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Hyvinvoinnin edistämisen keskeiset havainnot (ARTTU2)

1. Hyvinvointitehtävän sisäistäminen haasteena

2. Hyvinvointi lähtee osallisuudesta ja yhdistyy elinvoimaan

3. Sekä pitkän aikavälin tavoitteellista työtä (esimerkiksi 
kaavoitus, maapolitiikka) että ketteriä kokeiluja ja 
konkreettisia kehittämistekoja tässä ja nyt (esim. unelmien 
liikuntapäivä).

4. Sekä kuntaorganisaation ja toiminnallisen konsernin 
(poikkihallinnollinen työ, konserni), että kumppanuutta 
kuntayhteisön (kolmas ja neljäs sektori) kanssa.

5. Sekä oman työn tuunaamista hyvinvoinnin edistämisen 
näkökulmasta että uudenlaisia toimintamalleja ja 
systeemisiä muutoksia (esim. #FIKSAASIPOO, Hollolan 
yhteisöllinen kirjasto)

Mukaillen Majoinen & Antila (2017)
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Mitä kunta tekee tulevaisuudessa?

Osaamisen ja kulttuurin edistäminen Kunnan elinvoiman edistäminen

Elinympäristön kehittäminen
Paikallisen identiteetin ja 
demokratian edistäminen

Hyvinvoinnin 
edistäminen

• Varhaiskasvatus
• Esi- ja perusopetus
• Lukiokoulutus
• Ammatillinen koulutus
• Vapaa sivistystyö
• Taide- ja kulttuuripalvelut
• Kirjastopalvelut
• Nuorisopalvelut
• Liikuntapalvelut

• Paikkakunnan vetovoimaisuus
• Vaikeasti työllistyvien tuki: etsivä 

nuorisotyö, työpajat, työttömyyden 
pitkittymisen ehkäisy, 
kaupunginosatyö

• Kotouttaminen
• Elinkeinopolitiikka: yritysneuvonta, 

kehittämishankkeet, yritystontit, 
alueen markkinointi, avoin data

• Resurssiviisaat toimintatavat

• Maapolitiikka
• Kaavoitus ja maankäytön suunnittelu
• Liikenne, joukkoliikenne,
• Tieverkkojen rakentaminen 

ja ylläpito
• Vesihuolto
• Jätehuolto
• Energiantuotanto ja -jakelu
• Rakennusvalvonta
• Asuntotoimi
• Ympäristönsuojelu ja terveellisen 

elinympäristön turvaaminen
• Turvallisuudesta ja varautumisesta 

huolehtiminen

• Monipuoliset 
osallistumismahdollisuudet

• Paikallinen yhteisöllisyys
• Viestintä ja vuorovaikutus
• Vaalit ja edustuksellinen demokratia
• Kansalaisjärjestöjen 

toimintamahdollisuudet
• Asukkaiden omaehtoinen toiminta
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Elinympäristön kehittäminen
Hyvä elinympäristö luo pohjan asukkaiden arjelle ja perustarpeiden 
tyydyttämiselle. Se tarjoaa mahdollisuuden asumiseen, palveluiden käyttämiseen, 
työssäkäyntiin, ulkoiluun, harrastuksiin, mutta myös lepoon ja yksityisyyteen. 

Laadukas elinympäristö on vetovoimainen 
niin asukkaille kuin yrittäjillekin. 
Terveellisyys, turvallisuus, esteettömyys ja 
viihtyisyys ovat elinympäristön tärkeitä 
ominaisuuksia joilla edistetään hyvinvointia. 
Elinympäristön kehittämisessä parhaat 
tulokset saavutetaan kuntalaisia kuunnellen 
kaavoituksen, rakennusvalvonnan, 
ympäristösuojelun ja ympäristöterveyden 
yhteistyöllä.
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Kunnan elinvoiman edistäminen:
Elinkeinopolitiikka: yritysneuvonta, kehittämishankkeet, 
yritystontit, alueen markkinointi, avoin data

Monipuolinen yritysrakenne tarjoaa 
kuntalaisille yleensä myös 
monipuolisen palvelutarjonnan 
erityisesti palveluissa, joita kunta ei 
tuota. Yritykset synnyttävät myös 
eloisaa ja viihtyisää asuinympäristöä 
sekä työpaikkoja asukkaille osaksi 
merkityksellistä elämää.
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Tilannekatsaus sähköisen 
hyvinvointikertomuksen päivityksestä

www.hyvinvointikertomus.fi
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1) Indikaattorimaailma laajemmaksi

• Eri indikaattorilähteitä on selvitetty ja uusia käytettäviä 
lähteitä Sotkanetin rinnalle löytyi keväällä tehdyssä 
selvityksessä

• Asiantuntijaryhmät työskentelevät parhaillaan ja valitsevat 
sopivimmat indikaattorit eri toimialoilta

• Kirjasto

• Liikunta

• Turvallisuus ja tapaturmien ehkäisy

• Rakennettu ympäristö ja kaavoitus

• Opetus

• Lisäksi on koottu linkkivinkkejä, joihin on kerätty laajemmin 
hyvinvointityössä käytettävää tietoa
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Muut toimialat

• Myös muita toimialoja oli selvityksessä käsiteltävänä, mutta 
esim. kulttuurin alalta ei ole löydetty indikaattorilähdettä 
(indikaattoripankkia tai muuta indikaattoritietoa kootusti 
tarjoavaa verkkosivustoa), joka olisi hyödynnettävissä.

• Kulttuurin ja useiden muiden toimialojen indikaattoreissa on 
kuitenkin monia sellaisia, joita kunta tai alue voi seurata 
omatoimisesti keräämällä tietoa ja käyttämällä sitä 
hyvinvointityössä ja hyvinvointikertomuksen laadinnassa. 
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2) Visuaalisuus paremmaksi  

• Sähköiseen 
hyvinvointikertomukseen 
julkaistaan päivitys syyskuussa 
2018. 

• Päivitys sisältää sivuston 
www.hyvinvointikertomus.fi 
informatiivisuutta, visuaalisuutta ja 
käytettävyyttä kohentavia 
uutuuksia. 

» Mm. kaikki uudet julkaistut 
hyvinvointikertomukset nostetaan 
esille etusivulle. Työväline on tärkeä 
benchmarking –väline, sieltä voi 
oppia toisten 
hyvinvointikertomuksista.
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3) Päätösten vaikutusten 
ennakkoarviointi uudistuu

• Www.hyvinvointikertomus.fi –sivuston kautta 
on myös käytettävissä päätösten vaikutusten 
ennakkoarviointi –työkalu

• Myös sitä uudistetaan loppuvuoden aikana 
käyttäjiltä saatujen ehdotusten pohjalta

http://www.hyvinvointikertomus.fi/

