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Mikä päätöksentekoon oikeasti vaikuttaa?

• Ideologia

• Oma elämäntilanne

• Lähipiirin arkikokemukset

• Omat vaalilupaukset

• Puolueen vaalilupaukset

• Henkilökemia

• Ryhmäkuri

• Puolueiden neuvottelut

• Henkilökohtaiset poliittiset 
tavoitteet

• Julkisuuden kiinnostus, 
julkisuusarvo

• Faktat
• Non-faktat = mutu
• Esittely
• Eturyhmien lobbaus
• Lehtikirjoitukset
• Kansalaisliikkeet
• Kansalaisten yhteydenotot
• Verkosto
• Vaalirahoitus
• Valtapeli

(Krohn ja Wilskman 2012)
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Hyvinvointikertomustyössä voi keskustella mikä on 
tärkeää ja antaa hyvinvoinnille tavoitteet

Tieto muuttuu hyte-toimiksi

1. Automaattisesti: 
indikaattori-> raja-arvo-> 
toimenpide

2. Arvokeskustelun kautta: 
tieto missä mennään -> 
keskustelu mikä on 
tärkeää ->                
tavoitteet >      
toimenpiteet

Tietopohjaa päätöksentekoon 
kartuttaa

• Mittarit/indikaattorit, johon 
liittyy kokemustieto

• Usein hyvinvointia 
kannattaa parantaa 
väestöryhmittäin tieto ketä 
auttaa eniten 

(Lue lisää Sitran artikkelista)
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https://media.sitra.fi/2017/09/11103247/Tieto-paatoksenteossa.pdf


Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma ovat 
strateginen asiakirja

• Sekä kunnat että tulevat hyvinvointialueet tekevät laajan 
hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman kerran 
valtuustokaudessa

• Tekijänä usein organisaatiossa toimiva monialainen 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte) ryhmä

• Kertomus-osa kuvaa hyvinvoinnin nykytilan ja suunnitelma-
osa esittää tavoitteet hyvinvoinnin parantamiselle

• Toteutus organisaatioiden toiminta- ja taloussuunnitelmilla 
ja esim järjestöavustuksilla 
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Hyvinvointikertomustyö on rakenteellisen 
sosiaalityön työkalu

(Kivipelto 2021 Rakenteellisen sosiaalityön katsaus) 
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http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-685-5


Laaja tekijäjoukko lisää laatua ja painoarvoa

Kymenlaakson alueellisen hyvinvointikertomustyön 2020–
2025 työryhmä
Puheenjohtaja kehittämispäällikkö, Kymsote

Kuntien edustajat: 

Hamina, osallisuusjohtaja, osallisuus- ja hyvinvointipäällikkö, osallisuus- ja liikuntakoordinaattori 

Kotka, hyvinvointikoordinaattori 

Kouvola, hyvinvointikoordinaattori 

Miehikkälä, sivistys- ja hyvinvointijohtaja 

Virolahti, vapaa-aikapalvelupäällikkö, liikuntaneuvoja 

Pyhtää, liikuntapalvelukoordinaattori, koulukuraattori

Muut toimijat:

ylitarkastaja, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

järjestöagentti, Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry 

palvelujohtaja, Kaakkois-Suomen TE-toimisto 

pelastuspäällikkö, Kymenlaakson pelastuslaitos

aluekehitysasiantuntija, Kymenlaakson liitto 

Kymenlaakson hyvinvointia kulttuurista –verkosto

LAPE- kehittämisen projektipäällikkö, Kymsote

yksikön päällikkö, Kaakkois-Suomen ELY-keskus 

toiminnanjohtaja, Kymenlaakson liikunta

3 x Hyte- ja osallisuusfoorumia, yhteensä 200 osallistujaa

23.-24.2.2022tapani.kauppinen@thl.fi  @TapaniKa 7

(Kuopion hyvinvointisuunnitelma 2021-2025)



Hyvinvointikertomus & -suunnitelma kokoaa 
kunnan/alueen erilliset hyte-asiakirjat
Kymenlaakson alueellista hyvinvointikertomusta täydentäviä asiakirjoja 

• Hyvinvoiva Kymenlaakso. Raportti Kymenlaakson väestön 
hyvinvoinnin ja terveyden tilasta, hyte-työryhmän työskentelystä 
sekä johtopäätöksistä ja ehdotuksista jatkotyöskentelylle (2018). 
Kymenlaakson liitto. Saatavissa: 
https://uusikymenlaakso.fi/attachments/article/285/Hyvinvoiva%20
Kymenlaakso_raportti.pdf. 

• Järjestöjen hyte-toiminnot Kymenlaaksossa 2020. Saatavissa: 
https://www.kymsote.fi/alueellinen-hyvinvointikertomus. 

• Kymenlaakson kulttuurihyvinvointisuunnitelma 2020. Saatavissa: 
https://www.kymsote.fi/alueellinen-hyvinvointikertomus. 

• Kymenlaakson maakuntaohjelma 2018–2021. Saatavissa: 
https://www.kymenlaakso.fi/aluekehitys/maakuntaohjelma. 

• Kymenlaakson terveysliikuntastrategia 2014–2020. Saatavissa: 
http://liikuntaa.com/wp-
content/uploads/2018/10/Kymenlaaksonterveysliikuntastrategia-
2014-2020.pdf. 

• Laatu, asiakas- ja potilasturvallisuussuunnitelma 2020–2022. 
Kymsote. Saatavissa: 
https://julkaisut.kymsote.fi:8443/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&
docid=58637&version=1. 

• Kymenlaakson maakunnallinen lasten ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelma 2020–2024. Saatavissa: 
https://www.kymenlaaksonperhekeskus.fi/hyvinvointisuunnitelma.

Jyväskylän hyvinvointikertomus 2013-2016: 
”Hyvinvointikertomuksen ja suunnitelman lisäksi 
tähän asiakirjaan on liitetty 

• lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, 

• yhdenvertaisuussuunnitelma, 

• turvallisuussuunnitelma ja 

• osallisuussuunnitelma.”
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Aluevaltuutettu sinä 
vaikutat jatkossa 
eriarvoisuuteen
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Lähde: THL: Hyvinvointi- ja terveyserot

https://thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot/keinot/materiaalipankki#eriarvoinfograafit


Yhtä tavoitetta toteuttaa useat toimijat
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Hyvinvointikertomus 
kokoaa tavoitteet ja kuvaa 
monialaiset toimet.

Mittarit tulisi olla 
tulosmittareita.

(Sodankylän hyvinvointikertomus 2017–2020)



Kymenlaakson alueellinen hyvinvointikertomus
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Keski-Suomen hyvinvointiohjelma 2021-2024 1/2
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Lähde: (Keski-Suomen hyvinvointiohjelma 2021-2024)

https://innokyla.fi/sites/default/files/2021-06/KeskiSuomen%20hyvinvointiohjelma%202021-2024.pdf


Keski-Suomen hyvinvointiohjelma 2021-
2024 2/2
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Lähde: (Keski-Suomen hyvinvointiohjelma 2021-2024)

https://innokyla.fi/sites/default/files/2021-06/KeskiSuomen%20hyvinvointiohjelma%202021-2024.pdf


Miksi rakenteellinen sosiaalityö mukaan

• Kunnat ja hyvinvointialueet tekevät jokatapauksessa

• Kerätään monipuolisesti erilaista tietoa –sosiaalinen 
hyvinvointi mahtuu mukaan

• Tavoitteet hyväksytään monialaisesti (moniorganisatorisesti)

• Usein valmis valmistelu- ja toteutusorganisaatio

• Rakenteellisen sosiaalityön kautta kertyvä tieto nykytilasta ja 
taustatekijöistä on arvokasta

• Rakenteellisen sosiaalityön tuottamat näkemykset 
tarvittavista toimista tarvitaan mukaan
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Lue lisää

• Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen hyvinvointialueilla 
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-
johtaminen/hyvinvointijohtaminen/alueellinen-
hyvinvointijohtaminen/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-
johtaminen-hyvinvointialueilla

• Alueellinen hyvinvointikertomus https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-
terveyden-edistamisen-johtaminen/hyvinvointijohtaminen/alueellinen-
hyvinvointijohtaminen/alueellinen-hyvinvointikertomus

• Kunnan hyvinvointikertomus https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-
terveyden-edistamisen-
johtaminen/hyvinvointijohtaminen/hyvinvointijohtaminen-
kunnassa/kunnan-hyvinvointikertomus

• Sosiaalinen hyvinvointi ja sen tiedolla johtaminen, VNK 2020 
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-037-0
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https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/hyvinvointijohtaminen/alueellinen-hyvinvointijohtaminen/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen-hyvinvointialueilla
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/hyvinvointijohtaminen/alueellinen-hyvinvointijohtaminen/alueellinen-hyvinvointikertomus
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/hyvinvointijohtaminen/hyvinvointijohtaminen-kunnassa/kunnan-hyvinvointikertomus
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-037-0

