
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Turvallisen ja sujuvan arjen tarjoaminen

Kasvun ja vanhemmuuden tukeminen

Yhdistysten osaamisen hyödyntäminen kuntalaisten aktivoinnissa

Monipuolisten asumismahdollisuuksien mahdollistaminen



Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Pitkäaikaistyöttömien 
elämänhallinnan ja 

osallisuuden 
edistäminen

Pitkäaikaistyöttömien 
poluttaminen

työllistymistä kohti

Päihde- ja 
mielenterveys:
osallisuuden ja 

elämänhallinnan 
tukeminen

Koulujen 
kerhotoiminnan 

kehittäminen

Liikunnan 
juurruttaminen 

kouluarkeen,
Liikkuva koulu ja 
Feel Well-hanke

Mahdollisuus 
ikääntyä vireänä ja 

hyväkuntoisena
kotona 

Palveluverkoston 
toiminnan arviointi ja 
prosessien kuvaukset

Kehitysvammaisten  
toimintakyvyn 

ylläpitäminen ja 
edistäminen

LaPe- hyvinvoinnin 
tukeminen 

matalankynnyksen 
palveluilla



Turvallisen ja sujuvan arjen tarjoaminen

Sujuvan
oppimispolun 
kehittäminen

Joustavan 
perusopetuksen 

aloittaminen 2019

Teknologian 
hyödyntäminen 

ikäihmisten arjessa 
sekä yhteisöllisyys

Laadunvalvonta 
vanhustenhuollossa

Vedenhankinnan 
turvaaminen



Kasvun ja vanhemmuuden tukeminen

Verkostoituvan
perhekeskusmallin

kehittäminen

Oppilaiden 
hyvinvointitaitojen 

kasvattaminen 
osaksi koulujen 

arkea

Nuorten 
työllistyminen ja 

kouluttautuminen  
peruskoulun ja 
lukion jälkeen

Erityislapsiperheiden
tukeminen

Ikääntyneiden
osallisuuden
tukeminen

Ennaltaehkäisevien 
toimintamallien 
hyödyntäminen



Yhdistysten osaamisen hyödyntäminen kuntalaisten aktivoinnissa

Kolmas sektori mukaan kaikkiin
toimintaryhmiin, 

palvelusopimustoiminnan
kehittäminen

Työllistäminen kolmannen sektorin
toimijoihin



Monipuolisten asumismahdollisuuksien mahdollistaminen

Monipuoliset
asumismahdollisuudet

Erityisasumisen
kehittäminen

Monimuotoinen 
yhdyskuntarakentaminen 

ja erityistarpeet 



Miten keräämme tietoa ? 

Ikäihmisten liikuntaraati
Voimaa vanhuuteen-verkosto

Koululaisten huoltajien
Wilma-kyselyt

Nuorisovaltuuston 
aktivointi

Vanhusneuvosto 
mukana 

hyvinvointisuunnitelman
laadinnassa

Teemahaastattelut eri 
ikäisille kuntalaisille

Kyselyt tapahtumissa, 
liikennetapahtuma, Voi 

hyvin - messut

Kunto- ja 
toimintatestaukset

Esteettömyyskävely
Kunnan yhdistysohjelma –

yhdistysten aktivointi

Hyvinvointityöpajat
kunta järjestäjänä

Tapahtumissa 
( markkinat,gala-illat ) 

erilaiset aktivointikyselyt

Aktiivisuuden seuranta; 
kävijämäärät, tapahtuma -määrä, 

kirjaston lainausmäärä etc. 

Tutkimuskirjallisuus
Toimintaryhmien

palaute
Hyvinvointikaveri



Mihin sitten lape-työssä tulisi kiinnittää huomiota ? 

Toimijoiden 
kompetenssin

optimointi

Hyvinvointityö
toiminnan 
ohjaajana

Kuntalaisten  
osallisuus 

Poikkihallinnollisen
työtavan 

reflektiokyky

Kuntaorganisaation
ketteryys

Onnistuva Suomi tehdään lähellä
Finlands framgång skapas lokalt 

Laaja hyvinvointi osana tulevaisuuden 
kunnan hyvinvointijohtamista

Ville Nieminen, projektipäällikkö,
Kuntakehitys, demokratia ja johtaminen
Kuntaliitto



Poikkihallinnollisen työtavan reflektiokyky

Miten/milloin/
arvioimme 
toimintaa

? 
Miten lape-työ

asemoituu 
hallintokunnissa

?

Miten 
siirrämme 
reflektion

tavoitteiksi
? 

Miten reflektio
vaikuttaa 

Toimintaan
?

Toiminnan 
muuttuminen

Tavoitteiden 
muuttuminen



Kuntaorganisaation ketteryys

päätöksenteko

hallintosääntö

viranhaltijat

luottamushenkilöt

organisaatiomuutokset

toimintaympäristö

resurssit



Toimijoiden kompetenssin optimointi

Oikeat ihmiset 
oikeissa 

paikoissa
oikeaan aikaan

Oikeat ihmiset 
vaihtavat  
paikkaa

oikeaan aikaan

Oikeat tehtävät 
vaihtuvat

tarvittaessa
oikeaan aikaan

oikeille 
henkilöille



Hyvinvointityö toiminnan ohjaajana

Kuntalaisen toimintaa
Yhteisöjen toimintaa 
Viranhaltijoiden toimintaa
Kunnan toimintayksiköiden toimintaa
Hallintokuntien toimintaa
Koko kunnan toimintaa  

ratti



Kuntalaisten  osallisuus 

kansalaisaktiivisuus yhteisöaktiivisuus

yhteistyöaktiivisuus ennaltaehkäisevyys

vaikuttamisen mahdollisuus vireä elinympäristö


