
Ohjelma

9.00 Tervetulokahvi

9.30 Avauspuheenvuoro ja verkostoprojektin tulosten esittely

10.00 Kuopion hyvinvointitarina - katseet tulevaisuudessa

Pekka Vähäkangas, apulaiskaupunginjohtaja, Kuopion kaupunki

10.45 Kuntien järjestöyhteistyön uudet tuulet

Anne Knaapi, johtaja, SOSTE ry

Anne Sormunen, kunnanjohtaja, Utajärven kunta

Antti Anttonen, hyvinvointikoordinaattori, Hollolan kunta

11.30 Lounas (omakustanteinen)

12.30 Hyte-kimara

Hyvinvointijohtamisen rakenteet Kangasalla: Kati Halonen, 

hyvinvointijohtaja, Kangasalan kaupunki

Hyvinvointityöryhmä koko kunnan hyte-työn moottorina 

Pieksämäellä: Merja Norontaus, hyvinvointikoordinaattori, 

Pieksämäen kaupunki

Sata lasissa Satakunnassa – yhteistyötä alueellisesti ja 

monitoimijaisesti: Piia Astila, suunnittelija, Satasairaala

Vaikutusten ennakkoarviointi Kouvolassa: Tarja Alamattila, 

hyvinvointikoordinaattori, Kouvolan kaupunki

Hartola hyten hyvät käytännöt: Johanna Huttunen, 

hyvinvointikoordinaattori, Hartolan kunta

14.00 Iltapäiväkahvi ja verkostoituminen

Mahdollisuus haastatella hyte-kimaran esiintyjiä ja EVA-

asiantuntijoita

14.20 Kannustus hyte-työhön

Sini Sallinen, kuntakehitys- ja tutkimusjohtaja, Kuntaliitto ja

Heli Hätönen, neuvotteleva virkamies, sosiaali- ja terveysministeriö

14.45 Loppusanat

15.00 Tilaisuus päättyy
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Kunta hyvinvoinnin 
edistäjänä

Ville Nieminen
@ViVaNieminen

3.12.2019



Mikä ihmeen Kunta hyvinvoinnin edistäjänä -verkosto?

▪ Verkostoprojekti 2017-2019

▪ Hankkeen omistaa Suomen Kuntaliitto

▪ Rahoittajina: Valtiovarainministeriö, Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Kuntaliitto 

▪ Hankkeessa mukana myös FCG, THL ja Itä-Suomen yliopisto

▪ Kuntia, kaupunkeja ja alueellisia toimijoita mukana noin 30 kpl
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Laaja hyvinvointi
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• Mikä ihmeen hyvinvointi –video uusille 
valtuutetuille
• https://www.youtube.com/watch?v=Jcr-

eVv1ods
• Hyvinvointi –käsitettä on työstetty kuntien omissa 

työpajoissa
• Mitä hyvinvointi on kuntalaiselle? –julkaisu

• http://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?
p=3590

https://www.youtube.com/watch?v=Jcr-eVv1ods
http://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=3590


Hyvinvointimateriaalin koonti

▪ Tukea ja työvälineitä hyvinvoinnin edistämiseen

▪ Kuntaliiton hyvinvoinnin edistämisen sivuille on koottu eri lähteistä 

materiaalia hyvinvoinnin edistämiseen ja johtamiseen liittyen

▪ www.Kuntaliitto.fi/hyvinvoinninedistaminen

▪ Esimerkit verkoston kuntien hyvinvointijohtamisen rakenteista

▪ https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/hyvinvointijohtamisen-

rakenteet

▪ Hyvinvoinnin edistämisen laaja-alaisuus ja hyvät käytännöt:

▪ Tulevaisuuden kunnan jokainen tehtävä avattu hyvinvoinnin 

edistämisen näkökulmasta

▪ https://www.kuntaliitto.fi/hyvinvoinnin-edistamisen-hyvat-kaytannot
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http://www.kuntaliitto.fi/hyvinvoinninedistaminen
https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/hyvinvointijohtamisen-rakenteet
https://www.kuntaliitto.fi/hyvinvoinnin-edistamisen-hyvat-kaytannot
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ARTTU2 -yhteistyö

- Hyvinvoinnin edistäminen 
kunnassa ja
- Miten johdetaan hyvinvoinnin 
edistämistä

http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3423
http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3464


Hyvinvoinnin ja elinvoiman vuoropuhelu

▪ Keskiössä hyvinvoinnin ja elinvoiman 

toisiaan tukevat tehtävät

▪ http://shop.kunnat.net/product_details.p

hp?p=3507

http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3507


Haastattelututkimus hyvinvoinnin 

tilasta kunnissa

▪ Haastateltiin verkoston kuntien yhteyshenkilöitä 

(hyvinvointikoordinaattori ja/tai muut yhteyshenkilöt). 

Haastattelut toteutettiin keväällä 2019.

▪ Havaintoja:

▪ Laaja hyvinvointi jalkautunut verkoston kuntiin

▪ Hyvinvointijohtamiseen on keskitytty enemmän mutta 

jää edelleen harvojen harteille

▪ Osallisuus tunnistettu olennaiseksi osaksi 

hyvinvointityötä

▪ Hyvinvoinnin ja talouden vuoropuhelu seuraava 

kehitettävä asia

▪ Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi ei vielä juurtunut 

kuntiin
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Hyvinvointiennakointi
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https://youtu.be/Q9Oue09zhbQ

▪ Verkoston kuntien yhteinen 

ennakointiprosessi

▪ Mitä hyvinvoinnin edistäminen on vuonna 2030?

▪ Hiljaisten signaalien tunnistamisesta 

skenaarioiden tekemiseen

▪ 460 signaalia 15 klusteria ja 4 skenaariota

▪ Keskeiset havainnot:

▪ Ennakointi on jatkuva prosessi

▪ Pienetkin havainnot arjesta voivat avata isoja 

näkymiä tulevaisuudesta

▪ Ennakoinnin tulisi olla kiinteä osa hyvinvoinnin 

johtamista

https://www.youtube.com/watch?time_continue=119&v=Q9Oue09zhbQ
https://youtu.be/Q9Oue09zhbQ


▪ Blogeja, vlogeja ja twitteriä

▪ #Hyvinvointikunta

Jatkuvaa viestintää

https://www.kuntaliitto.fi/matkaopas-kuntien-muutokseen

https://www.kuntaliitto.fi/matkaopas-kuntien-muutokseen


Antoisaa päivää!
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