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Taustatiedot 

Kysely on toteutettu ensimmäisen kerran vuonna 2014 kuntien hyvinvointijohtamista kehittäneen Terveempi 

Pohjois-Suomi 2 (TerPS2) -hankkeen toimesta. Keväällä 2017 kyselyä lyhennettiin ja päivitettiin nykyistä 

toimintaympäristöä ja sen tulevaa muutosta vastaavaksi. Uudistettu Webropol-kysely oli auki 8.-29.5.2017. 

Yksittäisten vastaajien pyynnöstä vastausaikaa jatkettiin 7.6.2017 asti. Kysely toteutettiin yhteistyössä 

PoPSTer-hankkeen, Pohjois-Pohjanmaan liiton ja Pohjois-Suomen aluehallintoviraston edustajien kanssa.   

Kyselyyn vastasi 127 hyvinvointiryhmän jäsentä 27 kunnasta. Lumijoen hyvinvointiryhmän jäsenmäärää ei 

saatu selville, mutta kaikissa muissa kunnissa jäseniä on yhteensä 308. Osassa kuntia kysely lähetettiin myös 

varajäsenille, mikä on huomioitu jäsenten yhteenlasketussa määrässä ja vastausprosentissa. Yleinen 

vastausprosentti on 40, mutta kuntakohtainen vastausprosentti vaihteli välillä 0-100 (ks. kuvio 1 ja taulukko 1).  

 

KUVIO 1. Kuntien hyvinvointiryhmien jäsenten vastausaktiivisuus.  

       Vastausprosentti 

 70-100 (-120) 

 50-69,9 

 30-49,9 

 1-29,9 

 Ei vastauksia 
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TAULUKKO 1. Kuntakohtaiset vastaajien määrät ja vastausprosentit.  

 Ryhmän 
jäsenmäärä 

Vastaajien 
lkm 

Vastaus-
prosentti 

Huomautus Kuntakohtainen 
raportti lähetetty 

Alavieska 17 12 71 
 

X 

Haapajärvi 15 8 53 
 

X 

Haapavesi 12 4 33 
 

X 

Hailuoto 9 7 78 
 

X 

Ii 13 6 46 
Ryhmässä 19 jäsentä, mutta 6 ei ole koskaan 

osallistunut eikä kyselyä lähetetty heille. 
Vastausprosentti laskettu 13 jäsenen mukaan. 

X 

Kalajoki 10 1 10 
 

 

Kempele 12 8 67 
 

X 

Kuusamo 10 6 60 
 

X 

Kärsämäki 21 8 38 
 

X 

Liminka 8 6 75 
 

X 

Lumijoki 
 

1 
  

 

Merijärvi 4 1 25 
Ei aktiivista hyte-ryhmää. Suunnitteilla tehdä 

Lape-työryhmästä hyte-ryhmä. Ennen ryhmässä 
oli 4 jäsentä. 

 

Muhos 7 0 0 
 

 

Nivala 4 2 50 
 

 

Oulainen 9 1 11 
 

 

Oulu 13 8 62 7 varsinaista, 6 varajäsentä. Lähetetty kaikille. X 

Pudasjärvi 5 5 100 
7 jäsentä, mutta vaihtuneet vuoden kuluessa, 

lisäksi yksi vuorotteluvapaalla. Lähetetty 
käytännössä vain 5 henkilölle. 

X 

Pyhäjoki 7 0 0 
 

 

Pyhäjärvi 13 5 38 
 

X 

Pyhäntä 13 9 69 
 

X 

Raahe 5 6 120 
 

X 

Reisjärvi 12 6 50 
 

X 

Sievi 17 1 6 
 

 

Siikajoki 8 6 75 
 

X 

Siikalatva 10 1 10 
 

 

Taivalkoski 9 3 33 
 

X 

Tyrnävä 15 0 0 
 

 

Utajärvi 12 1 8 
 

 

Vaala 9 1 11 
 

 

Ylivieska 9 4 44 
 

X 

YHTEENSÄ 308 127 41 
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Noin 60 % hyvinvointiryhmien jäsenistä ei vastannut kyselyyn. Tämän vuoksi onkin todennäköistä, että 

kyselyyn vastanneet edustavat todellisuutta myönteisempää asennetta hyvinvoinnin edistämiseen. 

Valikoitumisharha on voinut siis vääristää tuloksia myönteiseen suuntaan.   

Kyselyyn vastanneista suurin osa edusti sosiaali- ja terveyspalveluja, sivistys-, kulttuuri ja liikuntapalveluja sekä 

keskus- / konsernihallintoa (kuvio 2). Suurin osa vastaajista kuului ylimpään tai keskijohtoon (kuvio 3).  

 

KUVIO 2. Kyselyyn vastanneiden edustama asiantuntijuus.   
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KUVIO 3. Vastaajien virka- tai muu asema.  

 

Tässä raportissa esitetään kyselyn tulokset koko maakunnan tasolla. Hyvinvointiryhmien toiminnan 

kehittämiseksi tulokset on kuitenkin lähetetty kuntien hyvinvoinnin yhdyshenkilöille myös kuntakohtaisesti. 

Tulosten yleistettävyyden parantamiseksi kuntakohtaiset tulosraportit on lähetetty vain niille kunnille, joiden 

vastausprosentti oli vähintään 30 ja joista oli vähintään kolme vastaajaa. Nämä ehdot täyttyivät taulukon 1 

perusteella 18 kunnassa (60 %). Näitä tuloksia on käytetty myös kuntien välisessä vertailussa sivulta 22 alkaen.  
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Johtopäätökset 

Kyselyn tuloksista nousee myönteisenä esille se, että lähes kaikissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa on vähintään 

jollakin tavalla toimiva hyvinvointiryhmä, jonka toimintaa on mahdollista kehittää tulevaa toimintaympäristöä 

vastaavaksi. Ryhmillä on jo vähintään muutaman vuoden kokemus toiminnasta, ja osassa kuntia ryhmän 

toiminta näyttäytyykin suunnitelmallisena ja toimivana. Tämä on osoitus siitä, että ryhmä toimii itsenäisesti 

ilman maakunnallista tukea. Ryhmien vahvuutena näyttää olevan pääosin hyväksi koettu koko ja kokoonpano, 

hyvä ilmapiiri ja eri alojen asiantuntijoiden arvostaminen, minkä ansiosta ryhmien toiminnan kehittämiselle on 

olemassa vahva perusta. Myös ryhmien johtamiseen oltiin yleisellä tasolla kohtalaisen tyytyväisiä. Niissäkin 

kunnissa, joissa on hyvin toimiva hyvinvointiryhmä, sote-palvelujen siirtyminen maakunnan järjestettäväksi 

aiheuttaa kuitenkin uudenlaisen tilanteen, johon on syytä valmistautua. Niissä kunnissa, joissa 

hyvinvointiryhmän toiminta on tällä hetkellä sote-vetoista, täytyy hakea ryhmän toiminnalle toisenlainen 

muoto. Valmistautumista tähän vastuunsiirtoon tulisi tehdä jo nyt, kun sote-edustajat vielä ovat kunnissa 

perehdyttämässä tulevia vastuunottajia. 

Kysely osoittaa toisaalta sen, että hyvinvointiryhmän ja -työn kehittämistarpeita on kaikissa Pohjois-

Pohjanmaan kunnissa. Kysely mukaan hyvinvointiryhmien jäsenten ajallisissa resursseissa ja sitoutumisessa, 

muilta keskeisiltä toimijoilta saadussa ryhmän tuessa, hyvinvoinnin näkyvyydessä kunnan asiakirjoissa ja työn 

vaikutuksissa kuntalaisiin on puutteita. Nämä tekijät ovat todennäköisesti myös kytköksissä toisiinsa: Koska 

ryhmän saama ulkopuolinen tuki on puutteellista eivätkä ryhmän jäsenet koe ryhmän tekemää työtä 

arvostetuksi, sitoutuminen ja ajallinen resursointi ovat heikkoja. Näiden seurauksena työ jää irralliseksi kunnan 

muista asiakirjoista ja toiminnasta, minkä seurauksena myös kuntalaisiin kohdistuva vaikuttavuus on heikkoa. 

Ryhmän työn vaikuttavuuden heikkous puolestaan vahvistaa entisestään tunnetta siitä, ettei työhön kannata 

panostaa aikaa, vaivaa ja rahaa. Hyvinvoinnin edistäminen on kuitenkin nousemassa yhdeksi tulevaisuuden 

kunnan perustehtävistä, joten Pohjois-Pohjanmaan kunnilla on nyt paitsi selkeä tarve myös ainutlaatuinen 

mahdollisuus ottaa uusi askel kuntalaisten hyvinvoinnin ja siten kunnan elinvoiman edistämisessä.  

Maakunnan tehtävänä on tukea kuntia niiden hyvinvointityössä, ei tehdä sitä niiden puolesta. 

Kannustammekin kuntien hyvinvointiryhmien jäseniä käymään sekä yleisiä että kuntakohtaisia tuloksia läpi 

keskustellen avoimesti siitä, miten oman ryhmän toimintaa ja sen roolia ja arvostusta osana kunnan muuta 

toimintakokonaisuutta voisi kehittää. Tuloksia olisi syytä käsitellä myös muiden keskeisten toimijoiden kanssa 

(mm. kunnan ylin johto). Hyvinvointityön onnistumisen ja vaikuttavuuden edellytys on, että hyvinvointityön 

johtaminen on kunnan ylimmän johdon toiminnan keskiössä. Tällöin hyvinvointiin liittyvät tavoitteet tulevat 

osaksi kunnan strategiaa, vuosisuunnitelmia ja jokapäiväistä johtamista ja hyvinvointityöhön suunnataan 

riittävästi aikaa ja voimavaroja. Tätä tavoitetta ajatellen kyselyn tulosten osoittamat puutteet 

hyvinvointiryhmien sitoutumisessa, resursoinnissa ja koetussa työn vaikuttavuudessa ovat huolestuttavia. 

Myös muutamat kielteistä kehityssuuntaa osoittavat tulokset antavat aihetta pohdiskeluun (mm. 

hyvinvointihaasteiden jääminen yhä enemmän taloushaasteiden jalkoihin sekä yhteyden heikkeneminen 

kunnan toiminta- ja taloussuunnitelmaan ja toimialojen käyttösuunnitelmiin). Kokonaisuudessaan tulokset 
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osoittavat sen, että hyvinvoinnin edistämisen ymmärrystä ja liekkiä on pidettävä yllä ja kasvatettava koko 

maakunnan alueella.   

Joissakin sote-palvelut ulkoistaneissa kunnissa on vuosien varrella koettu, että ulkoistaminen on vaikeuttanut 

hyvinvointityöhön liittyvää yhdyspintatoimintaa. Näin ei saa käydä maakunta- ja sote-uudistuksessa. Käynnissä 

olevassa maakuntaohjelman valmistelussa yhteistyö ja kumppanuus hyvinvointityössä ovatkin nousemassa 

vahvaksi teemaksi kumppanuuslupauksen muodossa. Tavoitteena on hyvässä hengessä tapahtuva monialainen 

yhteistoiminta, jota Pohjois-Pohjanmaalla onkin tehty jo pitkään. Tämän kokemuksen myötä kehittyneen 

vahvan verkoston ja osaamisen ansiosta maakunnassamme on hyvät edellytykset ottaa yhdyspintatoiminta 

haltuun.  

Kokemuksemme mukaan kunnille suunnattuihin kyselyihin vastaa usein vain noin 30 % kohderyhmästä. Tähän 

verrattuna kyselyn vastausprosenttia (40 %) voi pitää kohtuullisena, vaikka se jäi vajaa 10 % matalammaksi 

kuin vuonna 2014. Muutosta voi osaltaan selittää se, että vuonna 2014 lähes kaikkien maakuntamme 

hyvinvointiryhmien toimintaa oli tuettu varsin voimakkaasti Terveempi Pohjois-Suomi 2 -hankkeen kautta. 

Toimintaa tuettiin mm. hyvinvointikoordinaattoreiden työllä, erilaisilla työvälineillä ja selkeyttämällä eri 

toimijoiden tehtävänkuvia, rooleja ja vastuita. Nyt toiminta on ollut enemmän kuntien oman aktiivisuuden 

varassa. Mahdollisesti myös maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun aiheuttama muutos- ja työpaine 

saattoi heikentää vastausprosenttia. Mahdollista on sekin, että joissakin yksittäisissä kunnissa 

hyvinvointiryhmien aktiivisuus on hieman vähentynyt vuosien varrella hankkeen tuen päätyttyä. Kysely 

lähetettiin sekä kuntien kirjaamoihin että hyvinvoinnin yhdyshenkilöiden välitettäväksi, joten vanhentuneet 

yhdyshenkilötiedotkaan eivät yksistään selitä vastaamatta jäämistä.   

Tämän kyselyn tuloksia hyödynnetään tulevan maakunnan hyvinvointirakenteiden ja -työn suunnittelussa. 

Erityisesti huomioidaan taulukossa 3 esitetyt toiveet ja ideat siitä, mitä maakunnan konkreettinen tuki kunnille 

voisi olla. 

 

Oulussa 15.6.2017 

Sanna Salmela, suunnittelija ja projektipäällikkö, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja PoPSTer-hanke:  

 040 5890 132, sanna.salmela(a)ppshp.fi  

Ilpo Tapaninen, suunnittelujohtaja, Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliitto 

Hannu Kallunki, Hyvinvoinnin yhteistyöryhmän puheenjohtaja 

Raija Fors, hyvinvoinnin ylitarkastaja, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 

Leea Järvi, terveyden edistämisen koordinaattori, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 
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Tulokset  

 

Hyvinvointiryhmän toiminta 

Jäsenten arviot kunnan hyvinvointiryhmästä on esitetty kuvioissa 4 ja 5.  

Yleisesti ottaen moni vastaaja näkee ryhmän toiminnassa paljon hyvää. Tyytyväisimpiä ollaan ryhmän kokoon, 

kokoonpanoon, ilmapiiriin, eri asiantuntijoiden osaamisen arvostamiseen ja ryhmän johtamiseen. Eniten 

kehitettävää nähdään ryhmän tehtävänkuvan selkeydessä, sisäisen yhteistyön määrässä ja jäsenten 

sitoutumisessa ryhmän toimintaan. Myös avoimet vastaukset osoittivat, että sitoutumisen puute koetaan 

merkittäväksi ongelmaksi.   

Suurin osa vastaajista pitää ryhmää tarpeellisena, mutta noin viidennes kokee tarpeellisuuden korkeintaan 

keskinkertaiseksi. Tähän voi vaikuttaa se, että noin 60 prosentin mielestä muilta keskeisiltä toimijoilta 

saadussa tuessa on puutteita. Myös ryhmän palvelukyvyssä, aikaansaannoskyvyssä, työn vaikuttavuudessa ja 

tuottavuudessa on selkeästi kehittämisen varaa.  

Vuoden 2014 kyselyn tuloksiin verrattuna on tapahtunut pientä myönteistä muutosta ryhmän koon, 

kokoonpanon ja ilmapiirin kokemisen suhteen. Kielteistä muutosta on tapahtunut kokoontumiskertojen 

määrän, tehtävänkuvan selkeyden ja ryhmän tarpeellisuuden kokemisessa. Muilta osin ei kolmessa vuodessa 

ole juuri tapahtunut muutosta. (Kuvio 6.) Tämä voi viitata hieman ”paikalleen juuttuneeseen” toimintaan ja 

siihen, että ryhmät kaipaavat tukea toimintansa jatkuvalle kehittämiselle. 

Avoimista vastauksista esille nousseet, ryhmän toimintaa koskevat kehittämistarpeet on tiivistetty taulukkoon 

2.    
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KUVIO 4. Jäsenten arviot hyvinvointiryhmän toiminnasta 1/2.  
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KUVIO 5. Jäsenten arviot hyvinvointiryhmän toiminnasta 2/2.  
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KUVIO 6. Vuonna 2014 ja 2017 tehtyjen kyselyjen hyvinvointiryhmän toimintaa koskevien vastausten vertailu. 

Kuvioon poimittu vain ”hyvä ja melko hyvä” -vastaukset niistä kysymyksistä, jotka ovat esiintyneet 

molemmissa kyselyissä.    
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TAULUKKO 2. Avoimista vastauksista esille nousseita hyvinvointiryhmää koskevia kehittämistarpeita. 

Työn arvostus 
ja resursointi 

 Ryhmän työn arvostaminen niin, että sen toiminnalle varataan riittävät ajalliset ja 
taloudelliset resurssit  

 Muiden keskeisten toimijoiden tuki ja arvostus (erityisesti valtuusto ja muu ylempi 
johto) 

Kokoonpano ja 
organisoitu-
minen 

 Ryhmän kokoonpanon päivitys ja uudistaminen:  

o Puuttuviksi mainittuja tahoja:  

 Järjestöt, yritykset, seurakunta, työmarkkinatoimijat  

 Kuntalaiset 

 Luottamushenkilöt 

 Keskushallinnon edustajia / Sote-alan edustajia / 

yhdyskuntasuunnittelun ja -rakentamisen edustajia 

 Tarvitaan henkilöitä, joiden avulla tavoitteet ja päämäärät välittyvät käytännön 

työhön. Heidät tulee myös sitouttaa työhön ja sen jalkauttamiseen. 

 Lisää moniammatillisuutta  

 Kokemus siitä, että ryhmään pitäisi kuulua vakituisina jäseninä lähinnä sivistys, 

perusturva ja vapaa-aikatoimi  muut vierailevina jäseninä 

 Tarvitaan tiiviimpi kytkös kunnan ylimpään johtoon ja johtoryhmään (esim. ryhmään 

keskushallinnon edustajia) 

 Ei tarvita erillistä hyvinvointiryhmää, vaan kunnan johtoryhmän vastuulle 

Kokous-
käytännöt 

 Kokousten sopiminen hyvissä ajoin, jotta kaikille sopivia yhteisiä aikoja löydetään  

 Kokousajan sovittaminen sen mukaan, mitä kulloinkin pitää tehdä  vähemmän 

kiireen tai paikallaan junnaamisen tuntua 

 Suunnitelmallisuuden, tavoitteellisuuden ja toimintatapojen kehittäminen 

 Ryhmän ja sen jäsenten tehtävänkuvien säännöllinen kertaus ja päivitys.  

 Uusien jäsenten perehdytys.  

Sitoutuminen  Jokaisen tulee oivaltaa, mitä lisäarvoa hän tuo ryhmään.  

 Sitoutumisen puutteet. Voi vaihdella myös asiakohtaisesti.  

 Runsaat poissaolot.  

 Jäsenten suuri vaihtuvuus.  

Ryhmän rooli, 
tehtävät ja 
valtuudet 

 Ryhmän roolin ja tehtävänkuvien määritys osana muuta kunnan 

toimintakokonaisuutta  päällekkäisyyksien karsinta 

 Yhden hallintokunnan ”dominoinnin” vähentäminen ryhmän toiminnassa ja 

näkökulman laajentaminen.  

 Pienellä roolilla mukana olevien hallintokuntien roolin kehittäminen. 

 Ryhmälle muitakin tehtäviä kuin vain kertomusten ja raporttien laatimista:  

o Esim. tiedotus kuntalaisille ja kuntalaisten osallistaminen 

o Järjestöjen kokemustiedon keruu 

o Vaikutusten ennakkoarviointi 
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o Aktiivisempi asioiden valmistelu ja toimeenpano 

o Ylipäätään aktiivisempi ote 

 Hyvinvointivastaavan valtuudet sitouttaa ihmisiä työskentelyyn 

Työn 
vaikuttavuus 

 Ryhmän toiminnan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arviointi ja kehittäminen: 

Millainen hyvinvointityö todella tuo vaikuttavuutta kuntalaisille? Kuuluuko ryhmälle 

strategisen vai käytännön tason työ? Onko hyvinvointiryhmä tapahtumajärjestäjä vai 

strategisen työn linjaaja? 

Hyvinvointi-
kertomus 

 Valmisteluprosesseja ja indikaattoreita tulisi kehittää 
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Vastaajan oma toiminta 

 

Yli 80 % vastaajista piti omaa tehtävänkuvaansa selkeänä tai melko selkeänä ja omaa rooliaan ryhmässä 

tarpeellisena tai melko tarpeellisena. Noin 70 % koki oman kiinnostuksensa ja sitoutumisensa ryhmän 

toimintaan vähintään melko hyväksi. Suurimmat ongelmat näyttävät liittyvän ajallisten resurssien 

puutteeseen, jota kokee yli puolet vastaajista.  (Kuviot 7 ja 8.) 

Vuoden 2014 kyselyyn verrattuna oman tehtävänkuvan selkeydessä, oman roolin tarpeellisuudessa ja omassa 

sitoutumisessa oli pientä myönteistä kehitystä. Myös omien ajallisten resurssien riittävyys koetaan nyt hieman 

paremmaksi kuin kolme vuotta sitten, joskin riittävyydessä koetaan edelleen olevan paljon parantamisen 

tarvetta. (Kuvio 9.) 

 

 

 

KUVIO 7. Jäsenten arviot omasta tehtävänkuvasta ja roolista.  
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KUVIO 8. Jäsenten arviot omasta aikaresurssista, kiinnostuksesta ja sitoutumisesta.  

 

 

KUVIO 9. Vuonna 2014 ja 2017 tehtyjen kyselyjen vastaajien omaa toimintaa koskevien vastausten vertailu. 

Kuvioon poimittu vain ”hyvä / selkeä / tarpeellinen / riittävät” ja ”melko hyvä / selkeä / tarpeellinen / riittävä” 

-vastaukset niistä kysymyksistä, jotka ovat esiintyneet molemmissa kyselyissä.    
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Hyvinvointinäkökulmien sisältyminen ja näkyvyys kunnan asiakirjoissa 

 

Vastaajien arvion mukaan hyvinvoinnin edistämiseen liittyvät näkökulmat, sisällöt ja tavoitteet ovat 

kytkeytyneet parhaiten ja näkyvimmin kuntastrategiaan. Yli puolet arvioi, että hyvinvoinnin edistäminen 

sisältyy kuntastrategiaan näkyvästi. Noin kolmannes kokee, että kuntastrategia kyllä sisältää hyvinvoinnin 

näkökulmia, mutta että ne eivät ole selvästi näkyvissä.  (Kuvio 10.) 

Myös muista kunnan asiakirjoista löytyy hyvinvoinnin edistämisen näkökulmia, mutta selvästi heikommin ja 

näkymättömämmin kuin kuntastrategiassa. Heikoin kytkös näyttää olevan eri hallinnonalojen 

käyttösuunnitelmiin / tuloskortteihin. Tulos vahvistaa näkemystä siitä, että hyvinvoinnin edistämisen vieminen 

strategiselta tasolta eri hallinnonalojen käytännön työhön vaatii vielä kehittämistä.  

Näiden tulosten suhteen huomionarvoista on se, että ”en osaa sanoa” -vastauksia oli varsin paljon. Tämä voi 

kertoa siitä, että se, mitä hyvinvoinnilla ja sen kytkeytymisellä ja näkyvyydellä tässä yhteydessä tarkoitetaan, ei 

ole kovin selvää tai yksiselitteistä.  

Vuoden 2014 kyselytuloksiin verrattuna kehitys on ollut huolestuttava (kuvio 11). Kuntastrategiassa näkyvyys 

on heikentynyt vain hieman, mutta varsinkin käyttösuunnitelmatasolla pudotus on suuri (33 vs. 18). 
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KUVIO 10. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmien, sisältöjen ja tavoitteiden sisältyminen ja 

näkyvyys kunnan asiakirjoissa. Kysymykseen oli jäänyt vahingossa kahteen kertaan käyttösuunnitelmia koskeva 

kohta.  
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KUVIO 11. Vuonna 2014 ja 2017 tehtyjen kyselyjen asiakirja-kohdan vastausten vertailu. Kuvioon poimittu vain 

vastaukset ”Kyllä sisältää, ja ne näkyvät tekstissä selvästi” niistä kysymyksistä, jotka ovat esiintyneet 

molemmissa kyselyissä.    
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Hyvinvointijohtamisen periaatteiden toteutuminen 

Vaikka hyvinvointiryhmien toiminta arvioitiin monelta osin hyväksi, hyvinvointijohtamisen periaatteiden 

toteutuminen koetaan puutteelliseksi (kuvio 12). Hyvinvoinnin haasteet jäävät usein taloudellisten haasteiden 

jalkoihin, eivätkä kaikki toimialat kanna vastuuta kuntalaisten hyvinvoinnista. Vuoden 2014 tuloksiin 

verrattuna näyttää siltä, että taloudellisten haasteiden ensisijaisuus on lisännyt otettaan hyvinvointihaasteiden 

kustannuksella (kuvio 13).  

Tulos on osoitus siitä, että hyvinvointiryhmä on vain yksi osa kunnan muuta toimintakokonaisuutta eikä siksi 

yksistään riitä. Jos muiden keskeisten toimijoiden tuki työlle on puutteellista, hyvinvointijohtamisen ja 

hyvinvoinnin edistämisen kehittäminen on vaikeaa tai ainakin rajoittunutta.    

 

KUVIO 12. Vastaajien arviot hyvinvointijohtamisen periaatteiden toteutumisesta. 

 

Avoimista vastauksista nousevia kehittämistarpeita:  

 Hyvinvoinnin edistämisen arvostamisen kasvattaminen 

 Ryhmän työskentelyn ja hyvinvointisuunnitelman vaikuttavuus kunnalliseen päätöksentekoon, 

strategiaan ja hallintokuntien tavoitteisiin ja toimintaan  

 Isoissa kaupungeissa huomioitava se, mikä on oikea taso viedä asioita eteenpäin: esim. 

toimialajohtajilla on merkittävä vastuu.  
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KUVIO 13. Vuonna 2014 ja 2017 tehtyjen kyselyjen vastausten vertailu liittyen hyvinvointijohtamisen 

periaatteiden toteutumiseen. Kuvioon poimittu vain vastaukset ”toteutuu hyvin” tai ”toteutuu melko hyvin” 

niistä kysymyksistä, jotka ovat esiintyneet molemmissa kyselyissä.    
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Kuntien väliset erot vastauksissa 

 

Maakunnan tasolla esitettävät tulokset häivyttävät kuntakohtaiset erot, jotka ovat merkittäviä. Kuntien välisiä 

eroja on siksi esitelty taulukoissa 3-7. Mitä enemmän kuntaa koskevalla rivillä on vihreää, sitä parempi tilanne 

on vastaajien arvion perusteella. Mitä enemmän on punaista, sitä heikompi arvio on.  

Tulosten perusteella yhtään selkeää hyvinvoinnin edistämisen edelläkävijäkuntaa ei Pohjois-Pohjanmaalla 

nouse esiin, vaan kehittämistä riittää kaikissa kunnissa. Myöskään mikään yksittäinen arvioinnin kohde ei 

nouse esille teemana, joka jo olisi hyvin kaikissa kunnissa. Vahvuuksissa ja kehittämiskohteissa on kuitenkin 

kuntakohtaisia eroja erityisesti ryhmien toiminnassa.  

Yhtenäisimmät ja merkittävimmät kehittämiskohteet löytyvät hyvinvointiryhmän työn tuloksellisuudesta 

(taulukko 4) sekä hyvinvointiryhmän ulkopuolelta eli siitä, miten hyvinvoinnin edistämisen näkökulmat ja 

tavoitteet saadaan sisältymään ja näkymään kunnan kaikissa asiakirjoissa. Tämä edellyttää hyvinvointiryhmän 

ja muiden keskeisten toimijoiden tiivistä yhteistyötä ja -toimintaa, ja vain sen seurauksena hyvinvoinnin 

edistäminen saadaan osaksi kunnan normaalia toimintaa. Ilman tätä yhteyttä hyvinvoinnin edistäminen jää 

irralliseksi ja hyvinvointiryhmälle ulkoistetuksi tehtäväksi. 
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TAULUKKO 3. Kuntakohtaiset erot hyvinvointiryhmien toimintaa koskevissa arvioinneissa. Taulukkoon on valittu vain vastaukset ”hyvä tai 
melko hyvä” joiden osuudet on laskettu yhteen. Tulokset on luokiteltu seuraavasti: 

 0-49,9 % vastaajista on vastannut hyvä tai melko hyvä = punainen väri 

 50-74,9 % vastaajista on vastannut hyvä tai melko hyvä = keltainen väri 

 vähintään 75 % vastaajista on vastannut hyvä tai melko hyvä = vihreä väri  

 

Ryhmän 
koko 

Kokoon-
pano 

Kokoontumiskertojen 
tiheys 

Ryhmän 
tehtävänkuvan 

selkeys 

Sisäisen 
yhteistyön 

määrä 

Sisäisen 
yhteistyön 

onnistuminen 

Jäsenten 
sitoutuminen 

Ilmapiiri 
Eri 

asiantuntijuuksien 
arvostaminen 

Ryhmän 
saama 

tuki 

Ryhmän 
tarpeellisuus 

Alavieska 100 100 75 83 50 91 50 92 91 67 84 

Haapajärvi 100 87 76 63 75 87 12 100 100 50 75 

Haapavesi 100 100 100 100 75 100 25 100 75 100 100 

Hailuoto 71 71 17 33 17 17 17 50 33 17 33 

Ii 67 67 0 0 50 17 17 100 83 50 83 

Kempele 87 75 63 50 38 29 50 62 50 38 50 

Kuusamo 83 67 34 34 17 50 0 100 67 17 100 

Kärsämäki 88 100 87 62 50 62 38 100 100 57 71 

Liminka 100 84 50 83 60 50 50 100 67 67 66 

Oulu 87 87 100 62 62 62 62 75 88 50 100 

Pudasjärvi 60 80 20 60 60 40 40 100 100 40 100 

Pyhäjärvi 100 100 100 60 80 80 60 100 100 40 100 

Pyhäntä 100 100 66 67 44 44 11 88 78 56 55 

Raahe 100 100 100 83 83 83 83 100 100 33 84 

Reisjärvi 100 84 83 17 17 33 50 100 100 17 66 

Siikajoki 50 50 66 17 67 67 17 67 50 33 34 

Taivalkoski 67 100 50 66 100 100 66 100 67 33 67 

Ylivieska 75 50 75 50 75 75 75 100 75 0 100 
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TAULUKKO 4. Kuntakohtaiset erot hyvinvointiryhmien tuloksellisuuden arvioinneissa. Taulukkoon on valittu vain vastaukset ”hyvä tai melko 
hyvä” joiden osuudet on laskettu yhteen. Tulokset on luokiteltu seuraavasti: 

 0-49,9 % vastaajista on vastannut hyvä tai melko hyvä = punainen väri 

 50-74,9 % vastaajista on vastannut hyvä tai melko hyvä = keltainen väri 

 vähintään 75 % vastaajista on vastannut hyvä tai melko hyvä = vihreä väri  

  

 

Ryhmän 
palvelukyky 

Ryhmän 
aikaansaannoskyky 

Ryhmän työn 
vaikuttavuus 

Ryhmän 
tuottavuus 

 Alavieska 83 91 58 83 

Haapajärvi 62 88 38 75 

Haapavesi 100 100 100 100 

Hailuoto 17 17 0 17 

Ii 17 17 33 83 

Kempele 50 50 50 50 

Kuusamo 17 17 33 17 

Kärsämäki 71 29 43 29 

Liminka 50 50 50 66 

Oulu 62 75 50 50 

Pudasjärvi 80 80 60 60 

Pyhäjärvi 60 60 60 80 

Pyhäntä 78 44 22 56 

Raahe 83 66 67 83 

Reisjärvi 17 50 33 67 

Siikajoki 33 50 67 50 

Taivalkoski 67 67 67 66 

Ylivieska 75 50 50 75 

Käsitteiden selitykset:  

Palvelukyky = kyky vastata ryhmään kohdistuviin odotuksiin  

Aikaansaannoskyky = saako ryhmä aikaan tuloksia? 

Vaikuttavuus = vaikutukset kuntalaisiin 

Tuottavuus = aikaansaadut tuotokset suhteessa siihen, 

kuinka paljon niihin on panostettu 
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TAULUKKO 5. Kuntakohtaiset erot hyvinvointiryhmien jäsenten oman toiminnan arvioinneissa. Taulukkoon on valittu vain vastaukset ”hyvä / 
selkeä / tarpeellinen / riittävä” tai ”melko hyvä / selkeä / tarpeellinen / riittävä”, joiden osuudet on laskettu yhteen. Tulokset on luokiteltu 
seuraavasti: 

 0-49,9 % vastaajista on vastannut hyvä tai melko hyvä tmv. = punainen väri 

 50-74,9 % vastaajista on vastannut hyvä tai melko hyvä tmv. = keltainen väri 

 vähintään 75 % vastaajista on vastannut hyvä tai melko hyvä tmv. = vihreä väri  

 
Oman tehtävänkuvan selkeys Oman roolin tarpeellisuus Oma kiinnostus Oma sitoutuminen Omat aikaresurssit 

Alavieska 100 92 67 84 50 

Haapajärvi 100 85 50 63 12 

Haapavesi 100 100 100 100 50 

Hailuoto 14 29 43 14 0 

Ii 100 84 83 66 50 

Kempele 75 75 62 75 50 

Kuusamo 83 100 100 83 50 

Kärsämäki 100 100 75 74 25 

Liminka 100 100 67 66 50 

Oulu 75 76 63 74 74 

Pudasjärvi 100 80 80 80 40 

Pyhäjärvi 100 100 100 60 20 

Pyhäntä 55 55 44 55 44 

Raahe 67 67 83 84 83 

Reisjärvi 84 100 50 67 0 

Siikajoki 50 50 50 50 17 

Taivalkoski 100 100 66 66 33 

Ylivieska 100 100 100 100 75 
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TAULUKKO 6. Kuntakohtaiset erot hyvinvoinnin edistämisen näkökulmien, sisältöjen ja tavoitteiden sisältymisessä ja näkyvyydessä kunnan 
asiakirjoissa. Taulukkoon on valittu vain vastaukset ”kyllä sisältää, ja ne näkyvät tekstissä selvästi”, joiden osuudet on laskettu yhteen. 
Tulokset on luokiteltu seuraavasti: Kyllä sisältää, ja ne näkyvät tekstissä selvästi -vastanneiden osuudet:  

 0-49,9 % = punainen väri 

 50-74,9 %  = keltainen väri 

 vähintään 75 % = vihreä väri  

 
Kuntastrategia 

Toiminta- ja taloussuunnitelman 
suunnitteluohje 

Toiminta- ja 
taloussuunnitelma 

Eri hallinnonalojen 
käyttösuunnitelmat 

Osavuosi-
katsaukset 

Tilin-
päätökset 

Toiminta-
kertomukset 

Arviointi-
kertomukset 

Alavieska 33 0 17 8 8 0 25 25 

Haapajärvi 14 0 14 0 0 0 0 0 

Haapavesi 75 0 0 0 0 0 25 0 

Hailuoto 100 43 57 29 29 43 43 14 

Ii 50 0 17 0 0 33 17 17 

Kempele 71 43 43 14 14 43 62 25 

Kuusamo 50 17 17 17 17 33 17 17 

Kärsämäki 38 12 12 25 25 12 25 25 

Liminka 100 29 67 67 50 67 100 67 

Oulu 100 88 75 50 29 38 25 25 

Pudasjärvi 80 20 0 0 20 20 20 0 

Pyhäjärvi 40 20 50 0 0 20 20 20 

Pyhäntä 33 22 11 11 0 22 22 11 

Raahe 67 33 67 17 33 67 67 17 

Reisjärvi 0 0 0 0 0 0 17 17 

Siikajoki 80 40 60 40 0 60 60 60 

Taivalkoski 33 33 67 33 33 33 67 33 

Ylivieska 0 0 0 25 0 0 0 0 
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TAULUKKO 7. Kuntakohtaiset erot hyvinvointijohtamisen periaatteiden toteutumisen arvioinneissa. Taulukkoon on valittu vain vastaukset 
”toteutuu hyvin” tai ”toteutuu melko hyvin”, joiden osuudet on laskettu yhteen. Tulokset on luokiteltu seuraavasti: 

 0-49,9 % vastaajista on vastannut hyvin tai melko hyvin = punainen väri 

 50-74,9 vastaajista on vastannut hyvin tai melko hyvin = keltainen väri 

 vähintään 75 % vastaajista on vastannut hyvin tai melko hyvin = vihreä väri  

 
Hyvinvointihaasteita pidetään tasavertaisina 

taloudellisten haasteiden rinnalla 
Kaikki toimialat kantavat vastuuta kuntalaisten 

hyvinvoinnin edistämisestä 

Alavieska 33 46 

Haapajärvi 25 50 

Haapavesi 100 75 

Hailuoto 29 14 

Ii 33 33 

Kempele 50 38 

Kuusamo 0 50 

Kärsämäki 50 50 

Liminka 66 72 

Oulu 55 50 

Pudasjärvi 60 40 

Pyhäjärvi 80 80 

Pyhäntä 22 33 

Raahe 50 50 

Reisjärvi 0 17 

Siikajoki 66 67 

Taivalkoski 66 50 

Ylivieska 20 50 
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Ehdotuksia ja toiveita kuntien hyvinvointityön maakunnallisesta tuesta 

TAULUKKO 8. Kuntien hyvinvointityön maakunnalliseen tukeen liittyviä toiveita ja ehdotuksia. 

Hyvinvointitieto  Maakunnallista ja kuntakohtaista vertailutietoa hyvinvoinnista  

 Väestön kokemustietoa (esim. maakunnallisia kyselyitä) 

 Laadullista tietoa 

 Tutkimustietoa ja linkkejä tutkimuksiin 

 Tietoa ilmiöistä ja asioiden kehityskuluista 

 Monialaista ja elämänkaarimaista hyvinvointitietoa (pois sote-painotteisuudesta) 

 Kuntakohtaista tietoa maakunnan järjestämien / tuottamista sote-palveluista  

 Tietoa yhteisistä asiakkuuksista ja yhdyspintatoiminnasta  

 Tietoa, joka osoittaa asukkaiden palvelutarpeet ja sen vaihtelevuuden  

 Kohdennettua tietoa eri hallintokunnille ja viranhaltijoille 

 Muutakin kuntien tarvitsemaa tietoa kuin vain perustilastoja: Esim. tietoa järjestöjen 
ym. roolista ja tuesta 

 Selkokielistä hyvinvointi- ja sote-tietoa kuntalaisille (myös tilastotietoa, joka on 
vertailukelpoista ja yksinkertaista) 

 Hyvinvointitiedon priorisointia: Mitä kannattaa seurata?  

 Yhteisesti sovitut maakunnalliset hyvinvointimittarit ja niiden seurantatieto  miten 
kehittyvät? 

 Valtakunnallisten tietopuutteiden paikkaamista maakuntakohtaisella tiedonkeruulla / 
-tuotannolla  

 Tietoa, jossa voi porautua haluamalleen tasolle 

 Reaaliaikaista tietoa 

 Helposti luettavaa ja tulkittavaa tietoa 

 Tukea tietokantojen käyttöön 

 Tukea tiedon tulkinnalle  

 Tietoa valtakunnallisista tiedonhallintaperiaatteista ja -rakenteista 

 Alueellisia vertailukuntia 

 Yhteinen tietopankki 

 Tieto kootaan yhteen paikkaan 

 Tiedon välittämistä 

 Kuntalaispalautteen jatkuvaa keräämistä koko maakunnassa samalla sabluunalla 

 Kunta vastaa itse kuntansa hyvinvointitiedon sisällöstä ja tiedon keruusta 

Hyvät 
käytännöt 

 Tietoa ja esimerkkejä hyvinvointityön hyvistä käytännöistä (varsinkin muista kunnista) 

 Tukea hyvien käytäntöjen jalkauttamiselle (mm. ohjauksella, videomuotoisella 
koulutuksella) 

 Sisältöinä mm. sähköisen hyvinvointikertomuksen yhtenäiset käytännöt 

Materiaalit  Keskitettyjä hyvinvoinnin edistämisen materiaalihankintoja  yhteiset materiaalit 

 Materiaalin tarjoaminen ja tuottaminen kunnille: julisteet, esitteet, lomakkeet, 
kaavakkeet, kyselyt, asiakaskyselyt… 

 Valtakunnallisiin ja maakunnallisiin ohjelmiin liittyviä materiaaleja  
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 Ilmaista ja/tai edullista materiaalia jaettavaksi kotiin, kouluihin… 

 Yhteinen materiaalipankki 

Koulutus ja 
ohjaus, 
tapahtumat ja 
tilaisuudet, 
viestintä 

 Näkyvyys mediassa 

 Yhteistä hyvinvointitapahtumien ja koulutusten ideointia  kunnan ja maakunnan 
avointa vuoropuhelua, jossa molempien osaaminen ja tieto saadaan hyötykäyttöön 
(maakunta ei saa asettua yläpuolelle, vaan rinnakkaiseksi toimijaksi) 

 Yhteistyötä tilaisuuksien järjestämisessä. Päävastuu kunnilla, mutta pyydettäessä 
maakunta voisi tulla mukaan. 

 Tuottaa ja tarjota tiedottamista, koulutusta, ohjausta, luentoja, tempauksia, 
tietoiskuja, seminaareja, teemapäiviä ja -viikkoja, tapahtumia, hyvinvointipäiviä, 
vuosittaisia kuntakierroksia, verkostotapaamisia…  hyvinvointityön ylläpito ja 
aktivointi eri sektoreilla 

 Vuosittaisen yhteisen hyvinvointifoorumin jatkaminen 

 Tapahtumista ym. tiedottaminen 

 Tapahtumien ym. vuosikello / kalenteri neljännesvuosittain 

 Eri kohderyhmille suunnattuja ja kohdennettuja tilaisuuksia (myös kuntalaisille) 

 Ihmisten arjessa tapahtuvaa tiedottamista ja koulutusta: esim. koulut hyvä ympäristö 

 Ympäri maakuntaa olevia koulutuksia (myös pienemmillä paikkakunnilla) 

 Tilaisuuksia, joissa kunnat voivat tehdä käytännön benchmarkkausta  

 Paikallista ja alueellista koulutusta 

 Sähköistä koulutusta 

 Sisältöinä mm.  
o hyvinvoinnin kytkeminen osaksi kunnan ja maakunnan muuta toimintaa 
o soten osaaminen, terveysviestintä (päävastuu tästä on maakunnalla: esim. 

elintavat) 
o ajankohtaiset asiat (lakimuutokset, uudistukset…) 
o vaikuttava hyvinvointitoiminta 
o osallisuuden kehittäminen kunnassa 
o palveluohjauksen kehittäminen 
o yhdyspintatoiminnan kehittäminen 
o hyvinvointiteemat (esim. hyvät käytännöt -päivä, ikäryhmittäiset teemat, 

ehkäisevä päihdetyö, kunta-/ kyläpäivät, hyvinvointitapaamiset) 
o hyvinvointijohtaminen 

 hyvinvointikertomuksen teko ja sen kytkeminen kuntien 
strategiatyöhön ja muuhun toimintaan 

 sähköisen hyvinvointikertomuksen käyttö  
 hyvinvointiryhmän työn taso = tapahtumajärjestäjä vai strategisen 

työn linjaaja  vaikka kunnilla vapaus määritellä toiminta itse, 
maakunta voi auttaa selkeyttämään valintoja 

 koulutusta hyvinvoinnin edistämisestä hyvinvointikoordinaattoreille, 
hyvinvointiryhmien jäsenille, luottamushenkilöille, eri toimialojen 
hyvinvointivastaaville ja viranhaltijoille, esimiehille ja operatiivisille 
johtajille  

 vaikuttavuuden arviointi ja seuranta uusissa kunnissa 
o valtakunnalliset ja maakunnalliset ohjelmat  
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o maakunnalliset hyvinvoinnin tavoitetasot ja ratkaisumallit 
o kunnan työntekijöiden hyvinvoinnin ylläpito 
o asiakkaiden kohtaaminen 
o kuntalaisille suunnattuja tilaisuuksia (mm. terveysluentoja, käytännön 

ohjausta, vastuullisen vanhemmuuden ohjausta) 
o järjestöille suunnattuja iltoja 

Sähköiset 
palvelut 

 Sähköinen tiedotus / viestintä / koulutus  kannustus 

 Tietoa hyvinvointia edistävistä sähköisistä palveluista ja niiden kehityksestä 

 Yhteinen sähköinen alusta koko maakuntaan, jonka kautta pääsy alueellisiin 
hyvinvointipalveluihin 

 Sähköisten palvelujen kehittäminen ja tuottaminen koko maakunnan ja sen 
asukkaiden käyttöön 

 Sähköisten palvelujen palveluohjaus 

 Tukea sähköisten palvelujen käyttöön ja käyttöönottoon 

 Sähköisten palvelujen kehittämiseen osallistuminen (esim. sähköisen 
hyvinvointikertomuksen käytettävyyteen ja saavutettavuuteen vaikuttaminen) 

 Sisältötoiveita: 
o sähköisiä kyselypohjia kuntien käyttöön (esim. järjestöjen ja kuntalaisten 

kysely; asukkaiden terveyttä edistävä kysely) 
o sähköinen hyvinvointikertomus 
o yhteiset tietorekisterit väestöstä ja sen hyvinvoinnista 
o sähköinen materiaali- / tietopankki  
o sähköisiä tietopisteitä kuntalaisten käyttöön 
o hyvinvointikirje 
o kuntalaispalautteen jatkuva kerääminen maakunnassa samalla sabluunalla 

Maakunnan 
edustajan 
osallistuminen 
kunnan 
hyvinvointi-
ryhmän 
toimintaan 

 Näkemykset vaihtelivat:  
o Moni piti osallistumista tärkeänä tai tarpeellisena. Kaksi vastaajaa ei pitänyt 

edustajan osallistumista oleellisena. Toinen vastaaja korosti, että ilman 
maakunnan osallistumista soten näkökulma jää puuttumaan. Kolmas 
puolestaan toi esille, ettei maakunnan edustaja saisi rajoittua vain soteen. 

o Kukaan ei tuonut suoraan esille, että edustajan pitäisi olla mukana joka 
kokouksessa. Useimmat vastaajat kokivat, että maakunnan edustaja voisi 
osallistua tarvittaessa / välillä, esim. jonkin teeman edistämisen puitteissa. 
Muutama toi esille, että maksimissaan muutama kerta tai jopa kerran 
vuodessa voisi riittää.  

o Ehdotuksia:  
 Maakunta voisi nimetä edustajat kuntien hyvinvointiryhmiin. 

Edustajalla pitäisi olla kytkentä ja yhteydet koko maakunnan 
hyvinvointityöhön, ei vain soteen.  

 Kunnilla ja maakunnalla voisi olla yhteisiä 
hyvinvointikoordinaattoreita. 

 Maakunnassa voisi olla muutama henkilö, joiden kesken alue on 
jaettu = tiettyjen kuntien alueellinen yhteyshenkilö. 

 Osallistumisessa on huomioitava maakunnan edustajan 
asiantuntemus, sillä kukaan maakunnallinen 
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hyvinvointikoordinaattori ei ole asiantuntija joka asiassa. On 
huolehdittava, että tarvittaessa saadaan osallistujaksi kyseessä 
olevan asian erityisasiantuntija.   

 Tehtävänä mm.  
o laajan hyvinvointinäkökulman edistäminen 
o samaan päämäärään pääsyn tukeminen 
o hyvinvointilähettiläänä toimiminen kiertämällä alueilla 
o varmistaa hyvinvointikertomuksen valmistelussa, että maakunnallinen tieto 

ja tavoitteet sekä niiden seuranta ja arviointi otetaan huomioon (koska 
kuntien ja maakunnan hyvinvointikertomukset tukenevat toisiaan) 

o kannustus ja tuki 
o apua painopisteiden oikeaan kohdentamiseen 
o uusien toimintamallien esittely 
o tiedon tuominen maakunnalta ryhmille ja tiedon vieminen ryhmiltä 

maakuntaan  yhteistyön aitous, yhteinen kehittäminen 
o tarvittaessa osallistuminen paikalliseen, konkreettiseen 

hyvinvointitoimintaan 

 Varmistettava, että maakunnan edustajalla/edustajilla on riittävästi aikaa tehtäviinsä 

 Tiedon tuottaminen oman tehtävän näkökulmasta 

 Sisältötoiveita: 
o Etäpainonhallinta, liikuntaresepti 
o Voimaa vanhuuteen -mallin mukainen yhteistyö 
o Lape-työ 

Koordinointi  Verkostoyhteistyötä 

 Maakunnan tasolla toimiva hyvinvointivastaava, joka toimii yhdessä kuntien 
hyvinvointivastaavien kanssa  

 Yhteinen maakunnallinen hyvinvointikertomus 

 Yhteisten toimintatapojen koordinointi 

 Ei liikaa koordinointia. Maakunnan hyvinvointiohjelmaan päälinjaukset, joita kunnat 
saavat toteuttaa omasta näkökulmasta. 

 Koordinointia tarvitaan, jotta työ ei hautaanne tehtävien paljouteen. 

 Yhteisesti koordinoitavien asioiden valinta ja priorisointi 

 Koordinointia toimintojen vaikuttavuudesta hyvinvointiin ja sote-palvelujen käytön 
vähentämiseen 

Muu tuki  Rahallinen tuki (esim. yhdessä sovittujen teemojen toteuttamiseen) 

 Ei suoraa rahallista tukea, vaan tarvikeavustusta hyvinvointityöhön 

 Hakemusten laatiminen hankerahoituksen saamiseksi (esim. terveyden edistämisen 
määräraha) 

 Hankerahoituspalvelut 

 Matriisihankkeiden vetovastuu 

Huomioitava  Ei päällekkäistä työtä muiden toimijoiden (esim. THL:n) kanssa, vaan hyödynnetään 
toisten tekemää työtä 

 Kyselyt: Kenelle vastaaminen kuuluu (maakunnalle vai kunnalle)? 
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Käytetty kyselylomake 
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