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Ohjelma 9.00 Tervetulokahvi                           

9.30 Seminaarin avaus ja verkostoprojektin terveiset  

Ville Nieminen, asiantuntija, Kuntaliitto               

9.45 Arjesta ja liiketoiminnasta sujuvampaa AuroraAI-verkon avulla 

Aleksi Kopponen, erityisasiantuntija, Valtiovarainministeriö

10.15 Pilotti tekoälyn hyödyntämisestä hyvinvointi- ja pelastusdatan 

tulkinnassa 

Tiina Salminen, erityisasiantuntija, Sosiaali- ja terveysministeriö

10.45 Mitä sosiaalinen hyvinvointi tarkoittaa ja miten se näkyy 

kuntien sekä alueiden hyvinvointikertomuksissa? 

Ville Santalahti, Suunnittelija, 

11.30 Lounas Kuntatalolla 

12.30 HYTE –kerroin kuntien valtionosuuksissa -työpaja (avoin 

myös verkoston ulkopuolisille) (A3.22) 

15.00                Tilaisuus päättyy 
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Päivän aiheita
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Hyte-kerroinSosiaalinen hyvinvointiTekoäly



Verkostoprojektin 
terveiset



Syksyn 
tilaisuudet

 Kuntamarkkinoilla:

 11.9. klo 9-9.45 Kuntien muuttuva hyvinvointityö - Mitä 

hyvinvointi on 2030?

 11.9. klo 10-10.45 Ratkaisuja hyvinvointijohtamiseen -

Vaikutusten ennakkoarviointi käyttöön!

 12.9. klo 11-12 Hyvinvointi ja osallisuus: Toisiaan tukevia 

tavoitteita

 12.9. klo 13-14 Hyvinvointitiedolla johtamisen ABC -

Onnistumisen avaimet

 Kunta hyvinvoinnin edistäjänä -hankkeen syksyn skype-infot: 

 27.9. klo 10-11( Hyte-Kuntakortit)

 15.11. klo 10-11 (Kulttuuri-TEAviisarin tulokset)

 3.12. Verkostoprojektin päätösseminaari
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Hyvinvointi-
haastatteluista kolme 
nostoa
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Hyte 2.0 ajattelulle 
tarvetta

Osallisuustyö ja 
järjestöt kumppaneina

Hyvinvointi juurtunut 
kaupunkeihin



Hyvinvointiennakointi
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Hyvinvointi-
ennakoinnista kolme 
nostoa
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Kuntalaisen 
kuunteleminen 
herkällä korvalla

Ennakointi on 
jatkuvaa ja koko 
kuntaa koskevaa 
toimintaa

Kuntien 
uudistumiskyky 
keskeinen muuttuja



Kuntaliiton Kysy jääviydestä –palvelu 
avataan Kuntamarkkinoilla 12.9.2019 klo 
12.00-12.45 tilassa A.3.8

Jos et malta odottaa, pääset testaamaan 
chatbottia betasivuilla osoitteessa: 

https://www.kuntaliitto.fi/esteellisyysrobotti-
beta

Lisätietoja: Elisa Kettunen (projektipäällikkö) tai Atte Kuismin-
Raerinne (bottikouluttaja, lakiyksikkö)

https://www.kuntaliitto.fi/esteellisyysrobotti-beta


Kommunforbundet.fi
PB 200, 00101 Helsingfors

Kommunernas hus, Andra linjen 14

00530 Helsingfors

Finlands framgång skapas lokalt

Antoisaa seminaaripäivää!

https://www.facebook.com/kuntaliitto
https://twitter.com/kuntaliitto
https://www.linkedin.com/company/association-of-finnish-local-and-regional-authorities-kuntaliitto-
https://www.youtube.com/kuntaliitto


Sowellus: Hyvinvointikertomusanalyysi

 Miten sosiaalinen hyvinvointi näkyy 

hyvinvointikertomuksissa?

 OECD:n sosiaalisen hyvinvoinnin 

määritelmä ja mittarit käännetty Suomen 

vastaaviin
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Materiaalinen 
hyvinvointi -
indikaattorit

Tulot ja varallisuus

Käytettävissä olevat tulot (per hlö)

Varallisuus/ per hlö

Työ ja ansiotulot

Työllisyysaste

Pitkäaikaistyöttömyys

Asuminen

Ahtaasti asuvat asuntokunnat

Materiaalinen mukavuus (ei löydy 
indikaattoria)
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Elämänlaatu -
indikaattorit

Terveydentila
Elinajanodote
Koettu terveydentila

Työ ja vapaa-aika

Yli 50 tuntia viikossa työskentelevät työntekijät
Henkilökohtaisen huollon ja vapaa-ajan määrä (ei löydy 
indikaattoria Suomsesta)
Työssä olevat naiset, joilla lapsia

Koulutus ja 
osaaminen

Koulutustasomittain

Pisa-tulokset/kouluterveyskysely (vaikeuksia koulunkäynnissä)

Sosiaaliset suhteet

Sosiaaliset kontaktit kouluterveyskyselyssä, itsensä yksiniseksi
tuntevien osuus (FINSOTE maakuntataso)

Mahdollisuus keskustella jonkun kanssa mieltä painavista 
asioista (Kouluterveyskysely), ei löydy aikuisten osalta

Osallisuus
Äänestysaktiivisuus
Tea-viisarin osallisuusosio

Elinympäristön laatu Pienhiukkaspitoisuuden väestöpainotettu vuosikeskiarvo

Henkilökohtainen 
turvallisuus

Henkirikokset
Poliisin tietoon tulleet henkeen ja terveyteen kohdistuneet 
rikokset

Koettu hyvinvointi
Tyytyväinen elämäänsä tällä hetkellä (Kouluterveyskysely), 
elämänlaatunsa hyväksi tuntevien osuus
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Sosiaalisen hyvinvoinnin osa-alueet näkyivät 
eniten:

 Varsinais-Suomessa 

 Kaarinassa

 Ruskolla

 Salossa

 Raisiossa

 Maakunnallisessa tarkastelussa

 Etelä-Savossa

 Pohjois-Savossa

 Pirkanmaalla

 Pohjanmaalla
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Havaintoja

 Kunnissa suurta hajontaa sosiaalisessa 

hyvinvoinnissa ja kertomustyössä

 Maakuntien kertomukset kattavampia

 Työikäisten ja työssä käyvien sosiaalista 

hyvinvointia ei juuri seurata

 Kunnissa paino lapsissa ja nuorissa

 Maakunnissa mukana myös ikäihmiset

 Pääpaino on fyysisessä terveydentilassa
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Kommunforbundet.fi
PB 200, 00101 Helsingfors

Kommunernas hus, Andra linjen 14

00530 Helsingfors

Finlands framgång skapas lokalt

Kiitos!

https://www.facebook.com/kuntaliitto
https://twitter.com/kuntaliitto
https://www.linkedin.com/company/association-of-finnish-local-and-regional-authorities-kuntaliitto-
https://www.youtube.com/kuntaliitto

