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Mikä ihmeen Kunta hyvinvoinnin edistäjänä -
verkosto?

� Toimikausi 2017-2019

� Projektin omistaa Suomen Kuntaliitto

� Rahoittajat: Kuntaliitto, VM ja STM

� Projektissa vahvasti mukana myös THL ja FCG Oy

� Kuntia, kaupunkeja ja alueita on mukana 30 kappaletta



Mukana olevat kunnat

Keskisuuret

• Kangasala

• Hamina

• Hollola

• Rauma

• Sipoo

• Lohja

• Kaarina

• Pieksämäki

Pienet (<10 000)

• Nakkila

• Eurajoki

• Säkylä

• Utajärvi

• Kärkölä

• Asikkala

• Hartola

• Leppävirta

Alueellinen toimija

• Etelä-Savon maakuntaliitto

• Satakunnan maakunta

Suuret(>50 000)

• Kuopio

• Oulu

• Turku 

• Tampere

• Salo

• Kouvola

• Lahti

• Pori

• Porvoo

• Mikkeli

• Kotka

• Helsinki
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Kunnille avoimet tilaisuudet vuosittain

� Valtakunnallinen seminaari, jossa mukana ovat kaikki verkostohankkeen 
toimijat / organisaatiot

� Alueellinen / maakunnallinen seminaari 

� Kuntakohtainen seminaari / työpajapäivä, jota kunta voi hyödyntää 
esimerkiksi strategisen hyvinvoinnin kehittämisen osalta

� Suurten kaupunkien tilaisuus

� Skype-infot



Ajankohtainen viestintä

� Blogeja ja vlogeja

https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/ku
nta-hyvinvoinnin-edistajana-verkostoprojekti



Mitä hyvinvointi on kuntalaiselle?
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Hyvinvointi – haastattelututkimus

� Haastateltiin verkoston kuntien yhteyshenkilöitä 
(hyvinvointikoordinaattori ja/tai muut yhteyshenkilöt).
Haastattelut toteutettiin keväällä 2019.

� Haastateltavilta kysyttiin kysymyksiä aihealueista:

� Hyvinvoinnin edistäminen

� Hyvinvointikoordinaattorien työnkuvan kehittäminen

� Hyvinvointikertomus ja indikaattorit

� Kuntalaiset ja kumppanuudet

� Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi EVA

� Haastattelujen tulokset julkaistaan 
kokonaisuudessaan kesän jälkeen.21.5.2019 8



Hyvinvoinnin edistäminen toimii hyvin silloin kun…

� Hyvinvoinnin edistäminen on tärkeässä roolissa strategiassa, ohjelmissa ja talouden 
suunnittelussa

� Viranhaltija- ja poliittinen johto näkevät hyvinvoinnin edistämisen tärkeäksi

� On ymmärretty hyvinvoinnin edistämisen laaja-alaisu us ja eri toimialojen/palvelualueiden 
tärkeä rooli hyvinvoinnin edistämisessä

� Hyvinvointityö on suunnitelmallista ja vastuut on määritelty

� Hyvinvoinnin edistäminen ei ole ”päälleliimattua” vaa n osa normaalia työtä

� Rakenteet ja toimintatavat ovat kunnossa ja selkeät (poikkihallinnollinen hyvinvointiryhmä toimii 
aktiivisesti ja sillä on päätösvaltaa, laaja hyvinvointikertomus- ja vuosittaiset raportit koetaan 
tärkeiksi työkaluiksi edistää hyvinvointia jne.)

� Resursseja on käytössä hyvinvoinnin edistämiseen
– sekä hyvinvointikoordinaattorin työ että eri toimialoilla/palvelualueilla tehtävä työ
– resursseja kunnan tehdä työtä yhteistyötahojen kanssa ja resurssien riittävyys yhteistyötahoilla



Kuntalaisten osallistumismahdollisuudet lisääntyvät  
entistä enemmän jatkossa
� Kuntalaisten osallistumismahdollisuudet ovat lisääntyneet mutta se ei 

ole vielä itsestäänselvyys – välillä asiasta on enemmän puhetta kuin 
tekoja

� Käytössä ovat moninaiset tavat, kuten tilaisuudet, tapahtumat, 
työpajat, raadit, työryhmät, kuntalaiskyselyt, some jne. (lisäksi 
lakisääteiset kuulemistilaisuudet)

� Nuorisovaltuustoa, vanhus- ja vammaisneuvostoa jne. kuullaan ja he 
ovat aktiivisia osallistumaan eri tavoin

� Strategiatyöhön kuntalaiset osallistuvat usein, samoin koulu- tai 
päiväkotiverkkoon tai esim. liikuntahallien rakentamiseen liittyviin 
asioihin. Kyselyjen, työpajojen yms. tulosten hyödyntämisessä on 
vielä kehitettävää.

� Osallisuuskoordinaattoreita on osassa kuntia



Kolmannen sektorin tärkeä rooli hyvinvoinnin 
edistämisessä

� Kolmannella sektorilla on perinteisesti tärkeä rool i 
hyvinvoinnin edistämisessä.

� Perinteisen yhteistyön lisäksi on tärkeää etsiä uusia toimivia 
tapoja kuntien ja 3. sektorin kesken.

� Vastuut on tärkeää sopia kuka pitää yhteistyöstä hu olta 
miltäkin osalta. Vastuut eivät ole välttämättä selk eitä 
esim. jos joku järjestö liittyy useaan toimialaan.

� Resurssit sekä kunnalla että kolmannella sektorilla 
määrittävät yhteistyön määrää ja tasoa. 

� Avustustoiminnan linjaukset tärkeitä, päivittäminen jos vanhat 
tavat eivät toimi nykytilanteessa – yhteistyön muoto ja 
resurssien mahdollistaminen.

� Yhteistyön tarkoitus on palvella kunnan strategisia  
linjauksia – mahdollisesti jostain luopuminen ja uud et 
avaukset. Pitkäjänteinen toiminta on tärkeää.



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



Prosessi
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Skenaariot
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Hyvinvoinnin skenaariot 2030

Skenaarion kannalta tärkeitä ilmiöitä:
• Ilmastonmuutos
• Arvojen muutokset
• Älykäs hyvinvointi- ja terveysteknologia
• Jakamis- ja kiertotalous
• Asukkaat ja yhteisöt voimavarana ja 

kumppanina

Ikäihminen, 71
• Eläkkeellä, elää yksin
• Toimintakyky heikkenee
• Yksinäisyyttä
• Heikot IT-taidot

Maahanmuuttaja, 28
• Työtön pakolainen
• Traumaattisia kokemuksia
• Kielitaidon ja verkostojen puute
• Yhteiskunnan kielteiset asenteet

Nuori työtön, 19
• Asuu lapsuudenkodissa 

maaseudulla
• Ei työtä, keskeytyneet opinnot
• Elämänhallinnan ongelmia
• Huono itsetunto

Työssäkäyvä äiti, 40
• Vaativa työ, aviomies ja 2 lasta
• Stressiä
• Uran ja perheen yhdistämisen 

haasteet

• Ikäihmisen tunnistaminen 
aktiivisena toimijana 
yhteisössä ja tuominen 
yhteen esim. järjestöjen 
kanssa

• Asuinympäristön suunnittelu 
senioreiden tarpeisiin

• Arkea helpottava 
palvelutarjotin

• Mielekkään tekemisen 
mahdollistaminen työn 
vastapainona

• Aiemman osaamisen 
tunnistaminen

• Tukiverkostojen löytäminen

• Huolehtiminen oikea-
aikaisista palveluista

• Yritysyhteistyö ja -verkostot

HUOMIOI AINAKIN NÄMÄ:
Skenaario 1: Ihminen elävässä 
ympäristössä

• Ilmastonmuutos on herättänyt ihmiset 
toimimaan oman elinympäristönsä ja kestävän 
kehityksen puolesta ja sen myötä 
yhteisöllisyys on kasvanut.

• Ihmisillä on tasavertaiset mahdollisuudet 
hyvään elämään ja ehjät yhdyskunnat tukevat 
eri elämäntilanteissa olevien sujuvaa ja 
kestävää arkea.

• Älykkäät teknologiat tarjoavat uusia 
mahdollisuuksia oman hyvinvoinnin 
edistämiseen ja kuntien palveluihin.
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Hyvinvoinnin skenaariot 2030

Skenaarion kannalta tärkeitä ilmiöitä:
• Maahanmuutto
• Monikulttuuristuminen
• Arvojen muutos
• Syrjäytyminen
• Kokeilukulttuuri

Ikäihminen, 71
• Eläkkeellä, elää yksin
• Toimintakyky heikkenee
• Yksinäisyyttä
• Heikot IT-taidot

Maahanmuuttaja, 28
• Työtön pakolainen
• Traumaattisia kokemuksia
• Kielitaidon ja verkostojen puute
• Yhteiskunnan kielteiset asenteet

Nuori työtön, 19
• Asuu lapsuudenkodissa 

maaseudulla
• Ei työtä, keskeytyneet opinnot
• Elämänhallinnan ongelmia
• Huono itsetunto

Työssäkäyvä äiti, 40
• Vaativa työ, aviomies ja 2 lasta
• Stressiä
• Uran ja perheen yhdistämisen 

haasteet

• Suunnitelmallisempaan 
tukijärjestelmään 
siirtyminen

• Uudet yhteisölliset 
asumisen muodot

• Uraohjaus ja tuki 
urakokeiluille

• Työikäisten mahdollisuudet 
harrastaa, liikkua ja kehittää 
itseään

• Maahanmuuttajayhteisöjen 
hyödyntäminen kanavina 
tiedonvälitykseen

• Saavutettava kielikoulutus 
kaikille maahanmuuttajille

• Etsivä nuorisotyö
• Paikasta riippumattomien 

palveluiden kehittäminen

HUOMIOI AINAKIN NÄMÄ:
Skenaario 2: Ristiriitojen 
yhteisöt

• Monikulttuurisuus on arkipäivää ja 
uudenlainen toimintaympäristö on tehnyt 
kunnista joustavia ja rohkeita kokeilijoita ja 
yhteiskehittäjiä. Tavoitteena on laaja 
osallisuus.

• Arvojen pirstoutuminen saa ihmiset 
hakeutumaan kaltaistensa joukkoon ja 
kiinnostus yhteisiin asioihin laajemmin 
kuihtuu. Eristäytyneiden yhteisöjen 
ulkopuolelle jäävät kokevat osattomuutta. 

• Terveys kiinnostaa, mutta yksinkertaiset 
”totuudet” puhuttelevat. Puhdashenkisyys 
kovettaa asenteita ja suhtautumista toisiin 
ihmisiin.
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Hyvinvoinnin skenaariot 2030

Skenaarion kannalta tärkeitä ilmiöitä:
• Digitalisaatio
• Työn murros 
• Turvallisuusriskit
• Väestörakenteen muutos
• Eriarvoistuminen

Ikäihminen, 71
• Eläkkeellä, elää yksin
• Toimintakyky heikkenee
• Yksinäisyyttä
• Heikot IT-taidot

Maahanmuuttaja, 28
• Työtön pakolainen
• Traumaattisia kokemuksia
• Kielitaidon ja verkostojen puute
• Yhteiskunnan kielteiset asenteet

Nuori työtön, 19
• Asuu lapsuudenkodissa 

maaseudulla
• Ei työtä, keskeytyneet opinnot
• Elämänhallinnan ongelmia
• Huono itsetunto

Työssäkäyvä äiti, 40
• Vaativa työ, aviomies ja 2 lasta
• Stressiä
• Uran ja perheen yhdistämisen 

haasteet

• Etsivä työ myös ikäihmisille
• Ikäihmisten digiosaamisen 

varhainen vahvistaminen

• Kunnan rohkeat digikokeilut
• Tiedon kulku ja 

läpinäkyvyys

• Tuettu koulutuspolku
• Palvelutarpeiden varhainen 

tunnistaminen 

• Etsivän nuorisotyön 
jalkautuminen 
verkkoyhteisöihin

• Diginatiivien osaamisen 
hyödyntäminen

HUOMIOI AINAKIN NÄMÄ:
Skenaario 3: Turvallinen digiarki

• Uudet älykkäät teknologiat ovat lisänneet 
ihmisten arjen sujuvuutta. Kunnat ovat 
kuitenkin epäonnistuneet digitalisaation 
hyödyntämisessä, jolloin omaehtoiset 
älyratkaisut ovat yksilöiden oman osaamisen 
ja taloudellisten resurssien varassa.

• Hyväosaiset panostavat omaan 
turvallisuuteensa yhä enemmän. Kuntien 
palveluissa uudenlaisiin 
kyberturvallisuusuhkiin varautuminen on 
heikkoa.

• Työ muuttuu kiihtyvällä vauhdilla, mutta 
kuntien ammattirakenne ei vastaa 
muutokseen. Kunta ei houkuta päteviä 
osaajia. Eriarvoisuus kasvaa.
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Hyvinvoinnin skenaariot 2030

Skenaarion kannalta tärkeitä ilmiöitä:
• Kaupungistuminen
• Työn murros 
• Arvojen ja asenteiden muutos
• Syntyvyys
• Eriarvoistuminen

Ikäihminen, 71
• Eläkkeellä, elää yksin
• Toimintakyky heikkenee
• Yksinäisyyttä
• Heikot IT-taidot

Maahanmuuttaja, 28
• Työtön pakolainen
• Traumaattisia kokemuksia
• Kielitaidon ja verkostojen puute
• Yhteiskunnan kielteiset asenteet

Nuori työtön, 19
• Asuu lapsuudenkodissa 

maaseudulla
• Ei työtä, keskeytyneet opinnot
• Elämänhallinnan ongelmia
• Huono itsetunto

Työssäkäyvä äiti, 40
• Vaativa työ, aviomies ja 2 lasta
• Stressiä
• Uran ja perheen yhdistämisen 

haasteet

• Eri toimijoiden yhteistyön 
vahvistaminen ja erilaisten 
vapaaehtoistyön muotojen 
tukeminen

• Tukea fyysisen toimintakyvyn 
ylläpitoon jo työikäisenä

• Joustavuus lapsiperheiden 
palveluissa

• Joustavuus työssä ja tuki 
muutoksiin työelämässä

• Kasvatus suvaitsevaisuuteen: 
Erilaisten ihmisten 
kohtaaminen varhaisessa 
vaiheessa

• Kotouttaminen, joka 
mahdollistaa kohtaamiset 
kantaväestön kanssa

• Uudenlaiset työn ja 
yrittäjyyden muodot

• Tukea itsensä löytämiseen, 
opintoihin hakeutumiseen ja 
elämänhallintaan

HUOMIOI AINAKIN NÄMÄ:
Skenaario 4: Yksinäisten 
ihmisten syrjäytyneet kunnat

• Demokratia horjuu ja ihmisten kiinnostus 
yhteisiin asioihin hiipuu. Päätöksenteko ei 
perustu tietoon ja jokainen on oman onnensa 
seppä

• Kunnat eivät kykene vastaamaan nopeaan 
muutokseen ja kasvaviin globaaleihin 
haasteisiin. Kuntalaisten hyvinvointierot 
kasvavat.

• Joustamaton ja aina enemmän vaativa 
työelämä vaikeuttaa arkea ja perheen 
perustamista



kuntaliitto.fi
PL 200, 00101 Helsinki
Kuntatalo, Toinen linja 14
00530 HelsinkiOnnistuva Suomi tehdään lähellä

Kiitos 
mielenkiinnosta!

Ville Nieminen

+358 50 564 6622

Ville.nieminen@kuntaliitto.fi

@ViVaNieminen


