
 
 
 
 
Kansalaisen hyvinvointi (tieto) 
 terveyspalveluiden toiminnan ohjaajana 

       -case sähköinen hyvinvointikertomus 
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”Kunnan toiminnan kolmikanta” 

30.5.2013 etunimi sukunimi Titteli | Tapahtuma 

HYVINVOINTI 

KUNNAN  
PALVELUT 

ELINVOIMA 



Kunnassa on yksi strategia – kuntastrategia – jossa linjataan kunnan 
tulevaisuutta etenkin seuraavista näkökulmista: 

Verkostojohtamisen 
ulottuvuus ja työkalut 

Hyvinvointijohtamisen 
ulottuvuus ja työkalut 

Henkilöstöjohtamisen 
ulottuvuus ja työkalut 

Elinvoimajohtamisen 
ulottuvuus ja työkalut 

Eettisen johtamisen 
ulottuvuus ja työkalut 

Talousjohtamisen 
ulottuvuus ja työkalut 

Laatu- ja prosessijohtamisen 
ulottuvuus ja työkalut 

Ohjelma- ja 
projektijohtamisen 
ulottuvuus ja työkalut 

Kunta elinympäristön kehittäjänä  

Kunta verkostojen koordinoijana 

Kunta hyvinvoinnin edistäjänä 

Kunta palvelujen järjestäjänä, 
organisaationa ja   monitoimialaisena 

konsernina 

Kunta kuntalaisen osallisuuden 
edistäjänä 

Kunta elinvoimaisuuden 
edistäjänä 

Strateginen johtaminen (linjaaminen, toteuttaminen ja seuranta) jakautuu toisiinsa 
kietoutuviin ulottuvuuksiin, jotka edellytävät erilaisia tiedolla johtamisen työkaluja: 

Yhteisöjohtamisen 
ulottuvuus ja työkalut 

Innovaatiojohtamisen 
ulottuvuus ja työkalut 
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” Kunnan hyvinvoinnin edistämisen  
kolmikanta” 

30.5.2013 etunimi sukunimi Titteli | Tapahtuma 

Kuntalaisten 
omaehtoinen 

toiminta 

Eri hallinnonalojen 
ja muiden kunnan 
alueella olevien 
tahojen toiminta 

Kunnan strateginen 
toiminta 

          Sähköinen  

   hyvinvointikertomus 

Prosessien ja 
toimintojen 

tietovirtojen 
yhdistäminen 

(=luokitus,talous 
ja HR)  

Omahoito 



Mitä hyvinvointijohtamisella tarkoitetaan? 
= Kunnan hyvinvointijohtamisen periaatteet 
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1)  

Hyvinvoinnin 
edistämisen 
haasteita 
pidetään 

kunnassa yhtä 
tärkeinä kuin 
taloudellisia 
haasteita. 

 

2)  

Kunnan 
strategista 
johtamista 
toteutetaan 
kuntalaisten 
hyvinvoinnin 
edistämisen 

näkökulmasta.  

 

 

3)  

Kunnan 
strategista 
johtamista 

toimeenpannaa
n kuntalaisten 
hyvinvoinnin 
edistämisen 

näkökulmasta. 

 

 

 

 

4)  

Kaikki 
hallinnonalat (ja 

muut kunnan 
alueella olevat 

toimijat) 
kantavat 
vastuuta 

kuntalaisten 
hyvinvoinnista. 

 

 

 

(Uusitalo ym. 2003, 53; kursivoitu teksti on Terveempi Pohjois-Suomi 2 -hankkeen lisäys.) 



Hyvinvointijohtaminen osaksi 
kunnan johtamisjärjestelmää 
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Hyvinvointijohtaminen on 
vastuutettu poikkitoiminnallisesti 

Hyte tr  hyperlinkki oulu.pptx


Hyvinvointijohtaminen käytännössä = 
VARHAINEN PUUTTUMINEN JA HAVAINNOINTI 
 

Yksi syrjäytynyt nuori 
maksaa yhteiskunnalle  

n. 1 000 000 €  
65 vuoden ikään 

mennessä 

Nuorisoasemakäyn
ti  

50 € 

Katkaisuhoito  
125 € / vrk =  
46 000 € / v 

Tukiasuminen  
60 € / vrk =  
20 000 € / v 

Huostaan otetun 
lapsen laitoshoito  

70 000 - 110 000 € / 
v 

Lähde: €Matti. Alkoholiohjelma 2008-2011 ja THL..   

Työterveyshuollon 
varhainen 

puuttuminen 
alkoholin käyttöön  

84-241 € 

Perhehoito  
16 000 € / v 
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Ehkäisevän 
päihdetyön 

koordinaattorin 
palkkaaminen  
40 000 € / v 



C. Henkinen hyvinvointi 

A. Osallisuus & vaikuttaminen 

B. Elämänlaatu 

D. Terveys & toimintakyky 

E. Turvallisuus 

G. Tasa-arvo & oikeudenmukaisuus 

F. Opiskelu & työ 

I. Toimeentulo 

Hyvinvoinnin ulottuvuudet 
(teemat) 

4. Nuoret ja  
nuoret aikuiset 

3. Lapset, varhaisnuoret  
& lapsiperheet 

2. Kaikki ikäryhmät 

5. Työikäiset 

6. Ikäihmiset 

Elämänkaariajattelu 

H. Asuminen & ympäristö 

1. Kunnan rakenteet,  
talous ja elinvoima 
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J. Kuntalaisten palvelut 



    Sähköinen hyvinvointikertomus  
 – hyvinvointijohtamisen työväline 



www.hyvinvointikertomus.fi 
Käyttäjätunnus: esittely 

Salasana: esittely 

 

Käyttöönotossa mukana nyt  yli 

200 kuntaa 

 

 

Uusien versioiden julkaisu:  

• Versio 0.3: Huhtikuu 2013  

 

 

 

Sähköisen hyvinvointikertomuksen 
levinneisyys  

OMISTAJUUS ja jatkokehittäminen 

siirtyy Kuntaliitolle v. 2013 

http://www.hyvinvointikertomus.fi/
http://www.hyvinvointikertomus.fi/


(Lähde: Terveempi Pohjois-Suomi 2 -hanke. Anttipekka Renforsin tiedoksianto.) 

Levinneisyys kunnan  
asukasmäärän mukaisesti 

100% 79% 63% 62% 57% 
50% 40% 

70 % = pääkäyttäjätunnukset 

             ”treenataan” 



Kunnassa eri hallinnonalojen asiantuntijoiden yhdessä 
laatima asiakirja 

 Hyvinvointijohtamisen työväline 

 Poliittisen päätöksenteon tuki  

 Kunnan strategiatyön sekä toiminnan ja talouden suunnittelun 
yksi perusta 

  Seurannan, raportoinnin ja arvioinnin työväline 
 

 

Väestöryhmittäinen 
hyvinvointitieto 

 Hyvinvointitarpeiden 
kartoitus 

 

 

 

 

Hyvinvoinnin 
edistämisen 
suunnitelma 

 

 

 

 

Toteutuneen 
hyvinvoinnin 

edistämistoiminnan ja 
hyvinvointipolitiikan 

arviointi 

 

 

Mikä hyvinvointikertomus (HVK) on? 



Kuntastrategia  

Suunnitelmat  
(toteuttavat ja tarkentavat hyvinvointikertomuksen linjauksia) 

Ohjelmat 
(toteuttavat ja tarkentavat hyvinvointikertomuksen linjauksia) 

Hyvinvointikertomus 
Täsmentää kuntastrategian ja toiminnan ja talouden suunnitelman 
hyvinvoinnin edistämistä koskevia näkökulmia: painopistealueet, 

kehittämiskohteet, tavoitteet, toimenpiteet, resurssit ja 
arviointimittarit 

Toiminnan ja talouden suunnitelma 

Hyvinvointikertomus osana kunnan 
omia ohjausvälineitä 



Toiminnan ja talousarvion 
valmisteluprosessi  

Tammi
- 

kuu 

Helmi
- 

kuu 

Maali
s- 

kuu 

Huhti- 
kuu 

Touk
o- 

kuu 

Kesä- 
kuu 

Heinä
- 

kuu 

Elo- 
kuu  

Syys- 
kuu 

Loka
- 

kuu 

Marras
- 

kuu 

Joulu-
kuu 

Väestön hyvinvoinnin ja 
palvelujen kuvaus /indikaattorit 
(kohta 4 ja 5)  

Kuntalaisten osallisuus 
(kokemus) 

Järjestöt ja  3.sektori  
(kokemus) yhteistyöseminaari 
+ neuvostot 

Yhteenveto hyvinvoinnin 
vahvuuksista ja 
kehittämiskohteista (6.1 ja 
6.2)  

Arviointi hallintokuntien 
toimenpi-teiden 
vaikuttavuudesta   (2)  TP 

T
P 

Strategian valmistelu  ja 
Hyväksyminen 

TA:n  suunnitteluohje , 
valmistelu ja ta esitys ja 
luottamushenkilökäsittely  

Prosessien TA valmistelu, 
esitykset  
ja lautakuntakäsittelyt 

Toimenpide- ja 
resurssiesitykset hyvinvoinnin 
kehittämiskohteisiin  (6.3)  

Strategia, ohjelmat ja muut 
toimintaa ohjaavat asiakirjat 
(kohta 3)  

Palvelujen järjestämisohjelman 
tarkistaminen  

Käyttösuun. valmistelu 
prosesseissa  konkreettiset  
toimenpit. + mittarit (6.3) 

Hvk:n, talousarvion ja 
toimintasuun.  
hyväksyminen 

luottamushenk.käsit 

        VUOSIKELLO  

   = talouden ja toiminnan suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin lähtökohta 

Oulun kaupungin vuosikello (versio) 





KUNTA A: 
Sähköinen 
hyvinvointi-
kertomus 

SOTE 
YHTEISTOIMINTA-ALUE 
/ KUNTAYHTYMÄ TMS.: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alueen väestön 
hyvinvoinnin tilan koonti 

ja tarpeiden kartoitus 

Alueen palvelut, jotka 
vastaavat kuntien 

yksilöllisiin ja 
erityistarpeisiin 
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KUNTA B: 
Sähköinen 
hyvinvointi-
kertomus 

KUNTA C: 
Sähköinen 
hyvinvointi-
kertomus 

Sähköinen HVK ja palvelualueet 

(Terveempi Pohjois-Suomi 2 -hanke 2013) 



| | | 
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Versio 0.3: Jako valtuustokausittaiseen  
ja vuosittaiseen kertomukseen 

HVK  
kaudelle 2013-2016 ja 

vuodelle 2013 
HVK vuodelle 2014 

HVK vuodelle 2016 HVK vuodelle 2015 

Kausi  
2013-2016 



Valtuustokausittaisen HVK:n osat 

I 
Päättyvän valtuustokauden arviointi 

 

II 
Tulevan valtuustokauden 

suunnittelu 
 

III  
Hyväksyntä osaksi kunnan  

toiminta- ja taloussuunnitelmaa 



www.hyvinvointikertomus.fi 
 

Käyttäjätunnus: esittely 

Salasana: esittely 

http://www.hyvinvointikertomus.fi/
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Vasta sitten, kun hyvinvoinnin 
edistäminen 

  
 liitetään osaksi kunnan toiminnan ja 

talouden suunnittelua ja  
 kytketään kunnan talousarvion 

laadintaan, 
 

 hyvinvointia tukevista 
kuntastrategioista ja -työstä tulee  

vakavasti otettavaa 
kunnallispolitiikkaa. 

 
(mukaillen Uusitalo ym. 2003, 54) 

 

 


