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lukijalle

Hyvinvointia kunnassa – näkökulmia ennakointiin, arviointiin ja johtami-
seen – julkaisussa kuvataan Policy, Health and Family Learning – hanketta 
(2009-2012)  ja sen tuloksia kahdessa pilottikunnassa Suomessa. Policy, 
Health and Family Learning -hanke oli kansainvälinen EU:n rahoittama 
terveyden edistämisen hanke, jossa tarkasteltiin kuntien terveyden edistä-
mistä, erityisesti lasten ylipainon ennaltaehkäisyä, hallinnon, toiminnan 
ja vaikutusten näkökulmista. Suomen pilottikuntina olivat Hankasalmi 
ja Jämsä. Näissä kunnissa terveyden edistämisen kehittäminen painot-
tui uusien työmenetelmien käyttöönoton tukemiseen päätöksenteon ja 
johtamisen tasoille. 

Vaikutusten ennakkoarviointi ja sähköinen hyvinvointikertomus ovat 
keskeisiä työmenetelmiä, jotka tukevat kuntien päätöksentekijöitä ja 
viranhaltijoita hyvinvointiin ja terveyden edistämiseen liittyvässä en-
nakoinnissa, arvioinnissa ja johtamisessa. Terveyden edistämisen laa-
tusuositus ohjaa kuntia kehittämään hallinnonrajat ylittävää terveyden 
edistämisen toimintaa päätöksenteosta toiminnan tasoille. Uusi tervey-
denhuoltolaki ja uudistettavana oleva sosiaalihuoltolaki velvoittavat 
kuntia vaikutusten ennakkoarvioinnin ja hyvinvointikertomusten laa-
dintaan. Kuntien resursseja on viime vuosina ohjattu korjaavaan toimin-
taan, jolloin ennaltaehkäisevä ja ennakoiva työ on jäänyt vähäisemmille 
resursseille. Tämän vaikutukset voidaan nähdä tällä hetkellä lasten ja 
nuorten hyvinvoinnissa, esimerkiksi lasten ja nuorten mielenterveyson-
gelmien ja kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten lukumäärän lisäänty-
misenä. Ennakointiin, arviointiin ja johtamiseen kehitettyjen työmene-
telmien avulla vahvistetaan kuntien hallinnonrajat ylittävää toimintaa, 
tarkastellaan päätösten vaikutuksia ennalta ja voidaan saatujen tulosten 
perusteella ohjata resursseja uudella tavalla muun muassa ennaltaehkäi-
sevään työhön.

Julkaisu koostuu erillisistä artikkeleista, joissa kuvataan Policy, Health 
and Family learning – hanketta, sen tausta-ajatuksia, toteutusta ja tuloksia 
Hankasalmelta ja Jämsästä sekä näkökulmia lasten ylipainon ennaltaeh-
käisyyn ja hyvinvointijohtamiseen. Julkaisun painopiste on hyvinvoinnin 
ja terveyden edistämisen päätöksenteon kehittämisessä luottamushenki-
löiden ja viranhaltijoiden toiminnassa. 
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Julkaisu tarjoaa lukijalle artikkelikatsauksen hyvinvoinnin ja tervey-
den edistämisen ennakointiin, arviointiin ja johtamiseen. Julkaisu soveltuu 
kuntien luottamushenkilöille ja viranhaltijoille hyvinvointia ja terveyttä 
edistävän toiminnan kehittämisen tueksi sekä jokaiselle hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisestä kiinnostuneelle.

Jyväskylässä 5.6.2012

Sirpa Tuomi   Mari Punna
Yliopettaja    Lehtori
Jyväskylän ammattikorkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu 
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Policy, Health and Family learning 
-hankkeen tausta-ajatukset
sirPa tuomi

EU:n rahoittama Policy, Health and Family learning (PoHeFa) –hanke 
toteutettiin vuosina 2009-2012 kuudessa Euroopan maassa. Tavoitteena 
oli selvittää kuntien terveyden edistämiseen liittyvää päätöksentekoa ja 
toimintaa lasten ja nuorten ylipainon ennaltaehkäisyn sekä perheiden 
terveyden edistämisen näkökulmista. Tässä artikkelissa kerrotaan PoHeFa 
-hankkeen tausta-ajatuksista. Hankkeen toteutusta ja tuloksia kuvataan 
tässä julkaisussa itsenäisissä artikkeleissa Suomen pilottikuntien aineis-
tojen pohjalta.

Johdanto

Policy, Health and Family Learning (PoHeFa) –hanke oli EU-rahoitteinen 
terveyden edistämisen hanke vuosina 2009–2012, jonka pitkän aikavälin 
tavoitteena on vähentää lasten ja nuorten ylipainon lisääntymistä. Hank-
keessa ei niinkään tarkasteltu lasten, nuorten ja perheiden elintapoja, vaan 
sitä miten kunnissa mahdollistuu terveellisten elintapojen omaksuminen. 
Projektin tarkoituksena oli kiinnittää kuntapäätöksentekijöiden ja am-
mattilaisten huomio sosiokulttuuristen tekijöiden terveyttä edistävään 
vaikutukseen, erityisesti lasten ylipainon ennaltaehkäisyn näkökulmasta. 
Tavoitteena oli lisätä kunnan päätöksentekijöiden, viranhaltijoiden ja 
ammattilaisten kykyä huomioida terveyden edistämistä päätöksenteko-
prosessissa ja strategioissa sekä kehittää lasten ja perheiden terveyden 
edistämisen käytäntöjä ylipainon ennaltaehkäisyn näkökulmasta. Hank-
keessa mukana olleet maat, organisaatiot ja pilottikunnat on kuvattu 
taulukossa 1.
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taulukko 1. PoHeFa-hankkeen osallistujat

maa organisaatio Pilottikunnat

tanska videncenter for sundhedsfremme, university college 
of south denmark 
south denmark european office, Belgium

langeland
tønder 

englanti south West strategic Health authority
the national institute of adult continuing education 
(niace)

swindon 
sommerset

italia regione abruzzo
alba auxilia

Fossa
rocca di mezzo

kypros university of cyprus egnomi
lefkara

saksa landesvereinigung für gesundheitsförderung
Heinrich Böll stiftung

Flensburg
lutjenburg

suomi Jyväskylän ammattikorkeakoulu Hankasalmi
Jämsä

kokonaisvaltainen terveys ja terveyden edistäminen 

PoHeFa-hankkeessa pitkän tähtäyksen tavoitteena oli edistää lasten, nuor-
ten ja perheiden terveellistä painonkehitystä. Ilmiötä tarkastellaan koko-
naisvaltaisen terveyden ja terveyden edistämisen sekä sosiokulttuuristen 
tekijöiden näkökulmista. Hankkeen terveyskäsitys pohjautuu Dahlgrenin 
ja Whitheadin (1991) laajaan kokonaisvaltaiseen tarkasteluun terveydenti-
laa määrittävistä tekijöistä (kuvio 1).  (The full project description, 2009.)

kuvio 1. terveydentilaa määrittävät tekijät dahlgrenin ja Whiteheadin (1991) mukaan 
(suom. Palosuo ym. 2004, 22)
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Lisäksi taustalla on Wacherhausenin (1994) näkemys terveydestä 
yksilön kyvykkyytenä toimia vuorovaikutuksessa oman ympäristönsä 
ja yhteisönsä kanssa “Health is the ability to fulfil an objective and that 
which is crucial to an individual’s health – their capacity to act – is the 
relationship between the individual’s objective, the conditions of their life 
and their ability and capacit to act”. Kolmanneksi terveyden määrittelyn 
taustalla on Jensenin (2003) näkemys terveydestä ja siihen vaikuttavista 
tekijöistä. Jensen tarkastelee terveyden nelikenttää (kuvio 2) negatiivisen 
ja positiivisen sekä kapean ja laaja-alaisen terveyden ja siihen vaikuttavien 
tekijöiden näkökulmasta. (The Conceptual Paper 2009.)

Edellä mainittujen terveyskäsitysten pohjalta PoHeFa-hankkeen tut-
kijat keskustelivat hankeen yhteisestä terveyskäsityksestä, jonka mukai-
sesti hankkeen eri vaiheissa tarkastellaan terveyttä. Terveys ymmärretään 
hankkeessa yksilön psyko-fyysis-sosiaalisena hyvinvointina huomioiden 
yksilön elintavat ja elinolosuhteet. Terveys on myös yksilön kyvykkyyttä, 
yksilöllisesti ja yhteisöllisesti, vaikuttaa omaan terveyteensä positiivisesti 
sosiokulttuuriset olosuhteet huomioiden. (Kuvio 3.) 

Lasten terveellisen painonkehityksen näkökulmasta tarkastellaan per-
heiden terveyteen liittyviä tekijöitä laaja-alaisesti huomioiden hankkeen 
terveyskäsitys sekä Whitheadin ja Dahlgrenin (1994) malli terveydentilaa 
määrittävistä tekijöistä. Ylipainoon vaikuttavat ravinnon, liikunnan ja pe-

 

kuvio 2. Jensenin (2003) nelikenttä terveyskäsityksistä (the conceptual Paper 2009).
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Health concerns an individual’s lifestyle and living conditions in relation to their 
physical and psychosocial wellbeing. Health also concerns an individual’s ability, 
individually and collectively and in a variety of cultural circumstances’ to make 
positive health chances in their lives. 

kuvio 3. PoHeFa –hankkeen terveyskäsitys (the conceptual Paper 2009).

rimän lisäksi monet eri tekijät, kuten esimerkiksi perheiden taloudellinen 
tilanne, sosiokulttuurinen ympäristö sekä verkostot. PoHeFa-hankkeessa 
tarkastellaan perheiden terveyteen vaikuttavia tekijöitä lapsen ja perheen 
sosiokulttuurisesta ympäristöstä (Kuvio 4).

 

kuvio 4. Perheen terveyteen ja lapsen terveelliseen painonkehitykseen yhteydessä olevat 
tekijät perheiden sosiokulttuurisesta ympäristöstä (the conceptual Paper 2009).
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Terveyden edistämisellä tarkoitetaan Ottawa Charterin (WHO1986) 
mukaista toimintaa.

Health promotion is the process of enabling people to increase control 
over, and to improve, their health. To reach a state of complete physical, 
mental and social well-being, an individual or group must be able to iden-
tify and to realize aspirations, to satisfy needs, and to change or cope with 
the environment. Health is, therefore, seen as a resource for everyday life, 
not the objective of living. Health is a positive concept emphasizing social 
and personal resources, as well as physical capacities. Therefore, health 
promotion is not just the responsibility of the health sector, but goes beyond 
healthy life-styles to well-being. (WHO 1986)

Terveyden edistäminen nähdään prosessina, joka edesauttaa lasten, 
nuorten ja heidän perheidensä kykyä hallita omia terveyden taustateki-
jöitään ja parantaa terveyttään, tässä hankkeessa terveellistä painonke-
hitystä, mahdollistaen aktiivisen ja tuottoisan elämän. Terveyden edistä-
misen taustalla on ajatus siitä, että terveyden edistäminen ei ole yksistään 
terveydenhuollon ammattilaisten vastuulla, vaan ulottuu lasten, nuorten 
ja perheiden arkeen kokonaisvaltaisesti koskien laajemmin hyvinvointia 
ja terveellisiä elintapoja.  (The full project description 2009, WHO 1986.) 

sosioekonominen ja -kulttuurinen viitekehys

PoHeFa-hankkeessa nähtiin, että tehokkaat ja kestävät terveyden edistä-
misen toimet kunnissa edellyttävät kuntien sosioekonomisen ja -kulttuu-
risen taustan ja yhteyden ymmärtämistä. Hankkeessa sosioekonominen ja 
-kulttuurinen viitekehys perustui mm. Winterin (2003) ja Hillin ja Hupen 
(2002) esittämille top down ja bottom up lähestymistavoille (Kuvio 5). 
Tällä tarkoitetaan sitä miten terveyden edistämiseen liittyvät politiikat, 
ohjelmat ja suositukset toimeenpannaan ja jalkautetaan käytännön toi-
minnaksi kuntatasolla ja miten toiminnan tasolta saadaan tietoa toimeen-
panosta ja sen seurauksista sekä mahdollisista uusista kehittämishaas-
teista tai muutostarpeista. (The full project description 2009.)
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kuvio 5. sosioekonomisesta ja -kulttuurisesta viitekehyksestä (the full project description 
2009).

lopuksi

Policy, Health and Family learning – hankkeen keskeiset käsitteet terveys 
ja terveyden edistäminen sekä sosioekonominen ja kulttuurinen viitekehys 
ohjasivat hankkeen toteutusta tiedonkeruusta toiminnalliseen vaiheeseen. 
Näiden käsitteiden kautta tarkasteltiin kuntatason toimintaa päätök-
sentekijöiden, käytännön toiminnan ja lasten, nuorten ja perheiden tervey-
den edistämisen, erityisesti ylipainon ennaltaehkäisyn näkökulmasta. 



15Jamk

lähteet

the conceptual Paper. 2009. Policy, Health and Family learning. viitattu 9.5.2012. 
www.pohefa.eu. 

the full project description. 2009. PoHeFa. viitattu 9.5.2012. www.pohefa.eu.

Hill, m.J. & Hupe, P. 2002. implementing public policy : governance in theory 
and practice. london : sage ; thousand oaks, california. eBook, nelli-tietokanta.

Palosuo, H., sihto, m., keskimäki, i., koskinen, s., lahelma, e., manderbacka, k. & 
Prättälä, r. 2004. eriarvoisuus ja terveyspolitiikka. kokemuksia sosioekonomisten 
terveyserojen kaventamisesta ruotsissa, englannissa ja Hollannissa. sosiaali- ja 
terveysministeriön julkaisuja 2004:12. Helsinki. 

Wacherhausen, s. 1994. et Åbent sundhedsbegreb – mellem fundamentalisme og 
relativisme. in: Jensen, u.J. & andersen, P.F. (ed.) sundhedsbegreber. Filosofi og 
praksis. Århus: Forlaget Philosophia. 43-73. 

WHo. 1986. ottawa charter for Health Promotion. viitattu 9.5.2012. http://
www.who.int/hpr/nPH/docs/ottawa_charter_hp.pdf 



16 Jamk

lasten ylipainon ennaltaehkäisy 
sirPa tuomi

Euroopassa ylipaino ja lihavuus ovat lisääntyneet ja puhutaan lihavuusepi-
demiasta. Tilastojen mukaan Euroopassa on 200 miljoonaa ylipainoista tai 
lihavaa aikuista ja kolme miljoonaa lihavaa kouluikäistä lasta. Suomessa 
on OECD maista kahdeksanneksi eniten ylipainoisia nuoria. OECD maista 
eniten ylipainoisia tai lihavia lapsia on Yhdysvalloissa (25 %), Kanadassa 
(20 %) ja Espanjassa (noin 17 %). (Currie, C. ym. 2008, OECD 2010, WHO 
2010.) Tässä artikkelissa kuvataan lasten ylipaino- ja lihavuusilmiötä yleisellä 
tasolla sekä pyritään valottamaan ilmiön taustalla vaikuttavia tekijöitä ja lo-
puksi pohditaan lasten ylipainon ennaltaehkäisyä eri toimijoiden yhteistyönä.

yleistä lasten ylipainosta ja lihavuudesta

Lasten ylipainon ja lihavuuden lisääntyminen on kansainvälinen trendi, 
josta käytetään jo nyt käsitettä lasten lihavuusepidemia.  Maailmanlaa-
juisesti ylipainoisia 5- 7-vuotiaita lapsia arvioitiin vuonna 2004 olevan 
10 % ja näistä lihavia 2-3 %. Afrikassa ja Aasiassa ylipainoisten lasten 
esiintyvyys on keskimäärin alle 5 % ja Amerikassa ja Euroopassa yli 
20 %. (Lobstein, Baur & Jackson-Leach, 2010, 3, 5.) Suomessa Lasten 
terveysseurannan kehittämishankkeen (LATE-tutkimus) mukaan ylipai-
noisia tai lihavia lapsia oli 3-vuotiaista 11 %, 5. luokkalaisista 13 % ja 8. 
luokkalaisista pojista 28 % ja tytöistä 23 % (Mäki & Laatikainen, 2010, 
53).  Nuorten ylipainoisuus on kolminkertaistunut 1970-luvun lopulta 
2000-luvun puoliväliin tultaessa (Kautiainen ym. 2010). Tuoreen WHO:n 
koululaistutkimuksen (2012) mukaan suomalaisista 11–15 –vuotiaista 
tytöistä 13 % ja pojista 18 % ilmoitti olevansa ylipainoisia.  Kehon ku-
vaa arvioitaessa tytöistä 44 % ja pojista 24 % koki olevansa liian lihava. 
(Social determinants of health and well-being among young people 2012.)

Lasten ylipainolla ja lihavuudella on todettu olevan haitallisia vaiku-
tuksia lapsen terveyteen ja hyvinvointiin (Lobstein ym. 2010, Vaarno ym. 
2010). Yhteyttä on todettu olevan uniapneaan, tuki- ja liikuntaelinsairauk-
siin, psykososiaalisiin ja mielenterveyden ongelmiin, esimerkiksi syrjäyty-
miseen, koulukiusaamiseen ja masennukseen. Lapsuusiän lihavuudella on 
havaittu olevan yhteyttä myös aikuisiän lihavuuteen, tyypin 2 diabetekseen 
sekä sydän- ja verisuonisairauksiin. (Lobstein ym. 2010, Reilly ym. 2003)
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Ylipainon ja lihavuuden määrittely on perustunut Suomessa pituu-
den ja painon mittaamiseen sekä pituuspainon (pituuteen suhteutettu 
paino) määrittämiseen (Lasten lihavuus. Käypä hoito –suositus 2005). 
Kansainvälisesti lasten lihavuuden ja ylipainon määrittäminen perustuu 
painoindeksiin (BMI). International Obesity Task Force (IOTF) julkaisi 
vuonna 2000 lasten painoindeksitaulukon 2-18 –vuotiaille kansainvälisen 
vertailtavuuden helpottamiseksi (Cole, Bellizzi, Flegal & Dientz 2000). 
Suomessa kasvukäyrien uudistuksen yhteydessä on otettu käyttöön suo-
malaiset BMI-taulukot, jotka hieman poikkeavat kansainvälisestä IOTF:n 
taulukosta. Molemmissa on määritelty aikuisen BMI arvoja 25 kg/m2 ja 
30 kg/m2 vastaavat raja-arvot eri-ikäisille lapsille. (Dunkel, Sankilampi 
& Saari, 2010, Saari, Sankilampi & Dunkel, 2010.) 

lasten ylipainon taustatekijöistä

Yksinkertaisimmillaan lasten ylipainon ja lihavuuden taustalla on ener-
gian saannin ja kulutuksen välillä oleva epäsuhta (Kuvio 1). Tällöin en-
simmäisenä kiinnitetään huomiota lapsen ja perheen ruokailu- ja liikun-
tatottumuksiin huomioimatta muita taustalla vaikuttavia tekijöitä. Lasten 
ylipainon taustalla olevat tekijät muodostavat hyvin monimutkaisen ver-
koston, jossa mukana ovat niin yksilölliset kuin yhteisöllisetkin tekijät, 
kuten elintarviketuotantoon ja kulutukseen, elinympäristöön, kulttuuriin, 
mediaan, poliittiseen päätöksentekoon ja talouteen liittyvät tekijät (Kuvio 
2). (Foresight 2012, Lasten lihavuus. Käypä hoito -suositus 2005.)

 

kuvio 1. energian kulutuksen ja saannin epäsuhta
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kuvio 2. lasten ylipainoon yhteydessä olevia tekijöitä (international obesity task Force 
2002).

Lasten ylipainon lisääntymistä on tarkasteltu ravitsemukseen liittyvien 
muutosten näkökulmasta useissa suomalaisissa tutkimuksissa (Erkkola 
2011, Ovaskainen & Virtanen 2010, Hoppu 2008, Kyttälä ym. 2008) 
sekä WHO:n koululaistutkimuksessa (2012). Näiden tutkimusten mu-
kaan perheiden yhteinen ateriointi on vähentynyt ja välipalatyyppinen 
ateriointi lisääntynyt kiireisen elämän menon myötä. Tuoreiden kasvisten 
ja vihannesten syönti on niukkaa ja vastaavasti sokeripitoisten elintar-
vikkeiden ja juomien kulutus on runsasta. Lasten ja nuorten ruokavalio 
sisältää elintarvikkeita, joissa on runsaasti sokeria ja suolaa sekä liikaa 
tyydyttyneitä rasvahappoja. Väestöryhmien väliset suurimmat erot on 
havaittu olevan kasvisten, rasvojen, kalaruokien ja makeiden juomien 
kulutuksessa. (Erkkola, 2011, Ovaskainen & Virtanen 2010, Hoppu, 
2008, Kyttälä ym. 2008.) WHO:n koululaistutkimuksen (2012) mukaan 
11-15- vuotiaista tytöistä reilu 60 % ja pojista noin 70 % syö aamiai-
sen jokaisena koulupäivänä. Tytöistä useampi jättää aamupalan väliin 
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iän myötä. Päivittäinen hedelmien syönti on vähäistä 11–15-vuotiailla 
koululaisilla (Social determinants of health… 2012.) Tulokset ovat sa-
mansuuntaisia Kouluterveyskyselyn (2012) tulosten kanssa.

Lasten liikuntasuositusten mukaan alle kouluikäisten tulee liikkua vä-
hintään kaksi tuntia päivässä (Varhaiskasvatuksen liikuntasuositus 2005) 
ja kouluikäisten vähintään 1-2 tuntia päivässä (Fyysisen aktiivisuuden 
suositus kouluikäisille 7-18-vuotiaille 2008). Tutkimusten mukaan suo-
malaislapsista suurin osa liikkuu vähemmän kuin on suositeltu. LATE-
tutkimuksen  (2010) mukaan vajaa 10 % alle kouluikäisistä liikkui arkisin 
suositusten mukaisesti. Viidesluokkalaisista 18 % ja kahdeksasluokkalai-
sista 7 % liikkui päivässä kouluikäisten liikuntasuosituksen mukaisesti.  
(Mäki 2010, 101.) Kouluterveyskyselyn (2012) mukaan peruskoululaisista 
ja lukiolaisista noin 30 % harrasti hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajallaan 
korkeintaan tunnin viikossa ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoista 
vajaa 50 %. Eri tutkimusten perusteella voidaan todeta lasten ja nuorten 
liikunta-aktiivisuuden vähenevän iän myötä. Toiseksi kouluterveyskyselyn 
(2012) tulosten perusteella voidaan todeta liikunta-aktiivisuudessa olevan 
selkeitä eroja lukiolaisten ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden vä-
lillä. WHOn koululaistutkimuksessa (2012) tulokset ovat samansuuntaisia. 

15-vuotiaiden koululaisten kohdalla liikunta-aktiivisuudessa tapah-
tuu huomattava väheneminen ja ruutuaika tietokoneen, TV:n ja pelikon-
solien parissa lisääntyy. (Kouluterveyskysely 2012; Social determinants of 
health…2012; Mäki 2010.) Alle kouluikäisille ei ole laadittu kansallisia suo-
situksia ruutuajasta. LATE-tutkimuksen mukaan 3-vuotiaista 73 prosentilla 
ja 5-vuotiaista 66 prosentilla oli ruutuaikaa alle tunti päivässä. Kouluikäisille 
ruutuaikasuositus on korkeintaan kaksi tuntia päivässä. Kouluterveyskyselyn 
(2012) mukaan peruskoululaisista ja lukiolaisista noin 20 % viettää ruutuai-
kaa arkisin 4 tuntia tai enemmän ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoista 
30 %.  Kahdeksasluokkalaisista viidesosalla yöuni jää arkisin alle 8 tuntiin. 
(Kouluterveyskysely 2012.) Liikunta, lepo ja ruutuaika vaikuttavat lasten ja 
nuorten energian kulutukseen. Energian saannin lisääntyessä ja aktiivisen 
liikkumisen vähetessä lapsille ja nuorille alkaa vähitellen kertyä ylipainoa, 
mikä ei enää kasvun myötä häviä, vaan kertyy elimistöön rasvakudokseksi.

Syrjäytyminen ja terveyden eriarvoistuminen on näkyvissä WHO:n 
koululaistutkimuksen (2012) tuloksissa. Heikosti toimeentulevissa per-
heissä nuoret liikkuivat vähemmän ja söivät aamupalaa harvemmin. 
Nämä elintavat vaikuttavat epäsuotuisasti painon kehitykseen. Sosioe-
konominen tausta vaikuttaa perheissä myös siihen millaisia valintoja 
mm. elintarvikkeiden suhteen voidaan tehdä.
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lasten ylipainon ennaltaehkäisy on eri toimijoiden 
yhteistyötä

Lasten ylipainon ennaltaehkäisyyn tarvitaan kansainvälisen, kansallisen, 
alueellisen ja paikallisen tason toimintaa, jolla vaikutetaan laaja-alai-
sesti lasten ja nuorten ylipainoa lisääviin tekijöihin (Uauy, Caleyachetty 
& Swinburn 2010; Dodson ym. 2009). Kuviossa 2 havainnollistettiin 
Kumayikan ym. mallin avulla ylipainon vaikuttavia tekijöitä, jotka on 
myös huomioitava lasten ylipainon ennaltaehkäisyssä. Kansainväliset 
organisaatiot kuten WHO laatii ylikansallisia ohjelmia, jotka tukevat 
kansallisen tason lasten ylipainon ennaltaehkäisyä. Kansainväliset elin-
tarviketuottajat vaikuttavat globaalisti ihmisten mielikuviin terveellisestä 
ruuasta ja ohjaavat muun muassa markkinoinnillaan ja hintapolitiikal-
laan perheiden elintarvikkeiden kulutusta. Elintarviketeollisuus on avain-
asemassa sekä kansainvälisellä että kansallisella tasolla lasten ylipainon 
ennaltaehkäisyssä. (Uaya, Caleyachetty & Swinburn 2010.) 

Kansallisen tason poliittiset päätökset, lainsäädäntö, suositukset ja 
toimintaohjelmat tukevat päätöksentekijöiden ja ammattilaisten toimin-
taa perheiden ja lasten terveyden edistämisessä ja ylipainon ennaltaeh-
käisyssä. Mainontaa ja verotusta koskevat päätökset ovat vaikuttaneet 
ihmisten terveyskäyttäytymiseen esimerkiksi alkoholin ja päihteiden 
osalta. Tuorein veropoliittinen päätös oli ns. makeisvero, jonka vaiku-
tuksia muun muassa virvoitusjuomien ja makeisten kulutukseen voidaan 
odotella mielenkiinnolla. Kansallisen tason suositus makeis- ja virvoi-
tusautomaattien poistamiseksi kouluista on selkeästi vaikuttanut kou-
lulaisten makeisten kulutukseen koulupäivien aikana. Vastaavanlainen 
kansallisen tason toimi olisi esimerkiksi terveellisten elintarvikkeiden 
kuten hedelmien ja vihannesten alhaisempi hintataso, mikä mahdollistaisi 
niiden hankkimisen päivittäin myös matalan tulotason perheille. (vrt. 
French, Story & Jeffery, 2009.)

Kuntatasolla lasten ylipainon ennaltaehkäisy ei ole yksistään tervey-
denhuollon ammattilaisten tehtävä. He toimivat lasten ja perheiden edun-
valvojina ja voivat toimia konsultin roolissa yhteiskunnan eri tasoilla aina 
poliittis-hallinnolliseen päätöksentekoon asti. (vrt. Lasten lihavuus. Käypä 
hoito -suositus 2005, Krebs ym. 2003.) Alueellisella ja paikallisella tasolla 
terveyden edistämisen työryhmät ovat monialaisia ryhmiä, joiden toimin-
taan luontevasti kuuluisi myös lasten ja perheiden terveyden edistämiseen 
liittyvien toimintojen kehittäminen osaksi hallintokuntarajat ylittävää 
toimintaa. Lasten ylipainon ennaltaehkäisy on osa kunnan terveyden 
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edistämisen politiikkaa, johon osallistuvat kaikki hallinnon alat oman 
erityisalansa osalta. Kunnissa toimivat yrittäjät ja järjestöt ovat omalta 
osaltaan tärkeässä asemassa kehitettäessä paikallisen ja alueellisen tason 
lasten ja nuorten ylipainon ennaltaehkäisevää toimintaa. (Ks. Kuvio 3.)

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

kuvio 3. lasten ylipainon ennaltaehkäisy kunnan poliittis-hallinnolliselta tasolta käytännön 
toimintaan.

lopuksi

Lasten ylipainon ennaltaehkäisyyn tarvitaan kaikkien lasten ja perheiden 
parissa välillisesti tai välittömästi toimivien osallistumista. Viimeisimmät 
tutkimustulokset osoittavat lasten ja nuorten sekä aikuisväestön ylipainon 
ja lihavuuden lisääntyvän. Ylipainon ennaltaehkäisyssä tarvitaan poli-
ittis-hallinnollista päätöksenteko niin kansallisesti kuin paikallisestikin. 
Lasten ylipainon ennaltaehkäisyyn liittyvät keskeiset toimijat ja heidän 
tehtävänsä Lasten lihavuus, Käypä hoito –suosituksen (2005) mukaisesti 
on kuvattu taulukossa 1. 
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taulukko 1. lasten ylipainon ennalta ehkäisyn keskeiset toimijat kuntatasolla 
(lasten lihavuus. käypä hoito -suositus 2005).

toimija tehtävät

äitiys- ja lastenneuvola väestötason ehkäisevät toimet
Perheiden käytännönläheinen ja pitkäjänteinen ohjaus
riskiperheiden löytäminen

Päivähoito terveyttä edistävien ruoka- ja liikuntatottumusten 
juurruttaminen

koulu terveyttä edistävien ruoka- ja liikuntatottumusten 
juurruttaminen ja opettaminen
laadukas kouluruokailu, sis. välipalat
liikuntaan innostava, riittävä koululiikunta
liikuntatilojen käyttö kouluajan ulkopuolella
liikuntaa suosivat välituntijärjestelyt

kouluterveydenhuolto ja 
oppilashuolto

väestötason ehkäisevät toimet, käytännönläheinen ohjaus
riskilasten löytäminen

kuntasuunnittelu liikuntatiloista ja –mahdollisuuksista huolehtiminen
koulumatkojen turvallisuudesta huolehtiminen ja muu 
ympäristösuunnittelu

Järjestöt liikunta ja muut harrastukset
terveyttä edistävien ruoka- ja liikuntatottumusten 
tukeminen

Lasten ja nuorten ylipainon ennaltaehkäisyssä tarvitaan kansainvä-
listä ja kansallista tutkimus- ja kehittämisyhteistyötä vaikuttavien inter-
ventiomenetelmien ja hyvien käytäntöjen kehittämiseksi ja levittämiseksi. 
Lisäksi tarvitaan ammattitaitoista henkilökuntaa lasten, nuorten ja per-
heiden voimavaralähtöiseen terveyden edistämiseen sekä laaja-alaista 
näkemystä siitä mitä terveyden edistäminen kuntatasolla tarkoittaa las-
ten, nuorten ja perheiden näkökulmasta. Lasten ylipainon ennaltaehkäi-
syssä terveyden edistäminen on toisaalta ylhäältä alaspäin tapahtuvaa 
toimintaa, kuten lainsäädäntöä, strategiaa, ohjeita, suosituksia ja niiden 
toimeenpanoa, jalkauttamista ja ylläpitämistä. Toisaalta se on myös pa-
lautetta toimeenpanosta ja kehittämishaasteista sekä seurantatietoa al-
haalta ylöspäin suuntautuvana toimintana, kuten kuviossa 4 on esitetty.
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kuvio 4. lasten ylipainon ennalta ehkäisy ylhäältä alas ja alhaalta ylöspäin suuntautuvana 
toimintana.
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kehittyvät sosiaali- ja 
terveyspalvelurakenteet
kari Jaatinen

Suomessa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu on kunnilla. 
Sosiaalipalveluiden osalta järjestämisen tapa on suhteellisen yhtenäinen 
eri puolilla maata ja myös erikokoisissa kunnissa. Perusterveydenhuollon 
palveluiden järjestämistavat ovat hyvin kirjavat ja valtion uudistamispo-
litiikan myötä kirjo on viime vuosina vain kasvanut. Myös terveyspalve-
luiden rahoituspohja on monikanavainen ja siten sekava.

Erityisesti terveyspalveluissa puhutaan jopa järjestelmän kriisistä. Val-
tio on ohjauksellaan ja lainsäädännöllä yrittänyt ratkaista näitä ongelmia, 
mutta ei ole tässä onnistunut. Nykyjärjestelmän ongelmat tunnustetaan 
laajalti, mutta ratkaisukeinoista ei olla yksimielisiä. Tällä hetkellä odo-
tetaan nykyisen hallituksen ja eduskunnan linjauksia ongelmien ratkai-
semiseksi. Hallitus on luvannut kertoa omat linjauksensa syksyllä 2012 
ja niiden mukaisesti sekä kuntakartta että sosiaali- ja terveyspalveluiden 
tuleva järjestämisen tapa voi olla täysin uudenlainen joko vuonna 2015 
tai 2017.1

sosiaali- ja terveyspalvelut suomessa

Suomessa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu on kunnilla. 
Kunta voi tuottaa palvelut itse tai yhteistoiminnassa muiden kuntien 
kanssa tai kunta voi ostaa palvelut muilta kunnilta tai yksityisiltä palve-
lujen tuottajilta. Suuret kaupungit järjestävät pääosan sekä sosiaali- että 
terveyspalveluistaan itse. Pienet kunnat järjestävät pääosan sosiaalipal-
veluistaan itse, mutta terveyspalvelunsa pienet kunnat järjestävät yleensä 
yhteistyössä keskenään. Tätä varten kunnat ovat muodostaneet kuntayh-
tymiä tai yhteistoiminta-alueita.

Valtio on viime vuosina pyrkinyt voimakkaasti uudistamaan sosiaali- 
ja terveyspalveluiden järjestämisen tapoja. Uudistamistyöltä on puuttunut 
selkeä fokus ja uudistamistyön tavoitteet ja keinot ovat vaihtuneet aina 

1 5.6.2012 Hallituksen linjaus palvelurakenneuudistuksesta: sosiaali- ja terveysministeriön palvelu-
rakennetyöryhmä valmistelee sosiaali- ja terveyspoliittiselle ministerityöryhmälle vuoden 2012 lop-
puun mennessä tarkennetun esityksen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteeksi osana kun-
tarakenteen uudistamista (valtioneuvoston viestintäyksikön tiedote 180/2012).
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hallituksen vaihduttua. Tällä hetkellä sosiaali- ja terveyspalvelut järjes-
tetään eri puolilla maata hyvinkin erilaisilla tavoilla ja järjestelmä on 
kokonaisuutena sekava. Järjestämisvastuu on kuitenkin edelleen kunnilla. 
Nykyisen hallituksen tavoite on vähentää kuntien lukumäärää nykyi-
sestä eli 336 kunnasta noin 70 kuntaan, mitkä olisivat riittävän suuria ja 
vahvoja järjestääkseen ja rahoittaakseen itse kuntalaistensa tarvitsemat 
peruspalvelut.  

Erikoissairaanhoidon palveluja varten Suomi on jaettu lainsäädän-
nössä 20 sairaanhoitopiiriin, joihin kaikkien kuntien on pakko kuulua. 
Tästä huolimatta kunnat voivat järjestää myös erikoissairaanhoitonsa 
muuten kuin oman sairaanhoitopiirinsä kautta, esimerkiksi ostamalla 
palveluja yksityisiltä palvelujen tuottajilta tai muilta sairaanhoitopiireiltä.

Suomessa sosiaali- ja terveyspalvelut nähdään yhtenä kokonaisuutena. 
Tämä pyrkimys ja näkemys on entisestään korostunut viimeaikaisessa 
tavoitekeskustelussa ja myös erikoissairaanhoito halutaan integroida 
nykyistä voimakkaammin muuhun sosiaali- ja terveyspalveluiden ko-
konaisuuteen. Myös rahoitusjärjestelmä on sekava, erityisesti terveyden-
huollossa. Pääosa julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoituksesta 
kerätään verotuksen kautta, pienen osan maksavat asiakkaat ja potilaat 
itse. Työterveyshuollon rahoittavat työnantajat ja Kansaneläkelaitos. Yk-
sityisten terveyspalveluiden rahoittamiseen osallistuu potilaiden lisäksi 
Kansaneläkelaitos. Kansalaiset voivat lisäksi ottaa itselleen erilaisia va-
paaehtoisia vakuutuksia.

Valtio ohjaa kuntia lainsäädännön, rahoitusmekanismien, informaa-
tio-ohjauksen ja erilaisten politiikkaohjelmien yms. avulla. Näistä aino-
astaan lainsäädäntö on vaikuttava ja tehokas ohjauskeino. Tuoreessa 
väitöskirjassa todetaankin, että valtion viime vuosina harjoittama infor-
maatio- ja ohjelmaohjaus on ollut tehotonta ja vaikutuksistaan kyseen-
alaista (Heinämäki 2012). 

sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistaminen 
kansallisella tasolla

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä teki v. 2011 laajan 
arvion Suomen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän tilasta (STM ra-
portteja ja muistioita 2011:7). Nykyjärjestelmän keskeisiä heikkouksia 
ovat mm.:

1. Järjestelmä eriarvoistaa kansalaisia mm. asuinpaikan, varallisuu-
den, iän ja työmarkkina-aseman perusteella.
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2. Peruspalvelujen tila ja saatavuus on osin heikkoa mm. lääkäripulan 
takia ja myös muista henkilöstön saatavuuteen ja riittävyyteen 
liittyvistä syistä. Lisäksi ongelmia ovat järjestelmäkeskeisyys, mo-
nimutkaisuus ja eri toimijoiden puutteellinen yhteistyö.

3. Järjestelmän pirstaleisuuden takia palvelut eivät aina ole oikea-
aikaisia ja helposti hahmotettavia ja saavutettavia.

4. Kokonaisvastuun puute asiakasprosesseista johtuu mm. kuntien 
suuresta lukumäärästä, lainsäädännön ja muun ohjauksen risti-
riitaisuudesta ja toimimattomuudesta sekä järjestelmän mahdol-
listamasta osaoptimoinnista eri toimijoiden kesken.

5. Järjestelmän ohjattavuuden ja johdettavuuden ongelmat johtuvat 
pitkälti samoista syistä kuin mitä edellä on esitetty.

6. Kustannusten heikko hallinta, ICT:n riittämätön hyödyntäminen ja 
puutteellinen tietoperusta suunnittelun ja päätöksenteon pohjana 
ovat nykyjärjestelmän heikkouksia.     

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamiselle työryhmä esitti seuraavia 
tavoitteita:

1. Kaikkien ihmisten yhdenvertaisuus eli samanarvoisuus riippu-
matta sukupuolesta, iästä, uskonnosta, kielestä, asuinpaikasta tai 
sosioekonomisesta asemasta. Erityinen huolenpidon velvoite on 
kaikkein heikoimmassa asemassa olevista väestöryhmistä.

2. Asiakaskeskeisyyden vahvistaminen ja kehittäminen on huomioi-
tava sekä rakenteita kehitettäessä että esim. pyrkimyksenä lisätä 
valinnanvapautta. Asiakkaan ääntä on kuunneltava ja mielipidettä 
kunnioitettava. Läpinäkyvyys on tärkeä tavoite.

3. Palvelujärjestelmän vaikuttavuutta ja tehokkuutta on lisättävä 
kaikin tavoin.

4. Alan vetovoimaisuutta niin koulutusalana kuin työpaikkoinakin on 
lisättävä. Julkisen sektorin työpaikkojen on pärjättävä kilpailussa 
yksityisiä vastaan. 

Tavoitteiden saavuttamiseksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalvelu-
järjestelmän tulisi perustua seuraaville peruslinjauksille:

1. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja ohjauksesta on 
päätettävä demokraattisesti ja järjestävien tahojen on oltava riit-
tävän vahvoja toimijoita tehdäkseen aitoja poliittisia päätöksiä.

2. Sosiaali- ja terveydenhuolto on järjestettävä yhtenä kokonaisuutena 
ja samalla osana muuta yhteiskunnallista päätöksentekoa. Hyvin-
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voinnin ja terveyden edistäminen perustuu eri yhteiskunnallisten 
toimijoiden hyvään yhteistyöhön ja kokonaisnäkemykseen sekä 
päätöksenteon ennakkovaikutusten arviointiin yhtä lailla esim. 
kaavoituksessa ja rakentamisessa kuin sosiaali- ja terveyspalveluita 
suunniteltaessa.

3. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämis- ja rahoitusvastuun on 
oltava samassa organisaatiossa ja palvelut on järjestettävä nykyistä 
laajemmalla väestöpohjalla.

4. Palveluiden järjestämistapoja mietittäessä on kuitenkin otettava 
huomioon alueelliset erityispiirteet, samoin kun on mahdollistet-
tava erilaiset tuotantotavat eli ns. monituottajamalli.

5. Palvelujen jatkuva kehittäminen on turvattava myös alueellisesti 
samalla kun kansallisella ohjauksella varmistetaan väestön yhden-
vertaisuus, oikeusturva ja palvelujen laatu.      

yhteiskunnallinen tilanne ja muutossuunnat 

Suomen yhteiskunnallinen tilanne ja ongelmat ovat paljolti samoja kuin 
muualla Euroopassa. Yhteiskunnallista keskustelua ja tilannetta värittä-
vät mm. taloudellinen taantuma, väestön ikääntyminen ja eläköityminen, 
globalisaation vaikutukset työvoiman kysyntään, työvoiman saatavuus 
ja osaaminen, huoli riittävästä talouskasvusta julkisten palvelujen rahoi-
tuksen turvaamiseksi ja vaatimukset työn tuottavuuden kasvusta myös 
palvelualoilla.

Yhteiskunnalliset ilmiöt ja ongelmat näkyvät yksittäisten kansalaisten 
ja perheiden elämässä eri tavoilla. Valtaosalla väestöstä asiat ovat hyvin, 
elämä on turvattua ja tulevaisuus näyttää pääosin valoisalta. Samaan 
aikaan 10-20 % väestöstä syrjäytyy yhä pahemmin ja pysyvämmin.

Työttömyys on 1990 -luvun puolivälistä saakka pysynyt melko kor-
keana ja pitkäaikaistyöttömyydestä on tullut pysyvä ilmiö. Globalisaa-
tiokehitys on vienyt matalan koulutustason suorittavaa työtä alhaisen 
palkkatason maihin. Erot hyväosaisten ja huono-osaisten välillä ovat 
kasvaneet. Huono-osaiset ovat entistä huono-osaisempia, huono-osaisuus 
kasautuu ja periytyy ja kohdistuu osin myös uusille väestöryhmille. Eri-
tyisesti yksinhuoltajien asema on heikentynyt merkittävästi, samoin osa 
lapsiperheistä on pysyvästi syrjäytynyt. Työttömyys, köyhyys, päihde- 
ja mielenterveysongelmat, pitkäaikaissairaudet, matala koulutustaso ja 
alhainen yhteiskunnallinen osallisuus asuvat samojen seinien sisällä pe-
riytyen sukupolvelta toiselle.
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Valtio ja kunnat ovat ponnistelleet ongelmien poistamiseksi ja vä-
hentämiseksi. Nuorisotyöttömyyttä pyritään vähentämään mm. yhteis-
kuntatakuun keinoin (ts. jokaiselle nuorelle luvataan koulutus- tai työ-
paikka) ja painostamalla (taloudellisilla sanktioilla) nuoria hakemaan 
opiskelupaikkoja. Pitkäaikaistyöttömille pyritään järjestämään mm. 
kuntouttavaa työtä ja räätälöimään yksilöllisiä polkuja takaisin työelä-
mään. Etsivä nuorisotyö pyrkii palauttamaan pahiten syrjäytyneet nuoret 
takaisin yhteiskunnan ja palveluiden piiriin. Perusturvan tasoa on joil-
takin osain parannettu usean vuoden päinvastaisen kehityksen jälkeen. 
Pitkäaikaissairauksien (esim. ns. 2-tyypin diabetes) ja mielenterveyson-
gelmien ennaltaehkäisyyn on panostettu mm. kansallisten ja alueellisten 
kehittämisohjelmien kautta.

Valtio asettaa itselleen ja erityisesti kunnille uusia velvoitteita ja tehtä-
viä. Entisiä tehtäviä ei kuitenkaan vähennetä ja uusia resursseja ei anneta, 
joten kunnat ja muu julkisen sektori ovat lähes mahdottoman tehtävän 
edessä. Yhteiskunnallisessa keskustelussa korostetaan kansalaisten omaa 
vastuuta itsestään, elämästään ja terveydestään. Samaan aikaan kuitenkin 
tiedetään, että heikoimmassa asemassa olevien edellytykset huolehtia 
itsestään heikkenevät kaiken aikaa.  

kansalaisen asema muutoksissa

Valinnanvapauden lisääminen on ollut yksi merkittävimmistä muutos-
suunnista suomalaisessa sosiaali- ja terveyspolitiikassa. Uusi terveyden-
huoltolaki antaa kuntalaisille vapauden valita haluamansa terveyskeskus 
ja myös oma lääkäri tietyin ehdoin. Vapalinnanvapautta pyritään edelleen 
kasvattamaan ja ulottamaan mm. erikoissairaanhoitoon.

Kotikuntalain uudistuksessa kunnallisten sosiaali- tai terveyspalvelui-
den pitkäaikaisasiakkaille ja -potilaille on annettu vapaus valita hoito- tai 
asuinpaikkansa ja kotikuntansa. Uusi palvelusetelilainsäädäntö on lisän-
nyt kuntien halua järjestää palveluja palvelusetelin kautta. Palveluseteli 
-toimintamallissa kunta myöntää asiakkaalle tietyn arvoisen palveluse-
telin, yksityinen palvelujen tuottaja tuottaa palvelut ja asiakas valitsee, 
keneltä tai mistä palvelut ostaa. Samalla ”potilaasta” tulee markkinoilla 
liikkuva ”kuluttaja”.

Yksityisten sosiaali- ja terveyspalveluiden valvonta- ja ohjaus on Suo-
messa kehittymätöntä ja sekavaa. Sekä valtiolle että kunnille on lainsää-
dännössä määrätty valvontaan ja ohjaukseen liittyviä tehtäviä, mutta 
kumpikaan osapuoli ei kykene näitä tehtäviä hoitamaan siinä määrin ja 
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laajuudessa, kun mitä muuttunut tilanne palvelumarkkinoilla edellyttäisi. 
Asiakkaan, tai kuluttajan asema on tässä mielessä heikko ja suojaton.

Julkinen ja yksityinen sektori jakavat parhaillaan uudella tavalla pal-
velumarkkinoita.  Samaan aikaan on menossa tehtävien uusjako myös 
ammattikuntien välillä. Pula esim. lääkäreistä ja sosiaalityöntekijöitä on 
käynnistänyt tehtävien siirron muille ammattiryhmille. Lääkäreiden tehtä-
viä siirretään sairaanhoitajille ja terveydenhoitajille ja sosiaalityöntekijöi-
den tehtäviä muille sosiaalialan ammattilaisille. Sairaanhoitajien tehtäviä 
puolestaan siirretään alemman koulutustason omaaville työntekijöille. 
Tällöin myös asiakkaiden on opeteltava uusia käytäntöjä ja omaksuttava 
uutta ajattelua.  Asiakkaille ja potilaille lääkäri- ja sosiaalityöntekijäpula 
on viime vuosina tuntunut ennen kaikkea pitkinä jonotusaikoina.

Kolmas uusjako on menossa yksityisten palvelujen tuottajien välillä. 
Sosiaali- ja terveysalan yritykset Suomessa ovat perinteisesti olleet pieniä, 
paikallisia tai korkeintaan alueellisia toimijoita. Etenkin sosiaalipalve-
luissa monien taustalla on ollut jokin järjestö tai säätiö. Viime vuosina 
markkinoille ovat tulleet suuryritykset ja monikansalliset toimijat. Ne 
ovat ostaneet pienempiä yrityksiä ja vallanneet muutenkin markkinoita 
mm. osallistumalla aggressiivisesti kuntien järjestämiin kilpailutuksiin.

Lisäksi uusi hankintalainsäädäntö on ohjannut järjestöjä yhtiöittä-
mään palvelutuotantonsa. Erityisesti monet valtakunnalliset järjestöt 
ovat ”jakautuneet kahtia”: perinteinen järjestötoiminta on jäänyt omaksi 
kokonaisuudekseen ja palvelutoiminta on siirretty osakeyhtiöön, joka 
kilpailee ja toimii markkinoilla muiden voittoa tavoittelevien yritysten 
tavoin. Tämä uusi tilanne on hämmentänyt sekä yksittäisiä asiakkaita 
että kuntia palveluiden ostajina.

Jotkut sanovatkin, että kaikessa tässä muutoksessa ja myllerryksessä 
voittajina selviävät ne yritykset, työpaikat ja toimijat, jotka ovat hyvin 
johdettuja ja joissa työhyvinvointiin panostamalla pystytään kehittämään 
toimintaprosesseja ja työn vaikuttavuutta ja tehokkuutta. Voittajia ovat 
tietysti myös ne asiakkaat ja potilaat, jotka ovat onnistuneet valitsemaan 
palvelun tuottajansa näiden hyvin pärjäävien yritysten tai toimijoiden 
joukosta ja joilla on kapasiteettia tehdä aitoja valintoja. Häviäjiä ovat 
pienet ja huonosti johdetut yritykset ja työpaikat. Kansalaisista häviäjiä 
ovat ne jo ennestään syrjäytyneet tai syrjäytymisuhan alaiset, joilla ei 
ole kapasiteettia tehdä aitoja valintoja ja toimia kuluttajina kasvavilla 
sosiaali- ja terveyspalveluiden markkinoilla.



33Jamk

lähteet

Heinämäki liisa. valtionhallinnon ohjelmaohjaus kuntien sosiaali- ja terveyden-
huollossa 2000-luvulla. terveyden ja hyvinvoinnin laitos (tHl). tutkimus 75/2012.

sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä, kehittämistä ja valvontaa koskevan 
lainsäädännön uudistaminen. Peruslinjauksia valmistelevan työryhmän loppura-
portti. sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2011:7.
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terveyden edistäminen kunnan 
päätöksenteossa – strategioita, ohjelmia 
ja toimintakäytäntöjä PoHeFa –hankkeen 
pilottikunnissa
mari Punna

Artikkelissa kuvattiin PoHeFa –hankkeen pilottikuntien terveyden edis-
tämistä ohjaavia strategioita, suosituksia ja ohjelmia sekä niiden toteutu-
mista. Pilottikuntien päätöksenteko perustuu tällä hetkellä vain harvoin 
terveyden edistämisen strategioihin tai ohjelmiin ja lisäksi niitä tunnis-
tetaan vähän. Kunnissa eri tahojen toimijoilla on kiinnostusta lisätä yh-
teistyötä terveyden edistämisen alueella.

Johdanto

PoHeFa –hankkeessa ensimmäisen vaiheen tavoitteena oli selvittää hank-
keen pilottikunnissa toteutettavaa terveyden edistämistä sekä hallinnon 
että käytännön tasoilla. Terveydenhuoltolain (11§/2011) mukaan kun-
nassa tulee olla nimettynä terveyden edistämisen vastuutahot, kunnassa 
on seurattava kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia indikaattorien avulla 
sekä ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin, arvioitava päätösten ja toi-
menpiteiden vaikutuksia väestön terveyteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin 
sekä toteutettava terveyden edistämistä yhdessä eri toimialojen ja eri 
toimijoiden kesken.

PoHeFa-hankkeessa tarkasteltiin terveyden edistämistä lasten ja nuor-
ten ylipainon ennaltaehkäisyn näkökulmasta. Hankkeen ensimmäisessä 
vaiheessa selvitettiin miten terveyden edistäminen näkyy kahdessa pilot-
tikunnassa, Jämsässä ja Hankasalmella, kuntien strategioissa, hallinnossa 
ja päätöksenteossa. PoHeFan hankesuunnitelman mukaisesti hankkeen 
ensimmäisen vaiheen päätteeksi pilottikunnille tuli esittää suosituksia 
terveyttä edistävän päätöksenteon ja hallinnon kehittämiseksi. (The 
Conceptual Paper 2009; Tuomi & Punna 2011.) Tämän tutkimuksen 
tarkoituksena oli kuvata lasten ja nuorten ylipainon ennaltaehkäisyn 
näkökulmasta terveyden edistämistä ohjaavia strategioita ja suosituksia 
sekä toimintakäytäntöjä kunnissa. Tässä tutkimuksessa kunnilla tarkoi-
tetaan PoHeFa –hankkeen pilottikuntia.
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Tutkimuskysymykset olivat seuraavat:
•	 Mitkä ohjelmat ja strategiat ohjaavat / minkä tulisi ohjata kunnan 

terveyttä edistävää päätöksentekoa lasten ja nuorten ylipainon 
ennaltaehkäisyn näkökulmasta?

•	 Miten terveyden edistäminen näkyy kunnan arvoissa, strategioissa, 
visioissa, päätöksenteossa ja toiminnan tasolla lasten ja nuorten 
ylipainon ennaltaehkäisyn näkökulmasta?

aineiston keruu, kuvaus ja analysointi

Tutkimus toteutettiin kevään 2010 ja kevään 2011 välillä. Tutkimusaineisto 
koostui dokumenttiaineistoista ja haastatteluaineistoista. Dokumenttiai-
neisto kerättiin vuoden 2010 aikana ja siihen kuului sellaiset strategiat ja 
ohjelmat, joiden on tarkoitus ohjata terveyttä edistävää päätöksentekoa. 
Dokumenttiaineistoa haettiin tutkimuskysymyksiä vastaavista paikalli-
sista, maakunnallisista ja valtakunnallisista asiakirjoista, ohjelmista ja 
strategioista (Taulukko 1). Haastatteluaineisto kerättiin keväällä 2010 
ja se koostui molempien kuntien avainhenkilöille järjestetyistä yksilö- ja 
ryhmähaastatteluista, jotka toteutettiin teemahaastatteluina (Taulukko 2).

Haastattelut toteutettiin puolistrukturoidusti, jossa haastattelijalla oli 
alustava haastattelurunko suunnitelluista teema-alueista. Haastattelurun-
koa noudatettiin avoimen haastattelun mukaisesti ja haastateltavat saivat 
vapaamuotoisesti kertoa teemoihin liittyvistä asioista omista näkökul-
mistaan ja omassa kunnassa tapahtuvaan terveyden edistämiseen liittyen.

Aineisto jaettiin kolmeen teemaan, joiden mukaan aineisto analysoitiin: 
•	 Terveyttä edistävät ja lasten ja nuorten ylipainoa ennaltaehkäisevät 

ohjelmat ja strategiat
•	 Terveyttä edistävä ja lasten ja nuorten ylipainoa ennaltaehkäisevä 

toiminta kunnissa 
•	 Haastateltavien kuvaukset terveyden edistämiseen liittyvistä ke-

hittämistarpeista kuntapäätöksenteossa
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taulukko 2. Haastatteluihin osallistuneet henkilöt asiantuntijuusaloittain (tuomi 
& Punna 2011).

ryhmä Haastatellut henkilöt asiantuntijuusaloittain

Hallinnollisen tason avainhenkilöt Hallinto, kulttuuri- ja sivistystoimi, sosiaali- ja 
terveydenhuolto, ympäristötoimi, ravitsemus

Poliittiset päätöksentekijätason 
avainhenkilöt eri lautakunnista

kulttuuri- ja sivistyslautakunta, sosiaali- ja 
terveyslautakunta

ammattihenkilöt terveydenhuolto, varhaiskasvatus, opetustoimi

muut avainhenkilöt vapaaehtoisjärjestöt, yrittäjät, lehdistö

taulukko 1. analyysissä käytetty dokumenttiaineisto luokiteltuna (tuomi & Punna 
2011).

aineistoryhmä kuntien aineistot

1. kuntien poliittiset linjaukset, joilla 
suora vaikutus kuntalaisten terveyteen

a. kansalliset lait, suositukset, ohjelmat 
b. terveydenhuollon toimintasuunnitelmat

2. kuntien poliittiset linjaukset, joilla 
välillinen vaikutus terveyden edistämiseen

a. kuntastrategiat 2010-2014
b. eri toimialojen hallinnolliseen päätök-
sentekoon liittyvät dokumentit
c. varhaiskasvatussuunnitelmat ja päivä-
hoidon toimintasuunnitelmat
d. Peruskoulujen opetussuunnitelmat ja 
toimintasuunnitelmat

3. kuntalaisten terveyden edistämiseen 
liittyvät hankkeet

molemmissa kunnissa on ollut hankkeita, 
jotka liittyvät päihteisiin, mielenterveyteen 
sekä ikääntyvään väestöön – näitä ei 
analysoitu tarkemmin, koska näkökulma on 
pidetty lasten ylipainon ennaltaehkäisyssä 
ja lasten ja perheiden terveyden 
edistämisessä

4. väestön terveyteen liittyvä tilasto-
aineisto

a. kouluterveyskysely
b. sotkanet tietokanta
c. kuntien oma tilastoaineisto

5. organisaatioon liittyvä aineisto a. kuntien organisaatioiden kuvaukset
b. kuntien vuosittaiset 
toimintasuunnitelmat ja talousarviot
c. kuntien vuosittaiset talous- ja 
toimintakertomukset 
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tulokset

1.terveyttä edistävät ja lasten ja nuorten ylipainoa 
ennaltaehkäisevät ohjelmat ja strategiat

Terveyden edistämiseen liittyvät strategiat ja ohjelmat jaettiin maakun-
nallisiin (Taulukko 3) ja valtakunnallisiin (Taulukko 4) ryhmiin, joista 
haettiin lapsien ja perheiden terveyteen liittyviä sisältöjä.  Aineisto ke-
rättiin vuonna 2010 voimassa olevista julkaisuista. 

Hankasalmen kunnan arvot ovat yhteisöllisyys, yhteistyökykyisyys, 
vastuullisuus, osallisuus ja yrittäjyys. Kuntastrategiassa tavoitellaan kun-
talaisten hyvinvointia mm. palveluiden järjestämisen, kestävän kehityksen 
ja päätösten ennakkoarvioinnin avulla.  (Hankasalmen kuntastrategia 
2010.) Jämsän kuntastrategiassa arvoperustaa ei ole selkeästi kuvattu 
(Jämsän parempi tulevaisuus 2010). Kuntastrategioissa ei mainittu sanoja 
”terveys” tai ”terveyden edistäminen”. Keski-Suomen maakunnallinen 
terveyden edistämisen suunnitelma on laadittu ohjaamaan kuntia ja kun-
tayhtymiä terveyden edistämisen suunnittelussa ja terveyden edistämis-
työssä.  Molemmissa kunnissa on myös suunnitelma lasten hyvinvoinnin 
edistämiseksi. Kuntien päätöksenteon tueksi on laadittu Keski-Suomen 
maakunnallinen lasten ja nuorten hyvinvointiohjelma (Keski-Suomen 
Liitto 2009).

Valtakunnallisella tasolla on terveyden edistämisen strategioita ja oh-
jelmia ja lisäksi suosituksia lasten, nuorten ja perheiden terveyden edistä-
miseksi. Terveyden edistämisen laatusuositus linjaa terveyden edistämisen 
johtamista ja suunnittelua. Vaalikauden 2007-2011 politiikkaohjelmissa 
tavoiteltiin terveyden edistämistä ja lasten, nuorten ja perheiden hyvin-
vointia. Kansalliset suositukset pohjautuvat tutkimusnäyttöön terveyttä 
edistävistä elintavoista ja terveyskäyttäytymisestä liittyen eri ikäisten 
lasten ja nuorten ravitsemukseen ja liikuntaan. Suositukset antavat käy-
tännönläheiset ohjeet jokapäiväiseen toimintaan lasten ja nuorten parissa 
toimiville ja toimintaa suunnitteleville tahoille.
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taulukko 3. terveyden edistämiseen liittyvät visiot ja tavoitteet keski-suomen 
maakunnassa, Hankasalmella ja Jämsässä lasten ja perheiden terveyden edistämisen 
näkökulmasta vuonna 2010 (tuomi & Punna 2011).

Hankasalmen kuntastrategia 2010-2014 
(2010)

Jämsän kuntastrategia Jämsän parempi 
tulevaisuus 2020 (2010)

missio: Hankasalmi on hyvä kunta asua, 
kasvaa, kasvattaa, ikääntyä, tehdä työtä, 
yrittää ja harrastaa
• kunnan päätöksentekijät ja työnteki-

jät ovat kiinnostuneita kuntalaisten ja 
kunnan sidosryhmien mielipiteistä ja 
ottavat ne huomioon

• kuntalaisten hyvinvoinnin turvaaminen 
tehokkaasti ja taloudellisesti järjestet-
tyjen palveluiden avulla 

• kuntalaisten tarpeista lähtevä kestä-
vän kehityksen edistäminen 

• kuntalaisiin ja yrityksiin vaikuttavien 
päätösten arvioiminen ennakkoon val-
misteluvaiheessa

• Palveluiden ja kunnan kehittämismah-
dollisuuksien turvaaminen hyvinvoivilla 
ja osaavilla työntekijöillä

Perustuu Jämsän alueen 
houkuttelevuuteen, vahvaan 
teollisuuteen, yritysmyönteisyyteen ja 
vahvaan palvelusektoriin  
• Positiivinen toimintakulttuuri ja yhteis-

henki asioiden eteenpäin viemiseksi
• avoin keskustelu kaupungin henkilös-

tön ja luottamushenkilöiden välillä
• viihtyisä ja vetovoimainen asuinpaikka
• yrittäjämyönteisyys
• Paikallisen osaamisen ja monipuolisten 

liikenneyhteyksien vahvistaminen 
• tulevaisuuden tarpeita vastaava alue-

suunnittelu ja kaavoitus – elävä ja 
viihtyisä palvelukeskusta

maakunnallinen lasten ja nuorten hyvinvointiohjelma (2009) 
perustuen kansalliseen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan 2007-2011
• luottamushenkilöiden tietämyksen lisääminen lasten, nuorten ja perheiden hyvin-

voinnista kunnan alueella
• kunnan palveluista tiedottaminen
• lapsivaikutusten arvioinnin vakiinnuttaminen kunnassa 

lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 
Hankasalmella (2010) 

lasten hyvinvointisuunnitelma Jämsässä 
2010-2012

lasten, nuorten ja perheiden arjen suju-
vuuden ja hyvinvoinnin turvaaminen
• eriarvoisuuden vähentäminen 
• Henkisen hyvinvoinnin ja terveellisten 

elintapojen edistäminen 

tarkastelee lasten ja perheiden ennalta 
ehkäisevää sosiaalityötä ja lastensuojeluun 
liittyvää toimintaa.
• kasvatus- ja huolenpitovastuu van-

hemmilla
• Painopiste ennalta ehkäisyssä
• Peruspalvelujen laatu ja saumattomat 

palveluketjut
• varhaiskasvatuksen ja koulun tilojen 

turvallisuus ja tarkoituksenmukaisuus

keski-suomen maakunnallinen terveyden edistämisen suunnitelma (2008) 
•  Hyvinvointistrategia
•  Preventioryhmä terveyden edistämisen koordinointi
•  lähiyhteisökoulutus 
•  kokemuksellinen terveyskasvatus
•  koulujen makeis- ja virvoitusjuoma-automaateista luopuminen
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taulukko 4. valtakunnalliset terveyden edistämiseen liittyvät kansalliset strategiat 
ja suositukset vuonna 2010. 

kansallisia terveyden edistämiseen 
liittyviä strategioita ja ohjelmia lasten ja 
perheiden terveyden edistämisen näkö-
kulmasta 

kansallisia lasten ja perheiden terveyden 
edistämiseen liittyviä suosituksia

terveyden edistämisen politiikkaohjelma 
(2007-2010) 
• väestön terveysongelmien vähentäminen
• terveyden edistämisen toimintojen 

vahvistaminen
• terveyden edistämisen monialaisuus ja 

moniammatillisuus
• terveyden edistämisen johtaminen osana 

kunnan hallintoa ja päätöksentekoa

Fyysisen aktiivisuuden suositus koulu-
ikäisille 7-18-vuotiaille (lasten ja nuor-
ten liikunnan asiantuntijaryhmä, opetus-
ministeriö ja nuori suomi 2008)  
• kouluikäisten tulee liikunnan määrä 

1-2t./pv
• yli kahden tunnin istumisjaksojen 

välttäminen
• ruutuaikaa viihdemedian ääressä kor-

keintaan 2 tuntia päivässä.

lasten, nuorten ja perheiden politiikka-
ohjelma 2007-2010
• ennalta ehkäisevä työ
• liikunta ja ravitsemus
• terveyttä edistävät elintavat ja ympäristö

varhaiskasvatuksen liikuntasuositus 
(sosiaali- ja terveysministeriö 2005) 
• alle kouluikäisillä liikunnan määrä min. 

2t./pv
• erilaiset ympäristöt, monipuolisuus
• Päivähoidossa saatavilla lasten liikun-

nan perusvälineistö
• aktiivinen yhteistyö vanhempien kanssa 

terveyden edistämisen laatusuositus 
(sosiaali- ja terveysministeriö 2006)
• väestön terveysongelmien vähentäminen
• terveyden edistämisen toimintojen 

vahvistaminen
• terveyden edistämisen monialaisuus ja 

moniammatillisuus
• terveyden edistämisen johtaminen 

osana kunnan hallintoa ja päätöksen-
tekoa

lapsi, perhe ja ruoka. lasten ravitse-
mussuositukset, 2004 
• suositukset lapsiperheiden ja päivähoi-

don ravitsemuksesta ja ruokailusta
imetyksen edistäminen suomessa 
2009-2012
• äidinmaidon ja imetysten terveysvaiku-

tukset imettävälle äidille ja imeväisikäi-
selle vauvalle

kouluruokailusuositukset 2008
• ravitsemussuositusten mukainen ruo-

kailu kouluissa

2. terveyttä edistävä ja lasten ja nuorten ylipainoa 
ennaltaehkäisevä toiminta kunnissa

Kunnissa toteutetaan terveyttä edistävää toimintaa eri toimialoilla. Tau-
lukkoon 5 on koottu molemmista PoHeFa –hankkeen pilottikunnista 
toimintamalleja ja käytäntöjä erilaisista terveyttä edistävistä asioista. 
Terveyden edistämistä toteutetaan paitsi terveydenhuollon sektorilla myös 
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varhaiskasvatuksessa, koulussa, ympäristöpalveluissa, ruokapalveluissa 
sekä kolmannella sektorilla ja paikallisten yritysten toiminnassa.

Terveyttä edistävät toiminnot kunnissa noudattavat pitkälle terveyden 
edistämisen suosituksia ja ohjelmia. Lisäksi kunnissa on käytetty luovia mene-
telmiä terveyden edistämistyössä kuten koululaisten tutustumispäivä ja ruo-
kailu ruokapalvelukeskuksessa. Nuorten syrjäytymistä ennalta ehkäisevä ja 
kokonaisvaltaista hyvinvointia edistävät taidetyöpajat ovat toimineet Keski-
Suomen alueella ja myös pilottikunnissa on osallistuttu tähän toimintaan. 
Lisäksi haastatteluaineistoissa tuli esille, että paikalliset yrittäjät näkevät ter-
veyden edistämisen sekä lasten ja nuorten ylipainon ennaltaehkäisyn tärkeänä 
asiana ja haluavat kantaa siitä vastuuta omien mahdollisuuksiensa mukaan, 
esim. tarjoamalla edullisempia käyttömaksuja yksityisillä liikuntapaikoilla.

taulukko 5. kuntien terveyttä edistävä toiminta (tuomi & Punna 2011).

missä miten mitä

varhaiskasvatus 
ja lasten päivä-
hoito

varhaiskasvatussuunnitelma
Päivähoidon vuosittaiset 
toimintasuunnitelmat 

terveellinen ruoka, 
liikunnalliset aktiviteetit, 
terveytä edistävä ja turvallinen 
toimintaympäristö, kasvatus-
kumppanuus päivähoidon ja
perheen välillä

Peruskoulut opetussuunnitelmat 
ja vuosittaiset 
toimintasuunnitelmat
kouluruokailusuositukset

välituntiliikunta, 
liikuntatapahtumat ja -kilpailut, 
koulujen kerhotoiminta, 
terveyttä edistävä ja turvallinen 
ympäristö
liikunta- ja terveystiedon opetus
kotitalousopetus

sosiaali- ja
terveydenhuolto

sosiaali- ja 
terveydenhuollon 
ammattilaisten tarjoama 
hoito- ja kuntoutustyö 
Perhepalvelukeskus

säännölliset terveystarkastukset 
ja terveysneuvonta lapsille 
ja odottaville äideille äitiys- 
ja lastenneuvoloissa ja 
kouluterveydenhuollossa.
terveysneuvonta ja elintapaohjaus 
sairaanhoitajan ja lääkärin 
vastaanotoilla 
erityistuen tarpeessa olevien 
lapsiperheiden tuki ja ohjaaminen
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ympäristöpalvelut ympäristö- ja 
kaavoitussuunnittelu
kuntalaisten 
liikkumismahdollisuuksien 
lisääminen 
ympäristövaikutusten 
arviointi päätöksenteossa

terveellinen ja turvallinen 
elinympäristö
lasten leikkialueiden ja koulujen 
pihojen turvallisuus
lähiliikuntapaikat, pyörätiet, 
lenkkipolut, urheilukentät, jäähallit 
ja ulkoilualueet 

ruokapalvelu-
keskus

lasten 
ravitsemussuositusten ja 
kouluruokailusuositusten 
noudattaminen
ruokapalvelukeskus sekä 
koulujen ja päivähoidon 
ruokahuollon henkilökunta

maksuton ruokailu peruskoulussa 
ja päivähoidossa
saPere- ja makukoulu –menetelmät
lautasmalli
Jämsässä 7-luokkalaisten 
tutustumispäivä ja ruuanvalmistus 
keskuskeittiöllä

vapaaehtois-
järjestöt ja 
kolmas sektori

yhteistyö ja yhteiset 
tavoitteet kunnan ja 3. 
sektorin toimijoiden välillä

urheiluseurat, järjestöt, 
yhdistykset, seurakunta 
Harrastustoiminta lapsille, nuorille, 
aikuisille, perheille, ikääntyneille jne.
Hankasalmella nuorten 
taidetyöpajat

Paikalliset 
yritykset

yhteistyö kunnan ja 
paikallisten yrittäjien 
kanssa

liikuntakeskukset, esim. kuntosali, 
hiihtokeskus ja golfkenttä

3. Haastateltavien kuvaukset terveyden edistämisestä ja siihen 
liittyvistä kehittämistarpeista kuntapäätöksenteossa

Hankasalmen haastatteluaineistossa terveys nähtiin subjektiivisena ja 
kokemuksellisena asiana. Terveys oli kokonaisvaltaista hyvinvointia ja 
terveellinen elinympäristö on yksi tärkeä osa kansanterveyttä. Tervey-
den edistäminen nähtiin yksilöllisenä päätöksentekona. Esille nousi, että 
kunnan tehtävänä on järjestää mahdollisuuksia terveyttä edistävään toi-
mintaan ja taata peruspalvelut kunnassa. Yksilö tekee omat valintansa 
siitä, miten lähtee edistämään omaa terveyttään kunnan tarjoamissa 
puitteissa (Taulukko 6). Jämsän aineistossa terveys oli myös kokonais-
valtaista fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä tasapainoa 
yksilön ja ympäristön kanssa. Terveys nähtiin yksilön kykynä selvitä 
päivittäisistä toimistaan, työstään, opiskelustaan yms. Terveyttä kuvattiin 
myös hyvänä olona, itsensä johtamisena sekä sairauden vastakohtana. 
(Taulukko 6.)
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taulukko 6. terveyden edistäminen kunnissa aineistojen perusteella (tuomi & 
Punna 2011).

Hankasalmi Jämsä

• yksilön oma valinta, mitä tekevät ter-
veytensä hyväksi 

• yksilön oma valinta, kuinka käyttävät 
kunnan tarjoamia terveyttä edistäviä 
mahdollisuuksia

• kunnan tehtävänä on luoda mahdolli-
suuksia terveyden edistämiseen

• ennalta ehkäisevä työ: terveellisen 
elinympäristön edistäminen, terveellis-
ten elintapojen edistäminen, kuten uni, 
ravitsemus ja liikunta

• terveyskasvatus, tiedottaminen, moti-
vointi ja kannustus

• moniammatillisuus, toimialat ylittävä 
yhteistyö ja monipuolisuus

• Peruspalveluiden turvaaminen kunnassa • olla esimerkkinä lapsille ja nuorille

Terveyden edistämisen käytännöistä kunnissa tällä hetkellä osassa 
haastatteluista mainittiin terveyden edistämisen nimetty preventiotiimi 
eli terveyden edistämisen vastuutaho. Preventiotiimin toiminta nähtiin 
kuitenkin vielä satunnaisena ja kokoontumisia oli harvoin. Terveyden 
edistämistä ajateltiin usein toteutettavan terveydenhuollon ja ravitsemuk-
sen sektoreilla ja esim. teknisen toimialan kaavoitus, tiesuunnittelu- ym. 
mainittiin vain harvoin terveyttä edistävänä suunnitteluna.

Terveydenhuollon toimialojen edustajia lukuun ottamatta haastat-
teluihin osallistuneet avainhenkilöt eivät osanneet nimetä terveyden 
edistämiseen liittyviä strategioita ja ohjelmia. Koska terveydenhuollon 
toimialojen edustajia oli aineistossa vain muutama, jäivät strategiat ja 
ohjelmat hyvin vähälle maininnalle.

Avainhenkilöt kuvasivat terveyden edistämiseen liittyviä kehittämis-
tarpeita korostaen yhteistyötä eri toimijoiden kesken, jolloin eri alojen 
asiantuntijoiden osaamista voitaisiin hyödyntää tehokkaammin. Haas-
tatteluaineistossa tuli esille, että päätösten vaikutuksia kuntalaisten hy-
vinvointiin tulisi arvioida ennakkoon saman suuntaisesti kuin ympäris-
tövaikutusten arviointia tällä hetkellä jo toteutetaan.
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taulukko 7. terveyden edistämisen kehittäminen kunnassa. 

kuvaukset tämän hetkisestä tilanteesta kuvaukset kehittämistarpeista

terveyttä edistävien palvelujen suunnit-
telu ja tarjoaminen kuntalaisille, esim. 
ravitsemus-  ja liikuntapalvelut.

vrt. ravitsemus- ja liikuntasuositukset

vaatii sektorirajat ylittävää keskustelua, 
yhteistyötä ja kehittämistä -> esim. kult-
tuuri, opetus, tekniset palvelut, sosiaali- 
ja terveyspalvelut

terveyttä edistävien palvelujen priori-
sointi päätöksenteossa – vrt. taloudelli-
set resurssit

tulee olla yhteistyötä julkisen, yksityisen 
ja kolmannen sektorin kanssa suunnitte-
lussa ja palveluiden tuottamisessa

kunnan hyvinvointisuunnitelma osaksi 
moniasiantuntijuutta hyödyntävään pää-
töksentekoon

kunnan tarkoitus tarjota mahdollisuuksia 
ja kuntalainen vastaa oman terveytensä 
edistämisestä

terveys- ja hyvinvointivaikutusten arvi-
ointi liitettävä kaikkeen valmisteluun ja 
päätöksentekoon - vrt. kestävä kehitys 
ja ympäristökysymykset

Preventiotiimi terveyden edistämisen 
asiantuntijana

sosiaali- ja terveydenhuollon asiantunti-
jat konsultoivaan rooliin

terveyttä kuvaavat indikaattorit 
(pituus-paino -tilastot, kouluterveyskysely, 
esh-käynnit)

terveyden edistäminen tulisi sisällyttää 
kuntastrategiaan 

kuntalaisten terveyden seurataan liitty-
vät indikaattorit ja niiden seuranta

Pohdinta ja johtopäätökset

Kuntien terveyden edistämisen toimintaa ohjaavina suosituksina tulee 
ottaa huomioon mm. Terveyden edistämisen laatusuositus, Kansalliset ra-
vitsemus- ja liikuntasuositukset ja maakunnallinen terveyden edistämisen 
suunnitelma. Näiden lisäksi uudessa Terveydenhuoltolaissa (11§/2011) 
määritellään kuntien terveyden edistämisen johtamista ja toimintakäy-
täntöjä, joita tässä artikkelissa on käsitelty jo aiemmin. 

Eri toimialojen ja eri toimintasektoreiden välillä oli yhteistyötä ter-
veyden edistämiseksi, toisaalta yhteistyö koettiin vielä vähäiseksi tai 
satunnaiseksi. Tulevaisuudessa yhteistyötä olisi hyvä kehittää entistä 
enemmän suunnitelmalliseksi ja tavoitteelliseksi. Kun kunnassa on valittu 
indikaattorit, joilla seurataan kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia, tulisi 
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indikaattoreiden seurannasta saatavan tiedon toimia terveyttä edistävän 
suunnittelun ja päätöksenteon perustana.

Kuntien avainhenkilöiden kuvaukset terveyden edistämisen kehittä-
mistarpeista vastaavat pitkälle uudessa Terveydenhuoltolaissa (11§/2011) 
olevia sisältöjä ja keinoja. Tästä voidaan tulkita, että kuntien avainhen-
kilöiden keskuudessa on halukkuutta kehittää terveyden edistämisen 
käytäntöjä niin toiminnan kuin päätöksenteon tasoilla.  Haastatteluai-
neistossa nousi esille kuntapäätöksenteossa tapahtuva asioiden priori-
sointi, jossa terveyttä edistävien päätöksien tekemisen nähdään vievän 
taloudellisia resursseja tarpeettoman paljon. Haasteena onkin uudenlaisen 
ajattelutavan juurruttaminen, jossa ymmärretään terveyttä edistävien 
päätöksien myötä saatava positiivinen tulos kuntalaisten terveydessä ja 
hyvinvoinnissa. Taloudellisen tuottavuudenkin takana on usein hyvin-
voiva yksilö. 

Terveyttä edistävän päätöksenteon kehittämiseksi kunnille esitettiin seu-
raavat kehittämisehdotukset (vrt. The Conceptual Paper 2009):

•	 Pilottikuntien hyvinvointikertomus- ja hyvinvointisuunnitelma-
prosessien eteenpäin vieminen

•	 Pilottikuntien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden perehty-
mien vaikutusten ennakkoarviointiin ja sen käyttöönottoon osana 
kunnan päätöksentekoa

Tämä tutkimusaineisto oli koottu strategioista, suosituksista ja oh-
jelmista, jotka olivat osin valtakunnallisia ja osin alueellisia. Haastat-
teluaineisto oli koottu kahdesta kunnasta, joten se ei edusta Suomen 
kuntia yleisellä tasolla. Tutkimuksen johtopäätösten voidaan katsoa ole-
van suuntaa antavia ja keskustelun avaajia, kun tarkastellaan terveyden 
edistämistä kuntapäätöksenteossa valtakunnallisesti Suomessa. Jatkossa 
olisi mielenkiintoista saada tietoa miten uudessa Terveydenhuoltolaissa 
olevia asioita lähdetään kunnissa toteuttamaan ja minkälaisia toiminta-
käytäntöjä niiden toteuttamiseksi luodaan.
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kuntapäättäjien ja viranhaltijoiden 
näkemyksiä vaikutusten ennakkoarviointi 
–työmenetelmän käytöstä ja sen 
soveltuvuudesta kuntapäätöksentekoon
mari Punna

PoHeFa -hankkeen pilottikuntien viranhaltijat ja luottamushenkilöt 
näkevät vaikutusten ennakkoarvioinnin lisäävän kuntapäätöksenteon 
läpinäkyvyyttä ja lisäävän mahdollisuuksia asioiden monipuoliseen tar-
kasteluun. Vaikutusten ennakkoarviointi –työmenetelmä soveltuu heidän 
mielestään kuntapäätöksentekoon. Perehdytys menetelmän käyttöön ja 
yhteisistä käytännöistä sopiminen nähdään tarpeellisina.

lähtökohdat kyselytutkimukselle

PoHeFa –hankkeen tavoitteena oli lisätä kuntapäättäjien tietoisuutta ter-
veyteen vaikuttavista sosiokulttuurista tekijöistä sekä kehittää ja mallin-
taa tavoitteen mukaisia toimintatapoja kuntien käyttöön (The Conceptual 
Paper 2009). Hankkeen toimintavaiheessa syksyllä ja talvella 2011-2012 
tavoitteena oli mm. perehdyttää hankkeen pilottikuntien  johtavia viran-
haltijoita ja luottamushenkilöitä vaikutusten ennakkoarviointi –työväli-
neen (kts. Sundquist & Oulasvirta 2011) käyttöön. Molemmissa pilotti-
kunnissa aiheesta järjestettiin kaksi samansisältöistä koulutustilaisuutta. 
Lisäksi kaksi kuukautta koulutuksien jälkeen Hankasalmella järjestettiin 
tilaisuus, jossa tarkasteltiin asiantuntijan johdolla kunnassa tehtyä vai-
kutusten ennakkoarviointia. (kts. Tuomi & Punna 2011)

Suuresta osasta kuntien, kaupunkien tai erilaisten yhteistoiminta-
alueiden hallinnoissa tehtävistä päätöksistä seuraa jonkinlaisia vaiku-
tuksia väestön hyvinvointiin. Terveydenhuoltolaki (11§/2011) velvoittaa 
kuntia selvittämään ennakkoon tehtävien päätösten vaikutuksia väestön 
terveyteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Vaikutusten ennakkoarviointiin 
on luotu malli, jonka avulla voidaan arvioida ennalta eri päätösvaihto-
ehtojen aiheuttamia vaikutuksia (Kauppinen & Tähtinen 2003; Liima-
tainen & Ryttyläinen 2006; Sundquist & Oulasvirta 2011; Wessman & 
Kauppinen 2011). Arvioitavat vaikutukset on jaettu ihmisiin kohdistuviin, 
ympäristö- ja organisaatiovaikutuksiin sekä taloudellisiin vaikutuksiin. 
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Näistä taloudelliset vaikutukset tulee arvioida viimeisenä, koska niihin 
liittyy usein välillisiä, muista vaikutustyypeistä aiheutuvia vaikutuksia. 
(Sundquist & Oulasvirta 2011, 26-28.)

Vaikutusten ennakkoarviointia voidaan hyödyntää kuntien, kunta-
organisaatioiden lautakuntien, valtuuston tai hallituksen valmistelijan, 
esittelijän tai päätöksentekijän toteuttamassa asian valmistelutyössä ja 
päätöksentekoprosessissa. Vaikutusten ennakkoarvioinnin avulla voi-
daan esitellä ja vertailla eri päätösvaihtoehtoja, jolloin mahdollistuu myös 
tehdyn päätöksen perustelu eri näkökulmista (Wessman & Kauppinen 
2011). Ennakkoarviointia voidaan tehdä niin itsenäisenä työnä, ryhmä- 
tai työpajatyöskentelynä. Kuntaliitto on esittänyt suosituksen vaikutus-
ten ennakkoarvioinnin käyttöönotosta Suomen kunnissa sekä laatinut 
oppaan ennakkoarvioinnin käytöstä (Sundquist & Oulasvirta 2011).

Vuonna 2011 kuntapäätöksenteossa ennakkoarviointi oli käytössä 
ainakin yhdellä kunnan toimialalla 33 %:ssa ja kaikissa kunnan toimin-
noissa viidessä prosentissa Suomen kunnista (Tukia, Lehtinen, Saaristo 
& Vuori 2011, 26).

tutkimuskysymykset

Tässä kyselytutkimuksessa haluttiin saada vastauksia kysymyksiin:
•	 Millainen käsitys kuntien viranhaltijoilla ja luottamushenkilöillä 

on vaikutusten ennakkoarvioinnista kuntapäätöksenteossa?
•	 Mitä kuntien viranhaltijat ja luottamushenkilöt ajattelevat vai-

kutusten ennakkoarvioinnin käyttöön ottamisesta kuntapäätök-
senteossa?

Kyselylomakeaineisto kerättiin molemmista pilottikunnista tammi-
helmikuun 2012 aikana PoHeFa –hankkeen järjestämissä vaikutusten 
ennakkoarviointi –koulutustilaisuuksissa.

aineiston keruu ja kuvaus

Hankasalmella aineisto kerättiin kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston 
jäseniltä. Vastaajia oli yhteensä 21 joista 13 oli kunnanhallituksen jäseniä 
tai toimialojen johtajia ja kahdeksan kunnanvaltuuston jäseniä. Kysely-
lomake koostui kuudesta monivalintakysymyksestä ja neljästä avoimesta 
kysymyksestä. Monivalintakysymyksiin oli vastattu 21:ssä lomakkeessa 
ja avoimiin kysymyksiin 18:ssa lomakkeessa. Avoimien kysymysten vas-
tausten pituus vaihteli yhdestä sanasta useampaan lauseeseen.
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Jämsässä aineisto kerättiin kaupungin johtavilta viranhaltijoilta ja 
kaupungin hallituksen jäseniltä tammi-helmikuun 2012 aikana vaikutus-
ten ennakkoarviointi -koulutustilaisuuksissa. Kyselyyn vastasi 16 viran-
haltijaa ja kaksi (2) kaupunginhallituksen jäsentä, joiden kyselylomakkeet 
analysoitiin yhdessä. Lomakkeen monivalintakysymyksiin oli vastannut 
18 vastaajaa ja avoimiin kysymyksiin 16 vastaajaa. Avoimien kysymysten 
vastausten laajuus vaihteli yhden sanan vastauksista useamman lauseen 
pituisiin vastauksiin.

tutkimustulokset

Monivalintakysymyksissä selvitettiin vastaajien käsityksiä vaikutusten 
ennakkoarvioinnista ja sen tarpeellisuudesta sekä hyödynnettävyydestä 
kuntapäätöksenteossa. Hankasalmen aineiston tulokset on koottu ku-
vioon 1. Vaikutusten ennakkoarviointi –työmenetelmä oli tuttu noin 
kolmannekselle vastaajista. Suurin osa näki vaikutusten ennakkoarvi-
oinnin mahdollistavan monipuolisen tarkastelun asioiden suunnitteluun 
ja päätösten valmisteluun (n=19) sekä soveltuvan kuntapäätöksentekoon 
(n=18). Noin puolet vastaajista arvioi menetelmän lisäävän valmistelun ja 
päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Työmäärän nähtiin lisään-
tyvän myös noin puolessa vastauksista. Kuitenkin vain kaksi vastaajaa 
arvioi vaikutusten ennakkoarvioinnin käytöstä seuraavan tehottomuutta 
tai resurssien suuntaamista epätarkoituksenmukaisesti.

 

kuvio 1. käsitykset vaikutusten ennakkoarvioinnista Hankasalmen aineistossa (n=21).



49Jamk

Jämsässä suurin osa vastaajista näki vaikutusten ennakkoarvioinnin 
lisäävän päätöksenteon ja valmistelun läpinäkyvyyttä (n=13) ja asioi-
den tarkastelun monipuolisuutta (n=14). Toisaalta suurin osa näki me-
netelmän käytön myös lisäävän asioiden valmistelun ja päätöksenteon 
työmäärää (n=14). Enemmistö vastaajista (n=12) arvioi että vaikutusten 
arviointi -menetelmä soveltuu käytettäväksi kuntapäätöksenteossa. Yk-
sikään vastaajista ei nähnyt vaikutusten arvioinnin käytön aiheuttavan 
tehottomuutta kuntapäätöksentekoon, kuitenkaan suurimmalla osalla 
vastaajista (n=11) ei ollut tästä selkeää näkemystä. Työmenetelmänä vai-
kutusten arviointi ei ollut suurimmalle osalle tuttu. Nämä tulokset on 
koottu kuvioon 2.

 
kuvio 2. käsitykset vaikutusten ennakkoarvioinnista Jämsän aineistossa (n=18).

Kyselylomakkeen avoimet kysymykset jaettiin kolmeen teemaan: vai-
kutusten ennakkoarvioinnin käyttö, sen hyödyt ja haitat sekä osaamisen 
vahvistaminen. Vastaukset on jäsennelty ja koottu yhteen teemoittain. 
Taulukossa 1 on kuvattu Hankasalmella esiin nousseet näkemykset ja 
taulukossa 2 Jämsän vastaajien näkemykset.
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yhteenveto ja johtopäätökset

Kyselyyn vastanneet kuntien luottamushenkilöt ja viranhaltijat näkevät 
vaikutusten ennakkoarviointi –työmenetelmän tarpeellisena osana kun-
tapäätöksentekoa. Vaikutuksia on arvioitu jo aikaisemminkin, mutta sitä 
ei nähty vielä systemaattisena, yhteisesti sovittuna käytäntönä. Vastauk-
sista käy ilmi, että vaikutusten ennakkoarviointia käytetään pienempien 
päätösten tukena satunnaisesti. Mikäli ennakkoarviointia aletaan käyttää 
kunnassa tämänhetkistä systemoidummin ja laajemmin, olisi hyvä tar-
kastella myös työajan ja työpanoksen jakautumista eri osapuolten kesken 
sekä luoda yhtenäisiä käytäntöjä.

Vaikutusten ennakkoarvioinnin käyttö vaatii sitoutumista pitkäjän-
teiseen eri näkökulmat huomioivaan työskentelyyn (vrt. Wessman & 
Kauppinen 2011). Tämä edellyttää eri tahojen yhteistä päätöstä ennakko-
arviointimenetelmän käyttöönotosta kunnassa, mutta mahdollistaa taas 
asioiden monipuolisen tarkastelun ja lisää päätöksenteon avoimuutta. 
Kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta päätöksenteossa on 
tärkeää nostaa keskusteluun monipuolisesti erilaisia argumentteja, kuten 
esim. kaavoituksesta kouluruokailuun ja ikääntyneiden viriketoiminnasta 
ympäristökysymyksiin. Usein päätöksenteon kohteena olevat asiat ovat 
osaltaan joko luomassa tai heikentämässä kuntalaisten mahdollisuuksia 
oman tai yhteisönsä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen suorin tai 
välillisin vaikutuksin. Vaatii uudenlaista ajattelua asioiden valmistelussa 
ja päätöksenteossa lähteä liikkeelle muista kuin taloudellisista lähtökoh-
dista (vrt. Sundquist & Oulasvirta 2011, 26-28). 

Tämän kyselyn perusteella vaikutusten ennakkoarviointi –menetelmän 
keskeisiä vahvuuksia voidaan katsoa olevan 

•	 kiinnostus menetelmää kohtaan ja sen kokeminen tarpeelliseksi
•	 mahdollisuus asioiden monipuoliseen tarkasteluun
•	 päätöksenteon läpinäkyvyyden ja demokratian lisääntyminen
•	 kuntalaisten näkökulman huomiointi

ja haasteina voidaan nähdä
•	 vaikutukset työmäärään ja työajan käyttöön
•	 menetelmän käytön osaamisen varmistaminen
•	 yhtenäisen käytännön aikaansaaminen
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Tutkimustulokset perustuvat kahdesta kunnasta kerättyyn aineistoon, 
joten niitä ei voi suoraan yleistää koskemaan kaikkia Suomen kuntia. 
Toisaalta tämän tutkimuksen tulokset ovat samansuuntaisia kuin aikai-
semmassa tutkimuksessa (Wessman & Kauppinen 2011), joten tuloksia 
voidaan pitää informatiivisina vaikutusten ennakkoarviointi -menetelmän 
käyttöönoton ja käytön suhteen.

Jatkossa olisi tärkeää selvittää minkälaisissa asioissa ja miten valmis-
telu- ja päätöksentekoprosesseissa käytetään vaikutusten ennakkoarvi-
ointia. Tietoa tulisi hankkia myös siitä, mitkä tahot osallistuvat ennak-
koarviointiprosesseihin ja minkälaisia kokemuksia niistä syntyy.
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Policy, Health and Family learning 
–hankkeen toimintavaihe
mari Punna

PoHeFa –hankkeen toimintavaiheen tarkoituksena oli edistää vaikutusten 
ennakkoarviointi –työmenetelmän käyttöä osana kunnan päätöksentekoa 
ja sekä tukea kuntia sähköisen hyvinvointikertomuksen käyttöönotossa. 
Artikkelissa kuvataan toimintavaiheen toteutusta. Artikkeliin oli koottu 
toimintavaiheen tuloksia tiivistetysti. Tuloksia tarkastellaan myös tässä 
julkaisussa myöhemmin kappaleessa 9.

PoHeFa –hankkeen toimintavaihe perustui pilottikunnille laadittuihin 
suosituksiin terveyden edistämisen kehittämiseksi kunnissa. Hankkeen 
lähtökohta oli alussa ylipainon ennaltaehkäisy. Dokumenttiaineiston 
analysoinnin jälkeen näkökulmaa tarkennettiin koskemaan terveyden 
edistämistä laajemmin, jolloin ylipainon ennaltaehkäisy nähtiin osana 
terveyden edistämistä. PoHeFa –hankkeen ajatus terveyden edistämisestä 
kunnassa näkyy kuviossa 1.

 

kuvio 1. terveyden edistäminen kunnassa (kts. the conseptual Paper 2009).

PoHeFan toimintavaiheessa tarkoituksena oli kehittää ja vahvistaa 
kunnan eri toimialojen välistä yhteistyötä terveyden edistämisessä. Suo-
situkset ja niiden taustat on esitelty tässä julkaisussa kappaleessa 4. Toi-
mintavaiheen tavoitteet määriteltiin seuraavasti: 

1. Pilottikuntien luottamushenkilöt ja johtavat viranhaltijat tuntevat 
vaikutusten ennakkoarviointi –työmenetelmän ja osaavat käyttää 
ja soveltaa sitä omassa työssään.  

2. Pilottikunnissa on laadittu sähköinen hyvinvointikertomus, johon 
on valittu tarkoituksenmukaiset indikaattorit kuvaamaan kunta-
laisten terveyttä ja hyvinvointia. Pilottikunnissa ollaan valmiita 
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laatimaan kunnan oma hyvinvointisuunnitelma, joka pohjautuu 
hyvinvointikertomukseen.

Suunnitelma toimintavaiheen toteutuksesta perustui PoHeFa –hank-
keen hankesuunnitelmaan ja pilottikunnille laadittuihin suosituksiin. 
Toimintavaiheen toteutuksesta keskusteltiin ja sovittiin yhdessä pilotti-
kuntien edustajien kanssa. (The Conceptual Paper 2009; Tuomi & Punna 
2011.) Toimintavaihe toteutettiin seuraavasti.

1. Perehdytys vaikutusten ennakkoarviointityökaluun (Hia)

PoHeFa –hanke järjesti molemmissa kunnissa koulutustilaisuuksia ja 
ohjausta vaikutusten ennakkoarviointi -työmenetelmästä ja sen hyödyn-
tämisestä kunnan päätöksenteossa. Koulutustilaisuuksiin osallistuivat 
kuntien johtavia virkamiehiä ja luottamushenkilöitä. Vaikutusten ennak-
koarviointia käsiteltiin esimerkkien ja sovellusten avulla. Koulutusten 
jälkeen erityisesti Hankasalmella lähdettiin viemään ennakkoarviointi 
–työmenetelmää käytäntöön ja päätöksentekoon tulevia asioita valmis-
teltiin ennakkoarviointityökalua hyödyntäen. 

Hankasalmella vaikutusten ennakkoarviointiin perehtymistä jatkettiin 
siten, että koulutustilaisuuksien jälkeen tarjottiin mahdollisuuksia tar-
kastella kunnassa valmisteltuja ennakkoarviointeja. Ennakkoarvioinnin 
laatimisen ja sen sisältöjen pohtimisen avulla yhdessä kunnan päätöksen-
teon edustajien ja ennakkoarvioinnin asiantuntijoiden kanssa haluttiin 
lisätä ennakkoarviointiosaamista.

Koulutustilaisuudet ja harjoitukset järjestettiin tammi-maaliskuussa 
2012. Tilaisuuksissa käsiteltiin ennakkoarvioinnin lisäksi terveyttä ja 
terveyden edistämistä kuntapäätöksenteossa. Tilaisuuksiin osallistui mo-
lemmissa kunnissa yhteensä n. 80 henkilöä. Osallistujat olivat kuntien 
johtoryhmien, hallitusten ja valtuustojen jäseniä. Pilottikuntien luotta-
mushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden käsityksiä ennakkoarviointi 
–työmenetelmästä kysyttiin toimintavaiheen alussa ja lopussa. 

2. konsultaatio hyvinvointikertomuksen kokoamisessa ja 
käyttöönotossa 

Tarkoitus oli että PoHeFa-projekti voi tarjota tukea sähköisen hyvin-
vointikertomuksen kokoamisessa ja indikaattorien valinnassa. Jämsässä 
sähköistä hyvinvointikertomuksen kokoaminen aloitettiin heti PoHeFa 
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-hankkeen alussa toimintavaiheen alussa. Hankasalmen kunnan johdolle 
esiteltiin sähköinen hyvinvointikertomus PoHeFan toimintavaiheen alussa.

Sähköisen hyvinvointikertomuksen kokoaminen eteni hyvin molem-
missa pilottikunnissa. Kunnat hankkivat käyttöoikeudet sähköiseen hyvin-
vointikertomuspalveluun ja kunnissa lähdettiin monialaisissa työryhmissä 
kokoamaan väestön hyvinvointia kuvaavia tilastotietoja hyvinvointikerto-
muspohjaan. Molemmissa pilottikunnissa sähköinen hyvinvointikertomus 
nähtiin käyttökelpoisena työvälineenä. Toimintavaiheen aikana käytiin 
keskusteluja ja pohdintaa indikaattoreista sekä niiden valinnasta kunnan 
eri toimialoilla. Sähköisen hyvinvointikertomuksen kokoaminen ja sen 
perustana ollut keskustelu terveydestä, hyvinvoinnista ja sen edellytyksistä 
koettiin pilottikunnissa tärkeänä, eri toimialojen välistä vuoropuhelua 
lisäävänä sekä terveyden edistämisen näkökulmia avaavana. 

tuloksia hankkeen toimintavaiheesta 

1. ennakkoarviointi-työkalun käyttöönotto (Hia)

Kuntien johtavilta viranhaltijoilta ja luottamushenkilöiltä kerättiin tietoa hei-
dän käsityksistään vaikutusten ennakkoarvioinnista ennen ja jälkeen PoHeFa 
-hankkeen toimintavaiheen. Alkuvaiheen kyselyyn vastasi 39 osallistujaa ja 
toimintavaiheen päätteeksi toteutettuun kyselyyn vastasi 13 osallistujaa. 

Vastausten tarkastelussa voidaan havaita käsitysten vaikutusten 
ennakkoarvioinnista muuttuneen myönteisemmiksi interventiovaiheen 
lopussa (Taulukko 1). Eniten muutosta tapahtui vastaajien käsityksessä 
vaikutusten ennakkoarvioinnin mahdollisuudesta lisätä kuntapäätöksen-
teon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä (62% -> 100%). Ennakkoarvioinnin 
soveltuvuus kuntapäätöksenteon työvälineeksi lisääntyi vastaajien käsi-
tyksissä intervention aikana (77% -> 100%). Käsitys vaikutusten arvi-
oinnin käytön myötä lisääntyvästä työmäärästä esiintyi alussa 67%:ssa 
vastauksista ja lopussa 77%:ssa vastauksista. Kuitenkin niiden vastaajien, 
joiden mielestä vaikutusten ennakkoarviointi ei lisää työajankäytön te-
hottomuutta, määrä kasvoi loppukyselyssä (51% -> 62%).

Loppukyselyyn osallistuneiden lukumäärä jäi huomattavasti pienem-
mäksi kuin alkukyselyn. Tästä huolimatta tuloksia voidaan kuitenkin 
pitää melko informatiivisina ja suuntaa antavina. Vaikutusten ennakko-
arviointiosaamista kannattaa vahvistaa kunnissa edelleen. Osaamisen 
vahvistamisen avulla on mahdollista lisätä myönteisiä käsityksiä vaiku-
tusten ennakkoarvioinnin käytössä kunnan päätöksenteossa.
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taulukko 1. vastaajien käsitykset vaikutusten ennakkoarviointi –työkalun käy-
töstä kuntapäätöksenteossa.

näkemys vaikutusten 
ennakkoarvioinnista

samaa mieltä olevien 
osuus intervention alussa 

(n=39)

samaa mieltä olevien 
osuus intervention lopussa 

(n=13)

tuttu työmenetelmänä 31 % 92 %

soveltuu kuntapäätöksen-
tekoon

77 % 100 %

lisää näkökulmien 
monipuolisuutta

85 % 92 %

lisää avoimuutta ja läpi-
näkyvyyttä

62 % 100 %

lisää työmäärää 67 % 77 %

ei aiheuta työskentelyn 
tehottomuutta

51 % 62 %

2. konsultaatio hyvinvointikertomuksen kokoamisessa ja 
käyttöönotossa

Molemmissa pilottikunnissa on käynnistetty sähköisen hyvinvointiker-
tomuksen tekeminen. Kunnissa on valittu hyvinvointikertomukseen niitä 
indikaattoreita, joiden avulla seurataan kuntalaisten hyvinvointia. Säh-
köinen hyvinvointikertomus on esitelty Jämsässä kunnan luottamushen-
kilöille ja Hankasalmella kunnan johtoryhmälle. Molemmissa kunnissa 
sähköinen hyvinvointikertomus tullaan liittämään osaksi kunnan vuosit-
taista tilinpitoa ja sitä tullaan käsittelemään yhdessä kunnan taloudellisen 
tilinpäätöksen kanssa. Kuntien johto suhtautuu positiivisesti hyvinvointi-
kertomuksen käyttöönottoon ja se nähdään positiivisena mahdollisuutena 
kehittää terveyttä ja hyvinvointia edistävää johtamista kunnassa. Pilotti-
kunnissa on syntynyt aito kiinnostus ottaa sähköinen hyvinvointikertomus 
yhdeksi työvälineeksi kuntapäätöksenteossa. Siitä voi lukea lisää Han-
kasalmen kunnanjohtajan tiivistelmästä tämän julkaisun kappaleessa 8.

Jämsässä monialaisen hyvinvointiryhmän toiminta on tullut aikai-
sempaa säännöllisemmäksi ja tavoitteellisemmaksi. Hankasalmella on 
nähtävissä kunnan johdon kiinnostus hyvinvointijohtamisen kehittä-
miseen ja kunta on verkostoitunut uusien asiantuntijatahojen kanssa 
hyvinvointijohtamisen eteenpäin viemiseksi.
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Hyvä hyvinvoinnin johtaminen
taPio mäkelä

Terveyden edistämiseen ja hyvinvoinnin johtamiseen on Suomessa allo-
koitu melkoisesti voimavaroja kuluneen vuosikymmenen aikana. Hyvin-
voinnin johtaminen on osoittautunut haastavaksi tehtäväksi ja kehittä-
mistyöstä huolimatta tulokset ovat eri syistä jääneet vaatimattomiksi. 
Näin ei pitäisi olla, sillä tehokkaan johtamisen avulla peruskunnissa olisi 
mahdollista ottaa haltuun terveyden edistämisen kokonaisuus, tehostaa 
päätöksentekoa ja kohdentaa resurssit kokonaistavoitteita palveleviksi. 
Vaikka tehtävä on haastava, niin se ei ole mahdoton. Hyvinvointijoh-
tamisen kehittäminen vaatii korkeakoulujen keskinäistä ja tiederajat 
ylittävää yhteiskehittämistä, jossa toimintaympäristön muutoksen ohella 
otetaan huomioon käytännön tarpeet, toimintaympäristön muutos sekä 
kuntapäätöksenteon erityispiirteet.

Johdanto

Kuntien toimintaa on kehitetty ja uudistettu vuosikaudet vallalla olleiden 
johtamisen suuntausten viitoittamalla tavalla. Lukuisat erilaiset johtamis-
opit ja –totuudet ovat seuranneet toisiaan ja kunnissa on vaihtelevalla 
menestyksellä turvauduttu ainakin seuraaviin johtamismalleihin: laatu-
johtaminen, benchmarking, toimintojohtaminen, prosessi- ja tiimijohta-
minen, osaamisen johtaminen sekä tasapainotettu tuloskortti. (Kaljunen 
2007) Jos mikään muu asia ei ole kuntapäättäjille prosessissa valjennut, 
niin ainakin se, että johtamisen totuudet elävät syklisissä elinkaarissa. 
Tasaisin välein uudet johtamismallit kyseenalaistavat olemassa olevien 
oppien ”totuuksia” ja samalla määrittävät, mitä pidetään kulloinkin tär-
keänä ja kehittämisen arvoisena.

Johtamisoppeja ja- malleja on sovellettu laajasti myös sosiaali- ja 
terveysalalla toiminnan kehittämiseen. Kun kuluvan vuosikymmenen 
aikana hyvinvointijohtamisesta on alettu puhua aivan niin kuin se olisi 
sosiaali- ja terveysalan erityinen johtamisoppi tai -malli, niin on ehkä 
syytä luoda tiivis katsaus kyseisestä ilmiöstä tarkemman keskustelun ja 
analyysin pohjaksi. Tässä artikkelissa kuvataan lyhyesti mistä aineksista 
näkemys hyvinvointijohtamisesta muodostuu ja pohditaan sitä, millai-
seksi se saattaa lähitulevaisuudessa muodostua. Näkemys perustuu kir-
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jallisuuden ohella siihen kokemukseen, jota Jyväskylän ammattikorkea-
koulun (JAMK) sosiaali- ja terveysalalla on keräytynyt terveyttä edistä-
vistä ja hyvinvointijohtamista kehittävistä hankkeista vuosien saatossa. 
PoHeFan ohella näitä hankkeita ovat olleet STAKESin mm. Terveyden 
edistämisen paikalliset rakenteet ja johtaminen eli TEJO (2001 - 2009). 
Hankkeen tavoitteena oli kehittää hyvinvointijohtamisen työkaluja ja 
toimintamalleja sekä selkiyttää terveyden edistämisen rakenteita ja joh-
tamiskäytäntöjä, JAMKin hallinnoimassa valtakunnallisessa IVATEKO 
(2005-07) hankkeessa puolestaan tehtiin tunnetuksi Ihmisiin kohdistu-
vien Vaikutusten Arviointi -menetelmää. Hankkeen aikana toista sataa 
korkeakouluverkoston opettajaa koulutettiin menetelmäasiantuntijaksi.  

Hyvinvointijohtamisen paradigma 

Johtamisen ydinajattelun eli paradigmojen kehittymistä Suomessa on jäsen-
tänyt systemaattisemmin Hannele Seeck kirjassaan Johtamisopit Suomessa, 
taylorismista innovaatioteorioihin (2008). Seeckin perushavainto on, että 
paradigma vastaa aina johonkin yhteiskunnallisesti tärkeään kysymykseen. 
Kun yhteiskunnallinen tavoitteenasettelu ja normisto sekä arvot muuttuvat, 
niin uusi johtamisoppi valtaa alaa. Näitä johtamisoppeja kuntaorganisaa-
tioon välittäviä tahoja ovat konsulttiyritykset, korkeakoulut, kuntien joh-
toportaan verkostot, uudet johtajat sekä valtakunnalliset koulutuspäivät. 

Pelkkä tarjonta ei riitä, vaan pitää olla myös kysyntää ja valmiuksia 
ottaa vastaa uusia ajatuksia. Valmius uuden johtamisopin omaksumiseen 
on yhteydessä organisaatioon, sen johtoon, tarjolla oleviin oppeihin sekä 
toimintaympäristön kehitykseen. Seeckin mukaan paradigman muutos 
ja uuden johtamisopin omaksuminen selittyvät pitkälti yhteiskunnallis-
taloudelliseen kehityksen kautta. Rationaaliset johtamisopit, kuten liike-
toimintaprosessien ja johtamisjärjestelmien järkeistäminen, prosessi- ja 
toiminnanohjaus olettavat, että tuottavuus ja tulos syntyvät suunnittelun, 
hyvin muotoiltujen työvaiheiden sekä eri menetelmien yhteiskäytössä 
keskitetysti johdetuissa organisaatioissa. Rationaaliset opit ovat yleisiä 
talouden kasvukausina, kun jaettavaa ja resursseja on enemmän. Sen 
sijaan normatiiviset johtamisopit, kuten ihmissuhdekoulukunta, organi-
saatiokulttuuri ja laatuajattelu valtaavat alaa talouden lasku- tai mata-
lasuhdanteiden aikana. Normatiivisiin johtamisoppeihin turvaudutaan 
olosuhteissa, jossa tuottavuutta on lisättävä olemassa olevissa rakenteissa. 
Normatiiviset johtamisopit korostavat yksilöllisyyttä ja yhteisöllisyyttä 
sekä arvojen ja asenteiden merkitystä johtamisessa. (Virkkunen 2009) 
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Seeck pohtii kirjansa lopussa seuraavan, innovaatioajattelun korvaa-
van paradigman sisältöä. Sellaiseksi hän tulkitsee hyvinvointijohtamisen 
viitekehyksen, jonka piirteisiin kuuluu hyvinvointipainotuksen lisäksi 
yksilön merkityksen ja yhteisöllisten edellytysten sekä yhteisvastuun ko-
rostaminen. Tässä suhteessa Seeck on samoilla linjoilla kuin Sitran tulevai-
suusraportti Arvot, työ ja vastuu. Yritystoiminnan ehdot arvonmuodos-
tuksen uudessa logiikassa (2008). Raportin mukaan hyvinvointivaltion 
toimintamuodot on sovitettava uuteen työjärjestykseen, sillä ihmisten 
elinkaaret tulevat olemaan aikaisempaa yksilöllisempiä ja vaihtelevampia. 
Elinkaaren varioivia vaiheita ovat mm. opiskelu, työssäolo, työnhaku ja 
työnvaihto, välivuodet, perhe-elämä ja äitiys- ja isyysvapaat, terveyden-
hoito ja kuntoutus, sairausaika ja eläkkeellä olo. Hyvinvointiyhteiskun-
nan ylläpito uuden arvonluonnin logiikan maailmassa edellyttää vastuun 
ja riskien uudenlaista jakoa. Julkisen hallinnon ohella riskejä jakamaan ja 
vastuita kantamaan tarvitaan yksilöiden, perheiden, yritysten, järjestöjen 
sekä yhteisöjen panosta. (Arvot, työ ja vastuu 2008)

Jos otetaan Seeckin näkemykset hyvinvointijohtamisen kehittämisen tar-
kastelun lähtökohdaksi, niin meidän pitäisi pystyä erottamaan kaksi selkeää 
trendiä. Hyvinvointia edistävän johtamisajattelun pitäisi olla integroitunut 
2000 – luvun alussa rationaalisen johtamisajatteluun.  Tästä sen sitten pitäisi 
kehittyä ja itsenäistyä normatiivisen johtamisajattelun suuntaan, jossa yksi-
lölliset ratkaisut ja uudet toimintamallit leimaavat hyvinvoinnin johtamista 
niin selkeästi että hyvinvointijohtamisen paradigma näkee päivänvalon. 

terveyden edistäminen johtamista kehittämällä

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen muodostuu samoista 
elementeistä kuin kunnallisen toiminnan johtaminen yleensä. Terveyttä 
on Suomessa edistetty ja kansalaisten hyvinvointia parannettu erilais-
ten ohjelmien lisäksi lainsäädäntöä kehittämällä. Lainsäädännön uudis-
taminen on hyvä esimerkki sosiaali- ja terveystoimen ongelmista, sillä 
hyvätkään säädöstavoitteet eivät itsenäisesti muutu toiminnaksi. Lakien 
toimeenpano ja säädöstavoitteiden muuttaminen palveluiksi edellyttää 
resurssipanostuksen lisäksi aika usein vielä rakenteiden ja toimintakult-
tuurin kehittämistä. Jos ja kun tulos ei vastaa odotuksia, niin lehtien 
yleisöosastot täyttyvät kansalaisten kriittisistä kannanotoista ja vaivaan-
tuneiden poliitikoiden selityksistä. Lopulta ylemmät viranomaiset anta-
vat lausuntoja, jossa vastuulliset instituutiot velvoitetaan noudattamaan 
lakia. Tilanne ei oikein palvele kenenkään etuja. 
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Kovin hyvin ei mene ohjelmarintamallakaan. Terveyden edistämisen 
ohjelmaportfolion toimenpidevalikoima koostuu lukuisista erillisistä, 
enemmän tai vähemmän konkreettisesti määritellyistä toimenpiteistä ku-
ten Terveyserojen kaventamisen toimintaohjelma -ohjelma, Terveys 2015 
– kansanterveysohjelma, Toimiva terveyskeskus -toimenpideohjelma, 
Masto -hanke masennusperäisen työkyvyttömyyden vähentämiseksi 
jne. Valtakunnallisia policy -ohjelmia on täydennetty niin kohdennetuilla 
kehittämisprojekteilla kuin erillisillä kehittämishankkeilla kuten edellä 
mainittu TEJO sekä vuonna 2005 käynnistetty kunta- ja palvelurakenteen 
uudistamishanke (PARAS). Kun pääministeri Matti Vanhasen (2003 - 
2010) hallituskaudella lanseerattiin käyttöön uusi valtioneuvoston stra-
tegisen ohjauksen mekanismi, politiikkaohjelma ja ohjelmajohtaminen, 
niin Terveyden edistämisen politiikkaohjelma oli yksi seitsemästä mukaan 
kelpuutetuista strategiaohjelmista. (Politiikkaohjelmat 2009) Hyvää tah-
toa ja resursseja terveyden edistämisestä ei ole ainakaan puuttunut, sillä 
ainakin kuntatasolla lukuisten eri hankkeiden koordinointi alkaa käydä 
kokopäivätyöstä. Mutta onko valittu tie ollut vaikuttava?

Suomen kunnat elävät parhaillaan murroskautta, jonka syynä on 
toimintaympäristön muutos. Muutoksesta ja tulevaisuuskuvista huoli-
matta arki peruskunnissa jatkuu entisellään. Päivittäiset haasteet eivät 
katoa suurkuntienkaan myötä. Yksi keskeinen ja kaikille kunnille yhtei-
nen ongelma-alue on laadukkaiden ja riittävien hyvinvointi- ja terveys-
palvelujen tarjonta. Sosiaali- ja terveyspalvelut vievät Tilastokeskuksen 
(2012) viimeisimmän laskelman mukaan 46 % kuntien ja kuntayhtymien 
kokonaismenoista. Kaikista kehittämistoimenpiteistä ja ohjelmista huo-
limatta sosiaali- ja terveysmenojen trendi on ollut kasvava koko 2000 
–luvun ajan. Olisiko terveyttä edistävistä ohjelmista syytä tehdä kus-
tannus – vaikuttavuus tai kustannus – hyöty analyysi yhteiskunnallisen 
keskustelun pohjaksi?

Hyvin heterogeenisen aineiston pohjalta näyttää siltä, että hyvin-
voinnin ja terveyden edistämisen johtamisessa ydinongelmat ovat koko 
2000–luvun ajan pysyneet samoina. Eri arvioissa mainitaan tiedonvä-
litykseen, päätöksentekoon sekä organisaatiokulttuuriin ja vallitseviin 
toimintamalleihin liittyvät tekijät, joita olemassa olevat rakenteet yllä-
pitävät. Hyvinvointiin liittyvä päätöksenteko mielletään peruskunnissa 
melko usein kokonaisuudesta irralliseksi, erityisesti sosiaali- ja terveysalan 
ammattihenkilöstölle vastuutetuksi toiminnaksi, jolla on vähän yhty-
mäkohtia kunnan muun toiminnan kanssa. (Uusitalo ym. 2003, Ståhl 
2006) Vaikka tilanteen korjaamiseksi on käynnistetty koko joukko edellä 
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lueteltuja alueellisia ja valtakunnallisia kehittämishankkeita sekä kan-
sallisia ohjelmia, niin ratkaisevaa muutosta parempaa ei ole tapahtunut. 
Terveempi Pohjois-Suomi -hankkeen loppuraportin (2011) sisältämä 
yhteenveto hyvinvointijohtamiseen liittyvistä kehittämistarpeista on yl-
lättävän samankaltainen, tai surullisen muuttumaton TEJO hankkeen 
vuoden 2003 tavoitteiston kanssa. (vrt. Uusitalo ym. 2003)

taulukko 1. kuntien hyvinvointijohtamiseen ja -rakenteisiin liittyviä kehittämis-
tarpeita. lähde: terveempi Pohjois-suomi (2011), 7.

Hyvinvointijohtamisen vastuu ja toimeenpanorakenne koetaan epäselväksi ja 
hajaantuneeksi.

Hyvinvoinnin edistämisen koulutusta järjestetään pääasiassa vain sosiaali- ja ter-
veystoimessa.

Hyvinvoinnin edistämisen asiantuntijat (esim. terveyden edistämisen yhdyshenkilöt) 
ovat vain vähän mukana kunnan strategisessa suunnittelussa.

ammattiryhmillä ei ole yhteistä kieltä hyvinvoinnin edistämiselle.

Hyvinvointitieto (eli tieto, joka kuvaa kuntalaisten hyvinvointia ja sen taustalla 
vaikuttavia tekijöitä) ja sen pojalta tehtävät johtopäätökset eivät kytkeydy kuntien 
toimintaan tai kuntien toiminnan ja talouden suunnitteluun.

Hyvinvointitieto on hajallaan.

yhteinen näkemys siitä, mikä on keskeistä hyvinvointitietoa, puuttuu.

Hyvinvointitiedon tulkinta on haasteellista.

Hyvinvoinnin alueellisesta ja väestöryhmittäisestä jakautumisesta on saatavilla 
niukasti tietoa.

kuntien hyvinvointitavoitteet on usein kuvattu puutteellisesti eikä niiden 
toteutumista arvioida järjestelmällisesti.

seurantatieto kuntalaisten hyvinvoinnin kehityksestä on puutteellista.

Päätösten hyvinvointivaikutuksia ei ennakoida eikä arvioida järjestelmällisesti.

sosiaali- ja terveystoimessa koetaan, että ennaltaehkäisevää työtä ei arvosteta 
ja että yhteiset, hyvinvointia edistävät toimintamallit puuttuvat. Hyvinvoinnin 
edistämistä pidetään kustannuksena, ei investointina

Hyvinvointijohtamisen työkalut

Hyvinvointitavoitteiden saavuttamista varten alettiin 2000-luvulla kehit-
tää johtamisen välineitä eli hyvinvointijohtamisen työkalupakkia. Näin 
näkemys hyvinvoinnin johtamisesta alkoi saada sekä muodon että sisäl-
töä. Terveyden edistämistä varten eri hankkeiden puitteissa kehitettyjä ja 
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käyttöön sovellettuja hyvinvointijohtamisen työkaluja ovat (Hyvinvoiva 
ja terve kunta 2010):

•	 Hyvinvointikertomus ja hyvinvointi-indikaattorit
•	 Hyvinvointistrategia
•	 Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi (IVA)
•	 Terveys 2015 -kansanterveysohjelma
•	 Terveyden edistämisen laatusuositus 
•	 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen -ideakortti

Johtamisen välineajatteluun liittyvää problematiikkaan on Suomessa 
jäsentänyt muun muassa Seppo Saari (1998, 2006). Kun yksittäiset ongel-
mat synnyttävät spesifejä työkaluja, niin työkalujen eli välineiden yhteis-
käyttö johtaa järjestelmien syntymiseen. Järjestelmiä nivoo yhteen yhteiset 
periaatteen ja tavoitteet eli ajattelu. Ajattelun taustalla on näkemys, että 
kokonaisuus synnyttää tehokkuutta (vaikuttavuutta, taloudellisuutta 
ym.). Näin esimerkiksi laatujohtamisesta tutut käsitteet laatutyökalut, 
laatujärjestelmä ja laatuajattelu voidaan ryhmitellä laatujohtamisen työ-
kaluiksi. Johtamisen välineajatteluun liittyy vielä välineiden erikoistumi-
nen, toimivuus ja leviäminen. 

Ongelma ei näytä olevan niinkään teknisessä puolessa, sillä hyvinvoin-
nin johtamisen perustyökalupakki on olemassa. Sen sijaan välineajatte-
luun kiinteästi liittyvä muu kokonaisuus, ”koettu hyöty” sekä työkalujen 
leviämistaipumus ei ole toteutunut oletetulla tavalla. Syitä asiantilaan 
lienee useita, mutta tässä artikkelissa nostetaan esiin vain muutama. 

Hyvinvointijohtamisen ja  -välineiden kehittelijät tarkastelevat 
terveyden edistämisen johtamista itsenäisenä kokonaisuutena. Hyvin-
vointijohtamiselle ei ole kehitetty teoreettisesti kestävää määritelmää. 
Tällöin käytännön kehittämistyöhön tavallaan integroitui ”ikään kuin 
annettuna” johtamisen ja hallintotieteen näkökulmasta kiistanalaisia 
ilmiöitä. Näitä on sitten sovellettu käytäntöön ilman kriittisempää ana-
lyysiä siitä, soveltuvatko ne ylipäätänsä teoreettisesti ja käsitteellisesti 
terveyden edistämiseen ja sen johtamiseen. Esimerkiksi mittaamiseen ja 
mittareihin liittyvää laajaa problematiikkaa on kehittämistyössä vain 
sivuttu. Hyvinvoinnin mittareistakin voisi kysyä kuinka moni niistä 
”koettua pahoinvointia”? Ja edelleen johtaako ”koetun pahoinvoinnin” 
poisto hyvinvoinnin kasvuun. Ainakin hallintotieteissä opetetaan jo 
perusopinnoissa että työhyvinvoinnissa tyytymättömyyttä aiheutta-
vien tekijöiden poistaminen ei johda automaattisesti työtyytyväisyyden 
kasvuun, koska työtyytyväisyyttä ja –tyytymättömyyttä aiheuttavat 
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eri tekijät. (ns. Herzbergin kaksifaktoriteoria) Miten lienee alueellisen 
hyvinvoinnin kanssa?

Toinen merkittävä ongelma-alue liittyy kuntaorganisaation johtami-
seen. Hyvinvoinnin johtamisen kehittäjät ovat tukeutuneet rationaaliseen 
päätöksenteon teoriaan, vaikka kuntakentässä todellisuus näyttäytyy 
toisella tavalla. Kompleksisissa, moniarvoisissa organisaatioissa päätök-
senteon ongelma on se, että se pikemminkin epäonnistuu kuin onnistuu. 
Tai ainakin näin voi tulkita James Marschin (1978) klassista monitul-
kintaisuuden käsitettä kunnalliseen päätöksentekotilanteeseen sovittaen 
(Jalonen 2007). Tukeutuminen päätöksenteon teoriaan laaja-alaisemmin 
olisi ehkä tuottanut moniarvoisempia päätöksenteon apuvälineitä, ehkä 
jopa simulaatiomalleja kuntapäättäjien iloksi. 

Ja ehkä viimeisenä kokonaisuutena voisi tuoda esiin terveyden edis-
täjien kehittäjien taipumus tarkastella johtamista pääsääntöisesti terve-
ystieteellisestä tiedeorientaatiosta käsin. Terveystieteellisesti orientoitunut 
tutkija lähestyy esimerkiksi terveyden vaikuttavuuden dataa terveydelli-
senä kysymyksenä. Hallintotieteellisesti orientoitunut kehittäjä saattaa 
tarkastella samaa ongelmaa vaikkapa sosioteknologian viitekehyksestä 
käsin. Voisiko esimerkiksi ammattihenkilöstön ja tietojärjestelmien suhde 
vinouttaa vaikuttavuutta kuvaavia tunnuslukuja? Vaikka molemmille 
lähestymistavoille on perustelunsa, niin terveyden edistämisen johtaminen 
on ollut nykymuodossaan pikemminkin terveyspolitiikan johtamista kuin 
hyvinvointijohtamista. 

Johtamisella ja sen kehittämisellä on kuitenkin kiistaton yhteys työn 
ja palvelujen tuottavuuden kehitykseen (esim. Lumijärvi 2008). Tervey-
den edistämisen johtamisen kehittämisestä pitäisi siis olla myös näyttöjä. 
Kuten jo mainittiin, Jyväskylän ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terve-
ysala osallistui kansalliseen TEJO hankkeeseen alueellisena kehittäjänä. 
Kehittämiskumppanina toimi tällöin Muuramen kunta. Yhteiskehitystyön 
pääpaino asettui valmennuksen, konsultoinnin sekä osaamisen jakamisen 
eri osa-alueille. Perinteisempää lähestymistapaa edustivat erilaiset luot-
tamusmiehille ja viranhaltijoille suunnatut räätälöidyt hyvinvointijoh-
tamista ja hallinnon alan rajat ylittävää päätöksentekoa tukevat koulu-
tukset ja valmennukset. JAMKin henkilöstö toimi hankkeen eri vaiheissa 
moninaisissa rooleissa: ohjaajina, valmentajina, tutkijoina, koordinoijina 
ja dokumentoijina, verkoston kutojina sekä välittäjinä

Lähes vuosikymmenen mittaisen yhteiskehittämisen tuloksena Muu-
ramen kunnassa otettiin aktiiviseen käyttöön - tai sovellettiin käytäntöön 
- kaikkia hyvinvointijohtamisen perustyökaluja: hyvinvointistrategia, 
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hyvinvointikertomus, TVA, hyvinvointi-indikaattorit sekä hyvinvointi-
tilinpito ja Terveyden edistämisen -laatusuositukset. 

Kehittämishankkeen päätyttyä tuloksia arviointiin erillisessä arviointi-
tutkimuksessa, joka oli samalla ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon 
opinnäytetyö. (Torppala, Vuorinen 2011) Arviointitutkimus perustui 14 
muuramelaisen luottamus- ja virkamiehen haastatteluun. 

Kokonaisuudessaan TEJO -hanke nähtiin tutkimuksessa kunnan 
hallintoa hyödyntäneeksi kehittämistyöksi. Ylipäätänsä terveyden ja 
hyvinvoinnin seuranta oli parantunut hankkeen aikana ja hyvinvoinnin 
mittareita oli kehitetty. Terveyden edistämisen työkalut olivat tulleet tu-
tuiksi kuntapäättäjille. Loppupäätelmänä oli että terveyden edistämistyö-
hön liittyvä tietoisuus, keskustelu ja ymmärrys oli kasvanut kehittämisen 
myötä merkittävästi, samalla kuin poikkihallinnollinen yhteistyö oli li-
sääntynyt. Taulukossa 2 esitetään kootusti eri intressiryhmien näkemys 
TEJO -hankkeen vaikutuksista Muuramen kunnassa.

Kuten Muuramen esimerkki osoittaa, terveyden edistämisen johta-
minen ja siihen kiinnittyvä kehitystyö on myös tuottanut tavoiteltuja 
tuloksia.  Toisaalta yhteiskehittäminen kesti lähes vuosikymmenen, joten 
yksinomaan resurssien näkökulmasta vastaava toimintamalli ei tule ky-
seeseen kuin aivan poikkeustapauksissa. 

normatiivinen  hyvinvointijohtaminen

Millaiseen yhteiskuntamalliin sovitamme normatiivista hyvinvointijohta-
mista? Muodostumassa olevaa hyvinvointiyhteiskuntaideologiaa voidaan 
tarkastella eri lähtökohdista, mutta valtakunnan tasolla se voidaan nähdä 
yrityksenä yhdistää perinteinen hyvinvointivaltioajattelu ja taloudellinen 
liberalismi. Perusideana näyttää olevan nykyisen hyvinvointivaltion ohen-
taminen siten, että tilaa jäisi nykyistä enemmän niin yritystoiminnalle 
kuin kansalaisten omaehtoiselle vastuulle omasta hyvinvoinnistaan. 

Mitä sitten tarvitaan sellaisen kehityksen käynnistämiseksi tai yl-
läpitämiseksi, joka huomioisi tulevaisuuden eri komponentit? Kyse on 
ennen kaikkea kompleksisen kokonaisuuden hallinnasta, jossa resurssit 
ovat yksi tekijä, mutta jonka muita vähintään yhtä keskeisiä osia ovat 
osaaminen, kyky innovatiiviseen ja kokonaisvaltaiseen ajatteluun komp-
leksisessa päätöksenteossa sekä yhteinen tahtotila. Yksittäisen kunnan 
menestys ja kyky vastata tulevaisuuden hyvinvointihaasteisiin on kiinni 
monesta eri tekijästä, myös johtamisesta, yhdessä tekemisestä ja näin 
syntyvästä asenteesta. Johtamista ja johtamisosaamista uudistamalla 
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taulukko 2. eri toimijaryhmien arviointeja teJo hankeen vaikutuksista ja kehittä-
mistarpeista. (torppala, vuorinen 2011)

kunnan 
johtoryhmä ja 
kunnanjohtaja

kunnanvaltuuston 
ja -hallituksen 
puheenjohtajat

lautakuntien 
puheenjohtajat

terveyden edistämisen ta-
voitteet osana kuntastra-
tegiaa

J+t+(k) J+t+(k) J+t+(k)

terveyden 
edistämisen seuranta

J+t+k J+(t)+k (J)+(t)+k

mittarien 
kehittäminen

J+t+k J+(t)+k *+*+*

sitoutuminen J+(t)+k J+(t)+k J+(t)+k

terveyden edistämisen 
merkitys ja tietoisuus on 
kasvanut

J+k J+k J+k

Hyvinvointijohtamisen 
työkalut

J+t+k J+(t)+k J+(t)+k

yhteistyö J+t+k J+(t)+k J+(t)+k

Hallinnolliset rakenteet, 
vastuu ja johtaminen ovat 
selkiytyneet

J+k J+k *+*+*

J = koetaan tärkeäksi terveyden edistämisen johtamisessa
(J) = koetaan jossain määrin tärkeäksi terveyden edistämisen johtamisessa
t = on koettu toimivaksi terveyden edistämisen johtamisessa
(t) = on koettu jossain määrin toimivaksi terveyden edistämisen johtamisessa
k = tarvitsee kehittämistä
(k) = tarvitsee jonkin verran kehittämistä 
* = ei tullut esille haastattelussa

olisi mahdollista tehostaa merkittävästi kuntaorganisaation toimintaa. 
Johtamista on siis kehitettävä – ei itse johtamisen takia, vaan siksi että 
paremman ja tehokkaamman johtamisen avulla on mahdollista tehos-
taa kuntaorganisaation kyvykkyyttä ja osaamiskapasiteettia, millä aivan 
suora yhteys palvelujen tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittämiseen. 
Johtamisen avulla on myös mahdollista kehittää päätöksentekoa, mikä 
mahdollistaa olemassa olevien resurssien aikaisempaa tehokkaamman 
hyödyntämisen. 

Millaisista osista normatiivien hyvinvointijohtaminen voisi raken-
tua? Ainakin alussa pitäisi pystyä nykyistä selvemmin määrittämään 
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hyvinvointijohtamisen kohde ja sisältö. Nimenomaan johtamisen, sillä 
nykyinen ajattelu tukeutuu (terveys)hallinnollisiin lähtökohtiin. Tämä on 
sikäli ymmärrettävää, että sosiaali- ja terveysalan on kyllä erinomaisesti 
hallinnoitu sektori – sen verran päällekkäisiä toimintoja, ohjelmia ja 
toimenpiteitä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen aihepiiristä löytyy. 

Johtaminen perusmerkityksessään tarkoittaa uudistamista ja ke-
hittämistä, joten hyvinvointijohtamisen sisältönä pitää olla vallitsevan 
asiantilan muuttaminen. Mutta mistä lähtökohdista ja millä keinoin? 
Kun hyvinvointijohtamisen pitää olla strategialähtöistä, hallinnon alat 
ylittävää tavoitteellista ja vaikuttavaa toimintaa, niin voiko toimiva malli 
normatiiviselle hyvinvointijohtamiselle kummuta ohjelmajohtamisesta? 
Ohjelmajohtamisen lähtökohtana on poliittisen tahdon toteuttaminen 
mahdollisimman tehokkaasti. Sillä myös pyritään saavuttamaan hyö-
tyjä, joita ei voi saavuttaa johtamalla vain yksittäisiä aloja, sektoreita 
tai toimintoja. (Kuntien ohjelmajohtaminen 2007) Voitaisiinko kunnan 
strategiajohtaminen rakentaa tulevaisuudessa politiikkaohjelmien ja niitä 
täydentävien projektien varaan. Mikä kunta valitsee ensimmäisen hyvin-
vointiohjelman strategisen ohjelmajohtajan? 

Kuntaorganisaatiot ovat ja tulevat olemaan hierarkkisesti järjestäyty-
neitä, joten osa palveluista tuotetaan väistämättä pysyvissä rakenteissa. 
Silti verkostomainen toimintamalli valtaa koko ajan alaa mm. kilpailut-
tamisen seurauksena. Myös hierarkiatasojen vähentäminen sekä asian-
tuntijoiden osaamisen varaan rakentuvien osaamiskeskusten yleistyminen 
lisäävät verkostomaista toimintamallia. Verkostorakenne mallinnetaan  
tehokkuuteen tähtäävinä yhteistyörakenteina, jotka pyrkivät kehittämään 
uudenlaiset toimivat käytänteet päivittäiseen palvelutuotantoon. Sosiaali- 
ja terveysalalla moniammatilliset palvelutiimit ja integroidut palvelu-
järjestelmät ovat tällaisina (tuotanto) verkostoja. Erilaista yhteistyötä 
tehdään verkostorakenteessa monilla rajapinnoilla, kuten esimerkiksi 
hoitoprosessin eri vaiheiden välillä, erilaisten asiantuntijuuksien välillä, 
ammattilaisten ja vapaaehtoisten välillä, yksityisen, julkisen ja kolmannen 
sektorin rajapinnoissa sekä erityisesti palveluntuottajien ja asiakkaan 
välillä. (Verkostojohtamisen opas 2010) Tällaisessa toimintaympäris-
tössä johtaminen perustuu verkostojohtamisen ohella jaetun johtajuuden 
ideaan. Druckerin (1996) ajatus jaetusta johtajuudesta perustuu siihen, 
että eri tehtävissä ja tilanteissa eri ihmiset ovat kokonaisuuden kannalta 
vastuussa siitä, että asiat etenevät ja tulevat tehdyksi. Välittömän valvon-
nan tarve vähenee, mutta johtajan vastuu organisaatioiden ydintehtävien 
kuten talouden seurannan, arvioinnin, koulutuksen osalta, säilyy.  
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Yksilön omaa vastuuta hyvinvoinnistaan tullaan melko varmasti 
kasvattamaan samaan aikaan kun kuntalaisten elinkaaret ja hyvin-
vointitarpeet muuttuvat nykyistä yksilöllisemmiksi ja vaihtelevimmiksi. 
Johtamisen näkökulmasta tämä merkitse monimuotoisuuden johtami-
sen (diversity management) yleistymistä. Yksinkertaisemmillaan tämä 
merkitsee henkilöstön ja asiakaskunnan monimuotoisuuden vaikutus-
ten tiedostamista sekä organisaation käytäntöjen ja menettelytapojen 
sovittamista niin, että haasteisiin ja mahdollisuuksiin voidaan vastata 
tehokkaasti. Monimuotoisuuden johtamisella pyritään maksimoimaan 
monimuotoisuuden edut ja minimoimaan sen haitat. (Menestystä moni-
muotoisuudesta 2012) Tähän kun vielä liitetään empowerment ajattelu 
ja johtamismalli, jossa huomio kiinnitetään asiakkaiden ja henkilöstön 
voimavarojen kehittämiseen ja lisäämiseen, vastuun kasvattamiseen sekä 
itseohjautuvuuteen, niin eiköhän normatiivisen hyvinvointijohtamisen 
elementit ole esitetty.
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Policy, Health and Family learning 
-hankkeen kansallinen päätösseminaari 
16.5.2012
mari Punna & sirPa tuomi (toim.)

Hankkeen kansallinen päätösseminaari pidettiin Jyväskylän ammatti-
korkeakoulussa. Päätösseminaarin pääteemoina olivat sähköinen hy-
vinvointikertomus ja vaikutusten ennakkoarviointi kuntalaisten hyvin-
voinnin edistämisessä. Seminaarissa kuultiin asiantuntijoiden alustukset 
molemmista pääteemoista. Lisäksi pilottikuntien edustajat kertoivat 
kokemuksistaan hankeyhteistyöstä sekä prosessistaan uusien työmene-
telmien käyttöönotosta. Tässä kappaleessa on seminaarin ohjelma sekä 
lyhennelmät seminaarin asiantuntijaesityksistä.

seminaarin ohjelma:

Hyvinvointia kunnassa – työkaluJa ennakointiin, 
arviointiin Ja JoHtamiseen

12.00-12.15  seminaarin avaus.
leena liimatainen, koulutuspäällikkö, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

12.15-13.00 sähköinen hyvinvointikertomus viranhaltijan ja luottamushenkilön käy-
tännön työvälineenä. 
timo renfors, tutkimus- ja kehittämisjohtaja, Pohjois-karjalan kansaterveyden kes-
kus, kanerva-kaste-hanke

13.00-13.20 kokemuksia hyvinvointikertomustyöskentelystä – case Jämsä. 
riitta Hjelt, hyvinvointiasiantuntija, Jämsän kaupunki

13.45-14.30 Parempia päätöksiä ennakkoarvioinnilla. 
tapani kauppinen, projektipäällikkö, terveyden ja hyvinvoinnin laitos

14.30-14.50 vaikutusten arviointi osallistuvan suunnittelun työkaluna – case muurame. 
kari Jaatinen, lehtori, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

14.50-15.30 Hyvinvointijohtamisen kehittäminen – case Hankasalmi. 
matti mäkinen, kunnanjohtaja, Hankasalmen kunta

15.30-15.45 loppusanat – hankkeista pysyviin rakenteisiin. 
mari Punna, lehtori, projektipäällikkö, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
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sähköinen hyvinvointikertomus - 
viranhaltijan ja luottamushenkilön 
käytännön työväline
timo renFors & anttiPekka renFors

sähköinen hyvinvointikertomus pähkinänkuoressa

Hyvinvointikertomus on tiivis, eri hallinnonalojen asiantuntijoiden yh-
dessä laatima katsaus kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen sekä niihin 
vaikuttaviin tekijöihin. Sillä ohjataan kunnan strategista hyvinvointisuun-
nittelua, päätöksentekoa ja seurantaa. Sähköinen hyvinvointikertomus on 
työväline, jolla THL-lain 12 § mukainen hyvinvointikertomus voidaan 
tehdä kansallisesti yhtenäisellä rakenteella, käyttäen yhteisesti sovittuja 
hyvinvointi-indikaattoreja.

Hyvinvointipolitiikka kunnassa on periaatteessa hyvin yksinkertaista 
toimintaa. Tulee vastata kolmeen kysymykseen. 1. Miten asiat ovat? 2. 
Miten niiden tulisi olla? 3. Miten tähän päästään? Työnjakokin on pe-
riaatteessa selvä. Viranhaltijat ja muut ammattilaiset kertovat asioiden 
laidan. Luottamushenkilöt päättävät halutusta tilasta. Yhteistyöllä sovi-
taan toimenpiteistä, joita kuntatyöntekijät yhteistyötahoineen toteuttavat. 

On sanottu, että periaatteessa asiat ovat yksinkertaisia, vaikka ne 
ovatkin vaikeita. Ensimmäinen kampitettava haaste on tieto: Millä tie-
dolla vastataan kysymykseen asioiden tolasta. Kuntien perustehtävä 
on mm. edistää väestön hyvinvointia ja terveyttä. Terveydenhuoltolaki 
velvoittaa seuraamaan hyvinvointia kuntakohtaisilla indikaattoreilla. 
Hyvinvointikertomuksia on kunnissa tehty jo pitkään. Ne ovat raken-
teeltaan ja indikaattoreiltaan poikenneet hyvin paljon toisistaan. Joitakin 
vuosia sitten tutkimme kolmisenkymmentä eri hyvinvointikertomusta ja 
erityisen tarkasti niistä viittä. Viidessä kertomuksessa oli yhteensä 388 eri 
indikaattoria. Niiden joukossa ei yhtään sellaista, joka olisi ollut mukana 
kaikissa viidessä. 

Toinen haaste liittyykin hyvinvointikertomusten ja vastaavien asia-
kirjojen käsitteistöön, rakenteeseen ja muotoon, ja sitä kautta sisällön 
omaksumiseen. Asiakirjat vaihtelivat pituudeltaan paristakymmenestä 
yhdeksäänkymmeneen sivuun. Hyvinvointia, terveyttä ja palveluja ku-
vaavia indikaattoreja saattoi olla yli kaksisataa. 
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Joensuun seudulla alettiin vuonna 2008 yhtenäistää hyvinvointiker-
tomusten (tuolloin puhuttiin hyvinvointiselonteoista) rakennetta ja sisäl-
töjä ja luoda ratkaisu indikaattorien nopeaan hakuun ja päivitykseen. 
Indikaattorityövälineeksi rakennettiin TEHO- väestön terveys- ja hyvin-
vointiosoitin. Joensuun seudun kunnat sopivat yhteisistä indikaattoreista, 
joiden avulla luotiin hyvinvointiselontekoon nopeasti hahmotettava kuva 
kunnan hyvinvoinnista ja palveluista, trendeistä ja tilanteesta suhteessa 
vertailukuntiin. Yhden sivun mittaisessa hyvinvointiselonteossa infor-
maation ilmaisemiseen käytettiin väri- ja nuolisymboleja:

 
 

 

 
 

TEHO on vapaasti ja maksutta kaikkien käytettävissä osoitteessa 
www.indikaattorit.com ja ohjeet osoitteessa www.kansanterveys.info/
kaste/Tyovalinekortti5_TEHOn_ohjeet.pdf

Kansallisen KASTE-ohjelman alettua ryhdyttiin vuodesta 2009 al-
kaen kehittämään Kanerva-KASTE- ja TerPS-hankkeiden yhteistyönä 
hyvinvointiselontekoa kohti sähköistä hyvinvointikertomusta. Tavoit-
teena oli luoda kansallinen työväline kuntien käyttöön. Tiedossa oli, että 
terveydenhuoltolaki tulee sisältämään kunnille velvoitteita, mm: asettaa 
paikallisiin tarpeisiin ja olosuhteisiin perustuvia terveys- ja hyvinvointi-
tavoitteita, määritellä niitä tukevat toimenpiteet, käyttää kuntakohtaisia 
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hyvinvointi- ja terveyssoittimia, seurata terveyttä ja toteutettuja toimenpi-
teitä, raportoida vuosittain terveydestä ja hyvinvoinnista ja tehdä kerran 
valtuustokaudessa laaja hyvinvointikertomus.  

Työvälineen kehittämisessä yhteistyötä tehtiin STM:n, THL:n ja Kun-
taliiton kanssa. Kehittämisen aikana palautetta saatiin sekä pilottikun-
nilta että työvälineen eri versioiden käyttäjiltä. Kansallisella tasolla toimi 
kaksi laaja-alaista työryhmää, joista toinen keskittyi hyvinvointikerto-
muksen rakenteeseen ja sisältöön ja toinen indikaattoreihin.

Työvälineessä on selkeä rakenne ja sen käyttö on helppoa. Työväline 
huomio kunnan vuosisuunnittelun, liittyy olennaisesti kunnan talous- ja 
toimintasuunnitelmaan, vahvistaa poikkihallinnollisuutta ja on käyttä-
jälle maksuton. Hyvinvointikertomuksen tekeminen edellyttää tiettyjä 
rakenteita: poikkihallinnollista hyvinvointiryhmää, joka valmistelee hy-
vinvointikertomuksen valtuuston hyväksyttäväksi, koordinaattorin, joka 
huolehtii prosessin etenemisestä ja työvälineen pääkäyttäjän, joka mm. 
huolehtii käyttäjätunnusten antamisesta hyvinvointikertomusta tekeville.

Työväline käyttää kansallisesti sovittuja indikaattoreja, jotka sisään-
rakennettu TEHO hakee automaattisesti oman kunnan ja valittujen 
vertailukuntien/-aluiden osalta halutuilta vuosilta. Tiedot esitetään em. 
TEHOn esimerkin mukaisesti lukuina ja symboleina näiden lisäksi myös 
graafeina ja taulukoina. Kansallisten indikaattoreiden lisäksi voidaan 
käyttää omia indikaattoreita.

Hyvinvointikertomuksen rakenne ja prosessi on yksinkertaistettuna 
seuraava: valitaan vertailukunnat ja tarkasteluvuodet, hyvinvointiryhmä 
tarkastelee hyvinvointia j palveluja kuvaavaa indikaattoritietoa, tekee siitä 
yhteenvedon, nostaa esille kehittämiskohteet eli tavoitteet ja hallintokun-
nat tekevät toimenpide-ehdotuksensa, joilla tavoitteisiin päästään. Lopuksi 
valtuusto käsittelee hyvinvointikertomuksen ja päättää tavoitteista, toi-
menpiteistä ja resursseista. Kun valtuusto on hyväksynyt hyvinvointiker-
tomuksen, sen on julkinen asiakirja ja siirtyy työvälineen kautta kaikkien 
katsottavaksi. Tällä tavoitellaan vertaiskehittämisestä saatavia hyötyjä. 

Työväline on kansallisessa käytössä. Tätä kirjoitettaessa (18.4.2012) 
siihen on kirjautunut pääkäyttäjinä 232 henkilöä ja käyttäjien yhteis-
määrä on 729, suurimmaksi osaksi yksittäisistä kunnista, mutta myös 
sairaanhoitopiireistä, yhteistoiminta-alueilta jne.

Työvälineeseen voi tutustua demoversiossa tunnuksella demo ja sa-
lasanalla demo osoitteessa www.hyvinvointikertomus.fi Tältä sivulta 
löytyy myös ohjeet kunnille ja muille tahoille hyvinvointikertomuksen 
käyttöönotosta ja käytöstä.



76 Jamk

ennakkoarviointi parantaa päätöksentekoa
taPani kauPPinen

Ennakkoarviointi toimii kuntapäätösten apuna tuottamalla ja jäsentä-
mällä tietoa päätöksen vaikutuksista ennen päätöksentekoa. Päätöksen 
valmistelija tekee ennakkoarvioinnin valmisteltavasta asiasta. Siitä kuva-
taan päätösvaihtoehtoja ja niiden todennäköisiä positiivisia ja negatiivisia 
vaikutuksia kuntalaisten hyvinvoinnille ja terveydelle.

ideana arvioida ennalta

Kuntapäätösten seurantaan ja kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden 
kehittymisen ja palveluiden käytön seurantaan on olemassa erilaisia 
keinoja. Vähemmän tiedetään siitä, millaisia vaikutuksia päätökset ai-
heuttavat. Enää ei välttämättä riitä tieto vain siitä, että päätös yleensä 
toteuttaa kunnan strategisia tavoitteita. Lisäksi on tarkasteltava, onko 
kunnassa jokin väestöryhmä, johon päätökset erityisesti kohdistuvat? 
Tuottavatko lyhyen aikavälin säästöt suuria kustannuksia jatkossa? Ai-
heuttaako osaoptimointi suuren palvelutarpeen toisella hallinnonalalla? 
Miten voi vaikuttavimmin käyttää vähäiset voimavarat hyvinvoinnin ja 
terveyden puolesta?

ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi on 
ennakkoarviointia

Sosiaalisten vaikutusten arviointi ja terveysvaikutusten arviointi on 
saanut rinnalleen useita muita ennakkoarvioinnin lajeja. Näitä ovat 
esimerkiksi sukupuolivaikutusten, lapsivaikutusten tai terveyserovaiku-
tusten arvioinnit. Näiden kaikkien hyvinvointiin ja terveyteen liittyvien 
ennakkoarviointien yhteisenä nimenä on käytetty ihmisiin kohdistuvien 
vaikutusten arviointia.

Kuntapäätöksiin halutaan liittää myös muita ennakkoarvioinnin si-
sältöjä kuten esimerkiksi yritysvaikutusten, työllisyysvaikutusten, kieli-
vaikutusten, ilmastovaikutusten ja organisaatiovaikutusten arviointeja. 
Kun kaikkia eri näkökulmia tarkastellaan yhtä aikaa, voidaan puhua 
ennakkoarvioinnista. Ennen päätöstä arvioidaan ennalta, päätöksen jäl-
keen tapahtuu seurantaa.
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miksi ennakkoarviointia tehdään?

Kesäkuussa 2011 voimaan astunut Terveydenhuoltolaki edellyttää että 
kunnan "on päätöksenteon ja ratkaisujen valmistelussa arvioitava ja 
otettava huomioon tehtävien päätösten ja ratkaisujen vaikutukset väestön 
terveyteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin." Useissa sosiaali  ja terveyden-
huollon ohjelmissa ja strategioissa pyritään samaan, kuten myös Suomen 
kuntaliitto julkaisemassa suosituksessa ja oppaassa ennakkoarvioinnista 
kuntien päätöksenteossa. Jo vanhastaan elinympäristön suunnittelussa 
on ollut käytössä YVA  ja kaavoituksen vaikutusten arviointi.

Päätösten seurausten selvittäminen on osa hyvää valmistelua ja selvil-
läolovelvollisuuden toteuttamista. Erilaisia päätösvaihtoehtoja on pun-
nittu ennenkin. Ennakkoarvioinnin käyttöönotto tekee tästä toiminnasta 
systemaattista ja läpinäkyvää. Valmistelija yhdessä sisältöasiantuntijoiden 
kanssa kokoaa esimerkiksi taulukkoon eri vaihtoehtojen vaikutukset. 
Valmistelija esittää päätösehdotusta ja liittää ennakkoarvioinnin esityk-
sen liitteeksi.

merkitys kuntapäättäjille

Ennakkoarviointi viedään päättäjälle, joka näkee mahdolliset todennä-
köiset vaikutukset ja epävarmuustekijät. Päättäjä voi luottaa, että val-
mistelussa on käsitelty erilaisia ratkaisuja ja punnittu erilaisia vaikutuk-
sia. Päättäjä saa useita päätösvaihtoehtoja ja hän voi omien arvojensa 
mukaan valita niistä mieleisen. Mahdolliset negatiiviset vaikutukset ovat 
tiedossa ja niihin voi varautua ennalta. Luottamus päätöksentekijöihin 
kasvaa.

lue lisää

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin käsikirja. THL. http://info.
stakes.fi/iva/FI/index.htm 

Suositus vaikutusten ennakkoarvioinnista kuntapäätöksenteossa. Kunta-
liitto. http://www.kunnat.net/fi/Kuntaliitto/yleiskirjeet-lausunnot/yleiskir-
jeet/2011/Sivut/y08802011-suositus-kunnallisessa-paatoksenteossa.aspx
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vaikutusten arviointi osallistuvan 
suunnittelun työkaluna – case muurame
kari Jaatinen

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin menetelmiä kannattaa hyö-
dyntää kuntien päätöksenteossa. IVA -prosessit lisäävät osallistumista, 
tuottavat innovaatioita päätösten valmisteluvaiheessa, tukevat työelämän 
laadun kehittämistä ja varmistavat kuntien päätöksenteon oikeellisuutta.

Johdanto

Muuramen kunta oli mukana valtakunnallisessa TEJO -hankkeessa (ter-
veyden edistämisen johtaminen) v. 2003-2009. Hankkeen aikana ja vai-
kutuksesta kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä käytettiin 
ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointia (IVA) seitsemässä eri päätök-
sentekoprosessissa. IVA -menetelmää sovellettiin kevyemmin myös useissa 
muissa valmisteluprosesseissa. Menetelmää sovellettiin sellaisiin valmis-
telu- ja päätösprosesseihin, jotka olivat laajoja, vaikeita ja monialaisia 
ja joissa poliittisille päättäjille voitiin aidosti esitellä vaihtoehtoja, joista 
valita. IVA -prosessilla arvioitiin mm. perusterveydenhuollon järjestämi-
sen vaihtoehtoja, päivähoidon vaihtoehtoisia hallinto- ja johtamismalleja, 
erityisryhmien asumisen strategioita ja päihdetyön päiväkeskustoiminnan 
vaihtoehtoisia malleja.

kasvavan kunnan on osattava katsoa tulevaisuuteen

Kun kunnan väkiluku kasvaa pari prosenttia joka vuosi, on poliittisten 
päättäjien tehtävä jatkuvasti kauas tulevaisuuteen tähtääviä päätöksiä. 
Ennakointi on aina vaikeaa ja suuriakin päätöksiä joudutaan tekemään 
nopealla aikataululla. Siitä huolimatta – tai ehkä juuri sen takia – päätösten 
valmistelulta tulee edellyttää moniäänisyyttä ja vaihtoehtojen tarkastelua. 
Käyttämällä IVA -menetelmää säännöllisesti luodaan uudenlaista keskuste-
lukulttuuria ja osallistumista. Avoin keskustelu ja vaihtoehtojen pohdinta 
synnyttää luottamusta eri alojen viranhaltijoiden välille, viranhaltijoiden ja 
poliittisten päättäjien välille ja myös eri poliittisten ryhmittymien kesken. 
Kasvava luottamus taas lisää valmiutta avoimeen ja läpinäkyvään päätök-
sentekoon myös kuntalaisten ja tiedotusvälineiden suuntaan.
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osallistuminen synnyttää innovaatioita

Työelämän laadun kehittämisen kannalta osallistuminen ja sitä kautta syn-
tyvät innovaatiot nähdään keskeisiksi tekijöiksi (ks. esim. Alasoini 2011). 
Kuntaorganisaatioissa työntekijöiden laajan osallistumisen lisäksi myös 
poliitikkojen osallistumisen nähdään edistävän innovaatiotoimintaa. IVA 
on loistava työkalu innovaatiotyöskentelyyn. Vaaleilla valitut poliitikot 
edustavat kuntalaisia ja kuntalaisten näkemyksiä ja mielipiteitä. IVA -me-
netelmän käyttö lautakunta-, hallitus- ja valtuustotyöskentelyssä laajentaa 
osallistumisen näin kuntapalvelujen todellisiin ja potentiaalisiin käyttäjiin.

Päätöksenteon ennakkovaikutusten arvioinnin varhaisissa kokeiluissa 
1990 -luvulla osallistuminen nähtiin hyvin keskeiseksi asiaksi ja ym-
märrettiin usein laajaksi kuntalaisten ja palvelujen käyttäjien osallistu-
miseksi. Viime vuosina IVA  -menetelmän käyttöä on pyritty tietoisesti 
arkipäiväistämään ja helpottamaan. Esimerkiksi Kuntaliiton tuore opas 
(2011) korostaa, että vaaleilla valitut poliitikot ovat kuntalaisten edusta-
jia. Useimmissa päätöksentekoprosesseissa osallistumiseksi riittääkin se, 
että poliittiset päättäjät ovat mukana prosessissa jo valmisteluvaiheessa. 
Tämän ajatuksen hyväksyminen edesauttaa IVA -menetelmän käytön 
laajenemista merkittävästi.

osallistumisen laajuus on suhteutettava valmisteltavan 
asian merkityksellisyyteen

Muuramen kunnassa toteutetuissa IVA -prosesseissa osallistuminen suh-
teutettiin valmisteltavan asiaan laajuuteen ja merkityksellisyyteen. Laajin 
prosessi liittyi perusterveydenhuollon järjestämisen tapaan (ennen ns. 
Paras -lainsäädäntöä). Koska valmisteluprosessi oli laaja ja vaativa, oli 
myös prosessiin osallistuminen moninaista. Tehtäväksianto saatiin kun-
nanvaltuustolta päivän mittaisen työpajatyöskentelyn kautta. Työpajaan 
osallistui valtuutettujen lisäksi myös joukko virkamiehiä, muita asian-
tuntijoita ja sidosryhmien edustajia. 

Varsinaisessa IVA -prosessissa arviointitietoa tuottivat terveyskeskuk-
sen työntekijät esimiestensä johdolla. Koko prosessia ohjasivat Jyväsky-
län ammattikorkeakoulun ja silloisen STAKESn asiantuntijat. Keskeiset 
poliitikot osallistuivat keskusteluun eri tavoilla valmisteluprosessin eri 
vaiheissa. Kuntalaisille tiedotettiin prosessista kunnan oman tiedotusleh-
den kautta. IVA -menetelmästä järjestettiin koulutuksia sekä työntekijöille 
että luottamushenkilöille.
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Suppeimmillaan osallistuminen saattoi rajoittua joukkoon kunnan 
työntekijöitä, joita valmisteltava päätös koski tai jotka muuten osallistui-
vat valmisteluprosessiin. Kaikki IVA -prosessit olivat laajuudeltaan kui-
tenkin sen kaltaisia, että lopullisen päätöksen asiasta teki joko lautakunta 
tai kunnanvaltuusto. Poliittisille päättäjille asia esiteltiin kaikissa tapauk-
sissa siinä muodossa ja valmistelun siinä vaiheessa, että poliitikoilla oli 
mahdollisuus ottaa kantaa ja esittää omat näkemyksensä ennen lopullisen 
päätösesityksen valmistumista. Usein nämä keskustelut tuottivatkin sel-
keästi uutta tietoa ja uusia ajatuksia vaihtoehtojen vertailuun. Samalla ne 
edesauttoivat ja nopeuttivat lopullista päätöksentekoa, kun päätettävää 
asiaa oli pureskeltu hyvissä ajoin ja riittävän kattavasti etukäteen.

       

arvokeskustelut ja talousnäkökulma

Kuntien päätöksenteossa talousnäkökulma on viime vuosina painottunut 
ylitse muiden. Samaan aikaan on peräänkuulutettu arvokeskustelua. Pää-
tösesitykset perustellaan usein lyhyen tähtäimen taloudellisilla hyödyillä. 
IVA tarjoaa tähän toisen tien. Menetelmä pakottaa sekä valmistelijat että 
päättäjät keskustelemaan arvoista ja tekemään valintoja tietoisempina 
päätösten seurauksista. IVA edesauttaa myös palvelujen ja toiminnan 
laatuun liittyvien näkökulmien saamista keskusteluun. On tärkeää muis-
taa, että aina on olemassa vaihtoehtoja ja että vaihtoehdot ja niiden 
vaikutukset ovat aina keskenään erilaisia.

lähteet

alasoini, tuomo: Hyvinvointia työstä. kuinka työelämää voi kehittää kestävällä 
tavalla? tykes 2011

sundquist, salme, ounasvirta, leena (toim.): vaikutusten ennakkoarviointi kun-
nallisessa päätöksenteossa. kuntaliitto 2011
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Hyvän arjen Hankasalmeksi 
hyvinvointijohtamista kehittämällä
matti mäkinen

Hankasalmella on 14.6.2010 hyväksytty kuntastrategia vuosille 2010 – 
2014. Sen visio ja otsikko on ”Hankasalmi on hyvän arjen kunta”. Emme 
ole pyrkineet omaperäiseen tai ainutlaatuiseen visioon, vaan tavoittee-
namme on olla sen kaltainen kunta, kuin kaikkien kuntien Suomessa 
tulisi olla.

Kyse ei ole tavoitteettomuudesta, vaan päämäärät olemme valinneet 
huolella. Kaksi niistä on kuin suoraan PoHeFa-hankkeen tavoitteista, 
eli 1) Tehokkaasti ja taloudellisesti järjestetyillä palveluilla on turvattu 
kuntalaisten hyvinvointi ja 2) Hankasalmella päätösten vaikutukset kun-
talaisiin ja yrityksiin on arvioitu valmistelussa.  

Strategiamme ohjaa päätöksentekoa ja viranhaltijoita konkreettisesti 
hyvinvointijohtamiseen. Linjaamme siinä esimerkiksi: ”Ihmisvaikutusten 
arviointi on jatkossa mukana kunnan päätöksenteossa” ja  ”Palvelutar-
peet arvioidaan lakien, suositusten, kuntalaisten palautteen ja erilaisten 
vertailutietojen kautta ja mitoitetaan käytettävissä olevien resurssien 
mukaan. Kuitenkaan tinkimättä tavoitteesta turvata kuntalaisille hyvä 
ja turvallinen arki Hankasalmella.”

kohti aitoa vaikutusten arviointia ja 
hyvinvointikertomusta

Vuoden 2011 aikana loimme sitten ulkopuolisen kuntajohtamisen kon-
sultin kanssa uutta johtamisen mallia Hankasalmelle – ”Esimiehen käsi-
kirjaa”. Olemme siinä pohtineet tavoiteasetantaa, mittareita ja työkaluja 
vaikutusten arviointiinkin. PoHeFa-hanke antoi keväällä 2012 mahdolli-
suuden kehittää ja konkretisoida vaikutusten arviointia. Hanke on myös 
laittanut meillä käyntiin hyvinvointistrategian laadinnan ja sähköisen 
hyvinvointikertomuksen luomisen.

Miten käytännössä olemme edenneet? Kevään kuluessa päättäjille 
ja esimiehille arviointia avattiin seminaareissa. PoHeFa selvitti lisäksi 
viranhaltijoiden ja päättäjien näkemyksiä vaikutusten ennakkoarvioin-
tiin kyselyllä. ”Esimiehen käsikirja”-luonnoksen opastamana laadimme 
kattavan arvioinnin vanhusten palvelutalon palvelujen tuottamistavan 
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valintapäätöksen tueksi (yksityinen/kunnan oma toiminta). Kunnanhal-
lituksen kokouksen iltakoulussa PoHeFa-hankkeen johdolla koko tuo 
arviointi laadittiin pienryhmissä kuitenkin uusiksi.

Näin havaitsimme sekä vahvuuksia että puutteita niin käsikirjaamme 
laaditussa arviointityökalussa kuin omissa toimintatavoissamme. Saimme 
uusia ideoita kehittää arviointitapaamme siten, että ensisijaisesti ihmis-
vaikutusten kautta ennakkoarviointi olisi osa arkipäivän johtamistamme 
jatkossa. 

Hyvinvointistrategisia linjauksia olemme valmistelleet johtoryhmässä. 
Olemme valikoineet niitä indikaattoreita sähköisen hyvinvointikertomuk-
sen piiristä, mitkä parhaiten tukisivat kuntastrategiamme eteenpäin vie-
mistä. Emme ole miettineet, mihin indikaattoriin on helpointa kirjoittaa 
tavoite - mistä saadaan selkein mittari selkeine tunnuslukuineen. Enem-
män olemme pohtineet, mitkä indikaattorit ohjaisivat meitä käymään 
strategista keskustelua hyvinvoinnin tilasta Hankasalmella. 

Onkin tärkeää saada kaikki lautakunnat keskustelemaan hyvinvoin-
nin tilasta, kirjaamaan hyvinvointikertomukseen näkyviin, miten vas-
tuualue on voinut tai voisi asioiden tilaan vaikuttaa. Hyvinvointistrate-
giatyön tulee olla kvalitatiivista seurantaa ja pohdintaa kvantitatiivisen 
ylös kirjaamisen ohella.

lopuksi  

PoHeFa-hanke on auttanut toteuttamaan strategiaamme. Hanke on 
myös johdattanut meitä uusien asiantuntijoiden verkostoon. Terveyden 
edistämisen taloudellista arviointia kehittää TEVA-hanke, jolle PoHeFan 
piiristä ehdotettiin Hankasalmen ottamista yhdeksi sen muutamista pi-
lottikunnista. Tätä kirjoitettaessa työskentely yhteistyö TEVA-hankkeen 
kanssa on jo alkanut.

Hankasalmen strateginen päämäärä on aito. PoHeFa-hankkeen tuella 
olemme edenneet hyvinvointijohtamisessamme – edenneet kohti visio-
tamme ”Hyvän arjen kuntaa”.
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Johtopäätöksiä Policy, Health and Family 
learning –hankkeesta
mari Punna

Hankkeessa saavutettuja tuloksia pilottikunnissa voidaan tarkastella 
lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksilla. Saavutetut tulokset näkyvät 
kunnissa tällä hetkellä siten, että vaikutusten ennakkoarviointi –työ-
menetelmä tunnetaan kuntien luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden 
keskuudessa laajemmin kuin hankkeen alussa. Lisäksi luottamushenki-
löiden ja viranhaltijoiden käsitykset menetelmän soveltuvuudesta kun-
tapäätöksentekoon ovat muuttuneet myönteisemmiksi hankkeen aikana. 
Pilottikunnissa sähköisen hyvinvointikertomuksen kokoaminen on edis-
tynyt huomattavasti hankkeen aikana ja se nähdään eri tahoilla soveltu-
van hyvin viranhaltijan ja päätöksentekijän työvälineeksi. Molemmissa 
kunnissa on syntynyt enemmän keskustelua kuntalaisten hyvinvointiin 
vaikuttavista tekijöistä ja miten niitä voidaan huomioida kunnan pää-
töksenteossa ja valmistelussa eri toimialojen työssä.

Nyt saavutetut tulokset mahdollistavat myönteisen kehityksen jat-
kumisen. Tämä edellyttää saavutetun kokemuksen ja hallintorajat ylit-
tävän keskustelun edelleen vahvistamista. Nyt käyttöönotettu sähköinen 
hyvinvointikertomus systematisoi kuntien toiminnan suunnittelua, seu-
rantaa ja arviointia. Tämä mahdollistaa resurssien suuntaamisen niille 
alueille, joilla terveyden edistämistyötä tulee tehostaa. Kunnilla on nyt 
mahdollisuus ottaa vaikutusten ennakkoarviointi –työmenetelmä laa-
jemmin käyttöön ja tuoda näin kuntalaisiin kohdistuvia vaikutuksia 
näkyvämmin esille. 

Edellä kuvatun kehityksen seurauksena kunnissa voidaan nähdä ter-
veyden edistäminen ja ennalta ehkäisevä työ keskeisenä tavoitteena ja 
toimintakäytäntönä koko kunnan toiminnassa. Terveyden edistämiseen 
kohdennetut panokset ja resurssit voidaan tuolloin nähdä kannattavana 
sijoituksena kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Päätösten vaiku-
tuksia ennakkoon arvioimalla ja indikaattoreita seuraamalla kunnassa 
voidaan nähdä sosiokulttuuristen tekijöiden merkitys lasten, nuorten, 
perheiden ja kaikkien kuntalaisten terveyteen ja hyvinvointiin. Indikaatto-
rien seuranta mahdollistaa kuntatasolla väestön ylipainon lisääntymisen 
luotettavamman seurannan sekä voi auttaa löytämään ylipainon lisään-
tymisen taustalla olevia sosiokulttuurisia tekijöitä.  
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PoHeFa –hankkeen aikana pilottikunnissa saavutettujen tulosten taus-
talta löytyi asioita, jotka osaltaan mahdollistivat myönteisen kehityksen 
tapahtumisen. Näitä olivat:

•	 Olemassa olevan terveyden edistämisen osaamisen hyödyntäminen 
kunnan eri toimialoilla ja toimintaympäristöissä. 

•	 Terveyttä edistävien ohjelmien ja suositusten soveltaminen ja hy-
väksi todettujen valmiiden käytäntöjen hyödyntäminen kunnassa. 

•	 Kiinnostus ja motivaatio kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämiseen sekä kunnan johdon että toiminnan tasoilla.

•	 Kuntalaisia koskevia päätöksiä tekevien tahojen pohdinta ja tar-
kastelu terveyden ja hyvinvoinnin merkityksestä. Päätösten taus-
talla olevien asenteiden, arvojen ja kokemuksien tiedostaminen.

PoHeFa –hankkeessa tuotettiin kunnille suositukset terveyden edistä-
misen kehittämiseksi tai terveyden edistämisen hankkeen toteuttamiseksi. 
Suositukset on käännetty kuvioon 1  vapaasti suomeksi sekä soveltaen 
suomalaiseen toimintakulttuuriin.
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taulukko 1. kuntien hyvinvointijohtamiseen ja -rakenteisiin liittyviä kehittämis-
tarpeita PoHeFa -hankkeen mukaan.

1. terveyden edistämiseen liittyvien nykyisten toimintakäytäntöjen, ohjelmien ja 
strategioiden kokoaminen ja niihin perehtyminen.

2. terveyden edistämisen tavoitteiden määrittäminen (mm. kuntalaisten terveys ja 
hyvinvointi, terveyttä edistävät palvelut ja niiden saatavuus).

3. kehittämistyön tai hankkeen tulee pohjautua tutkittuun tietoon kuntalaisten 
terveydestä ja hyvinvoinnista sekä terveyden edistämisen kehittämisestä. 
tiedonkeruu tulee tehdä ennen kehittämistyön tai hankkeen aloittamista.

4. kehittämistyötä tai hanketta tulee arvioida sen alusta alkaen.

5. riittävästä resurssoinnista ja osaamisen varmistamisesta on huolehdittava 
kehittämistyötä suunniteltaessa, toteutettaessa ja sitä arvioitaessa.

6. kehittämistyön tai hankkeen tulee sisältää paikallisia ja alueellisia elementtejä, 
jotka mahdollistavat positiivisia muutoksia väestön hyvinvointiin paikallisella 
tasolla.

7. kehittämistyöhön tai hankkeeseen liittyvät riskitekijät tulee tunnistaa ja niitä 
on syytä ennaltaehkäistä mahdollisuuksien mukaan.

8. kehittämistyössä tai hankkeessa tulee selvittää mahdollisuudet integroida se 
valtakunnalliseen, alueelliseen ja paikalliseen päätöksentekoon.

9. kehittämistyöllä tai hankkeella mahdollisesti saavutettavat positiiviset 
vaikutukset sekä taloudelliset hyödyt ja säästöt tulee selvittää ennakkoon.

10. kehittämistyöllä tai hankkeella tavoiteltavia tuloksia on arvioitava ennakkoon 
realistisesti suhteessa toimintakäytöntöihin, resursseihin ja aikatauluihin.

lähteet

PoHeFa Project newsletter 2012 issue 05.  http://www.e-pages.dk/southdenmark/55/
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Hyvinvointia ja terveyttä kunnassa – näkökulmia 
ennakointiin, arviointiin ja johtamiseen – julkai-
sussa kuvataan EU:n rahoittaman kansainvälisen 
Policy, Health and Family Learning -hankkeen 
toteutusta Hankasalmella ja Jämsässä.

Terveyden edistäminen on kunnassa hallin-
nonrajat ylittävää toimintaa kuntalaisten hyväksi. 
Lainsäädännön muutokset vahvistavat ennalta eh-
käisevän työn kehittämistä muun muassa päätös-
ten vaikutusten ennakkoarviointi -työmenetelmän 
ja kuntien hyvinvointikertomusten käyttöönoton 
myötä. Pilottikunnissa terveyden edistämistä oli 
toteutettu ja kehitetty toiminnan tasoilla, mutta 
hallinnon tasolla päätöksenteossa ja seurannas-
sa kuntalaisten terveyden edistäminen oli jäänyt 
näkymättömäksi. Vaikutusten ennakkoarviointi 
ja hyvinvointikertomus mahdollistavat tervey-
den edistämisen ja ennalta ehkäisevän toiminnan 
näkyväksi tulemisen. Lisäksi ne systematisoivat 
kuntien päätöksenteon perusteluja ja kuntalaisten 
hyvinvointiin liittyvän seurantatiedon keruuta ja 
arviointia.

Julkaisu on tarkoitettu kuntien luottamushen-
kilöille ja viranhaltijoille sekä jokaiselle hyvin-
voinnin ja terveyden edistämisestä kiinnostuneelle. 
Julkaisun tarkoitus on innostaa toiminnan kehit-
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ja viranhaltijoita eri tasoilla.
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