukka Manninen, muutosjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja soteuudistuksen valmistelu 

18. Heikki Ojala, aluekehityspäällikkö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 

19. Kirsti Reskalenko, maakunta-arkkitehti, aluesuunnittelu, Pohjois-Pohjanmaan liitto 

20. Elina Saine, alueidenkäytönasiantuntija, alueidenkäyttöryhmä, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 

21. Taina Törmikoski, alueidenkäyttöryhmän päällikkö, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus  

22. Jarkko Pietilä, asiantuntija, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 

23. Maire Mäki, johtaja, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 

24. Marita Rimpeläinen, palvelujohtaja, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 
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25. Timo Lehtiniemi, yksikön päällikkö, Maaseutu ja energia -yksikkö, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 

26. Tomi Honkakunnas, riskienhallintapäällikkö, Oulu-Koillismaan pelastuslaitos 

27. Leena Tuuri, ympäristöjohtaja, Oulun seudun ympäristötoimi 

28. Eero Melantie, yksikön päällikkö, Luonto ja alueidenkäyttö -yksikkö, Pohjois-Pohjanmaan ELY-

keskus 

29. Timo Yrjänä, yksikön päällikkö, Vesistö-yksikkö, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 

30. Auli Suorsa, aluesuunnittelija, Suomi 100 vuotta -juhlavuoden aluekoordinaattori, Pohjois-

Pohjanmaan liitto 

31. Hanna Määttä, ryhmäpäällikkö, Työelämä- ja kotouttamispalvelut -ryhmä, Osaaminen ja työelämä –

yksikkö, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 

32. Leena Pimperi-Koivisto, sote-projektipäällikkö, Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja soteuudistuksen 

valmistelu 

33. Raija Fors, ylitarkastaja, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 

34. Sinikka Korpela, aluekoordinaattori (Pohjois-Pohjanmaa), EHYT ry 

35. Sirpa Rytky, asiantuntija, Oulun kaupunki  

36. Sinikka Siniluoto-Heikkinen, yksikön päällikkö, lakimies, Elinkeinovalvonta ja 

ympäristöterveydenhuolto -yksikkö, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 

37. Helena Liimatainen, järjestöagentti ja projektipäällikkö, Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja 

terveysturvayhdistys ja Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke 

38. Marko Keskitalo, seurakehittäjä, Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry 

39. Esa Aunola, toiminnanjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry 

40. Pirjo Nikula, Pohjois-Pohjanmaan verkostokoordinaattori, Maaseudun arjen palveluverkosto –

hanke, Lapin liitto (31.3.2018 asti) 

41. Marja-Liisa Hiironen, projektipäällikkö, Mieli-hanke, Pudasjärven kaupunki 

42. Siiri Nuutinen, projektipäällikkö, Kivapuhe-hanke, Pudasjärven kaupunki 

43. Mirva Kuikka, hiippakuntasihteeri, Oulun hiippakunnan tuomiokapituli 

44. Saija Kronqvist, hiippakuntasihteeri, Oulun hiippakunnan tuomiokapituli 

45. Antero Aulakoski, ylikomisario, Oulun poliisilaitos 

46. Pirjo Kejonen, hallintoylihoitaja, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 

47. Jyrki Mäkelä, koulutusdekaani, lääketieteellinen tiedekunta, Oulun yliopisto 
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