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Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuolto osana tulevaisuuden maakuntaa -hankkeen 
yhteydessä on tullut esille tarve selvittää kuntien roolia terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä 
sekä kuntien tahtotilaa hyvinvointityön toteuttamiseen viime vuosina valmistellun maakunta- ja 
sote -uudistuksen suunnitellun ja mahdollisen voimaantulon jälkeen. Uudistuksen tarkoituksena 
on ollut uusien maakuntien perustaminen, sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenteen uudistami-
nen, sekä palveluiden, rahoituksen ja uusien tehtävien siirtäminen maakunnille. Kunnille jäisi 
edelleen tehtäväksi terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Lapset ja lapsiperheet ovat jatkossa-
kin edelleen kuntien asukkaita, joten toimivien palveluiden ja palveluverkon järjestäminen uudis-
tuksen jälkeen lapsiperheiden parissa työskenteleville toimijoille vaatisi yhteistyötä kuntien ja 
maakuntien kesken.  

Työmme toimii osana maakunnallisen hyvinvointikertomuksen valmistelua. Toteutimme tutkimuk-
sen haastattelemalla Oulun ja Raahen alueellisen seutukuntayhtymän hyvinvointiryhmiä. Lisäksi 
teimme yhteistyötä Lapsirikas- hankkeen kanssa ja hyödynsimme muiden toimijoiden tekemiä 
tutkimuksia aiheesta. Tavoitteena oli selvittää kuntien roolia ja valmiuksia terveyden ja hyvinvoin-
nin edistäjänä maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun ja toteutuksen aikana sekä ajatuksia 
kunnan roolista mahdollisesti tulevan uudistuksen jälkeen, sekä luoda jatkokehittämisehdotuksia 
toimivan palveluverkon kehittämiseksi lapsille ja lapsiperheille. 

Kunnissa oltiin pääosin tyytyväisiä hyvinvointiryhmän toimintaan sekä hyvinvointityöhön, eikä 
ryhmien toiminnalle nähty tarvetta muutoksiin maakunta- ja sote-uudistuksen myötä. Kuntien 
valmiudet terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen uudistuksen jälkeen koettiin siis hyvinä haasta-
teltavien mielestä. Eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja toimintamalleja haluttaisiin tiivistää, jotta 
toimijat voisivat paremmin keskittyä yhteisen tavoitteen asetteluun ja edistämiseen. Maakunta- ja 
sote-uudistuksen tuomia muutoksia ei voida tarkalleen ennakoida, koska uudistuksen sisältö ei 
ole tarkalleen tiedossa. Lasten ja lapsiperheiden palveluiden suhteen kehittämistyö on käynnissä. 
8.3.2019 maakunta- ja sote-uudistuksen toimeenpanon valmistelu lopetettiin. Eduskuntavaalien 
kevään 2019 jälkeen valittu hallitus päättää uudistuksen jatkosta. 

_____________________________________________________________________________ 

Asiasanat: Maakunta- ja sote-uudistus, terveyden- ja hyvinvoinnin edistäminen, hyvinvointityö, 
lasten ja lapsiperheiden palvelut  
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In lieau with the PoPSTer-project (Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuolto osana tule-
vaisuuden maakuntaa) mapping the social and welfare services in the future region of Northern 
Ostrobothnia, a need arose to clarify the role of municipalities in the promotion of healthcare and 
welfare as well as the determination of municipalities to execute welfare work after the planning 
and possible implementation of the social welfare and healthcare and regional reforms that have 
been under preparation in recent years. The aim of the reforms has been to establish new re-
gional authorities, renew the structure of health and social services, and to allocate the services, 
financing and new duties to the regional authorities. Promoting health and welfare would still re-
main a duty of the municipalities. Children and their families will remain inhabitants of municipali-
ties, which is why organizing functioning services and service networks for those working with 
families with children would require co-operation between municipalities and regions after the 
reform. 

Our thesis is a part of preparing a regional welfare report. The research was carried out by inter-
viewing the welfare teams in the regional joint municipal authority of wellbeing of Oulu and Raa-
he. In addition, we co-operated with the Lapsirikas-project and referred to other research on the 
topic carried out by other parties. The aim was to clarify the role and capacities of municipalities 
as promoters of healthcare and social welfare during the preparation and implementation of the 
regional and social welfare and heathcare reform as well as to gather their thoughts about the 
municipality’s role after the possible reform. We also aimed to create suggestions to further de-
velop a functioning network of services for children and families with children. 

The municipalities were mostly satisfied with the functioning of the welfare team and welfare 
work, and thus no need for changes with regards to the regional and healthcare and social wel-
fare reforms was expressed. The municipalities’ capacities in promoting welfare after the reform 
were assessed as good by the interviewees. However, in order for different involved parties to 
better focus on setting and promoting mutual goals, there was a wish to tighten co-operation be-
tween different involved parties as well as models of operation. 

The changes brought by the regional and healthcare and social welfare reform cannot be esti-
mated in detail as the specific contents of the reform remain unknown. Development of services 
for children and families with children is ongoing. The preparation to implement the regional and 
healthcare and social welfare reform was discontinued 8 March 2019. The future of the reform will 
be decided by the government determined by the parliamentary elections of spring 2019. 
_____________________________________________________________________________ 
Key words: regional reform, healthcare and social welfare reform, promoting health and welfare, 
welfare work, services for children and families with children 
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1 JOHDANTO 

Suomi elää ainutlaatuista aikaa sosiaali- ja terveyspalveluiden alueella. Maakunta- ja sote-

uudistusta on suunniteltu ja kehitetty pitkään. Uudistuksen tarkoituksena oli perustaa uudet maa-

kunnat, uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenne, rahoitus ja palvelut ja siirtää maakunnil-

le uusia tehtäviä (Maakunta- ja sote-uudistuksen yleisesittely, 2019). Voimaan tuleva sosiaali- ja 

terveyspalveluiden uudistus siirtäisi sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuun kunnilta 

maakunnille näillä näkymin 1.1.2021. Tällöin kunnille jäisi tehtäväksi terveyden ja hyvinvoinnin 

edistäminen Terveydenhuoltolakiin perustuen.  8.3.2019 Suomen hallitus on lopettanut maakun-

ta- ja sote-uudistuksen käsittelemisen tämän hallintokauden aikana. Maakunta- ja sote-

uudistuksen käsittely siirtyy uudelle hallitukselle kevään 2019 vaalien jälkeen. Myös uudistukseen 

liittyvien lakien valmistelu on keskeytetty. (Maakunta- ja sote-uudistus 2019) 

Ennaltaehkäisevän työn avulla pystytään puuttumaan ihmisten terveydentilaa uhkaaviin seikkoi-

hin aikaisessa vaiheessa ja pienentämään sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden kuluja. Tehok-

kaalla terveyden ja hyvinvoinnin edistämisellä voidaan myös vähentää esimerkiksi ihmisten sai-

rauksista johtuvia kuluja. Nykyisen hankalan taloustilanteen vuoksi julkisten menojen pienentämi-

seen tähtääminen on tärkeää, kun tulevaisuudessa julkisten menojen oletetaan kasvavan enti-

sestään muun muassa väestön ikääntymisen vuoksi.  

Opinnäytetyömme aiheena on tutkia kuntien roolia ja valmiuksia terveyden ja hyvinvoinnin edistä-

jänä maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun ja toteutuksen aikana. Selvitämme kuntien tahto-

tilaa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toteuttamiseen sekä ajatuksia kunnan roolista tulevan 

uudistuksen jälkeen. Tarkoituksena on kartoittaa sitä, onko kuntien toimintaan tulossa muutoksia 

maakunta- ja sote-uudistuksen jälkeen. Opinnäytetyömme liittyy Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja 

terveydenhuolto osana tulevaisuuden maakuntaa -hankkeeseen. Työmme ohjaajana toimivat Kari 

Virolainen ja Mika Paldanius Oulun ammattikorkeakoulusta, sekä asiantuntijaohjaajina toimivat 

Ilpo Tapaninen (vs. suunnittelujohtaja, Pohjois-Pohjanmaan liitto) ja Sanna Salmela (suunnitteli-

ja/projektipäällikkö, PoPSTer -hanke ja PPSHP) yhdessä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvoinnin yh-

teistyöryhmän (HYR) kanssa. 

PoPSTer -hankkeen yhteydessä on tullut esille tarve selvittää kuntien roolia terveyden ja hyvin-

voinnin edistämisessä sekä kuntien tahtotilaa hyvinvointityön toteuttamiseen. Työmme on osa 

maakunnallisen hyvinvointikertomuksen valmistelua. Työssämme mahdollisesti esille tulevat ke-
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hittämisehdotukset voidaan huomioida uusien palvelurakenteiden suunnitteluprosesseissa, jotta 

uudistus sujuisi mahdollisimman mutkattomasti.  

Lähetimme muutamaan Pohjois-Pohjanmaan kuntaan tiedustelun, olisiko heillä kiinnostusta läh-

teä mukaan opinnäytetyöprojektiimme. Kunnista mukaan lähtivät Oulu ja Raahen alueellinen 

seutukuntayhtymä (RAS). Lähdimme syventymään tutkittuun tietoon ja ajankohtaiseen aineistoon 

maakunta- ja sote-uudistusta koskien.  Aineistoa hankimme myös muiden toimijoiden tekemien 

kyselyiden pohjalta, jotka ovat suunnattuja Pohjois-Pohjanmaan kuntien hyvinvointiryhmien jäse-

nille. Kyselyiden vastausten pohjalta teimme ryhmähaastattelut Oulun ja RAS:n hyvinvointiryhmi-

en jäsenille. Haastatteluissa kysyimme myös hyvinvointiryhmien tarpeita liittyen kehittämistehtä-

väämme. Halusimme tehdä kehittämisosion, joka palvelee mahdollisimman hyvin molempia kun-

tia. Oulussa nousi esille ajatus lasten ja lapsiperheiden palveluihin liittyvästä kehittämistehtävästä 

ja kuulimme Lapsirikas – Lapsirikkaiden perheiden toimiva arki -hankkeesta. Varhaiskasvatus ja 

opetustoimi jäävät kuntien tehtäväksi maakunta- ja sote–uudistuksen jälkeen, ja muun muassa 

sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakuntien järjestämisvastuulle. Lapset ja lapsiperheet jäävät 

edelleen kuntien asukkaiksi, joten jatkossa toimivien palveluiden ja palveluverkon järjestäminen 

lapsiperheille vaatii yhteistyötä kuntien ja maakuntien kesken. Lapsirikas hanke on toteuttanut 

kyselyjä lapsiperheille ja lapsiperheiden parissa työskenteleville ammattilaisille Oulun ja RAS:n 

alueelle, joten myös siksi lapsiperheisiin liittyvä aihe sopi kumpaankin projektissamme mukana 

olevaan kuntaan ja kuntayhtymään. 

Lapsirikas- hankkeen osalta olimme yhteydessä Anne-Mari Takkulaan ja Saana Savelaan. Heiltä 

saimme materiaalia lapsille ja lapsiperheille tehdystä Webropol -kyselystä sekä lapsiperheiden 

parissa toimiville ammattilaisille tehdystä Webropol -kyselystä. Kummankin kyselyn vastauksista 

kävi ilmi, että eri toimijoiden välisessä yhteistyössä sekä tiedonkulussa olisi parannettavaa. Myös 

tietoa saatavilla olevista palveluista koettiin hankalana löytää. Näiden seikkojen lisäksi palvelui-

den ajateltiin olevan eriarvoisia eri asuinalueilla ja matalan kynnyksen palveluita kaivattiin lisää. 

Näiden seikkojen pohjalta lähdimme pohtimaan jatkokehittämisehdotuksia toimivan palveluverkon 

kehittämiseksi lapsille ja lapsiperheille maakunta- ja sote- uudistuksen jälkeistä aikaa ajatellen.  

  



   

9 

2 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITTEET 

Tavoitteilla kuvataan sellaisia muutoksia, joihin pyritään nykytilanteeseen verrattuna (Silfverberg 

2007, 40). Tavoitteenamme on tehdä kattava kirjallinen esiselvitystyö tulevaan maakuntien hyvin-

vointikertomukseen yhteistyössä maakunnan hyvinvointivastaavien kanssa. Kyselyn ja haastatte-

luiden sisältö on suunniteltu yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa, jotka tulevaisuudessa valmis-

tavat maakuntien hyvinvointikertomuksen. Kirjallisen työn tavoite on selvittää, mitkä ovat valitse-

miemme kuntien kapasiteetit edistää terveyttä ja hyvinvointia mahdollisesti voimaan tulevassa 

uudessa maakunta- ja sote -mallissa. Lisäksi selvitämme kuntien tahtotilaa terveyden ja hyvin-

voinnin edistämiseen. Tuleva maakunta- ja sote-uudistus on kaikille uusi, joten laadullinen tavoite 

on luoda yhteistyön henkeä sisälle maakuntaan ja helpottaa palveluiden suunnittelua uudistuk-

seen liittyen. 

Kehitystavoite on pitkän aikavälin tavoite, johon hankkeella pyritään. Siihen vaikuttavat usein 

myös itse projektin lisäksi muutkin tekijät. Välittömillä tavoitteilla kuvataan hankkeen konkreettista 

lopputulosta. Jokaiselle tavoitteelle määritellään lisäksi määrälliset ja laadulliset mittarit, joiden 

avulla voidaan ohjata hankkeen työsuunnittelua ja projektin seurantaa. (Silfverberg 2007, 40) 

Kehitystavoitteena on kunnallisen hyvinvointikertomuksen kautta vaikuttaa kuntien terveyden ja 

hyvinvoinnin edistämisen tahtotilaan positiivisesti. Lisäksi teemme edelleen tutkimustulostemme 

perusteella kehittämistehtävän kunnille yhteisesti. Kehittämistehtävän tarkoituksena on helpottaa 

ja parantaa hyvinvointityön toteuttamista kunnissa ja maakunnassa. Kehittämisen kohteena on 

lasten ja lapsiperheiden toimiva palveluverkko maakunta- ja sote- uudistuksen jälkeen. Suurin 

osa lapsiperheiden palveluista siirtyy näillä näkymin maakuntien tehtäväksi, mutta esimerkiksi 

varhaiskasvatus ja opetustoimi jäävät kuntien vastuulle jatkossakin. Lapset ja lapsiperheet pysy-

vät edelleen kuntien asukkaina. 

Toteutamme tutkimuksen tekemällä haastattelut Oulun ja RAS:n hyvinvointityöryhmille. Kuntiin on 

tehty PoPSterin toimesta kysely hyvinvointiryhmien jäsenille keväällä 2017. Haastattelumme pe-

rustuvat tämän kyselyn kuntakohtaisiin tuloksiin. Näin pyrimme varmistamaan sen, että emme 

kysy asioita, joita on jo ollut edellisessä kuntiin tehdyssä kyselyssä. Haastatteluista saadaan poh-

jaa kehittämisosiolle, jonka sisältö suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä kuntien edustajien kans-

sa. Tulevaisuuden maakunnan yhtenä tehtävänä on tukea kuntien hyvinvointityötä. Toimiva yhte-

ys maakunnan ja kuntien poikkitoiminnallisen hyvinvointityön välillä on siis varmistettava myös 
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Pohjois-Pohjanmaalla. Siksi opinnäytetyömme on kytketty osaksi Pohjois-Pohjanmaan maakunta- 

ja sote-uudistusta, ja siinä tehdään yhteistyötä uudistusta valmistelevien tahojen kanssa.  

2.1 Tutkimuskysymykset 

Tutkimuksessamme olemme laatineet kaksi pääkysymystä ja niille alakysymykset. Kysymykset 

on laadittu yhdessä Ilpo Tapanisen ja Sanna Salmelan kanssa, ja niitä on ideoitu yhdessä myös 

Hyvinvoinnin yhteistyöryhmän kanssa (HYR) heidän kokouksessaan. Olemme ottaneet ideat 

huomioon lopullisissa kysymyksissä, jotta voisimme työllämme vastata mahdollisimman hyvin 

ohjausryhmän tarpeisiin. Tutkimuskysymykset on esitetty taulukossa 1.  

 

1. Pääkysymys  

  

Mitä on terveyden ja hyvinvoinnin edistämi-
nen kunnan sisällä?  

Alakysymykset  

-Miten hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyö kun-
nassa ymmärretään?  

-Miten terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyö tarkas-
telun alla olevassa kunnassa muuttuu rakenneuudis-
tuksen jälkeen? Mitä ovat konkreettiset suunnitelmat 
ja toteutus?  

  

2. Pääkysymys  

  

Miten sote-uudistuksen tuomiin muutoksiin 
kunnan roolissa ollaan varauduttu?  

Alakysymykset  

-Mikä valmius kunnassa on toteuttaa terveyden ja 
hyvinvoinnin edistämistä?  

-Miten muutosten tuomat roolit esitetään kunnassa?  

-Miten tärkeiksi terveyden- ja hyvinvoinnin teemat 
koetaan kunnassa?  

-Miten uuteen rooliin ollaan varauduttu?  

-Miten strategiat tuodaan toimiviksi käytännöiksi?  

-Kenelle kuuluu vastuu hyte-asioissa?  

Taulukko 1. Tutkimuksen pääkysymykset ja alakysymykset  
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Ensimmäinen pääkysymys on ”Mitä on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kunnan sisällä?”. 

Tällä pyrimme saamaan vastauksen siihen, mitä hyvinvointityö on käytännössä kunnan sisällä 

nyt, ja mitä tulevaisuudessa sote -uudistuksen voimaantulon jälkeen. Alakysymyksillä kartoitetaan 

myös hyvinvointiryhmän jäsenten omaa käsitystä siitä, mitä hyvinvointityö on ja miten toiminnot 

muuttuvat uudistuksen jälkeen. 

Toinen pääkysymys on ”Miten sote- uudistuksen tuomiin muutoksiin kunnan roolissa ollaan va-

rauduttu?”. Sen avulla pyritään hankkimaan tietoa siitä, miten kunnat ovat varautuneet uuteen 

rooliinsa terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä. Käytämme vastauksissa myös otsikointia Hyvin-

vointiryhmän ulkoinen yhteistyö. Alakysymyksillä kartoitetaan käytännön toimia hyvinvointityön 

suhteen, joita kunnissa on suunniteltu maakunta- ja sote-uudistukseen liittyen. Lisäksi niillä selvi-

tetään yleistä tahtotilaa ja henkeä hyvinvointityöhön ja kunnan uuteen rooliin. 
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3 KUNNAT MUUTOKSEN KESKELLÄ 

3.1 Sote-uudistus ja tulevaisuuden kunta 

Sote -uudistuksella tarkoitetaan sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenneuudistusta. Uudistuksen 

myötä Suomeen tulisi 18 uutta ja itsehallinnollista maakuntaa, jotka huolehtisivat alueensa sosi-

aali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä. Suomessa olisi uudistuksen jälkeen kolme julkisen 

hallinnon tasoa, joita ovat valtio, maakunta ja kunta. Samalla sosiaali- ja terveyspalveluiden ra-

kenne uudistettaisiin. Sote- uudistusta on esitelty laajemmin myöhemmin tässä tietoperustassa. 

(Valtioneuvosto 2017a)  

Tulevaisuuden kunta nähdään kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä, joka suunnitte-

lee, toteuttaa ja ylläpitää terveyttävä edistäviä, ylläpitäviä ja parantavia toimintoja ja suunnitelmia. 

Uusi kuntalaki hyväksyttiin vuonna 2015. Merkittävää osaa laeista alettiin soveltaa 1.6.2017 alka-

en, jolloin uusi kuntavaalikausi alkoi. Uuden kuntalain tarkoituksena on ottaa paremmin huomioon 

kuntien muuttuva toimintaympäristö ja uudet kuntahallinnon rakenteista aiheutuvat toimintatar-

peet. (Harjula 2015)   

Hyvinvointikertomus tehdään kunnassa tai maakunnassa hyvinvointipolitiikan suunnittelun, 

arvioinnin ja raportoinnin työvälineeksi. Hyvinvointikertomuksessa käydään kattavasti, mutta tii-

viisti läpi kunnan toteuttama hyvinvointipolitiikka, tilastot väestön terveydestä ja hyvinvoinnista, 

muutokset terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä, palvelujärjestelmien toimivuus ja 

ennalta ehkäisevän työn kustannukset ja todennäköiset vaikutukset. (Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitos, Kunnan hyvinvointikertomus 2018)  

Alueellisen hyvinvointikertomuksen tekeminen on yksi maakunnan tehtävistä. Alueellinen 

hyvinvointikertomus tehdään yhteistyössä kunnan kanssa. Alueellinen hyvinvointikertomus on 

maakunnan terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen suunniteltu työkalu. Samalla alueellinen hy-

vinvointikertomus toimii yhteistyövälineenä maakuntien ja kuntien välillä. Hyvinvointikertomukses-

sa on hyvä huomioida kuntien voimavarat ja huolet, ottaa huomioon erilaiset kunnat (esimerkiksi 

väestöryhmittäiset eroavaisuudet), laittaa tavoitteita ja antaa resursseja alueellisille monitoimijai-

sille toimijoille ja olla yhdyskanavana valtionhallintoon. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Alueel-

linen hyvinvointikertomus 2017).  
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3.2 Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 

Terveydenhuoltolain 2015,12§ mukaan kunnan on nimettävä terveyden ja hyvinvoinnin edistämi-

sen vastuutahot, ja eri toimialojen on tehtävä yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. 

Suomalaisissa kunnissa on ollut periaatteena, että hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen otetaan 

huomioon kaikessa politiikassa. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että hyvinvoinnin ja terveyden 

edistäminen ja sen näkökulmat otetaan huomioon jokaisella toimialalla. (Väestön hyvinvoinnin ja 

terveyden edistäminen kunnassa 2011, 10) Asukkaiden terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavia 

tekijöitä on seurattava väestöryhmittäin. Kunnan hyvinvoinnista ja terveyden edistämisestä vas-

tuussa olevat tahot ovat velvollisia raportoimaan tuloksistaan ja huomioistaan, jotta ne voidaan 

ottaa huomioon lautakunnissa ja valtuustossa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2017b)  

Kunnan strategisessa suunnittelussa on paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin nähden asetettava 

terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet ja määriteltävä niitä tukevat toimenpiteet. Näiden 

perustana on käytettävä kuntakohtaisia hyvinvointi- ja terveysosoittimia. (Kokkonen 2016, 12)   

Talouden kestävyyttä voidaan turvata väestön hyvällä terveydellä. Se on myös kestävän kehityk-

sen tavoitteena. Voimavaroja on suunnattava tehokkaammin terveyden edistämiseen, jota on 

tuettava sekä informaatio- että normiohjauksella. (Melkas 2010, 53) Terveyden edistämisen teho-

kas toteuttaminen organisaation sisällä vaatii sen johtamista kokonaisuutena. Haasteita ja toimin-

taa sekä keskeisiä käsitteitä on tulkittava yhteisesti, ja selkeän palautejärjestelmän avulla voidaan 

hallita toiminnoista ja niiden muutoksista aiheutuvaa informaatiotulvaa. Tämän mahdollistavat eri 

hallinnonalat, ongelmateemat ja ammattikunnan yhdistävä yhteinen viitekehys. (Ståhl & Rimpelä 

2010, 138)  

Kansanterveyslaitoksen vuonna 2008 tekemän tutkimuksen mukaan elämäntapoihin ja terveysva-

lintoihin vaikuttamalla voidaan vähentää useimpien merkittävien kansanterveysongelmien ylei-

syyttä ja niistä aiheutuneita haittoja. Pitemmällä aikavälillä terveyden edistämisen toimet ovat 

kustannusvaikuttavia. (Aromaa, Kiiskinen, Matikainen, Natunen & Vehko 2008, 111, 123) 

3.3 Kuntien nykyiset tehtävät ennen maakunta- ja sote-uudistusta 

Kunnat järjestävät peruspalvelut asukkailleen. Tehtävät ovat jakautuneet kunnan itsehallinnon 

perusteella itselleen ottamiin vapaaehtoisiin tehtäviin sekä lakisääteisiin tehtäviin (Kuntalaki 
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2015,2§). Kunta voi järjestää laissa säädetyt palvelut joko itse, tai yhteistoiminnassa toisen kun-

nan kanssa. Vaikka järjestämisvastuu olisi siirretty toiselle kunnalle tai kuntayhtymälle, vastaa 

kunta tehtäviensä rahoituksesta itse (Kuntalaki 2015,8§). Kuntien tämän hetkiset tehtävät sosiaa-

li- ja terveydenhuollossa on esitelty taulukossa 2 

-Kasvatus- ja perheneuvonta     

-Kotipalvelut  

-Asumispalvelut  

-Perhehoito  

-Omaishoidon tuki  

-Lasten- ja nuorten hoito  

-Päihdehuolto  

-Kouluterveydenhuolto  

-Terveysneuvonta  

-Sairaanhoito ja kuntoutus  

-Vammaisuuden perusteella järjestettävät tukitoimet  

-Seulonnat  

-Laitoshuolto  

-Työterveyshuolto     

-Ympäristöterveydenhuolto  

-Mielenterveyspalvelut  

-Päivähoito (voidaan järjestää myös koulutoimen yhtey-
dessä)  

-Sosiaali- ja terveydenhuollon ympärivuorokautinen päi-
vystys  

-Opiskeluterveydenhuolto  

-Alueellaan tutkimukseen, kehittämiseen ja koulutukseen 
liittyviä tehtäviä  

-Kuntouttava työtoiminta  

-Hammashuolto  

-Ensihoito ja sairaankuljetus  

-Kehitysvammaisten erityishuolto  

    
-Erikoissairaanhoito, mukaan lukien hyvin pitkälle erikoistuneet 

hoidot, esimerkiksi:  

 Aivoverisuonten    ohitusleikkaukset  
 Elinsiirrot  
 Huuli- ja suulakihalkion leikkaushoito  
 Ylipainehappihoito  
 Vaativa ensihoito  
 Mielenterveystyön koordinointi ja kehittäminen  

-Erityisen vaativat sosiaalihuollon palvelut, esimer-

kiksi:  

 Seksuaalisen hyväksikäytön tutkimus 

ja hoito     
 Raskaana olevien päihdeäitien hoito 

ja kuntoutus     

Taulukko 2. Kuntien vastuulla olevat sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät. (Sosiaali- ja terveys-

ministeriö. Kuntien vastuulla olevat sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät) 

Tällä hetkellä kunnat ovat velvollisia järjestämään asukkailleen muun muassa hammashuollon, 

sosiaali- ja terveyden huollon, ympärivuorokautisen päivystyksen, päivähoidon, ensihoidon ja 

sairaankuljetuksen, työterveyshuollon, opiskelijaterveydenhuollon, mielenterveyspalvelut, neuvo-

lapalvelut, erikoissairaanhoidon palvelut, asumispalvelut ja vammaisuuden perusteella järjestet-
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tävät erityispalvelut. Lisäksi kunnalle kuuluu tehtäviä ympäristöterveydenhuoltoon liittyen. Useat 

kunnat ovat joko järjestäneet palveluilta yhteistyössä toisten kuntien kanssa, tai ostaneet palvelui-

ta niitä järjestävältä kunnalta. 

3.4 Sote-uudistus eli sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteen ja palvelujen uudistus 

Julkisen talouden tulot eivät riitä kattamaan julkisia menoja, jotka kasvavat väestön ikääntyessä. 

Rakennepoliittisen ohjelman (sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistus) eli sote- 

uudistuksen avulla pyritään korjaamaan rahoitusvajetta siten, että palvelut pysyvät turvattuina. 

Tavoitteena on saada työllisyys, julkisten palveluiden tuottavuus ja talouskasvu nousuun, ja sitä 

kautta paikata kestävyysvaje. (Valtioneuvosto 2015, Hallituksen rakenneuudistus 2013-2015.; 

Valtioneuvosto 2014, Arvio rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta ja esitykset toimien vah-

vistamiseksi)    

Suomen nykyinen taloudellinen tilanne aiheuttaa paineita sosiaali- ja terveysalan kehittämiselle. 

Uuden rakenneuudistuksen ja kuntatalousohjelman tarkoituksena on sovittaa yhteen kaikkien 

kuntien tehtävät ja velvoitteet sekä niiden rahoitus. Rakennepoliittisella ohjelmalla on tarkoitus 

korvata nykyinen peruspalveluohjelma. (Valtioneuvosto 2013, Hallituksen päätös rakennepoliitti-

sen ohjelman toimeenpanosta)   

Sote-uudistus eli sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistus oli tarkoitus saada voi-

maan mahdollisimman pian. Sote-uudistuksen toimeenpanon eri vaiheet oli suunniteltu ja suunni-

telmille oli asetettu tavoitteet. Sote-uudistuksen tilannekeskus seurasi uudistuksen etenemistä. 

(Maakunta- ja sote-uudistus. Toimeenpanon runkosuunnitelma 2018–2021, 2018, 16) Uudistuk-

sella pyrittäisiin pienentämään hyvinvointi- ja terveyseroja ja parantamaan palvelujen saatavuutta, 

vähentämään kustannuksia ja yhdenvertaistamaan palveluita. (Valtioneuvosto 2017c, Sote-

uudistuksen tavoitteet) 8.3.2019 maakunta- ja sote-uudistuksen toimeenpanon valmistelu on 

lopetettu toistaiseksi. (Maakunta- ja sote-uudistus 2019) 

Uudistuksen tarkoituksena olisi nykyaikaistaa sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus ja toimintamal-

leja, jotta mahdollisimman moni pääsisi helpommin palveluiden piiriin. Palveluiden pitää olla oi-

kea-aikaisia ja tehokkaista. Turhat ja aikaa vievät välivaiheet karsitaan. Palveluiden saatavuutta 

helpotetaan. Jokaisella asiakkaalla pitää olla yhtäläinen oikeus ja mahdollisuus päästä palvelui-
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den piiriin. Sote-uudistuksella tarkoituksena olisi antaa asiakkaille laajempi valinnanvapaus palve-

luidensa valinnassa. (Valtioneuvosto, 2017c, Sote-uudistuksen tavoitteet)  

Seuraavat eduskuntavaalit pidetään keväällä 2019, ja uusi hallitus päättää jatkossa maakunta- ja 

sote -uudistuksen etenemisestä sekä siitä, miten jo tehtyä valmistelutyötä hyödynnetään jatkos-

sa. Edelleen Suomessa on tarve sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamiselle. (Maakunta- ja 

sote -uudistus 2019, luettu 12.3.2019) 

3.5 Maakuntauudistus 

Suomessa alettiin keskustella maakuntauudistuksesta jo 1990-luvun alkupuolella. Esko Ahon 

hallitus laati kymmensivuisen ohjelman, jonka tavoitteena oli hallinnon hajauttaminen sekä tuotta-

vuuden ja tuloksellisuuden lisääminen. Tavoitteena oli oikeudenmukainen, tuloksellinen palvelu-

rakenne, joka ei kasvata julkista sektoria. Tuolloin perustettiin ensimmäinen hanke maakuntien ja 

valtion hallinnolliselle kehittämiselle (Maakuntien ja valtion alueellisen hallinnon kehittämishanke). 

Tärkein tavoite oli saada valtion aluehallintoa kevennettyä. Tavoitteena oli, että kansalaisten pää-

tökset voitaisiin tehdä tulevaisuudessa samalla hallinnon tasolla, joka tuottaa palvelukin. (Pribilla 

2006, 26-27) Uusien maakuntien piti tulla voimaan 1.1.2021. Hallitus antoi maakunta- ja sote-

uudistusta koskevan tiedotteen 27.6.2018 (Valtioneuvosto. Maakuntavalmistelun määräajat).   

Uudistuksen tarkoituksena oli, että Suomen julkinen hallinto järjestettäisiin tulevaisuudes-

sa kolmella tasolla. Ne olisivat valtio, maakunta ja kunta. Maakunnat olisivat itsehallinnollisia ja 

jako maakuntiin tapahtuisi nykyisen maakuntajaon pohjalta. Maakuntia tulisi olemaan 18, jotka 

itse järjestäisivät alueensa sosiaali- ja terveyspalvelut. Tavoitteena oli, että palveluja voitaisiin 

johtaa paremmin tasapainoisena kokonaisuutena ja tarjota asiakkaille yhdenvertaisempia palve-

luita. Samalla tavoitteena oli myös hyvinvoinnin ja terveyserojen kaventaminen ja kustannuste-

hokkuus. (Valtioneuvosto 2017a) Maakunnat ovat isompia kuin kunnat. Tästä syystä maakunnilla 

olisi kestävämpi taloudellinen kantokyky. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2017a)  

Suomen hallitus päätti 27.6.2018, että maakunta- ja sote-uudistuksen suunnittelua jatketaan edel-

leen, ja uudistuksen piti tulla voimaan 1.1.2021 alkaen. Maakuntavaaleja suunniteltiin vuodelle 

2019. (Maakunta- ja sote-uudistus. Sote- ja maakuntauudistus voimaan 1.1.2021 & Valtioneuvos-

to. Maakuntavalmistelun määräajat) 8.3.2019 annettiin uusi tiedote, jonka mukaan perustuslaki-

valiokunta on lopettanut maakunta- ja sote-uudistuksen käsittelemisen tämän hallintokauden 
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aikana. Tämän seurauksena Sipilän hallitus erosi ja maakunta- ja sote-uudistuksen käsittely siir-

tyy uudelle hallitukselle kevään 2019 vaalien jälkeen. (Maakunta- ja sote-uudistus 2019) 

3.6 Maakunnallisen hyvinvointikertomuksen valmistelu 

Alueellisen hyvinvointikertomuksen laatiminen kuuluu maakunnan tehtäviin sote- lakiehdotuksen 

mukaan. Hyvinvointikertomusta voidaan käyttää strategisen johtamisen työkaluna terveyden ja 

hyvinvoinnin edistämisen ja eriarvoisuuden vähentämisen saralla. Hyvinvointikertomuksella voi-

daan kuvata kuntia suurempia kokonaisuuksia ja alueellisten toimijoiden tahtotilaa. (Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos, Alueellinen hyvinvointikertomus 2017) Uusi terveydenhuolto laki (2010/1326, 

2. luku 12§) velvoittaa, että kunnan on oltava selvillä asukkaidensa hyvinvoinnista ja terveydestä. 

Valtuustolle tulee raportoida vuosittain kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä. Samalla kuuluu 

ilmoittaa toteutetut toimenpiteet hyvinvointiin ja terveyteen liittyen.  Kerran valtuustokaudessa 

vaaditaan myös laajemman hyvinvointikertomuksen laatiminen. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 

Alueellinen hyvinvointikertomus 2017) 

3.7 Kuntien tehtävät uudistuksen jälkeen 

Kunnan tehtävät voidaan jakaa neljään perustehtävään. Ensimmäinen perustehtävä on demokra-

tiatehtävä. Tehtävän tarkoituksena on, että kunta toimii paikallisen valinnan ja kansanvallan to-

teuttamisen tarkoituksessa. Käytännössä se tarkoittaa myös sitä, että kunnassa pidetään itsestä 

ja oman kunnan asioista huolta. Kunnan toisena tehtävänä on taloustehtävä. Taloustehtävän 

tarkoituksena on turvata kunnan toimintaedellytykset. Kolmantena perustehtävänä on yhteisöteh-

tävä. Kunnan tulee toimia yhteisönä ja kiinnittymiskohtana asukkailleen. Kunnan merkitys yhtei-

söllisyyden ja identiteetin luomisessa ja ylläpidossa on tärkeää. Neljäntenä tehtävänä on hyvin-

vointitehtävä. Jos sote-palvelut hoidetaan jatkossa maakunnan kautta, niin kunnalle jäisi vielä 

paljon muita terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen alueita.  Nämä kaikki perustehtävät toimivat 

ikään kuin kivijalkana kunnalle, jotta toiminta kunnassa on mahdollisimman hyvää ja kehittävää. 

Kuntalaisten vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen kuntalaisten toiveisiin ja tarpeisiin 

perustuen kasvaa. (Jäntti 2017, 59-60)   

Kunnat ja mahdollisesti tulevat maakunnat edistäisivät yhdessä kuntalaisten terveyttä. Kuten jo 

edellä kerrottiin, niin suunnitellun sote-uudistuksen jälkeen kunnat eivät enää järjestäisi kansalais-
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ten sosiaali- ja terveyspalveluita, vaan vastuu näistä siirtyisi kunnilta maakunnille. Tulevaisuudes-

sa kunnilla olisi kuitenkin edelleen vastuu kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. 

On tärkeää, että kuntien päättäjät ymmärtävät sen, mikä merkitys kunnilla on hyvinvoinnin ja ter-

veyden edistäjänä kuntalaisille arkiympäristössä. Kunnat vastaavat monista ratkaisevista toimista, 

joilla on merkitystä asukkaiden hyvinvointiin. Näitä ovat mm. varhaiskasvatus ja koulutus, liikun-

tamahdollisuudet, ruoka ja kulttuuripalvelut, kaavoitus ja liikennejärjestelyt. (Sote- ja maakunta-

uudistus, Maakunnat ja kunnat edistävät hyvinvointia ja terveyttä 2017)     

Kuntien toiminnalla on valtaisa merkitys hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Tämän päivän 

sana on ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen, jotka hillitsevät sosiaali- ja terveydenhuollon 

menoja tulevaisuudessa. (Sote- ja maakuntauudistus, Maakunnat ja kunnat edistävät hyvinvointia 

ja terveyttä 2017) Kunnan tehtävänä on ja tulee edelleen olemaan asukkaittensa terveydessä ja 

hyvinvoinnissa olevien riskitekijöiden tunnistaminen ja niiden ennaltaehkäiseminen parhaalla 

mahdollisella tavalla. Kunnan vastuulla on antaa tietoutta ja palveluita, joiden avulla voidaan eh-

käistä sairauksien tai hyvinvointia uhkaavia tekijöitä. Kunnalla on suuri vastuu olla mahdollista-

massa kuntalaisten edellytykset hyvään, tasapainoiseen ja terveelliseen elämään.  (Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos. Hyvinvoiva ja terve kunta 2008, 5)  

Kunnissa pitää tulevaisuudessakin mahdollisen uudistuksen jälkeen olla edelleen tahot, jotka ovat 

vastuussa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Näistä huolehtivat mahdollisesti edelleen 

hyvinvointityöryhmät ja hyvinvointikoordinaattorit. Heidän tehtäviinsä kuuluvat esimerkiksi hyvin-

vointikertomusten laatiminen. Kunnan vastuulla on tarkkailla tehtyjen päätösten vaikutuksia ja 

toimivuutta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmasta. Ensiarvoisen tärkeää on suun-

nitella ja määritellä toimenpiteet hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle, jotka voidaan osoittaa 

hyvinvointi- ja terveysosoittimilla. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2017b)   

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen johtamisesta ja vastuualueista on sovittava selkeästi ja 

tulevat päätökset on arvioitava ennakkoon. Viranhaltijoilla, joilla on vastuu hyvinvoinnin ja tervey-

den edistämisestä tulee tuottaa riittävästi materiaalia ja tietoa, jota voidaan jakaa muille päätök-

sen tekijöille. Tuolloin voidaan varmistaa, että tieto varmasti saavuttaa henkilöt ja heillä on aito 

mahdollisuus ymmärtää päätöstensä merkitykset kuntalaisten terveyteen ja niihin vaikuttaviin 

tekijöihin.  (Terveyden ja hyvinvoinnin lai-

tos.Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kunnassa on poliittinen valinta 2016, 2)  
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KUVA1. Kuntien tehtävät maakunta- ja sote –uudistuksen jälkeen. (Kuntaliitto, 2017b)  

3.8 Hyvinvointityö kunnissa 

Jansen, Maarse, Steenbakkers & de Vries (2012, 294) ovat tehneet Hollannissa tutkimuksen 

jossa todetaan, että eri toimialojen välisen yhteistyön kehittämiseen erilaisten terveysongelmien 

osalta vaaditaan osallistumista kaikilta sektoreilta, ei ainoastaan sosiaali- ja terveyspuolelta. Myös 

Littlejohns & Smith (2014, 453-454, 464-465) ovat päätyneet kanadalaisessa tutkimuksessaan 

samankaltaisiin tuloksiin. Tutkimustuloksissa todetaan, että strategiat terveyden edistämiseen 

ovat yhtenevät sosiaalisen kestävyyden edistämisen strategioiden kanssa, ja sen vuoksi monia-

lainen yhteistyö on tärkeää. Myös suomalaisissa tutkimuksissa on korostettu poikkihallinnollisen 

ja monialaisen yhteistyön tärkeyttä. Esimerkiksi Perttilä, Rimpelä, Ståhl & Uusitalo (2007, 307), 

Kauppinen & Rotko (2016, 30-31, 40-41) ja korostavat tutkimuksissaan, että terveyden ja hyvin-

voinnin edistäminen nähdään usein vain sosiaali- ja terveyspuolen asiana, ja sen vuoksi poikki-

hallinnollista yhteistyötä on kehitettävä. Monialaista yhteistyötä ei myöskään nähty riittävänä. 

Myös Muurinen, Perttilä, Ståhl & Wilksman (2007, 31-32, 37) ovat tulleet tutkimuksessaan sa-

maan tulokseen eri toimialojen välisen yhteistyön lisäämisestä.  

Aikaisemmissa aiheeseen liittyvissä tutkimuksissa on myös havaittu se seikka, että terveysvaiku-

tusten seurannassa ja arvioinnissa olisi kehittämisen varaa. Esimerkiksi Kurenniemi, Perttilä & 
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Uusitalo (2015, 94), Hakamäki, Saaristo, Ståhl & Wiss 2015, (2015, 3) ja Bots, Lehikoinen & Pert-

tilä (2016, 32) tuovat ilmi, että hyvinvointityön ennakkovaikutusten ja tulosten arviointi on vähäis-

tä. Muurinen ym. (2007, 29, 37) toteavat, että myös terveyserojen seuranta on vähäistä. Seuran-

nan ja arvioinnin mittareiden löytäminen oli Kurenniemen ym (2005, 94) mukaan vaikeaa.   

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuonna 2015 teettämän tutkimuksen (TEAviisari -kysely) 

mukaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyö on kehittynyt viimeisen kahden vuoden aikana 

myönteiseen suuntaan. Suurimmassa osassa kuntia on nimetty erikseen hyvinvoinnin ja tervey-

den edistämisen vastuutahot, ja poikkihallinnollinen yhteistyö on lisääntynyt. Väestön terveys- ja 

hyvinvointitietoja käsitellään yhä useammin kuntien johtoryhmissä. Kehittämiskohteiksi tutkimuk-

sessa paljastuivat hyvinvointikertomuksen puuttuminen osassa kuntia, ja vaikutusten ennakkoar-

viointimenetelmää käytetään kuntastrategioiden valmistelussa vain satunnaisesti. Väestöryhmien 

välisiä terveyseroja käsitellään johtoryhmässä harvoin. (Hakamäki ym. 2015, 4)  

3.9 Kunnan ja maakunnan yhteistyö terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä 

PoPSTer –hankkeessa (Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuolto osana tulevaisuuden 

maakuntaa) luodaan mallit ja toimenpideohjelma sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja 

tuottamisesta Pohjois-Pohjanmaalla voimaan tulevan lainsäädännön mukaan. Hankkeessa uudis-

tetaan toimintaprosesseja, mikä mahdollistaa asiakaslähtöisen palvelukokonaisuuden ja eheät 

palveluketjut alueelliset erityispiirteet huomioiden. Hankkeeseen ovat sitoutuneita kaikki Pohjois-

Pohjanmaan alueen kunnat.  (PoPSTer 2017b; PoPSTer 2017a)  

Hankkeen tavoitteena on parantaa Pohjois-Pohjanmaan terveyspalveluiden vaikuttavuutta uusien 

palvelukokonaisuuksien ja palvelurakenteiden kehittämisen myötä. (Pohjois-Pohjanmaan sosiaa-

li- ja terveydenhuolto osana tulevaisuuden maakuntaa 2017, 6) Hankkeessa selvitetään toteutta-

mistapoja asiakkaan valinnanvapauden varmistamiseksi ja luodaan valmiuksia uusien ratkaisujen 

kaupalliseen hyödyntämiseen ja monituottajuuteen. Hanke myös vahvistaa julkisen, yksityisen ja 

kolmannen sektorin yhteistyötä sekä julkisen sektorin eri osapuolten välistä integraatiota. Tätä 

kautta se vahvistaa myös Pohjois-Pohjanmaan kilpailukykyä.  (PoPSTer 2017b;  PoPSTer 

2017a)  

Hankkeen päätoteuttajana on Pohjois-Pohjanmaan liitto, ja osatoteuttajana toimii Pohjois-

Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Ajalle 12.2.2016 – 30.6.2017 hanke saa rahoitusta Euroopan alue-



   

21 

kehitysrahastosta (EAKR) ja valtiolta.  Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjes-

tämismallin valmisteluun on nimetty poliittinen ohjausryhmä. Johtoryhmä koostuu kunnanjohtajis-

ta, ja se johtaa valmistelutyötä yhdessä selvityshenkilön kanssa. Sote –ryhmä, joka muodostuu 

sote –johtajista, ohjaa käytännön valmistelutyötä. Hankkeessa toimii myös selvityshenkilö, projek-

tipäällikkö sekä asiantuntijoita.  (PoPSTer 2017b;  PoPSTer 2017a)  

PoPSTer -hankkeesta opinnäytetyömme yhteistyöhenkilöinä toimivat Ilpo Tapaninen (vs. suunnit-

telujohtaja, Pohjois-Pohjanmaan liitto) ja Sanna Salmela (suunnittelija/projektipäällikkö, PoPSTer 

-hanke ja PPSHP). Lisäksi teemme yhteistyötä Hyvinvoinnin yhteistyöryhmän kanssa (HYR). 

Sanna Salmela ja Ilpo Tapaninen toimivat opinnäytetyömme asiantuntijaohjaajina ja ovat mukana 

myös opinnäytetyöhömme liittyvissä haastatteluissa ja palavereissa.  

Sekä PoPSTer -hankkeeseen, että maakunnallisen hyvinvointikertomuksen valmisteluun liittyen, 

on herännyt tarve selvittää kuntien tämänhetkistä tahtotilaa ja valmiuksia hyvinvointityön toteut-

tamiseen sote -uudistuksen jälkeen, kun hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen jää kuntien tehtä-

väksi ja sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakuntien valtuustoille päätettäviksi. On tarve kar-

toittaa sitä, onko kuntien hyvinvointiryhmien toimintaan tehty muutoksia jo nyt, vai onko muutok-

sia luvassa tulevaisuudessa.  

3.10 Kunnissa toteutettujen ja tulevien uudistusten tutkimusohjelma vuosina 2014-2018 

(ARTTU-tutkimusohjelma) 

ARTTU2 eli kunnissa toteutettujen ja tulevien uudistusten arviointitutkimusohjelma vuosina 2014 -

2018, on kuntaliiton koordinoima tutkimusohjelma, joka selvittää jo toteutettujen ja tulossa olevien 

uudistusten vaikutuksia kuntiin ja kuntalaisiin. Ohjelmassa on mukana 40 erityyppistä kuntaa 

(mm. Oulu). Ohjelman rahoittajina ovat Suomen Kuntaliitto, osallistujakunnat, valtiovarainministe-

riö, sosiaali- ja terveysministeriö ja muita ministeriöitä. (Kuntaliitto 2017a)  

REA eli uudistusten reaaliaikainen arviointitutkimus, joka ajoittuu vuosille 2016-2017. Tutkimus on 

monitahoarviointia, ja sen avulla saadaan tuotettua ajantasaista tietoa sote- ja maakuntauudis-

tuksesta ja tulevaisuuden kunta -reformista. Näiden lisäksi myös uudistusten onnistuminen ja 

kehittämisehdotukset sekä uudistusten vaikutukset ovat arviointikohteina. (Kuntaliitto 2017c)  

26.9.2016-26.10.2016 tehtiin REA -puntarikysely tutkimuskuntien johtaville viranhaltijoille ja luot-

tamushenkilöille. Kyselyn perusteella 60% vastanneista tuntee melko hyvin tai erittäin hyvin sote -
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uudistuksen valmistelun etenemisprosessin omassa kunnassaan. Luottamushenkilöistä 46% 

koki, että eivät tunne uudistuksen valmistelun tilannetta kunnassaan lainkaan tai tuntevat vai 

jonkin verran. 72% vastanneista oli sitä mieltä, että kunnassa on ymmärretty, miksi on tärkeää 

miettiä tulevaisuuden kuntaa ja 58% vastaajista oli sitä mieltä, että kunnalla on selkeä visio tule-

vaisuudesta. 54% vastaajista koki, että kunnassa on selkeitä toimenpiteitä kehittämisen viemi-

seksi eteenpäin. Yhteistyön osalta vain 28% vastaajista oli sitä mieltä, että yhteistyötä tulevaisuu-

den kunnan kehittämiseksi yhdessä järjestöjen, yritysten ja kuntalaisten kanssa olisi tehty riittä-

västi. (Sandberg 2016, 2-4) 
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4 HAASTATTELUT OULUN JA RAS:N HYVINVOINTIRYHMILLE 

Sisällön analyysissä kuvataan ja analysoidaan tutkittavan materiaalin sisältöä, rakennetta tai 

molempia. Sisällön analyysin avulla pyritään laajaan ja kokonaisvaltaiseen analyysiin aineistoon 

liittyvästä sisällöstä. Sisällön analyysi voidaan tehdä kvalitatiivisen tai kvantitatiivisen tutkimustyy-

lin mukaisesti. Yleisempää se on kvalitatiivisessa tutkimuksessa. Sisällön analyysin lähtökohdat 

nousevat tutkimusongelmasta ja teoreettisesta viitekehyksestä. (Seitamaa-Hakkarainen 2014)  

Kvalitatiivisessa sisällön analyysissa on saavuttaa tarkka ja kattava kuva koko tutkimusaineistos-

ta. Kvalitatiivista sisällön analyysia tehdään usein koko tutkimustyön ajan alkaen aineistoon tutus-

tumisella, jotta kokonaiskuva rakentuu. Sisällön analyysin luokittelukategoriat muokkaantuvat 

tutkimuksen edetessä. (Seitamaa-Hakkarainen 2014)  

Sisällönanalyysissä on seuraavat työvaiheet:  

1. Aineiston litterointi  

2. Analyysiyksikön määrittely  

3. Aineistoon perehtyminen ja kokonaisnäkemyksen muodostaminen  

4. “Keskustelu” aineiston kanssa ja koodaus  

5. Aihekokonaisuuksien jakaminen osiin, alaluokkien etsiminen  

6. Vuoropuhelu aineiston kanssa tutkimuskysymysten mukaisesti  

7. Luokkien yhdistäminen ja uudelleen nimeäminen  

8. Jäsentely ja kuvaaminen  
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Aluksi haastattelu litteroidaan eli kirjoitetaan puhtaaksi. Analyysiyksikkönä voi olla esimerkiksi 

sana tai lausekokonaisuus. Yksikkö määritellään litteroinnin jälkeen. Aineistoon on syytä perehtyä 

huolellisesti, ja lukea se useaan kertaan läpi. Aineiston kanssa keskustelu kuvaa sitä, että pohdi-

taan, mitä haastatteluissa sanotuilla asioilla tarkoitetaan. Suuremmat asialuokat pilkotaan ala-

luokkiin, ja luokkien välisiä yhteyksiä pyritään löytämään suurempien rakenteiden hahmottami-

seksi. Aineistoon perehtymällä pyrimme löytämään vastaukset kaikkiin tutkimuskysymyksiimme. 

Asioiden luokittelu ja jäsentäminen helpottavat tässä työssä. (Kananen 2008, 94-95)  

4.1 Oulun ja Raahen seudun kuntayhtymän haastattelut 

Haastattelimme Oulun Hyvinvointityöryhmää 23.11.2017. Haastattelu toteutettiin Oulun Kaupun-

gintalolla ja haastattelulle oli varattuna noin tunti. Olimme lähettäneet ryhmälle etukäteen haastat-

telukysymykset ja tutkimustulokset, joihin kysymykset pohjautuivat. Haastattelut nauhoitettiin.   

Haastattelimme Raahen alueellisen kuntayhtymän hyvinvointityöryhmää 1.2.2018. Haastattelu 

toteutettiin Raahen Kaupungintalolla ja haastattelulle oli varattuna myös noin tunti. Olimme lähet-

täneet ryhmälle etukäteen haastattelukysymykset ja tutkimustulokset, joihin kysymykset pohjau-

tuivat. Haastattelut nauhoitettiin sähköiseen muotoon.   

Haastattelut litteroitiin mahdollisimman pian haastattelujen jälkeen. Litterointi tehtiin sanasta sa-

naan. Hirsjärvi ja Hurme (2001, 135-136) suosittelevat litteroinnin tapahtuvan mahdollisimman 

pian haastattelujen jälkeen. Tällöin haastattelijoilla on helpompi palata täydentämään tai selven-

tämään epäkohtia.    

Jokaisen haastateltavan tiedot on tallennettu omaksi tiedostokseen. Tiedot on järjestetty vastaus-

järjestyksessä. Käytössä on jokaiselle haastateltavalle oma koodinsa. Tästä on etua siinä vai-

heessa, jos tarvitsee luokitella tiettyä teemaa tai asiaa. Saman henkilön samaa teemaa koskevat 

tiedot tallennetaan peräkkäin. Tässä vaiheessa analysointi aloitetaan ja samalla opinnäytetyön 

tekijä aloittaa haastattelujen sisällön avaamisen.  (Hirsjärvi & Hurme 2001, 141-142)  
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4.2 Sisällön analyysi 

Kvalitatiivisen aineiston käsittelyyn sisältyy useita vaiheita. Aineiston analyysin vaiheita voidaan 

kuvata prosessiksi, joka etenee spiraalinmuodossa kierros kierrokselta. (Laadullinen aineiston 

analyysi ja tulkinta 2016) Kerätty aineisto aloittaa analyysin. Aineiston keräämisen jälkeen on 

aineiston kuvailemisen vaihe. Aineiston kuvaileminen on koko työn keskeisin osa. Tarkoituksena 

on vastata opinnäytetyössä esitettyihin tutkimuskysymyksiin. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 145-146) 

Tämän jälkeen aloitetaan aineiston luokittelu. Luokittelun tarkoituksena on luoda raamit sille, mi-

hin haastatteluaineisto voidaan tiivistää ja miten sitä voidaan tulkita. Tarkoituksena on laittaa 

haastatteluaineisto eri osiin ja verrata niitä toisiinsa. Luokkien muodostamiseen liittyy keskeisesti 

tutkimusongelmat ja –kysymykset. Luokittelua peilataan siis tutkimuskysymysten kautta. (Hirsjärvi 

& Hurme 2001, 147-148)   

 

 

KUVA 2 Laadullisen aineiston analyysin prosessi (Laadullisen aineiston analyysi ja tulkinta 2016)  
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Haastatteluaineistoa olemme luokitelleet tutkimuskysymysten avulla. Pääkysymysten ja alakysy-

mysten mukaan on tehty omat taulukkonsa (LIITE 3), joihin olemme ensiksi keränneet aineistosta 

tutkimuskysymyksiin vastaavat alkuperäisilmaisut. Nämä olemme muokanneet pelkistetyiksi il-

maisuiksi, joiden perusteella ilmaisut on luokiteltu ensin alaluokkiin, ja sen jälkeen alaluokat on 

koottu pääluokiksi. Aineiston yhdistelyn ja luokittelun avulla pyrimme löytämään eri luokkien välillä 

esiintyvät säännönmukaisuudet tai poikkeavuudet. Löytyykö vastausten väliltä yhtäläisyyksiä? 

(Hirsjärvi & Hurme 2001, 149)  

 

KUVA 3. Haastatteluiden sisällön luokittelu teemoittain.  

 

Haastatteluiden sisällön luokittelimme neljään pääluokkaan, jotka ovat hyvinvointityön rakenne, 

hyvinvointiryhmän sisäinen yhteistyö, hyvinvointiryhmän ulkoinen yhteistyö ja hyvinvointityö tule-

vaisuudessa (KUVA 3). Alaluokkia ovat monialaisuus, sitoutuneisuus, verkostoituminen, hyvin-

vointityön johtaminen, hyvinvointityön tavoitteet, hyvinvointiryhmän tehtävänkuva ja hyvinvointi-

ryhmän toiminta. Kuten kuvasta voi havaita, esimerkiksi monialaisuus nousi esille useammassa 

pääluokassa. Myös tulevaisuuden hyvinvointityöhön vaikuttaa useampi eri osa-alue.   
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Aineiston merkityksenannon eli tulkinnan avulla pyrimme pääsemään onnistuneisiin tulkintoihin. 

Haastattelijan on tärkeää tunnistaa haastateltavan näkökulma haastateltavaan asiaan huolimatta 

siitä, mitä mieltä hän itse asiasta on. On huomionarvoista tiedostaa, että haastattelututkimusta 

lukeva henkilö lukee tutkijan tulkintaa. Tällöin korostuu tutkijan vastuu tutkimuksen luotettavuu-

desta ja laadusta. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 150, 152) 
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5 HYVINVOINTIRYHMILLE TEHTYJEN HAASTATTELUJEN TULOKSET 

Oulun ja Raahen alueellisen seutukuntayhtymän hyvinvointiryhmille tehtyjen haastatteluiden tu-

loksia olemme käyneet läpi tutkimuskysymyksiin nojautuen. Tulokset on jaettu kuntakohtaisesti 

kahteen osioon. 

5.1 Oulun hyvinvointiryhmän haastattelu 

5.1.1 Hyvinvointityön rakenne 

Oulussa hyvinvointityön rakenteet koettiin toimivina, eikä niille nähty tarvetta muutokseen Sote- ja 

maakuntauudistuksen myötä. Rakenteiden kopioimisen maakuntaan ajateltiin olevan seuraava 

askel. Uudistuksen myötä pidettiin tärkeänä, että jatkossa keskitytään asioihin, jotka ovat järjes-

telmän kannalta olennaisia, eli kunnan asukkaiden palveluihin ja hyvinvointiin, ei itse järjestel-

mään.   

”Ajattelisin näin, että me ollaan nyt tehty paljon hyvää työtä ja sen varmistaminen, että se hyvä työ 

tulee näkyväksi tässä uudessa tilanteessa ja että pystytään edelleen jatkamaan, ettei ruveta niin 

kuin tässä muutoksessa miettimään sitten, että ok, onko tämä nyt jotain eriä, ei vaan se perhe tar-

vitsee edelleen ne palvelut ja kuntalaisten hyvinvointi on edelleen se ykkösasia ja tässä uudessakin 

tilanteessakin se huomio ja toiminta pitäisi keskittää nimenomaan niihin asioihin, mitkä on tämän 

koko järjestelmän kannalta oleellisia. Ei siihen järjestelmään itseensä.”  

”Oulun osalta ajattelen, että meillä on tällä hetkellä jo nyt hirveän hyvin toimivat rakenteet tuon HY-

VE:n kanssa. Meillä on yhtenäinen aluemalli ja me haetaan vaikuttavuutta, palvelukeskittyvyyttä. 

Sitten meillä on tarvittavat ryhmät eri ikäsegmenteissä, näkisin ettei Oulun osalta hirveästi tarvetta 

muuttaa sitä rakennetta, siirtyy soteen tai ei, mutta että sen kopioiminen muualle maakuntaan, niin 

se on sitten se seuraava steppi.”   

5.1.2 Hyvinvointiryhmän sisäinen yhteistyö 

Oulun hyvinvointiryhmän jäsenien vastauksista käy ilmi, että he kokevat ryhmän olevan sitoutunut 

toimintaansa ja ryhmässä tunnistetaan monialaisuuden merkitys. Jäsenet osallistuvat ryhmän 

toimintaan myös muilla tavoilla, kuin ryhmässä toimimalla. Kukaan ryhmän jäsenistä ei ole johta-
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ja, vaan jäsenet verkostoituvat toistensa kanssa. Haasteita koettiin olevan talousarvioprosessissa 

ja siinä, miten hyvinvointi tieto ja toimenpiteet saadaan yhdistettyä talousarvioprosessin kanssa ja 

miten ryhmä voisi vaikuttaa talousarvion käsittelyyn paremmin. Myös tietojohtamisessa, eli tiedon 

hankkimisessa, mainittiin olevan haastetta. Tämä sisältää sen, miten kuntalaisista saadaan tietoa 

ennen kuin he joutuvat minkään palvelun piiriin. Ennaltaehkäisevää työtä tehdään tämän parissa. 

Monialaiseen yhteistyön liittyen eri toimijoiden ja toimintojen välistä yhteistyötä ja toimintamalleja 

haluttaisiin tiivistää, ja se voisi kiinteämmin liittyä yhteisen tavoitteen asetteluun ja edistämiseen. 

Ryhmän sisällä ympäristöpuolen edustajilla oli tuntemusta, että he olisivat ryhmän toiminnassa 

ikään kuin irrallaan muun ryhmän toiminnasta. He kokivat, että eivät ole oikein löytäneet omaa 

rooliaan ryhmän sisällä. Tähän liittyen kommentoitiin, että ympäristön merkitystä hyvinvoinnissa 

ei ole aukikirjoitettu mitenkään. Ryhmän toimintaan liittyen mainittiin, että työtapoja monipuolista-

malla ryhmän toimintaa voidaan kohdentaa paremmin.   

”Mutta tämä ryhmä sinällään on mun mielestä äärettömän sitoutunut ja tunnistaa sen monialaisuu-

den merkityksen”   

”Ei kyllä mä sen suurimman haasteen näen ehkä meidän talousarvioprosessissa. Jollakin tavalla 

meillä ei suuriakaan haasteita varmaan ole toimialoilla, tavallaan viedä yhdessä toimialoilla ratkai-

suja eteenpäin ja se tuki on varsin varauksetonta, mutta että se liittyy tietojohtamiseen, se mitä me 

viestitään tuonne päättäjille ja sitten toisaalta se, että meillä ikään kuin kulkee useita erillisiä polku-

ja, joista sitten talousarvioprosessi on omansa ja millä tavoin tää hyvinvointitieto ja ne toimenpiteet 

saadaan sitten sinne, niin mä luulen, että siinä meillä on isojakin puutteita.”   

"Ollaan mietitty, että on pikkusen sellainen olo, että ollaan tästä niinku irrallaan. Ei oikein ole sitä 

omaa roolia löytyny tässä. Me ajatellaan, että kun te kaikki muut ootta vähän niinku enemmän yh-

dessä teette töitä, niin me ollaan vähän ulkopuolella. Se ei välttämättä pidä paikkaansa, mutta täm-

möinen niinku tunne on.”   

Oulun hyvinvointiryhmässä nousi esille näkemys, että jokaisella on ollut alun perin rooli, jonka 

vuoksi on tullut valituksi ryhmään. Toivottavaa oli, että henkilöiden keskinäisiä rooleja ryhmässä 

ja hyvinvointiryhmän prosesseja avattaisiin yhteisissä kokouksissa, jotta toiminta voitaisiin varmis-

taa. Samalla pyritään hahmottamaan, millä tavalla hyvinvoinnin kehittämistyö muuttuu, jotta pys-

tytään peilaamaan niitä tarpeita, jotka ovat milläkin hetkellä esillä. Näin myös pystytään vastaa-

maan odotuksiin paremmin.   

 



   

30 

"Meillä varmaan jokaisella on jonkunlainen rooli tai näkökulma, jonka vuoksi meidät on tähän ryh-

mään nimetty ja jonka vuoksi me täällä ollaan. Varmaan sen jotenkin aina aika-ajoin sen kirkasta-

minen ja aukikirjoittaminen, että mitä me edustetaan ja mitä me ollaan ja minkälaisia asioita me 

tuodaan tähän ryhmän."  

"Ehkä niinkun aina jotenkin auttaa, jos aina hahmottamaan, että millä tavalla tämä hyvinvoinnin ke-

hittämistyö muuttuu ja pystytään myöskin peilaamaan sitten niitä tarpeita, jotka tuota kussakin 

ajassa ja kussakin hetkessä on ja pystytään myöskin paremmin vastaamaan niihin odotuksiin, joita 

tälle työlle tuota on olemassa ja sitä myötä myöskin kehittämään tätä."  

"Jos miettii ihan tähän hyvinvointikertomustyöhön ja tämän hyvinvointiryhmän semmoisiin kes-

keisiin rooleihin, niin ehkä vielä ne prosessit olisi hyvä kirkastaa, jotta sitten myöskin se organisaa-

tioiden välinen, niinku rakenteet ja jotenki se toiminnan varmistaminen olisi niinku selkeämpää... et-

tä pitäisi kaikilla olla se oma rooli selkeänä niissä prosesseissa."  

Oulun hyvinvointiryhmässä terveyden- ja hyvinvoinnin teemoja pidetään tärkeinä. Samalla ryh-

män jäsenet kokivat, että he voivat jakaa omassa työssään keskeisiä asioita muiden ryhmän 

jäsenten kanssa.  

”Ei me tässä oltaisi, jos tämä ei olisi meille tärkeätä. Tämä on toisaalta myös sellainen henkireikä 

omalle työlle löytää tavallaan kumppanuuksia ja kollegoita, jotka jakaa niitä asioita, jotka on omas-

sa työssä keskeisiä.”  

5.1.3 Hyvinvointiryhmän ulkoinen yhteistyö 

Hyvinvointiryhmän ulkoiseen yhteistyöhön liittyen Oulussa nousi esille se, että hyvinvointiryhmän 

suhdetta muihin toimiviin ryhmiin voisi selkiyttää. Lisäksi hyvinvointityön suhdetta muuhun voisi 

kuvata paremmin, jolloin se voisi peilata strategiaa, päätöksentekoa, toimintaa ja talousarvion 

käyttösuunnitelmavalmistelua. Näin myös hyvinvointiryhmässä toimivien jäsenten oma tehtävän-

kuva voisi hahmottua paremmin. Hyvinvointikertomustyöhön ja hyvinvointiryhmän keskeisiin roo-

leihin liittyvät prosessit voisi olla hyvä kirkastaa, jotta organisaatioiden väliset rakenteet olisivat 

selkeämmät.  

”Mää voisin tuohon vielä sen verran lisätä, että se että jokainen ite selkeyttäis sitä omaa rooliaan, 

että miksi on ryhmässä, Niin ehkä niinkun josakin vaiheessa aina olis hyvä myöskin vähän arvioida 

sitä, että mikä tämän ryhmän rooli on suhteessa kaikkiin muihin kaupungin toimistohenkilöstössä? 

oleviin ryhmiin, jotta sitten hahmottuisi, miksi olen juuri tässä ryhmässä ja mitä tää tarkoittaa suh-

teessa muihin.  
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"Niin mietin tätä samaa, kun noita kahta muuta suunnitelmaa kokosin, niin meillähän ei ole tiiättekö 

semmoista kuvaa, miten tämä hyvinvointityö liittyy muuhun ja sitä ei ollut"   

Oulun osalta koettiin, että strategioiden saamiseksi toimiviksi käytännöiksi auttaa uuden kaupun-

kistrategian tekeminen. Sieltä saadaan keskeiset asiat ja tavoitteet, joiden selkeys auttaa kehit-

tämään käytäntöjä paremmiksi. Hyvinvointityöryhmän ajatus on, että he voisivat tukea johtoa ja 

kaupungin päättäjiä hyvinvointijohtamisessa paremmin. Ehjät prosessit ja integraatio, palveluala 

integraatiossa ja monialaisen työintegraation toteutuminen ja onnistuminen koetaan tärkeimmiksi 

asioiksi, Hyte-asioiden hoidossa. Oulussa koetaan asiantuntijaryhmien vuorovaikutus tärkeäksi, 

koska asiakkaat ovat yhteisiä. Hyte-ryhmä kokee, että heille tulee tieto kunnasta ja maakunnasta 

ja heillä on kyky kytkeä hyvinvointijohtaminen molemmille puolille. Hyte-ryhmä toimii yhteytenä 

niin maakunnan kuin kunnan hyvinvointiin liittyvissä asioissa.   

”Ehkä vielä sen verran, että nyt kun tehdään uutta kaupunkistrategiaa, niin me saadaan sieltä ne 

selkeät keskeiset pointit ja tavoitteet ja että miten me sitten niitä yhdessä,"  

"tärkeintä on, että meillä on ehjät prosessit ja se integraatio, se palveluala integraatiossa, monia-

lainen työintegraatio toteutuu ja onnistuu ja se vaatii tiettyä prosessien aika systemaattistakin tar-

kastelua, yhteinen tieto, asiakkuuden hallinta siis ja tiedolla johtaminen."  

"Jatkossakin eri asiantuntijaryhmien vuorovaikutus on tärkeää, koska asiakkaat ovat yhteisiä. Tä-

män ryhmän roolin koen tärkeänä strategisella tasolla ja hyvinvointikertomustiedon avulla meillä ei 

jää katveeseen keskeisiä asioita, jos vain maakunnan keskiarvoilla toimitaan. Meille tulee se tieto, 

ja voimme kytkeä hyvinvointijohtamista niin Oulussa kuin maakunnassakin."  

5.1.4 Hyvinvointityö tulevaisuudessa 

Tulevaisuuden kannalta Oulussa koettiin, että hyvinvointityö itsessään on jo ”sisäänrakennettu-

na”. Roolia tulevaisuuden kunnassa ollaan etsimässä. Järjestöjen kanssa on tehty paljon yhteis-

työtä, mutta yhteistyötä voisi vielä lisätä. Toimintamalleja ja hyviä käytäntöjä voitaisiin vielä vah-

vistaa ja viedä eteenpäin erityisesti Tulevaisuuden kunnan näkökulmasta.   

”Mä luulen, että aika hyvin on sisäänrakennettuna tämä. Etsitään tätä uutta roolia tässä tulevaisuu-

den kunnassa, että mikä on se elinvoiman ja hyvinvoinnin ja ne on pitkälti yhtäkin asiaa…roolia teh-

tävänä.”  
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"Ne mitä olemassa olevat hyvät käytännöt, mitä tunnistetaan yhteistyön saralla, niin niitä voisi vielä 

vahvistaa ja vieläkin viedä voimallisemmin eteenpäin. Ja erityisesti nyt tulevaisuuden kunnan nä-

kökulmasta, niin ne on sellaisia keskeisiä asioita, millä me voidaan vahvistaa sitä että toimitaan yh-

teen ja ollaan osallisia siinä, mitä meidän toiminnassa tapahtuu ja olla mukana kehittämässä eteen-

päin."  

Tulevaisuuden suhteen Oulussa oltiin positiivisella mielellä. Koska maakunta- ja sote –uudistus 

on kaikille uusi eikä sen kaltaista järjestelmää ole vielä Suomessa ollut, on hyvinvointiryhmän 

roolia vielä hankala tarkemmin kuvata. 

5.2 Raahen alueellisen seutukuntayhtymän hyvinvointiryhmän haastattelu 

5.2.1 Hyvinvointityön rakenne 

RAS:n vastauksista käy ilmi, että ryhmän jäsenet kokevat terveyden- ja hyvinvoinnin teemojen 

laajentavan henkilökohtaisia näkemyksiä ja kasvattavan huomaamatta omaa tietämystä koko 

seutukunnan toiminnasta. Ryhmän jäsen viittasi lakiin, ja siihen, että se vaatii, että kuntalaiset 

voivat hyvin ja jokainen tekee omalla sektorillaan töitä hyvinvoinnin eteen. Uuteen Raahen kau-

pungin strategiaan hyvinvointi on lisätty yhtenä teemana tai kokonaisuutena. Terveyden- ja hy-

vinvoinnin teemat nähtiin Ras:ssa myös osana lasten ja perheiden ennaltaehkäisevien palvelui-

den kehittämistä. Kaikki kehittäminen, toiminta ja palvelujen tarjonta tähtäävät asiakkaan hyvin-

voinnin parantamiseen. Terveyden- ja hyvinvoinnin toiminta nähdään pitkäkestoisena ja toiminta 

on yhtenäistä. Terveyden- ja hyvinvoinnin teemat koettiin tarpeellisiksi ja tärkeiksi.  

"...kun on strateginen lähtökohta edistää hyvinvointia ja terveyttä eri keinoin niin, vähän vaikea 

niinkun nähä että mikä muu, muu ois se kanava millä me voitais niinkun systemaattisesti kattoa sit-

ten sinne kuntien toimintoihin asti, että miten näitä asioita viedään eteenpäin... Et siinä mielessä 

tarpeellinen ja tärkeä toimija."  

"Ne koetaan tärkeänä. On myös uuessa Raahen kaupungin strategiassa, niin on tuota hyvinvointi, 

on yks teema. Tai kokonaisuus."  

"...kunnissakin tätä tärkeyttä se että esimerkiksi tää lasten ja perheiden palveluiden kehittäminen 

jossa on nimenomaan tämmönen ennaltaehkäisevä näkökulma."  
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5.2.2 Hyvinvointiryhmän sisäinen yhteistyö 

RAS:ssa hyvinvointiryhmän toiminta koettiin tärkeänä, ja ilman ryhmän toimintaa hyvinvointityö ei 

olisi yhtä järjestelmällistä. Hyvinvointiryhmän koettiin myös olevan sitoutunut toimintaansa. Vuo-

sittain määritellään tavoitteet, ja tavoitteiden toteutumista arvioidaan. Ryhmän myös ajateltiin 

kehittyneen ja edistyneen sekä saaneen tuloksia aikaan.  

”Jos ajatellaan raakasti sillai, että voiko kaikki ihmiset hyvin - ei voi, mutta tuota ei oo varmasti , 

kehitytty on ja sitten kun on keskusteltu asioista niin se on tuota on minun mielestä edistytty mutta 

saavutetaanko 100% koskaan, se on toinen asia. Haittaa ei ole, mutta tuota ei ole ainakaan miinus-

merkkinen tämä tulos.”  

Hyvinvointiryhmään kuuluu useita kaupungin toimijoita, kuten liikunta-, nuoriso-, ja opetustoimi 

sekä varhaiskasvatus. Lisäksi mukana on kolmannen sektorin toimijoita. Teknisen puolen edus-

tus puuttuu. Haastattelussa kommentoitiin, että moniammatillinen kokoonpano jäisi pirstaleiseksi, 

mutta hyvinvointiryhmä on luonteeltaan kokoava, ja aina ollaan saman asian äärellä ja tavoite on 

yhtenäinen. Lisäksi Raahessa kommentoitiin, että oma taustatehtävä selkiyttää omaa roolia hy-

vinvointiryhmässä.   

"Mitä te aattelette muut tästä että se tavallaan se oma taustatehtävä selkiyttää sitä roolia?"  

5.2.3 Hyvinvointiryhmän ulkoinen yhteistyö 

RAS:n kokemus siitä, kenelle vastuu HYTE-asioista kuuluu, herätti keskustelua. Haastattelussa 

mietittiin mikä on johtoryhmän rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä kaiken kaikkiaan. 

Keskeiseksi asiaksi koettiin tuki ja yhteistyö, jota toivottiin kunnan johtoryhmän kanssa henkilöta-

solla. Kunnanjohtajan rooli on tärkeä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön osalta.  

"Ehkä tää kaiken kaikkiaan tämä tuki minkälaista yhteistyötä toivotte kunnan johtoryhmän kanssa, 

niin se on niin nimenomaan se, että siinä on niinku se yhteys sinne johtoryhmään ihan henkilöta-

solla."   

"Että ei voi liikaa korostaa että kunnajohtajan rooli on aika keskeinen.  

RAS:n kokemus siitä, miten strategiat tuodaan toimiviksi käytännöiksi, lähtee siitä, että haluttaisiin 

esimerkiksi kuntakortti, joka toimii maakunnan tasolla tietotukena. Hyvä olisi saada valmis pohja, 

jossa näkyy maakunnan tilanne maakunnan tasolla. Strategia saataisiin toimivaksi käytännöksi 
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myös, kun suuresta tiedon määrästä seulottaisiin valmiiksi seurattavat asiat erityispiirteiden mu-

kaan. Valmiina olevaa peruspaketti auttaisi Hyte-työssä. RAS:ssa toivottiin myös puolueetonta 

arviointia, johon kunta voisi nostaa omat erityispiirteensä.    

"kyllä se et tavallaan siitä suuresta tiedon määrästä olis niinku vähän valmiiks seulottuna ne asiat 

mitä, mitä seurataan, sitten tietenkin aina joka alueella on joitaki semmosia omia juttuja mitä halu-

taan seurata, mut et tavallaan ois semmonen perussetti valmiiksi, niin se kyllä helpottaa työtä ko-

vasti."  

"et se on niinku tavallaan semmonen puolueeton arviointi, sitten ainakin jokainen kunta nostaa sii-

hen sitten ne omat erityispiirteensä tai selittää niitä tai mitä millonkin."  

5.2.4 Hyvinvointityö tulevaisuudessa 

RAS:ssa ei vielä oltu varmoja, onko Sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen tulossa muutoksia 

ryhmän toimintaan. Seudulliset ryhmät nähtiin yhtenä vaihtoehtona. Kuntien kanssa on jatkossa 

vuoropuhelua siitä, minkälainen yhteys kuntiin tulisi rakentaa. Uudistukseen on varauduttu nos-

tamalla esille entistä enemmän hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä. Ryhmässä koettiin 

myös, että siinä on jo harjoiteltu terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyötä ja koska Sote on oma 

organisaationsa ja kunnat omansa, olisi tärkeää, että myös tulevaisuudessa yhteistyö eri organi-

saatioiden välillä toimisi yhtä hyvin. Liikuntatoimen osalta Sote- ja maakuntauudistuksen ei koettu 

vaikuttavan hyvinvointityöhön. Myös kunnan perustehtävien, eli ihmisten perushyvinvoinnista 

huolehtimisen, nähtiin pysyvän ennallaan.   

"Mun mielestä tässä meiän ryhmässä on jo vähän niinku harjoteltu jo tätä, koska tavallaan Sote on 

eri organisaatio kunnat on omansa, ja silti pystytään ihan hyvin tekemään asioita yhteistyössä, että. 

Ois tietenki tärkeetä että se sitten tulevaisuudessa toimis ihan yhtä hyvin se yhteistyö ku tähänki 

asti. " 

"Mää aattelen että niinku kunnan tehtävänkuvan kannasta, että se on aika olennaista että ykskään 

kuntalainen ei muuta maakuntaan tämän uudistuksen jälkeen, jälleen asuvat siellä kunnassa, ja sii-

nä mielessä se kunnan perustehtävä säilyy ennallaan niinku huolehtia siitä ihmisten perushyvin-

voinnista."  

RAS:n hyvinvointiryhmässä koettiin, että Sote- uudistuksen tuomiin muutoksiin ollaan varauduttu 

muun muassa siten, että yhteistyötä ollaan jo harjoiteltu. Alueen kunnilla ajateltiin myös olevan 
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hyvät valmiudet, koska alueella on tehty jo pitkään ja systemaattisesti hyvinvointityötä. Muilta 

toimijoilta saatu tuki miellettiin riittäväksi.   

"No aattelen että tällä alueella on kohtalaisen hyvät valmiudet kunnilla, ja siihen vaikuttaa se et jos 

on tehty pitkään tätä ihan systemaattista hyvinvointityötä, valtuustossa vuosittain käyään nämä ta-

voitteet, missä näkee myös sen naapurikuntien tilanteen."   

RAS:n vastauksissa huomio kiinnittyi kuntalaisiin itseensä ja heidän yhteisöimiseensä. Hyvinvoin-

tiryhmän roolia ei nähdä pelkästään hallinnollisena elimenä, vaan osana yhteisöä. Ajatuksia he-

rätti myös se, että tulevatko kaikki toimipisteet kunnissa pysymään tulevaisuudessa ennallaan.   

"Tulevaisuuden kunnalta osalta niin mää nään et se on semmonen sen kunnan asukkaitten yhtei-

söimistä enemmän, jossa se ei oo pelkkä hallinnollinen elin, vaan yhteisö jossa... joka rakentuu sit-

ten kunnan ja muitten toimijoitten toiminnasta. Mää uskon että kuntien näkökulmasta tässä kovin 

suurta huolenaihetta on, että onnistuukse kaikilta. Puolet ehkä pinnallisemmin liittyy tällä hetkellä 

siihen et säilyykö jotku toimipisteet vaiko ei, se ei oo se kunnan tulevaisuuden kannalta kummin-

kaan ihan olematon kysymys."  

RAS:n ajatuksena on, että hyvinvointiryhmän rooli on myös yhteisöllinen. Hyvinvointiryhmän tar-

koituksena on toimia hyvänä osana kunnan hyvinvoinnin suunnittelua ja toteutusta. Hyvinvointi-

ryhmä palvelee kuntaa. Tulevaisuuden osalta ei vielä osata arvioida, mitkä toimipisteet pysyvät 

samankaltaisina ja tuleeko joihinkin muutosta. Kunnalla on vahva tahtotila hoitaa asiat hyvin ja 

perusteellisesti.  
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6 LASTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUT MAAKUNTA- JA SOTE-

UUDISTUKSEN JÄLKEEN 

Kehittämistyön aihetta suunniteltaessa on tärkeää tehdä hyvä pohjatyö kehittämiskohteesta. Kes-

keistä on huomioida aiemmat tutkimukset, esioletukset aiheesta sekä lähtökohdat kehittämistyöl-

le. (Moilanen, Ojasalo & Ritalahti 2015, 28-29) Huomio kehittämistyöstä on seurannut läpi koko 

lopputyön ja aihetta on alustettu ja suunniteltu ajan kanssa.   

 

Koska kehittämistyö kulkee eri vaiheiden kautta prosessin omaisesti, halusimme alkaa selvittä-

mään aihetta hyvissä ajoin. Kehittämistyö lähtee mielekkään ja tarpeellisen kehittämiskohteen 

ideoinnista. (Moilanen ym. 2015, 22-23) Opinnäytetyöhömme liittyy osana kehittämistehtävän 

tekeminen. Viimeisenä kysymyksenä kummassakin haastatteluissa kysyimme hyvinvointiryhmien 

jäseniltä ehdotuksia ja ajatuksia kehittämistehtävämme suhteen. Halusimme tehdä opinnäyte-

työstämme kokonaisuudessaan sellaisen, että se palvelisi mahdollisimman hyvin kummankin 

kunnan hyvinvointityötä.  

 

Oulun hyvinvointiryhmää haastatellessamme esille nousi lasten ja lapsiperheiden palvelut ja se, 

mitä perheet toivovat palveluilta ja millaisia niiden pitäisi tulevaisuudessa olla. Raahessa oli esillä 

ajatus elinvoimasopimuksesta tai toimintamallista, johon kaikki toimijat olisivat sitoutuneita. Eli 

kaikki toimijat, esimerkiksi järjestöt, kunta ja eri toimialat toimisivat saman tavoitteen eteen, ja 

jokaisen roolit olisivat auki kirjoitettuina. Lisäksi nostettiin esille kiinnostus selvittää kuntayhtymän 

työntekijöiden työhyvinvointia esimerkiksi Webpropol –kyselyn avulla. Lasten ja lapsiperheiden 

osalta Raahen seudulla on menossa Hyvinvoiva Koulu ja liikuntapainotteinen seudullinen kehit-

tämistyö, joten kehittämistyön koettiin olevan lasten ja lapsiperheiden osalta jo käynnissä, eikä 

sille koettu olevan nyt tarvetta.  

 

Päätimme valita kehittämistehtävän aiheeksi lasten ja lapsiperheiden palvelut ja tehdä kehittämis-

tehtävän terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta, joka on tulevaisuudessa kuntien 

ydintehtävä, kuten jo aiemmin olemme todenneet. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on 

opinnäytetyömme kantava teema. Vaikka lasten ja perheiden sosiaali- ja terveyspalvelut eriytyvät 

hallinnollisesti maakunnille, jäävät lapset ja perheet edelleen kuntiin. Myös varhaiskasvatus ja 

opetustoimi jäävät edelleen kuntien järjestettäväksi. Yhdessä kaikkien näiden palveluiden avulla 
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voidaan vaikuttaa kunnan asukkaiden terveyteen ja hyvinvointiin. Siksi jatkossa vaaditaan tiivistä 

yhteistyötä kunnan ja maakunnan välillä, jotta lasten ja lapsiperheiden palveluista saadaan mah-

dollisimman toimivia. 

 

Yritimme saada tehtävään näkökulman nimenomaan maakunta ja sote -uudistuksen jälkeiseen 

palveluiden järjestämiseen sopivaksi. Tällöin siitä olisi hyötyä toiminnan suunnitteluun jatkossa, 

niin Oulun, kuin Raahen seutukuntayhtymän osalta. Lisäksi sitä voitaisiin hyödyntää myös maa-

kunnassa. Pidimme palaverin kehittämistehtävän osalta, jossa oli paikalla meidän lisäksemme 

Ilpo Tapaninen, Maria Ala-Siuru sekä Arto Willman. Keskustelimme tehtävän sisällöstä, ja saim-

me ehdotuksen olla yhteydessä Lapsirikas –hankkeessa toimivaan Anne-Maria Takkulaan, koska 

Lapsirikas -hankkeen toimesta on tehty kyselyitä sekä lapsiperheille, että heidän kanssaan toimi-

ville ammattilaisille lapsiperheiden palveluihin liittyen. Tämä Lapsirikas -hankkeen keräämä haas-

tattelumateriaali toimii pohjana opinnäytetyömme kehittämisosiossa. Sen avulla saamme tietoa 

lasten ja lapsiperheiden palveluiden nykytilanteesta ja mahdollisista kehittämishaasteita tulevai-

suutta ajatellen. Lasten ja lapsiperheiden hyvinvointi on yksi osa terveyden ja hyvinvoinnin edis-

tämistä kunnissa, ja se vaatii yhteistyötä kuntien ja maakuntien kesken. Koska kyselyitä oli tehty 

sekä Ouluun että Raahen alueelliselle seutukuntayhtymälle, saimme Lapsirikas -hankkeen teet-

tämistä kyselyistä materiaalia kuntakohtaisesti ja lasten ja lapsiperheiden palveluiden kehittämi-

nen sopi teemaksi kumpaankin kuntaan kehittämistyötämme ajatellen.   

 

Pidimme palaverin elokuun lopussa 2018 Lapsirikas –hankkeessa toimivan Anne-Maria Takkulan 

kanssa. Lapsirikas –hanke keskittyy lapsirikkaiden perheiden toimivaan arkeen. Hankkeen avulla 

on mahdollista saada matalan kynnyksen maksutonta apua kotiin. (Lapsirikas –hanke 2018) Pa-

laverissa oli Anne-Marian lisäksi paikalla Saana Savela Lapsirikas –hankkeesta. He esittelivät 

aiemmin lapsiperheille tekemänsä Webropol -kyselyn vastauksia.  Olemme tutustuneet asiaan 

kuuluvaan käsitteistöön, tehneet tietoperustan ja dokumentoineet jokaisen tapaamisen ja keskus-

telun aiheeseen liittyen. 

 

Toinen tapaaminen pidettiin lokakuussa 2018. Tapaamiseen osallistuivat Lapsirikas –hankkeesta 

Anne-Maria Takkula ja Saana Savela, OAMK:n edustajat Kari Virolainen ja Mika Paldanius sekä 

me opinnäytetyön tekijät. Päätimme tehdä kehittämistyön Lapsirikas –hankkeen kyselyihin liittyen 

toimijoiden näkökulmasta. Kiinnostus nousi erityisesti siitä, miten voimme parantaa ihmisten ter-

veyttä ja hyvinvointia palveluiden toimivuuden parantamisella. 
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Lapsirikas hankkeen lapsiperheille ja toimijoille tehdyn kyselyn vastauksista huomasimme, että 

sekä RAS:ssa että Oulussa koettiin huolta palveluiden saatavuudesta, palveluiden oikea-

aikaisuudesta sekä työmäärästä, joita eri palveluiden järjestäminen vaatii. Kehittämistehtävän 

tarkoituksena on tehdä jatkokehittämisehdotuksia lasten ja lapsiperheiden palveluiden toimivan 

palveluverkon kehittämiseksi. 

6.1 Lapsirikas -hankkeen teettämät kyselyt lapsiperheille ja lapsiperheiden kanssa toi-

miville ammattilaisille 

Tietoperusta antaa kehittämistyölle pohjan. Siihen on kerätty kaikki oleellinen tieto työtä var-

ten.(Moilanen ym. 2015, 34-35) Käytimme kehittämistehtävämme tietoperustana Lapsirikas –

hankkeessa tehtyjen kyselyjen vastauksia. Valtakunnallinen kysely lapsiperheiden arjen tuesta on 

tehty Webropol –kyselynä syksyllä 2017. Kysely on tehty yhteistyönä Lapsirikas- hankkeen ja 

Raahen alueellisen seutukuntayhtymän kesken. Kysely lasten ja perheiden parissa toimiville 

ammattilaisille tehtiin myös syksyllä 2017. Tehtäväämme tuki olennaisesti jo aikaisemmin tehty 

kuntien terveyden – ja hyvinvoinnin edistämiseen tehty tietopohja. Otimme tietoperustaamme 

mukaan myös lapsiperheille tehdyt kyselyt sen vuoksi, että voisimme verrata, nouseeko sieltä 

esille samanlaisia ongelmakohtia palveluiden toimivuudessa kuin toimijoille tehdyssä kyselyssä. 

6.1.1 Lasten ja lapsiperheiden kanssa työskentelevien ammattilaisten vastaukset Lapsi-

rikas- hankkeen teettämään kyselyyn Oulun ja RAS:n alueella 

Oulun alueella lasten ja perheiden parissa toimiville ammattilaisille tehtyyn kyselyyn oli vastannut 

78 henkilöä. Heistä suurin osa työskenteli joko neuvolassa (23%) ja koulussa tai oppilashuollossa 

(23%). RAS:n alueella kyselyyn oli vastannut 53 henkilöä. Suurin osa vastanneista teki töitään 

neuvolassa (28 %), koulun ja oppilashuollon tehtävissä 26 % sekä 13 % varhaiskasvatuksen 

parissa.  

 

Oulussa vastauksissa nousi esille se, että toimijoiden mielestä erilaisia palveluita oli tarjolla lapsi-

perheille, mutta perheet eivät itse olleet palveluista tietoisia. Vastauksista kävi ilmi myös se, että 

perheiden on oltava oma-aloitteisia saadakseen apua. Kaikille perheillä ei välttämättä ole voima-

varoja avun hakemiseen. Vaikka palveluita on saatavilla, niitä ei välttämättä myönnetä tarpeeksi 
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perheille tai jos myönnetään, apu ei välttämättä ole tarpeeksi pitkäkestoisia. Myös jonot ovat 

usein pitkiä, ja avunhakemisprosessit vievät paljon aikaa.  

 

RAS:n alueella koettiin, että lastenhoitoapua, kerho/viriketoimintaa sekä keskusteluapua on tarvit-

taessa saatavilla. Toimijoiden vastauksista käy ilmi, että oppilashuollollista tai muuta koulun ar-

keen liittyvää apua on saatavilla. Suuret vastausprosentit laskivat, kun kysyttiin, saadaanko tarvit-

tavista tuen muodoista tukea arjen avuksi riittävästi ja riittävän pitkäaikaisesti. Erityisesti lasten-

hoitoapua sekä oppilashuollollista tukea ei saada tarpeeksi pitkään. Mielenterveyspalveluita koet-

tiin olevan tarjolla, mutta ei tarpeeksi pitkää aikaa. Noin puolet vastanneista koki, että perheet 

pääsevät itse määrittelemään palveluntarpeensa ja vaikuttamaan saamaansa palveluun. RAS:n 

alueella koettiin myös, että eri toimijoiden yhteistyö perheiden sujuvan arjen tuen järjestämiseksi 

on toimivaa. Eniten hankaluutta aiheutti tiedon kulku ja sen ongelmallisuus.  

 

Oulussa kaivattiin lisää matalan kynnyksen palveluita muun muassa mielenterveyspuolelle ja 

lapsenhoito- ja kotiapupalveluihin. Ammattilaiset kokivat, että tiedon hankkiminen kaikista saata-

vista palveluista on haastavaa, ja sen vuoksi kaivattiin esimerkiksi nettisivua, josta olisi löydettä-

vissä kaikki mahdolliset palveluntarjoajat lapsiperheille. Eri alueilla koettiin palveluiden olevan eri 

lailla saatavissa, mikä lisää perheiden eriarvoisuutta palveluiden suhteen. Myös yhteistyössä eri 

toimijoiden välillä koettiin olevan alueellisia eroja. Yhteistyön kehittämiselle nähtiin olevan tarvet-

ta. Esimerkiksi neuvolassa ei välttämättä ole tietoa lastensuojelun piirissä olevista perheistä. Tie-

to ei välttämättä kulje riittävästi toimijoiden välillä. Resurssien rajallisuus hankaloittaa yhteistyötä. 

 

RAS:n alueella toivottiin myös matalan kynnyksen palveluita ja varhaisen vaiheen puuttumista 

eritoten lapsiperheiden haasteisiin. Työntekijöitä toivottiin lisää, jotta varhaisen vaiheen tukemi-

nen onnistuisi. Yhteistyön parantaminen eri toimijoiden kesken nousi vastauksista myös esille. 

RAS:n alueella pyydettiin myös selkeää opasta, jossa olisi tieto kaikista mahdollista toimijoista, 

joka olisi helposti perheiden saatavilla. 

6.1.2 Lapsirikas- hankkeen teettämän Lapsiperheiden toimiva arki -kyselyn vastaukset 

Oulun ja RAS:n alueilla 

Oulussa lapsiperheiden kyselyyn vastanneita lapsiperheitä oli 648. Vastanneista perheistä apua 

perheen arjen tueksi tarvitsi 44%. Perheiden tarvitsemat palvelut olivat enimmäkseen lastenhoi-
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toapua, kodinhoitoapua, taloudellista tukea, kuljetusapua lasten harrastuksiin, ruoka-apua sekä 

päivähoitojärjestelyjen kehittämistä ja keskusteluapua. RAS:n alueelta vastanneita lapsiperheitä 

oli yhteensä 296. Vastanneista 56 % tarvitsi tukea perheen arjen tueksi. Suurin tarve oli lasten-

hoitoavun tarve, joka oli 61 % vastanneista. Muut tarpeet olivat samoja Oulun vastauksiin näh-

den.  

 

Oulun alueella myös parisuhteen tukemiseen kaivattiin apua. Vastaajat kaipasivat myös apujen 

aktiivisempaa tarjoamista muun muassa neuvolasta. Palveluista on huonosti tietoa saatavilla, ja 

sitä on hankala etsiä. Vastauksissa ehdotettiin palvelua, josta löytyisi helposti kaikki palveluntar-

joajat. Monet kokivat myös avun hakemisen liian byrokraattisena. ”Yhden luukun palvelu” voisi 

helpottaa perheitä avun hakemisessa, eli kaikki tarvittavat palvelut löytyisivät yhdestä paikasta 

eikä asiakkaan tarvitsisi käydä useassa eri paikassa tai olla yhteydessä moneen eri toimijaan. 

Joskus palveluiden hakeminen koettiin nöyryyttävänä. Vanhan mallin kodinhoitajia kaivattiin ta-

kaisin useassa perheessä. Saadut palvelut olivat monesti myös liian lyhytkestoisia, ja niille olisi 

tarvetta pitemmälle aikavälille. 

 

Myös matalan kynnyksen palvelut muun muassa kodin hoidon ja mielenterveyspalveluiden suh-

teen saivat paljon kannustusta Oulun alueella. Esimerkiksi MLL:n tarjoamat lastenhoitopalvelut on 

aiemmin koettu hyvinä, ja nyt kun niitä ei ole enää saatavilla, ei ole löytynyt korvaavaa palvelujen 

tarjoajaa. Apua yllättäviin tilanteisiin tarvittaisiin myös lisää. Tällaisia tilanteita ovat muun muassa 

vanhemman yllättävä sairastuminen, jolloin apua tarvittaisiin muun muassa kodinhoitoon ja las-

tenhoitoon. Myös hoidon järjestäminen vanhemman menojen ajaksi ja esimerkiksi iltahoitomah-

dollisuus päiväkodeissa nousi esille. Lasten aamu- ja iltapäiväkerhotoimintaankin ja erilaiseen 

harrastustoimintaan kaivattiin parannuksia. Kaikissa perheissä ei ole varaa maksaa lasten harras-

tuksia. Myös tukiperhe-/kummitoimintaan ja ennaltaehkäisevään toimintaan kaivattiin parannuk-

sia. 

 

RAS:n alueella apua tarvittiin kasvatuksellista ohjausta/neuvontaa sujuvan arjen tueksi sekä ma-

talankynnyksen mielenterveyspalveluita. Noin 22 % tarvitsisi oppilashuollollista tai muuta koulun 

arkeen liittyvää tukea. RAS:n alueella kuten Oulussa koettiin, että tietoa palveluista on huonosti 

saatavilla ja perheen palveluntarvetta ei ole arvioitu. Avoimista vastauksista nousi esille matalan 

kynnyksen avun tarve ja avun piiriin hakeutuminen on työlästä, jopa hankalaa. Palveluihin ollaan 

tyytyväisiä, mutta henkilökuntaa toivottiin lisää, jotta palveluiden piiriin pääsisi nopeammalla aika-
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taululla. Toisaalta vastauksista nousi esille myös se, että vaikka palveluiden piiriin pääsee, niin 

palveluita ei tarjota tarpeeksi pitkää aikaa.  

6.2 Lasten ja lapsiperheiden palveluihin ja niiden järjestämiseen liittyvät haasteet Lapsi-

rikas- hankkeen teettämien kyselyiden ja kuntien hyvinvointiryhmiin tehtyjen haas-

tatteluiden perusteella 

Kuten jo yllä todettiin, niin tavoitteenamme on tehdä jatkokehittämisehdotus toimivasta palvelu-

verkosta lasten ja lapsiperheiden palveluihin liittyen. Lapsirikas- hankkeen lapsiperheidelle ja 

heidän kanssaan työskenteleville ammattilaisille tehdyissä kyselyissä pääkohtina nousivat esille 

samankaltaiset ongelmat palveluiden järjestämisessä. Näitä olivat muun muassa tiedon puute 

saatavilla olevista palveluista, tiedonkulku eri toimijoiden välillä, resurssien vähyys, joidenkin per-

heiden vähäiset voimavarat palveluiden piiriin hakeutumiseen, harrastustuen tarve, matalan kyn-

nyksen palveluiden lisääminen ja toive, että palvelut olisivat saatavilla ”yhdeltä luukulta”, eli per-

heen ei tarvitsisi olla yhteydessä useaan eri paikkaan tarvittavien palveluiden saamiseksi. Näihin 

seikkoihin päätimme pureutua tarkemmin terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta 

maakunta- ja soteuudistuksen jälkeistä aikaa ajatellen. 

 

Kuntien hyvinvointiryhmille tekemissämme haastatteluissa kävi myös ilmi, että eri toimijoiden 

välistä yhteistyötä ja toimintamalleja haluttaisiin tiivistää, jotta toimijat voisivat paremmin keskittyä 

yhteisen tavoitteen asetteluun ja edistämiseen. Lisäksi järjestöjen ja kuntien hyvinvointiryhmien 

välistä yhteistyötä olisi hyvä kehittää jatkossa. Näitä seikkoja kehittämällä voidaan parantaa myös 

lapsiperheiden palveluita. 

 

6.2.1 Toimivan palveluverkon kehittäminen lasten ja perheiden parissa toimiville ammat-

tilaisille sote-uudistuksen jälkeen 

Käytyämme läpi lasten ja perheiden parissa toimiville ammattilaisille –kyselyn vastauksia. Huo-

masimme, että Oulun ja RAS:n vastauksista kävi ilmi, että tiedonkulku ja yhteistyö eri toimijoiden 

kesken oli haastavaa. Jonot ovat liian pitkiä ja työntekijöiden vastuualueissa on epätietoisuutta. 

Kysymys perheen kokonaistilanteen arvioinnin vastuusta nousi esille. Palvelujen asiakkaina toi-

mivat lapsiperheet ja heidät löytää esimerkiksi varhaiskasvatuksesta tai kouluista.  
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Pohdimme, miltä palvelu näyttäisi asiakkaan silmin. Tuloksista kävi ilmi, että asiakas arvostaa 

hyvää tiedonkulkua, nopeaa palvelun saamista sekä oikean tiedon saamista oikeaan aikaan. 

Haasteina nousi esille työmäärän suuruus, yhteistyö muiden toimijoiden kesken koettiin haasta-

vana, eri alueiden kesken koettiin epätasa-arvoa ja epätietoisuus saatavilla olevista palveluista. 

Näitä asioita pohdittuamme päädyimme siihen, että olisi hyvin tarpeellista tehdä toimiva palvelu-

polku, jotta toimijoiden työtä saataisiin sujuvoitettua ja työmäärää vähennettyä. Pohdimme kehit-

tämistyön tärkeimpiä kehityskohteita ja päädyimme miettimään, että kuka järjestää palvelut tule-

vaisuudessa. Kunnan ja maakunnan välille olisi hyvä saada selkeä työnjako ja vastuualueiden 

selkeyttäminen ja tiedon saannin helpottaminen nousivat esille.  

 

Kehityskohteisiin liittyvien kysymysten avulla lähdimme ideoimaan erilaisia palveluita. Palveluiden 

järjestäminen koettiin hankaliksi ja tiedon kulun kanssa oi haastetta. Idea omasta palveluiden 

järjestämisen koordinaattorista nousi esille. Koordinaattori toimisi palveluiden järjestäjän roolissa. 

Varhaiskasvatus ja opetustoimi sekä muut lasten ja lapsiperheiden kanssa toimivat henkilöt voisi-

vat ohjata palveluiden tarpeessa olevan perheen koordinaattorin vastaanotolle, joka tekisi koko-

naistilanteen kartoituksen ja järjestäisi tarvittavat jatkot ja toimisi samalla yhteyshenkilönä toimi-

joiden suuntaan. Ideaalista olisi, että toimijoilla olisi käytössään yhtenäiset tietojärjestelmät, josta 

asiakkaan palvelut nähtäisiin kokonaisvaltaisesti. Yhteinen tietojärjestelmä ehkäisisi toimijoita 

tekemästä päällekkäistä työtä, ja se säästäisi henkilökuntaresursseja. 

 

Mietimme asioita, joita tapahtuu ennen palvelun käyttämistä. Uusi palvelu vastaisi lapsiperheiden 

parissa työskentelevien työntekijöiden esille tuomiin haasteisiin. Toimijoilla olisi paikka, jonne 

ohjata asiakas palveluiden tarpeen kokonaisarvioon. Asiakas voisi myös itse ottaa yhteyttä suo-

raan koordinaattoriin. Toimijoiden työmäärä vähenisi ja tiedonkulku helpottuisi. Uuden palvelu-

konseptin myötä yksi taho vastaisi palveluiden järjestämisestä. Tarpeellista olisi kouluttaa toimijat 

uuteen toimintamalliin. Ajatuksena olisi, että kunta kouluttaa omat työntekijänsä ja maakunta 

omansa. Järjestötasolle tehtäisiin oma ilmoituksensa. Tieto uudesta palvelujärjestelmästä tulee 

nettisivuille ja toimijat informoivat asiakkaitaan. Palveluverkkokuvauksemme on ehdotus toimival-

le palveluverkolle, jota voidaan jatkokehittää. 
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6.2.2 Hyvinvointikoordinaattorin toimenkuvan ehdotelma ja merkitys 

Jatkokehittämisehdotuksena lasten ja lapsiperheiden toimivan palveluverkon kehittämiseksi mie-

timme ”hyvinvointikoordinaattorin” toimenkuvaa. Toimenkuvaan kuuluisi perheen kokonaisvaltai-

sen avun tarpeen selvittäminen, ja tiedon välittäminen tarvittaville toimijoille. Esimerkiksi koulu, 

neuvola, lastensuojelu tai itse apua tarvitseva perhe ottaa yhteyttä, kun palvelun tarve havaitaan. 

Haasteita koordinaattorin toiminnassa on muun muassa se, että missä koordinaattori työskente-

lee ja tarvitseeko hän oman yksikön toimiakseen? Riittäkö toimen hoitamiseen yksi henkilö? Voi-

siko koordinaattori toimia alueellisesti ja parantaisiko tämä palveluiden saannin suhteen tasa-

arvoa eri asuinalueilla? Voisiko työpiste sijaita hyvivointikeskuksissa? Riittääkö tehtävän suorit-

tamiseen yksi henkilö, vai vaatiiko toimiakseen useamman henkilön ryhmän? Yhteistyötä tehtäi-

siin myös järjestöjen kanssa (esim. Auta lasta Ry, Hope Ry). Koordinaattorilla olisi tieto kaikista 

saatavilla olevista palveluista. Nyt on ongelmaa, että sekä perheet että toimijat eivät ole tietoisia 

kaikista saatavilla olevista palveluista tai siitä, mistä niistä voi saada. Koordinaattori olisi linkki 

kunnan ja maakunnan välillä. 

 

Jokaisen toimijan on edelleen kehitettävä omia palveluitaan (esimerkiksi avun saamisen nopeut-

ta). Monet perheet ovat väsyneitä, eivätkä jaksa hakea apua. Myös lomakkeitten täyttö voi olla 

vaikeaa. Koordinaattorin avulla saataisiin matalan kynnyksen apua, helppo olla yhteydessä yh-

teen tahoon, josta kaikki tarvittava apu on saatavilla (”yksi luukku”). Ongelmana on nyt se, kenellä 

on vastuu perheiden kokonaistilanteesta. Koordinaattori voisi olla päävastuussa. Tieto perheen 

tilanteesta liikkuisi helpommin koordinaattorin kautta, myös yhteinen tietojärjestelmä auttaisi tie-

don liikkumisessa. Koordinaattorin toiminta myös selkiyttäisi työnjakoa. Palvelut räätälöitäisiin 

yksilö-/perhekohtaisesti. Palveluverkostokartta olisi koordinaattorin hallussa. Perheet saisivat 

palveluita kokonaisvaltaisesti. Toimijat saisivat tiedon perheen saamista palveluista (palaute). 

Tietoisuus toisten toimijoiden tekemästä työstä lisääntyisi.  Se voisi myös vähentää eri toimijoiden 

tekemään päällekkäistä työtä ja parantaa resurssien kohdentamista. Palveluiden saaminen ”yh-

deltä luukulta” voisi myös madaltaa perheiden kynnystä hakea apua. 
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6.2.3 Jatkohaasteet toimivan palveluverkon kehittämiselle lasten ja perheiden parissa 

toimiville ammattilaisille sote-uudistuksen jälkeen 

Jatkohaasteita ehdotelmamme suhteen on muun muassa yhteinen tietoverkko. Sen kehittämi-

sessä on otettava huomioon tietosuoja-asiat ja asiakkaiden suostumus tietojen tallentamiseen. 

Nykyään on käytössä Kanta- arkisto, mutta tiedot eivät tallennu sinne reaaliajassa. Lisäksi jatko-

haasteena on myös se, kenelle kuuluu vastuu hyvinvointikoordinaattorin järjestämisestä kuntiin, 

olisiko se kunnan vai maakunnan vastuulla? Koordinaattori työskentelisi sekä kunnan että maa-

kunnan alaisuudessa olevien toimijoiden kanssa yhteistyössä. Myös koordinaattorin sijoituspaikka 

aiheuttaa haastetta. Olisiko jokaisella hyvinvointikeskuksella oma koordinaattorinsa, jolla olisi 

vastuu oman alueensa asiakkaista? Myös koordinaattorin työmäärä ja resurssit tulisi arvioida. 

Paljonko yksi koordinaattori voi hoitaa asioita, vai pitäisikö koordinaattorin sijasta olla käytössä 

koordinaattoriryhmä? 

 

Myös yhteistyötä järjestöjen kanssa on varmasti kehitettävä jatkossa, jotta perheille saataisiin 

kohdennettua mahdollisimman kattavasti juuri heidän tarvitsemaansa apua. Jokaisen toimijan 

olisi jatkossa kuitenkin edelleen kehitettävä omia palveluitaan. Palveluiden piiriin pääsyyn on 

joissakin tapauksissa pitkä jono, joten toimijat voisivat kehittää omia prosessejaan siten, että 

jonot saataisiin lyhemmäksi. Myös palveluiden jatkuvuus on turvattava jatkossa. Mikäli perheessä 

nousee avun tarve myöhemmin uudelleen, nopeuttaisiko se avun saamista jatkossa, kun koko-

naistilanne on kartoitettu jo koordinaattorin toimesta? 

 

Koordinaattorin olisi järjestettävä yhteistyö- ja kehittämispalavereita eri toimijoiden kanssa sään-

nöllisesti. Kaikkien toimijoiden saaminen samoihin kokouksiin voi aiheuttaa aikataulullisia haastei-

ta. Myös ennen koordinaattorin toiminnan aloittamista tarvittaisiin koulutusta tehtävän hoitami-

seen ja koko palveluverkkoon tutustumista. Jatkossa koordinaattori voisi kouluttaa muita toimijoita 

palveluverkkoon liittyvistä asioista. 
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7 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Opinnäytetyömme tavoitteena oli selvittää Oulun ja Raahen alueellisen seutukuntayhtymän tahto-

tilaa ja valmiuksia terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen maakunta- ja sote-uudistuksen jälkeen, 

kun terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen jää kuntien tehtäväksi. Tutkimme aihetta tekemällä 

haastattelut kuntien hyvinvointiryhmille. Lisäksi tavoitteenamme oli laatia kehittämistehtävä kun-

tiin, perustuen kuntien tarpeisiin ja haastatteluissa esille nousseisiin asioihin. Oulu ja RAS lähtivät 

mielellään mukaan projektiimme, ja haastatteluissa saimme paljon hyviä ja avoimia vastauksia 

esittämiimme kysymyksiin. 

 

Pääkysymyksiämme olivat ”Mitä on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kunnan sisällä?” ja 

”Miten Sote -uudistuksen tuomiin muutoksiin kunnan roolissa ollaan varauduttu?”. Pääkysymyk-

set sisälsivät alakysymyksiä, jotka ovat esitettyinä taulukossa 3. Saimme haastatteluiden kautta 

vastauksen kumpaankin pääkysymykseemme, sekä lähes kaikkiin alakysymyksiin. Ensimmäisen 

pääkysymyksen yhteydessä tavoitteenamme oli selvittää, miten hyvinvoinnin ja terveyden edis-

tämistyö kunnissa ymmärretään ja miten hyte- työ kunnassa muuttuu rakenneuudistuksen jäl-

keen, mitä ovat konkreettiset suunnitelmat ja toteutus.  

 

Oulun hyvinvointiryhmän jäsenet kokivat, että hyvinvointityö itsessään on ikään kuin ”sisäänra-

kennettuna”, ja hyvinvointityön rakenteet nähtiin toimivina, eikä niille nähty tarvetta muutokseen 

maakunta- ja sote-uudistuksen myötä. Näiden toimivien rakenteiden kopioiminen maakuntaan 

ajateltiin seuraavana askeleena. Tulevaisuuden halutaan keskittyä asioihin, jotka ovat järjestel-

män kannalta olennaisia, kuten kunnan asukkaiden palvelut ja hyvinvointi. Hyviä toimintamalleja 

ja käytäntöjä voitaisiin vielä vahvistaa ja viedä eteenpäin nimenomaan Tulevaisuuden kunnan 

näkökulmasta. Tulevaisuuden kannalta Oulun hyvinvointiryhmässä koettiin olevan riittävä kyky 

toimia sekä kunnan että maakunnan yhteytenä hyvinvointiasioissa. Ryhmässä ajateltiin myös, 

että he voisivat tukea johtoa ja kaupungin päättäjiä hyvinvointijohtamisessa paremmin. Monialai-

nen yhteistyö ja asiantuntijaryhmien välinen vuorovaikutus koettiin tärkeänä edellytyksenä onnis-

tuneelle hyvinvointityölle. Yhteistyötä järjestöjen kanssa voitaisiin lisätä tulevaisuudessa. Myös 

Perttilän ym. (2007), Kauppisen & Rotkon (2016) sekä Muurisen ym. (2007) tutkimuksissa on 

havaittu, että poikkihallinnollista sekä monialaista yhteistyötä ei nähty riittävänä ja sitä olisi kehi-

tettävä. Näin saataisiin myös muita toimijoita paremmin mukaan hyte- työhön. Terveyden ja hy-

vinvoinnin edistäminen nähtiin usein vain sosiaali- ja terveyspuolen asiana. 
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RAS:ssa terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyö ymmärretään siten, että kaikki kehittäminen, 

toiminta ja palveluiden tarjonta tähtäävät hyvinvoinnin parantamiseen. Hyvinvointi on lisätty yhte-

nä kokonaisuutena uuteen Raahen kaupungin strategiaan. Terveyden ja hyvinvoinnin teemat 

nähtiin myös yhtenä osana lasten ja perheiden ennaltaehkäisevien palveluiden kehittämistä. Hy-

vinvointiryhmän toiminta koetaan tärkeänä, ja ryhmä on saanut tuloksia aikaan. RAS:ssa ei oltu 

vielä varmoja, tuleeko muutoksia ryhmän toimintaan uudistuksen myötä. Seudulliset ryhmät näh-

tiin yhtenä vaihtoehtona. Tulevaisuuden kannalta pidettiin tärkeänä sitä, että jatkossakin organi-

saatioiden välinen yhteistyö toimisi yhtä hyvin kuin nyt. Kunnan perustehtävien, eli ihmisistä huo-

lehtimisen, koettiin pysyvän ennallaan. Hyvinvointiryhmän roolia ei nähdä pelkästään hallinnolli-

sena elimenä, vaan osana yhteisöä. Keskustelua herätti se, tulevatko kaikki toimipisteet pysy-

mään tulevaisuudessa ennallaan kunnissa.  

 

Toiseen pääkysymykseemme liittyi alakysymyksiä, joiden tavoitteena oli selvittää kunnan tämän-

hetkisiä valmiuksia terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen, uuteen rooliin varautumista, vastuuta 

hyte- asioista, terveyden ja hyvinvoinnin teemojen tärkeyttä, strategioiden tuomista toimiviksi 

käytännöiksi sekä muutosten tuomia uusia rooleja kunnassa. Oulussa terveyden ja hyvinvoinnin 

teemoja pidetään tärkeinä. Ryhmän jäsenet myös kokivat, että he voivat jakaa työssään keskei-

sessä asemassa olevia asioita muiden ryhmän jäsenten kanssa. Haastattelussa nousi esille, että 

hyvinvointiryhmän suhdetta muihin toimiviin ryhmiin voisi selkiyttää ja hyvinvointiryhmän suhdetta 

muuhun voisi kuvata paremmin. Organisaatioiden väliset rakenteet saataisiin selkeimmiksi, jos 

hyvinvointikertomustyöhön ja hyvinvointiryhmän keskeisiin rooleihin liittyvät prosessit olisivat kirk-

kaammat. Oulussa ajateltiin myös, että uuden kaupunkistrategian luominen auttaisi saamaan 

strategiat toimiviksi käytännöiksi. Sieltä saataisiin keskeiset asiat ja tavoitteet, joiden selkeys 

auttaisi kehittämään käytäntöjä paremmiksi. Lisäksi toivottiin ryhmän prosessien tarkempaa 

avaamista kokouksissa, jotta voitaisiin paremmin hahmottaa hyvinvoinnin kehittämistyön muuttu-

minen ja tarvittaessa vastaamaan kullakin hetkellä pinnalla oleviin tarpeisiin.  

 

Myös RAS:ssa terveyden ja hyvinvoinnin teemat koettiin tärkeinä ja tarpeellisina. Hyte -työ nähtiin 

pitkäkestoisena ja siihen liittyvä toiminta yhtenäisenä. Laki vaatii, että kuntalaiset voivat hyvin ja 

kaikki tekevät omalla sektorillaan töitä hyvinvoinnin eteen. Siten vastuu hyte -asioista kuuluu kai-

kille toimijoille, ei ainoastaan hyvinvointipuolelle. Myös Jansenin ym. (2012) sekä Littlejohnsin & 

Smithin (2014) tekemissä tutkimuksissa todetaan, että eri toimijoiden välisen yhteistyön kehittä-

miseen terveysongelmien osalta vaaditaan yhteistyötä kaikilta sektoreilta. Littlejohns & Smith 
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(2014) perustelevat myös monialaisuuden olevan tärkeää senkin vuoksi, että strategiat terveyden 

edistämiseen ovat yhtenevät sosiaalisen kestävyyden edistämisen strategioiden vuoksi.  

 

RAS:ssa kunnanjohtajan rooli hyte- työssä koettiin tärkeänä. Kunnan johtoryhmän kanssa toivot-

tiin tukea ja yhteistyötä henkilötasolla. Hyvinvointiryhmässä on mukana useita kaupungin toimijoi-

ta. Siinä toimitaan yhteisen tavoitteen eteen. THL:n teettämän kyselyn mukaan hyte- työ on kehit-

tynyt viime vuosien aikana myönteiseen suuntaan ja terveys- ja hyvinvointitietoja käsitellään yhä 

useammin kuntien johtoryhmissä (Hakamäki ym. 2014, 4). Tämän yhteistyön kehittämisessä 

koettiin kuitenkin olevan vielä parantamisen varaa.  

 

Strategiat voitaisiin saada toimiviksi käytännöiksi esimerkiksi kuntakortin avulla, joka toimisi maa-

kunnan tasolla tietotukena. Valmiina oleva paketti, jossa olisi seulottu suuresta tiedon määrästä 

seurattavat asiat erityispiirteiden mukaan, helpottaisi hyte- työtä.  RAS:ssa uudistukseen ollaan 

varauduttu nostamalla esille entistä enemmän hyte -työtä. Ryhmässä koettiin, että siinä ollaan jo 

harjoiteltu hyvinvointityötä. Kunnan valmiuksien koettiin olevan hyvät, koska alueella on jo pitkään 

tehty systemaattista hyte -työtä. Muilta toimijoilta saatu tuki koettiin hyväksi.  

 

Kummassakin kunnassa oltiin pääosin tyytyväisiä hyvinvointiryhmän toimintaan sekä hyvinvointi-

työhön, eikä ryhmien toiminnalle nähty tarvetta muutoksiin maakunta- ja sote-uudistuksen myötä. 

Kuntien valmiudet terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen uudistuksen jälkeen koettiin siis hyvinä 

haastateltavien mielestä. Haasteita kuitenkin koettiin olevan muun muassa Oulun osalta talousar-

vioprosessissa sekä tietojohtamisessa eli tiedon hankinnassa. Eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja 

toimintamalleja haluttaisiin tiivistää, jotta toimijat voisivat paremmin keskittyä yhteisen tavoitteen 

asetteluun ja edistämiseen. Selkeää vastausta kysymykseemme ”Miten muutosten tuomat roolit 

esitetään kunnassa?” emme saaneet. Tämä selittyy sillä, että kukaan ei vielä tarkalleen tiedä, 

mitä kaikkea tuleva maakunta- ja sote-uudistus pitää sisällään. Sen vuoksi on hankalaa tarkalleen 

arvioida, tuleeko rooleihin muutoksia, ja jos tulee, niin minkälaisia. 

 

Maakunta- ja sote- uudistuksen jälkeistä aikaa ajatellen syvennyimme selvittämään lasten ja lap-

siperheiden palveluiden tämän hetkistä tilannetta ja niihin mahdollisesti liittyviä haasteita. Koska 

lapsiperheet ovat edelleen jatkossa kuntien asukkaita, vaatii palveluiden järjestäminen tiivistä 

yhteistyötä kunnan ja maakunnan välisellä rajapinnalla. Lapsirikas- hankkeen tekemässä kyse-

lyssä sekä ammattilaisten että perheiden vastauksissa nousivat esille pääasiassa samat asiat; 

palveluista oli hankala löytää tietoa sekä työntekijöiden että perheiden näkökulmasta, tiedon ku-
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lussa koettiin olevan ongelmia eri toimijoiden välillä, jonotusajat palveluihin ovat pitkät, resursseja 

on liian vähän, palveluita toivottiin saatavan ”yhdeltä luukulta” ja eri asuinalueiden koettiin olevan 

epätasa-arvoisia palveluiden saannin suhteen. Yhtenä jatkokehittämisehdotuksenamme palvelu-

verkon kehittämiseksi oli hyvinvointikoordinaattori, joka vastaisi perheiden palveluiden saannista 

ja hoitaisi yhteydenpidon eri toimijoiden välillä. Myös yhtenäinen tietojärjestelmä eri toimijoiden 

kesken helpottaisi tiedon kulkua ja vähentäisi päällekkäistä työtä, mikä tehostaisi resurssien käyt-

töä.  

 

Lasten ja lapsiperheiden palveluiden osalta RAS:ssa on kehitystyö aktiivisesti käynnissä koko 

ajan. Alueella on käytössä yksi palvelupuhelinnumero, jonne voi soittaa ja josta saa neuvoja ja 

opastusta terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyen (”yhden luukun palvelu”). Lisäksi lapsi-

perheille on palveluopas internetissä. Palveluoppaasta löytyy muun muassa eri toimijoiden yh-

teystietoja. 

 

Oulussa on käytössä esimerkiksi Lapsuus-internetsivusto, johon on keskitetysti koottu lasten ja 

lapsiperheiden palveluja sekä neuvontaa ja ohjeistusta. Sivusto toimii hyvin ja tietoa sivustoista 

annetaan esimerkiksi varhaiskasvatuksessa, neuvolassa ja kouluissa. Eri toimijat voivat myös 

ilmoittaa palveluistaan sivustoilla.  

7.1 Tutkimuksen arviointi 

Kehittämistoiminnan prosessia voidaan ohjata arvioinnin avulla. Arvioimalla kehitettävää asiaa 

saadaan tietoa siitä, onko kehittäminen saavuttanut sille asetetun tarkoituksensa, miltä osin on 

onnistuttu ja onko tullut epäonnistumisia. Hankesuunnitelma toimii lähtökohtana arvioinnille. 

(Rantanen & Toikko 2009, 61) Opinnäytetyö tehtiin tilaustyönä PoPSTer –hankkeelle. Hankkees-

ta yhteyshenkilöinämme toimivat Ilpo Tapaninen ja Sanna Salmela. Maakunta- ja sote-

uudistukseen liittyen hankkeen yhteydessä oli noussut esille tarve selvittää kuntien valmiuksia ja 

tahtotilaa terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen uudistukseen jälkeen, kun esimerkiksi sosiaali- 

ja terveyspalvelut siirtyvät maakuntien tehtäviksi. Pidimme yhteisiä kokoontumisia opettajien ja 

työelämän yhteyshenkilöiden kanssa. Lisäksi kävimme esittelemässä opinnäytetyömme ideaa 

LAPE/ Toimiva arki -hankkeen ohjausryhmän ja HYR:n (hyvinvoinnin yhteistyöryhmä) kokouk-

sessa Oulussa, josta saimme ideoita opinnäytetyötämme varten. Kokousten perusteella pää-
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dyimme rajaamaan aihettamme terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen tulevaisuuden kunnassa, 

ja tekemään haastattelututkimuksen kuntien hyvinvointiryhmien jäsenille.  

 

Aluksi tarkoituksenamme oli tehdä tutkimus useampaan kuntaan, mutta lopulta mukaan pyyde-

tyistä kunnista projektiimme lähtivät vain Oulu ja Raahen alueellinen seutukuntayhtymä. Olimme 

tyytyväisiä tähän, koska Oulu ja RAS ovat kaksi erilaista ja erikokoista kuntaa/kuntayhtymää, 

joten voisimme verrata niistä saatuja tuloksia toisiinsa.  

 

Valitsimme tutkimusmenetelmäksi laadullisen tutkimuksen ja teemahaastattelut, koska niiden 

avulla saisimme kokemustietoa haastateltavilta henkilöiltä, ja esimerkiksi Webropol -kyselyitä oli 

tehty kohdejoukolle kyseisenä ajankohtana jo useita, emmekä halunneet kuormittaa vastaajia 

enää samankaltaisilla kyselyillä. Teemahaastattelut osoittautuivat hyväksi valinnaksi tutkimuk-

seemme, koska saimme haastatteluihin paikalle useita hyvinvointiryhmien jäseniä ja haastattelut 

herättivät paljon keskustelua kysymystemme avulla. Samalla saimme hyvin vastauksia tutkimus-

kysymyksiimme. 

 

Kehittämisosiotamme varten saimme kattavaa materiaalia Lapsirikas- hankkeen tekemistä Web-

ropol -kyselyistä. Materiaali oli todella laaja, joten aiheen rajaaminen tuotti alussa meille vaikeuk-

sia. Kyselyt sisälsivät avokysymyksiä, joissa oli hyviä kehittämisehdotuksia lapsiperheiden palve-

luiden kehittämisen suhteen. Otimme sekä lapsiperheiden että toimijoiden kyselyistä useimmin 

esiin nousseita ongelmia, ja lähdimme kehittämään palveluverkkoa näiden vastausten perusteel-

la. Havaitut ongelmat olivat aika samankaltaisia molemmissa kyselyissä, ja jatkokehittämisehdo-

tuksiemme tarkoituksena on palvella lapsiperheiden kanssa työskentelevien ammattilaisten lisäk-

si myös palveluiden käyttäjiä, eli lapsiperheitä.  

 

Esitimme hyvinvointiryhmille tehtyjen kyselyiden vastaukset sekä lasten ja lapsiperheiden palve-

luihin liittyvät kehittämisehdotuksemme Oulun ja RAS:n hyvinvointiryhmille. Oulun ryhmälle lähe-

timme Powerpoint -esityksen, koska emme päässet paikalle hyvinvointiryhmän kokoukseen. 

Saimme kuitenkin kuulla, että aihe on nyt hyvin ajankohtainen. RAS:n hyvinvointiryhmän kanssa 

olimme yhteydessä Skypen kautta, ja saimme heiltä palautetta työstämme. RAS:ssa on lasten ja 

lapsiperheiden osalta tehty paljon kehittämistyötä, ja muun muassa moniin kehittämisehdotuk-

siimme palveluiden kehittämiseksi oli jo tehty toimenpiteitä palveluiden parantamiseksi. Muun 

muassa internetistä löytyy lapsiperheille palveluopas, jossa on eri toimijoiden yhteystietoja. Lisäk-

si alueella on käytössä palvelupiste Neuvorassi, joka toimii apuna kaikenikäisille ihmisille tervey-
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den ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Palvelusta saa neuvoja ja tietoa erilaisista palveluista. Neuvo-

rassilla on käytössä myös puhelinpalvelu. (Hyvinvointipiste Neuvorassi, luettu 5.3.2019).  

 

Projektiryhmä pysyi samana koko projektimme ajan, ja sen toiminta oli onnistunutta. Projektin 

aikataulu venyi suunnitellusta. Siihen vaikuttivat muun muassa opinnäytetyön tekijöiden aikatau-

lut. Projektista ei kuitenkaan aiheutunut kuluja suunniteltua enempää, vaikka aikataulu venyi 

suunnitellusta. 

7.2 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

Luotettavuudella tarkoitetaan ensi sijassa käyttökelpoisuutta. Siitä saadun tiedon tulee olla 

hyödyllistä, ei vain todenmukaista. Laadullisessa tutkimuksessa realibiliteetin ja validiteetin 

käsitteiden sijaan käytetään vakuuttavuuden käsitettä. Rantanen & Toikko (2009, 123) viittaavat 

Lincolnin ja Cuban (1985) teokseen, jonka mukaan vakuuttavuus perustuu uskottavuuteen ja 

johdonmukaisuuteen. (Rantanen & Toikko 2009, 121-123) Hyvinvointityöryhmien haastatteluista 

sekä Lapsirikas –hankkeen tuottamien kyselyiden vastauksista saatua tietoa voidaan hyödyntää 

jatkossa Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa, hyvinvointiryhmien toiminnan 

suunnittelussa ja kehittämisessä sekä lasten ja lapsiperheiden palveluiden kehittämisessä.   

 

Tutkijan on esitettävä aineistonsa ja siihen liittyvä argumentaationsa mahdollisimman avoimesti, -

jotta yleisö voidaan vakuuttaa tutkimuksen pätevyydestä. Tutkimusaineisto kerätään ja 

analysoidaan huolellisesti ja läpinäkyvästi. Esille tuodaan myös mahdolliset analyysivaiheen 

epävarmuustekijät ja osatekijät, jotka heikentävät johtopäätöksiä. (Rantanen & Toikko 2009, 123-

124) Hyvinvointityöryhmien haastattelut nauhoitettiin kahteen eri paikkaan, jotta saatiin 

varmistettua laadukas kuuluvuus. Litteroinnissa haastattelut kirjoitettiin sanasta sanaan. Tämä 

lisää aineiston luotettavuutta. Haastattelujen luotettavuutta parantaa se, että haastattelut 

litteroidaan mahdollisimman nopeasti niiden teon jälkeen (Hirsjärvi & Hurme 2001, 185). Tässä 

opinnäytetyössä haastattelut avattiin nopeasti niiden pitämisen jälkeen. Projektimme on kuvattu 

tarkasti ja rehellisesti opinnäytetyöraportissamme vaihe vaiheelta. Tuloksia olemme käsitelleet 

kriittisesti. 

 

Myös toimijoiden sitoutuminen vaikuttaa aineiston, tuotosten, ja metodin luotettavuuteen ja sitä 

kautta koko kehittämisprojektin luotettavuuteen. Mikäli toimijat eivät osallistu kaikkiin projektin 
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vaiheisiin, kasvaa virhemahdollisuus. (Rantanen & Toikko 2009, 124) Kaikki projektiryhmämme 

jäsenet ovat osallistuneet aktiivisesti jokaiseen työvaiheeseen. Olemme yhdessä opinnäytetyön 

tekijöinä suunnitelleet ja toteuttaneet projektiamme, ja ohjausryhmämme on osallistunut sen 

ohjaamiseen. Olemme myös yhdessä analysoineet tuloksia.  

Opinnäytetyön eettisyyttä voidaan varmistaa sillä, että tutkimuksen ja kehittämisen kohteena 

olevat henkilöt tietävät, mitä tutkija on tekemässä, mitkä ovat tavoitteet ja toiminnan kohde ja 

mikä heidän roolinsa projektissa on. Rehellisiä vastauksia haastatteluissa saadaan erityisesti 

vastaajien nimettömyys takaamalla. Kerätty tieto on pidettävä luottamuksellisena. (Moilanen ym. 

2015, 48-49) Ennen haastatteluiden pitämistä lähetimme haastatteluiden kohteena oleville 

ryhmille sähköpostiviestin, jossa esittelimme opinnäytetyömme aiheen, kerroimme 

haastatteluiden etenemisestä ja haastattelumateriaalin nauhoittamisesta. Kerroimme myös, että 

materiaali tuhotaan asianmukaisesti, kun sitä ei enää tarvita. Vielä ennen haastatteluiden 

ajankohtaa lähetimme haastattelukysymykset etukäteen tutustuttaviksi. Haastatteluiden alussa 

esittelimme itsemme ja projektimme tarkoituksen uudestaan ryhmille. Haastatteluiden äänitteet 

tuhottiin niiden litteroinnin jälkeen. Materiaalia on säilytetty huolella, ja sitä ei ole jaettu 

projektiryhmän lisäksi muille kuin ohjaaville opettajille sekä opinnäytetyömme tilaajille (Ilpo 

Tapaninen ja Sanna Salmela). Myös Lapsirikas- hankkeelta saatujen kyselyjen vastaukset 

olemme säilyttäneet huolella, eikä niitä ole jaettu projektiryhmän ulkopuolelle. Tuloksia 

analysoidessa vastaajien nimiä ei ole otettu esille, vaan heidän yksityisyytensä on suojattu.  

7.3 Jatkokehittämisehdotukset 

Maakunta- ja sote- uudistuksen valmistelu on tältä erää lopetettu, ja vielä on epävarmaa, jatke-

taanko sen valmistelua ja minkälainen sen mahdollinen tuleva sisältö on. Kuitenkin jonkinlainen 

rakennemuutos sosiaali- ja terveyspalveluihin on tehtävä. Uudistuksen suhteen on tulossa vielä 

runsaasti kehittämistyötä. Kehittämistyön sisältö hahmottuu sitten, kun uusi hallitus päättää missä 

muodossa uudistusta lähdetään jatkossa käsittelemään. 

 

Omaan työhömme liittyen jatkokehittämisehdotuksena on terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen 

liittyvien toimijoiden palveluverkkokuvaus, jossa jokaisen toimijan rooli ja tehtävät on kirjoitettu 

selkeästi auki. Tämä ehdotus tuli esille RAS:n hyvinvointiryhmän haastattelussa. Se helpottaisi 

jokaisen toimijan toiminnan suunnittelua ja arviointia sekä toimijoiden välistä yhteistyötä. 
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Useasta eri lähteestä on käynyt ilmi, että kunnan toimijoiden yhteistyötä järjestöjen kanssa olisi 

hyvä parantaa ja kehittää. Myös lasten ja lapsiperheiden kanssa toimivien ammattilaisten ja jär-

jestöjen välisen yhteistyön kehittämiselle olisi tarvetta nyt ja tulevaisuudessa. Järjestöt tarjoavat 

monia eri auttamismenetelmiä, ja perheet eivät välttämättä osaa hakea apua, kun saatavista 

palveluista ei ole tietoa tai se on vaikeasti saatavissa. Tähän seikkaan olemme hakeneet ratkai-

sua kehittämistehtävämme toimivan palveluverkon suunnittelussa. Kuitenkin jatkossa yhteistyön 

kehittämiselle olisi varmasti hyvä löytää uusia ratkaisuja. 

 

Jatkossa myös mahdollisen hyvinvointikoordinaattorin tehtävän kuvan suunnittelu ja koulutuksen 

järjestäminen voisivat olla jatkokehittämiskohteena. Vastaavaa toimihenkilöä ei ole aiemmin ollut 

käytössä, joten toimenkuvan käyttöönotto vaatisi täysin uuden koulutuksen luomisen.  
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8 POHDINTA 

Hallituksella on ollut laaja ja haastava tehtävä meneillään, kun maakunta- ja sote-uudistus on 

kehitteillä. Lait ovat olleet pitkään käsiteltävinä ja keskustelua on käyty paljon päättäjien toimesta 

kuin myös valtamediassa. Mielipiteitä on laidasta laitaan, mutta yhteinen ajatus on, että sosiaali- 

ja terveysmenojen kulut tulevat jatkossa kasvamaan väestön ikääntyessä ja palvelujen tarve kas-

vaa.  Maakunta- ja sote-uudistus on herättänyt ajatuksia esimerkiksi palveluiden laadun turvaa-

minen ja tasavertaisen palveluiden saatavuuden huoli ovat herättäneet kysymyksiä. Huolta ovat 

herättäneet myös laajat maakunnalliset aluejaot sekä tuleva palveluiden järjestäminen. Sipilän 

hallitus erosi 8.3.2019. Maakunta- ja sote-uudistuksen toimeenpanon suunnittelu on keskeytetty. 

Hallitus jatkaa toimitusministeriönä. Kevään 2019 eduskuntavaalien jälkeen valittava hallitus päät-

tää maakunta- ja sote-uudistuksen jatkosta. (Maakunta- ja sote-uudistus 2019) 

 

Opinnäyteyössämme pyrimme hieman avaamaan kunnan ajatuksia mahdollisesti voimaan tule-

vasta maakuntauudistuksesta ja tarkemmin siitä, mikä on kunnan tahtotila terveyden ja hyvin-

voinnin edistämistyölle maakunta- ja sote-uudistuksen jälkeen. Oulussa ja RAS:ssa oltiin pääosin 

tyytyväisiä hyvinvointiryhmän toimintaan sekä hyvinvointityöhön. Ryhmien toiminta on valmiiksi 

toimivaa, eikä niiden toiminnalle nähty tarvetta muutoksiin maakunta- ja sote-uudistuksen myötä. 

Kuntien valmiudet terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen uudistuksen jälkeen koettiin hyvinä. 

Haasteitakin löytyi esimerkiksi Oulun osalta talousarvioprosessissa sekä tietojohtamisessa eli 

tiedon hankinnassa. 

 

Ryhmien toiminta koettiin sujuvaksi eikä muutoksille nähty tarvetta. Hyvinvointityöryhmien toimin-

ta on suunniteltua ja ryhmän jäsenet tapaavat toisiaan säännöllisesti. Kunnat kokivat olevansa 

valmiita maakuntauudistukseen. Maakunta- ja sote-uudistus saattaa tuoda tullessaan haasteita, 

joihin ei etukäteen voida varautua. Näihin muutoksiin oltiin myös valmiita. Tahtotilaa hyvinvoinnin 

ja terveyden edistämistyöhön löytyi.  

 

Oulun ja RAS:n alueiden valmius maakunta- ja sote-uudistukseen vaikuttaa olevan hyvällä tasol-

la. Työntekijät ovat motivoituneita ja valmiita muutoksiin. Hyvinvointityöryhmät toimivat moniam-

matillisesti ja jokaisen ammattitaitoa ja mielipidettä pyritään kuulemaan ja huomioimaan. Edelleen 

tätä yhteistyötä on myös hyvä kehittää jatkossa, jotta yhteistyö ja tiedonkulku toimivat moitteetta 

ja jokaisella jäsenellä on tunne siitä, että hänen mielipiteillään on merkitystä ja arvoa.  
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Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on ensiarvoisen tärkeää kunnassa/kuntayhtymässä. Ou-

lun ja RAS:n alueella asuu paljon lapsia ja lapsiperheitä, jotka tarvitsevat erilaisia palveluja elä-

mänsä aikana.  Palveluiden nopea ja oikea-aikainen saatavuus tarkoittaa myös sitä, että lasten ja 

lapsiperheiden haastaviin tilanteisiin puututaan, kun sille on tarve. Tällöin monesti ongelmat eivät 

ehdi pahentua ja hankaloitua, joten usein palvelujen käyttöaika on lyhyempikestoista. Oikea-

aikaisen ja oikeasisältöisen palvelun tarjoaminen välittää viestin palvelunkäyttäjille, että heistä 

välitetään ja heitä kuunnellaan.  

 

Ehdottamamme hyvinvointikoordinaattorin työ olisi hyvä ja tärkeä apu, jotta lasten ja lapsiperhei-

den kanssa toimiville ammattilaisille jäisi enemmän aikaa tehdä perustyötään ja he voisivat luot-

tavaisin mielin ohjata asiakkaita eteenpäin palveluiden arvioon. Luottamus siihen, että palvelut 

järjestää oma tahonsa ja palveluja on järjestämässä ammattihenkilö auttaa myös palvelujen käyt-

täjiä. Palvelujen käyttäjät tietäisivät tahon, johon olla yhteydessä, eikä heidän tarvitsisi hakea 

tietoa ja selvittää, minne missäkin asiassa kuuluu ottaa yhteys. Tämä toisi selkeyttä joskus niin 

monimutkaiselta tuntuvaan järjestelmään.  

 

Vaikka lasten ja lapsiperheiden palveluiden kehittämisen osalta työ on käynnissä aktiivisesti koko 

ajan, on jatkossa varmasti hyvä pohtia sitä, miten palveluverkko saadaan toimimaan mahdolli-

simman mutkattomasti maakunnan ja kunnan yhteistyönä. Tässä voisi helpottaa myös aiemmin 

jatkokehittämisehdotuksena mainitsemamme palveluverkkokuvaus, jossa jokaisen toimijan tehtä-

vät on kirjoitettu selkeästi auki. 

 

Tulevaisuus on edelleen avoin maakunta- ja sote-uudistuksen suhteen. Uusi hallitus saa aloittaa 

kautensa hyvin mielenkiintoiseen aikaan. Tulevaisuus näyttää, miten Suomen sosiaali- ja terve-

yspalvelut järjestetään jatkossa.  
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HAASTATTELUKYSYMYKSET RAS       

 

RAS:   

Raahesta kyselyyn vastasi 6 henkilöä, Siikajoelta 6 henkilöä.   

Ryhmän toiminta:    

Raahessa 67% vastaajista koki oman tehtävänkuvansa selkeänä ja roolinsa ryhmässä tarpeelli-

sena. 33% vastaajista koki, että oma tehtävänkuva ryhmän sisällä ei ollut selkeä eikä epäselvä. 

33% koki myös, että oman rooliin tarpeellisuus ryhmässä ei ollut tarpeellinen eikä tarpeeton.  

Siikajoella puolet vastaajista koki ryhmän jäsenten määrän riittävänä, puolet vastaajista keskin-

kertaisena. Ryhmän tehtävänkuvaa piti melko hyvänä 17% vastaajista, loput pitivät sitä joko kes-

kinkertaisena (33%), melko huonona (33%) tai huonona (17%). Ryhmän kokoonpanon koki 50% 

vastaajista melko hyvänä, 33% keskinkertaisena ja 17% melko huonona. Omaa tehtävänkuvaan-

sa piti selkeänä 50% vastaajista. 33% ei pitänyt tehtävänkuvaansa selkeänä eikä epäselvänä ja 

17% piti sitä epäselvänä tai tarpeettomana. Jäsenten sitoutumista ryhmän toimintaan 17% piti 

melko hyvänä, 33% keskinkertaisena, 17% melko huonona ja 33% vastasi ”en osaa sanoa”.   

Ketä hyvinvointiryhmässä pitäisi työskennellä? (edustajat eri organisaatioista, virkamie-

het, jne.?)   

Miten ryhmän sisällä saataisiin selkiytettyä tehtävänkuvia?   

Kuinka tärkeänä koette hyvinvointiryhmän toiminnan?    

Miten ryhmän jäseniä saadaan paremmin sitoutumaan toimintaan?   

Raahessa esille nousi se, että ryhmässä 50% koki muilta toimijoilta saadun tuen keskinkertaiseksi 

ja 17% melko huonoksi. 33% vastaajista koki saadun tuen olevan hyvää. Ryhmän aikaansaan-

noskyvyn koki 33% vastaajista olevan hyvä, 33% melko hyvä ja 33% keskinkertainen. Raahessa 

33% vastaajista koki, että kuntalaisten hyvinvointiin liittyviä asioita pidetään yhtä tärkeinä, kuin 

taloudellisia haasteita. 17% vastasi, että tämä toteutuu melko hyvin. Kunnan luottamushenkilöille 

ja viranhaltijoille kaivattiin koulutusta Hytestä.  
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Siikajoella hyvinvointiasioiden koettiin olevan lähes yhtä tärkeitä kunnan agendassa, kuin talous-

asioiden. 33% vastaajista koki tämän toteutuvan hyvin, 33% melko hyvin ja 33% keskinkertaises-

ti. 50% vastaajista koki ryhmän tarpeellisuuden keskinkertaisena, 17% huonona ja 34% joko hy-

vänä tai melko hyvänä.   

  

Millaista tukea kaipaatte muilta toimijoilta ryhmän toimintaan?   

Millaista yhteistyötä toivotte kunnan johtoryhmän kanssa?   

Kuinka tärkeänä hyvinvointi –asiat koetaan kunnassanne?   

Millainen hyte- asioihin liittyvä koulutus olisi hyvä ryhmässä toimiville jäsenille?   

Onko ryhmä päässyt sille asetettuihin tavoitteisiin?   

Tulevaisuus:   

Miten hyvin ryhmässänne on selvillä kunnan tehtävänkuva maakunta- ja sote –

uudistukseen jälkeen?   

Miten kunnassanne on varauduttu maakunta- ja sote –uudistukseen? Onko ryhmän toimin-

taan tulossa muutoksia?   

Mitkä valmiudet kunnassanne on hyvinvointityöhön uudistuksen jälkeen?   

Minkälaisena näette Tulevaisuuden kunnan? Millä mielellä lähdette toteuttamaan muutok-

sia?   

Minkälaiselle kehittämistehtävälle kunnassanne olisi tarvetta hyvinvointiryhmän toimin-

taan liittyen
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HAASTATTELUKYSYMYKSET OULU        

  

Oulusta kyselyyn vastasi 8 henkilöä.  

Ryhmän toiminta  

Miten hyvinvointityöryhmään kuuluvan työnkuvaa ja tehtäviä voisi selkeyttää?   

Miten sisäinen yhteistyö ryhmässänne toimii?  

Miten jäseniä saataisiin paremmin sitoutettua toimintaan? Miten jäsenille saataisiin 

paremmin aikaresursseja ryhmän toimintaan?  

Miten ryhmään kohdistuviin odotuksiin voitaisiin vastata peremmin?  

Minkälaista tukea kaipaisitte muilta toimijoilta?  

Minkälaisena näette ryhmän roolin osana kunnan toimintakokonaisuutta?   

Miten hyvinvointiasioita voitaisiin nostaa enemmän esille kunnassanne? (vrt. talous-

asiat)  

Mikä on hyvinvointityöryhmän asenne ja halukkuus terveyden ja hyvinvoinnin edis-

tämiseen?  

Miten hyvinvointityöryhmän toiminnan tavoitteita voitaisiin parantaa?  

Miten ryhmän toiminnan tuloksia/tuloksiin pääsemistä voitaisiin parantaa? Miten 

ryhmä voisi vaikuttaa paremmin?  

Tulevaisuus:  

Miten maakunnan ja kunnan tulevaa yhteistyötä voitaisiin parantaa?  

Millaiselle kehittämistehtävälle kunnassanne olisi tarvetta hyvinvointiryhmän toimin-

taan liittyen
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ESIMERKKI HAASTATTELUIDEN SISÄLLÖNANALYYSISTA TEEMOITTAIN  

  

Oulun vastaukset:   

Haastattelu 1  

  

1. Pääkysymys: Mitä on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kunnan sisällä?  

  

1.1 Miten terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyö kunnassa ymmärretään?  

Alkuperäinen ilmaisu  Pelkistetty ilmaisu  Alaluokka  Pääluokka  

“…että mikä on tän niinkun rooli suhteessa esim 
kehittämisenohjausryhmään tai siku, hyve, ohj- 
johtoryhmään vai mikä se on ja tuota sitten kun 
katseltiin tuossa eilen Virpinkin kanssa tämän 
Pennasen asettamispäätöstä 2015, niin tuota 
täällähän on meidän tehtävät aika selkeästi, 
millon asetettu, mutta onko ne vielä. Onko siinä 
jotakin päivitettävää ja nyt tätäkin taustaa, että 
mikä on erinnäin ja muiden ohjaus, ohjausryhmi-
en tehtävä.”  

Mikä on tämän ryhmän suhde toisiin ryhmiin, ja 
mitkä ovat toisten ohjausryhmien tehtävät? 
Pennasen asettamispäätöksessä 2015 on ryh-
män tehtävät selkeästi, mutta onko niissä jotakin 
päivitettävää?  

Hyvinvointiryhmän tehtävänkuva  Hyvinvointityön rakenne  
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"Mää voisin tuohon vielä sen verran lisätä, että 
se että jokainen ite selkeyttäis sitä omaa rooli-
aan, että miksi on ryhmässä, Niin ehkä niinkun 
josakin vaiheessa aina olis hyvä myöskin vähän 
arvioida sitä, että mikä tämän ryhmän rooli on 
suhteessa kaikkiin muihin kaupungin toimisto-
henkilöstössä? oleviin ryhmiin, jotta sitten hah-
mottuisi, miksi olen juuri tässä ryhmässä ja mitä 
tää tarkoittaa suhteessa muihin"  

Voisin lisätä tuohon sen verran, että jokainen 
selkiyttäisi omaa rooliaan, eli miksi on ryhmässä. 
Olisi myös vähän arvioida sitä, että mikä on 
tämän ryhmän rooli suhteessa muihin kaupungin 
toimistohenkilöstössä? Siten hahmottuisi se, 
miksi itse on juuri tässä ryhmässä.  

Hyvinvointiryhmän tehtävänkuva  

  

Hyvinvointityön rakenne  

  

"Niin mietin tätä samaa, kun noita kahta muuta 
suunnitelmaa kokosin, niin meillähän ei ole 
tiiättekö semmoista kuvaa, miten tämä hyvin-
vointityö liittyy muuhun ja sitä ei ollut…että taval-
laan tuota itse piirsi sellaisen kuvan, että mikä se 
rooli on ja sillähän voi olla hyvinkin merkittävä 
rooli nimenomaan tehdä näkyväksi asioita ja 
tuottaa tavallaan peiliä sille meidän strategialle, 
meidän päätöksenteolle, meidän toiminnalle, 
meidän talousarvion käyttösuunitelmavalmiste-
luun."   

Kahta muuta suunnitelmaa kootessani huoma-
sin, että meillä ei ole sellaista kuvaa, että miten 
tämä hyvinvointityö liittyy muuhun. Kuvalla voisi 
olla hyvinkin merkittävä rooli tehdä näkyväksi 
asioita ja peilata strategiaamme, päätöksenteko-
amme, toimintaamme ja talousarviomme käyttö-
suunnitelmavalmistelua.  

  

1.2 Miten terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyö tarkastelun alla olevassa kunnassa muuttuu rakenneuudistuksen jälkeen? Mitä ovat konkreettiset 
suunnitelmat ja toteutus?  

Alkuperäinen ilmaisu  Pelkistetty ilmaisu  Alaluokka  Pääluokka  
”Oulun osalta ajattelen, että meillä on tällä hetkellä 
jo nyt hirveän hyvin toimivat rakenteet tuon HY-
VE:n kanssa. Meillä on yhtenäinen aluemalli ja me 
haetaan vaikuttavuutta, palvelukeskittyvyyttä. 
Sitten meillä on tarvittavat ryhmät eri ikäsegmen-
teissä, näkisin ettei Oulun osalta hirveästi tarvetta 
muuttaa sitä rakennetta, siirtyy soteen tai ei, mutta 
että sen kopioiminen muualle maakuntaan, niin se 

Mielestäni Oulussa on hyvin toimivat rakenteet 

hyvinvointityössä. Aluemalli on yhtenäinen ja 

mielestäni rakennetta ei ole tarpeen muuttaa 
siirryttiin Soteen tai ei. Rakenteen kopioiminen 
maakuntaan on seuraava askel.  

Hyvinvointiryhmän toiminta  Hyvinvointityön rakenne  
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on sitten se seuraava steppi.”  
”Ajattelisin näin, että me ollaan nyt tehty paljon 
hyvää työtä ja sen varmistaminen, että se hyvä työ 
tulee näkyväksi tässä uudessa tilanteessa ja että 
pystytään edelleen jatkamaan, ettei ruveta niin 
kuin tässä muutoksessa miettimään sitten, että ok, 
onko tämä nyt jotain eriä, ei vaan se perhe tarvit-
see edelleen ne palvelut ja kuntalaisten hyvinvointi 
on edelleen se ykkösasia ja tässä uudessakin 
tilanteessakin se huomio ja toiminta pitäisi keskit-
tää nimenomaan niihin asioihin, mitkä on tämän 
koko järjestelmän kannalta oleellisia. Ei siihen 
järjestelmään itseensä.”   

Olemme tehneet paljon hyvää työtä, ja on var-
mistettava, että se tulee näkyväksi uudessa 
tilanteessa. On keskityttävä asioihin, jotka ovat 
järjestelmän kannalta oleellisia, ei itse järjestel-
mään.  

Hyvinvointiryhmän toiminta  

  

2. Pääkysymys: Miten sote-uudistuksen tuomiin muutoksiin kunnan roolissa ollaan varauduttu?  

  

2.1 Mikä valmius kunnassa on toteuttaa terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä?  

Alkuperäinen ilmaisu  Pelkistetty ilmaisu  Alaluokka  Pääluokka  
”Mutta tämä ryhmä sinällään on mun mielestä 
äärettömän sitoutunut ja tunnistaa sen monialai-
suuden merkityksen”  

Ryhmä on sitoutunut, ja tunnistaa monialaisuu-
den merkityksen.  

Sitoutuneisuus  Hyvinvointiryhmän sisäinen yhteistyö  

  

” Mä en jotenkin näekään, että tälle ryhmälle 
tarvisi hirvittävän paljon enemmän olla aikaa, 
koska tämä ryhmä tekee tämän tuota…ja nämä 
henkilöt tekee tämän ryhmän kanssa toimintaa 
myös monella muulla tavalla.”  

Mielestäni ryhmälle ei tarvitse olla enempää 
aikaa, koska ryhmän jäsenet osallistuvat ryhmän 
toimintaan myös monella muulla tavalla.  
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”mutta täällä ei niinku kukaan ole johtaja, joka 
sanoo, että näin tehdään, vaan me verkostoidum-
me yhdessä toistemme kesken.”  

Kukaan ei ole johtaja, vaan verkostoidumme 
yhdessä toistemme kanssa.  

Verkostoituminen  

”Työtapoja monipuolistamalla me voidaan kohdis-
taa se meidän tekeminen silloin kun sitä tarvetta 
on, niin paremmin.”  

Työtapoja monipuolistamalla voimme kohdentaa 
tekemisemme paremmin.  

Hyvinvointiryhmän tehtävänkuva  Hyvinvointityön rakenne  

”Ei kyllä mä sen suurimman haasteen näen ehkä 
meidän talousarvioprosessissa. Jollakin tavalla 
meillä ei suuriakaan haasteita varmaan ole toimi-
aloilla, tavallaan viedä yhdessä toimialoilla ratkai-
suja eteenpäin ja se tuki on varsin varauksetonta, 
mutta että se liittyy tietojohtamiseen, se mitä me 
viestitään tuonne päättäjille ja sitten toisaalta se, 
että meillä ikään kuin kulkee useita erillisiä polku-
ja, joista sitten talousarvioprosessi on omansa ja 
millä tavoin tää hyvinvointitieto ja ne toimenpiteet 
saadaan sitten sinne, niin mä luulen, että siinä 
meillä on isojakin puutteita.”  

Näen suurimman haasteen talousarvioprosessis-
samme, ja se liittyy tietojohtamiseen ja siihen, 
että miten saamme hyvinvointitiedon ja toimenpi-
teet sinne.  

Monialaisuus  Hyvinvointiryhmän ulkoinen yhteistyö  

”Tämä ylipäätään liittyy ylipäätään tähän tietojoh-
tamiseen, että millä tiedolla me johdetaan. Tämä 
ryhmä hyvin tietää sen sisäisen keskustelun, mitä 
tästä on käyty, mutta että muistan nyt esimerkkinä 
vaikka kokemuksellisen hyvinvointitiedon eli taval-
laan se tieto, mitä meillä on kuntalaisista ennen 
kuin ne on minkään palvelun piirissä ja millä tavoin 
me saadaan heidät tähän prosessiin mukaan ja 
tehdä sitä ennaltaehkäisevää työtä tämän varas-
sa, niin siinä on varmaan vielä vuosiksi työtä… ”  

Tämä liittyy tietojohtamiseen, eli millä tiedolla 
johdetaan. Miten saamme tiedon kuntalaisista 
ennen kuin he joutuvat minkään palvelun piiriin? 
Tämän varassa tehdään sitä ennaltaehkäisevää 
työtä. Siinä on varmaan vielä vuosiksi työtä.   

Monialaisuus  Hyvinvointiryhmän ulkoinen yhteistyö  

"niin se yks tulokulma on varmaan meidän talous-
arvioprosessi, että monesti miettii tämän ryhmän 
vaikuttavuutta meidän talousarvio käsittelyyn ja 
niitten toimenpiteiden kutistumista? Siinäkin var-
maan riittää sarkaa"  

Ryhmän vaikuttavuus talousarviomme käsittelyyn 
ja niiden toimenpiteiden kutistuminen vaatii työn 
sarkaa.   

Monialaisuus  

  

Hyvinvointiryhmän ulkoinen yhteistyö  

”…niin onko tää eri toimijoiden tai toimintojen 
rajapinnalla tehtävää monialaista yhteistyö- ja 
toimintamalleja. Me tehdään sitä paljon, mutta se 

Eri toimijoiden tai toimintojen rajapinnalla tehtä-
vää monialaista yhteistyötä ja toimintamalleja 
voitaisiin  tiivistää ja se voisi kiinteämmin liittyä 



  LIITE 3 

68 

voisi vielä kiinteämmin liittyä siihen meidän yhtei-
sen tavoitteen asetteluun ja edistämiseen ja sitä 
yhteistyötä voisi vieläkin tiivistää.”  

yhteisen tavoitteen asetteluun ja edistämiseen.  

"ollaan mietitty, että on pikkusen sellainen olo, että 
ollaan tästä niinku irrallaan. Ei oikein ole sitä omaa 
roolia löytyny tässä. Me ajatellaan, että kun te 
kaikki muut ootta vähän niinku enemmän yhdessä 
teette töitä, niin me ollaan vähän ulkopuolella. Se 
ei välttämättä pidä paikkaansa, mutta tämmöinen 
niinku tunne on."    

On vähän sellainen olo, että ollaan tästä irrallaan. 
Ei ole oikein omaa roolia löytynyt tässä, ollaan 
vähän ulkopuolella.   

Hyvinvointiryhmän sisäinen yhteistyö  

"mutta me emme varmaan ole auki kirjoittaneet 
sitä esimerkiksi millä tavalla ympäristön osasta 
sitä hyvinvointia…puhutaan paljon siitä, että miten 
me ympäristöä rakennetaan ja kehitetään ja näh-
dään se oleellisena osana sitä asuinaluetta tai sen 
toiminnallisuutta, sen vaikutusta siihen, että miten 
me toimitaan tai liikutaan (taustalla joku mainitsee 
"mielen hyvinvointiin"), nimenomaan hyvinvointi 
niinku tunnistetaan, niin sillä on iso merkitys, mutta 
me ei olla osattu sitä riittävän hyvin auki kirjoittaa 
tässä ja tuoda sitten tavallaan sitä kautta."   

Emme varmaan ole aukikirjoittaneet sitä, millä 
tavalla ympäristö on osa hyvinvointia.   

Monialaisuus  Hyvinvointiryhmän sisäinen yhteistyö  

 

2.2 Miten muutosten tuomat roolit esitetään kunnassa?  

Alkuperäinen ilmaisu  Pelkistetty ilmaisu  Alaluokka  Pääluokka  
"Meillä varmaan jokaisella on jonkunlainen rooli tai 
näkökulma, jonka vuoksi meidät on tähän ryhmään 
nimetty ja jonka vuoksi me täällä ollaan. Varmaan 
sen jotenkin aina aika-ajoin sen kirkastaminen ja 
aukikirjoittaminen, että mitä me edustetaan ja mitä 
me ollaan ja minkälaisia asioita me tuodaan tähän 
ryhmään. Ja se ehkä niinkun aina jotenkin auttaa, 
jos aina hahmottamaan, että millä tavalla tämä 
hyvinvoinnin kehittämistyö muuttuu ja pystytään 

Jokaisella on varmaan rooli tai näkökulma, minkä 
vuoksi on tähän ryhmään nimetty. Sen kirkasta-
minen ja aukikirjoittaminen aika ajoin auttaa ehkä 
hahmottamaan, millä tavalla hyvinvoinnin kehit-
tämistyö muuttuu ja pystytään peilaamaan niitä 
tarpeita, jotka ovat milläkin hetkellä ja vastaama-
na myös odotuksiin paremmin.  

Hyvinvointiryhmän tehtävänkuva  Hyvinvointityö tulevaisuudessa  
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myöskin peilaamaan sitten niitä tarpeita, jotka 
tuota kussakin ajassa ja kussakin hetkessä on ja 
pystytään myöskin paremmin vastaamaan niihin 
odotuksiin, joita tälle työlle tuota on olemassa ja 
sitä myötä myöskin kehittämään tätä."  
"jos miettii ihan tähän hyvinvointikertomustyöhön ja 
tämän hyvinvointiryhmän semmoisiin keskeisiin 
rooleihin, niin ehkä vielä ne prosessit olisi hyvä 
kirkastaa, jotta sitten myöskin se organisaatioiden 
välinen, niinku rakenteet ja jotenki se toiminnan 
varmistaminen olisi niinku selkeämpää, että Mari-
an kanssa ollaan keskusteltuja käytykin jo siitä, 
että pitäisi kaikilla olla se oma rooli selkeänä niissä 
prosesseissa ja liittyen oikeastaan tuohon, mistä 
Juha alussakin puhui tuosta talousarvioprosessis-
ta, että mikä se on se talousarvioprosessi ja mitä 
tämä hyvinvointikertomustyö ja hyvintoinnin edis-
tämisen työ on suhteessa siihen ja vielä suurem-
malla syyllä sillä kohtaa, kun puhutaan kahdesta 
eri organisaatiosta, niin on tarve olla kirkkaana se 
koko prosessi ja näitten liittyminen siihen."   

Ehkä hyvinvointikertomustyöhön ja hyvinvointi-
ryhmän keskeisiin rooleihin liittyvät prosessit olisi 
hyvä kirkastaa, jotta organisaatioiden väliset 
rakenteet olisivat selkeämmät. Jokaisen oma 
rooli niissä prosesseissa pitäisi olla selkeä.  

Monialaisuus  Hyvinvointityö tulevaisuudessa  
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2.3 Miten tärkeiksi terveyden ja hyvinvoinnin teemat koetaan kunnassa?  

Alkuperäinen ilmaisu  Pelkistetty ilmaisu  Alaluokka  Pääluokka  
”Ei me tässä oltaisi, jos tämä ei olisi meille tärkeä-
tä. Tämä on toisaalta myös sellainen henkireikä 
omalle työlle löytää tavallaan kumppanuuksia ja 
kollegoita, jotka jakaa niitä asioita, jotka on omas-
sa työssä keskeisiä.”  

Tämä on meille tärkeätä, ja asioita voi jakaa 
kollegoiden kanssa.  

Sitoutuneisuus  Hyvinvointiryhmän sisäinen yhteistyö  

  

2.4 Miten uuteen rooliin ollaan varauduttu?  

Alkuperäinen ilmaisu  Pelkistetty ilmaisu  Alaluokka  Pääluokka  
”Mä luulen, että aika hyvin on sisäänrakennettuna 
tämä. Etsitään tätä uutta roolia tässä tulevaisuu-
den kunnassa, että mikä on se elinvoiman ja 
hyvinvoinnin ja ne on pitkälti yhtäkin asiaa…roolia 
tehtävänä.”  

Luulen, että tämä on hyvin sisäänrakennettuna. 
Etsimme roolia tulevaisuuden kunnassa. Elin-
voima ja hyvinvointi on pitkälti yhtä asiaa.  

Monialaisuus  

  

Hyvinvointiryhmän ulkoinen yhteistyö  

"Järjestöjen kanssa me ollaan paljon tehty yhteis-
työtä, mutta vieläkin voitaisiin enemmän tehdä 
toimintamalleja, joihin he  

kiinnittyy, tulla meidän tiloihin yhä enemmän. Ne 
mitä olemassa olevat hyvät käytännöt, mitä tunnis-
tetaan yhteistyön saralla, niin niitä voisi vielä 
vahvistaa ja vieläkin viedä voimallisemmin eteen-
päin. Ja erityisesti nyt tulevaisuuden kunnan nä-
kökulmasta, niin ne on sellaisia keskeisiä asioita, 
millä me voidaan vahvistaa sitä että toimitaan 
yhteen ja ollaan osallisia siinä, mitä meidän toi-
minnassa tapahtuu ja olla mukana kehittämässä 
eteenpäin."   

Järjestöjen kanssa on tehty paljon yhteistyötä, 
mutta niiden kanssa voisi tehdä vielä enemmän 
toimintamalleja ja hyviä käytäntöjä voisi vielä 
vahvistaa ja viedä eteenpäin. Erityisesti tulevai-
suuden kunnan näkökulmasta yhteistyötä voisi 
kehittää.  

Hyvinvointityö tulevaisuudessa  
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2.5 Miten strategiat tuodaan toimiviksi käytännöiksi?  

Alkuperäinen ilmaisu  Pelkistetty ilmaisu  Alaluokka  Pääluokka  
”Ehkä vielä sen verran, että nyt kun tehdään uutta 
kaupunkistrategiaa, niin me saadaan sieltä ne 
selkeät keskeiset pointit ja tavoitteet ja että miten 
me sitten niitä yhdessä, unohtamatta niitä sitten 
jatkossakaan ja myöskin kaikki se toiminta, joka 
yksityiskohtaisemmin jalkautuu tai levittäytyy sinne 
alueelle, että miten me saadaan sellainen selke-
ämpi tavoitteisto ja stateginen tavoite ja sitten me 
voidaan nikkaroidakin sitä paremmin. ”  

Nyt kun tehdään uutta kaupunkistrategiaa, 
saamme sieltä selkeät keskeiset pointit ja tavoit-
teet. Kun tavoitteisto ja strateginen tavoite ovat 
selkeät, voimme nikkaroida niitä paremmin.  

Hyvinvointityön tavoitteet  Hyvinvointityö tulevaisuudessa  

"tärkeintä on, että meillä on ehjät prosessit ja se 

integraatio, se palveluala integraatiossa, monialai-
nen työintegraatio toteutuu ja onnistuu ja se vaatii 
tiettyä prosessien aika systemaattistakin tarkaste-
lua, yhteinen tieto, asiakkuuden hallinta siis ja 
tiedolla johtaminen. Miten me saadaan TEA-
talousarvioprosessi sekä kunnassa että sitten 
myöskin siellä maakunnassa yhtymään tähän 
hyvinvointiprosessiin ja sen selkeyttäminen."   

Ehjät prosessit ja integraatio, palveluala integraa-
tiossa ja monialaisen työintegraation toteutumi-
nen ja onnistuminen ovat tärkeimpiä asioita. Se 
vaatii aika systemaattista tarkastelua eri proses-
sien osalta. Miten saamme talousarvioprosessin 
kunnassa ja maakunnassa yhtymään tähän 
hyvinvointiprosessiin?  

Hyvinvointityön johtaminen  Hyvinvointityö tulevaisuudessa  

  

"vähän jatkossakin on tärkeää, että eri asiantuntija-
ryhmät ovat vuorovaikutuksessa, koska ne asiak-
kaat ovat todellakin yhteisiä ja se pitää varmistaa 
se yhtenäinen palvelufokus sinne, mutta tämän 
ryhmän roolin mä näen myös tärkeänä niinku 
strategisella tasolla ja nimenomaan sen hyvinvoin-
tikertomustiedon sillai ettei meille jää niinku kat-
veeseen jotakin keskeistä, jos vaan maakunnan 
keskiarvoilla, ei näin varmaan yksistään toimita-
kaan, mutta että tulee se tieto ja samalla myöskin 
se, että me voidaan hyvinvointijohtamista kytkeä 
sekä Oulussa että maakunnassa."   

Jatkossakin eri asiantuntijaryhmien vuorovaikutus 
on tärkeää, koska asiakkaat ovat yhteisiä. Tämän 
ryhmän roolin koen tärkeänä strategisella tasolla 
ja hyvinvointikertomustiedon avulla meillä ei jää 
katveeseen keskeisiä asioita, jos vain maakun-
nan keskiarvoilla toimitaan. Meille tulee se tieto, 
ja voimme kytkeä hyvinvointijohtamista niin Ou-
lussa kuin maakunnassakin.  

Monialaisuus  

"...me voitaisiin tukea johdon ja kaupunginpäättäji-
en hyvinvointijohtamista paremmin vielä, mutta 
miten. Meillä on hyvinvointikertomus, joka on 

Voisimme tukea johdon ja kaupunginpäättäjien 
hyvinvointijohtamista paremmin, mutta miten. 
Meillä on hyvinvointikertomus, mutta onko vielä 

Hyvinvointityön johtaminen  Hyvinvointityön rakenne  
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tietysti määrämuotoinen prosessi ja sen tuota 
viestintä ja jalkauttaminen ja näin edelleen, mutta 
onko vielä jotain, mitä voitaisiin vielä tukea tässä 
nimenomaan sen hyvinvointijohtamisen näkökul-
masta yhdessä."   

jotain, mitä voisimme tukea tässä hyvinvointijoh-
tamisen näkökulmasta?  

  

2.6 Kenelle kuuluu vastuu hyte -asioissa?  

Alkuperäinen ilmaisu  Pelkistetty ilmaisu  Alaluokka  Pääluokka  
"Tämä on varmaankin rakenteellinen ongelma eli 
voidaan antaa päättäjien sopia mitä vain ja jos 
mennään ikään kuin ylöspäin, niin me johdetaan 
olevalla tiedolla. Se on ainut väline tuonne val-
tuustopöytään ja se, että millä tavoin se vaikut-
taa, niin kuin olen monta kertaa jo sanonut, niin 
tähän talousarvioon, niin se ainoa kanava on 
hakea sitä rahoitusta, mutta toiseen suuntaan jos 
ajatellaan toimialoja, niin me taas voidaan tässä 
pöydässä tehdä vaikka minkälaisia linjauksia, jos 
ei niinku toimenpiteinä ja vastuualueilla konkreti-
soidu, niin me ei sille sinällään voida mitään 
tässä ryhmässä tehdä. Me ollaan ikään kuin se, 
joka luo edellytykset ja tuo sitä tietoa, mutta että 
ainakaan tällä rakenteella mahdollisuudet, niin 
mä en näe, että ne paljon vahvemmat voisikaan 
olla."   

Tämä on varmaankin rakenteellinen ongelma. 
Päättäjien voidaan antaa sopia mitä vain ja ylös-
päin mentäessä johdamme olevalla tiedolla. Se on 
ainut väline valtuustopöytään ja se vaikuttaa talo-
usarvioon ja on ainoa kanava hakea rahoitusta. 
Toiseen suuntaan kun ajatellaan, niin voimme 
tehdä mitä tahansa linjauksia, mutta jos ne eivät 
konkretisoidu toimenpiteinä niin emme voi sille 
tässä ryhmässäkään mitään tehdä. Olemme se, 
joka luo edellytykset ja tietoa, mutta tällä rakenteel-
la ainakaan en näe että ne mahdollisuudet voisivat 
paljon vahvempia ollakaan.  

Hyvinvointityön johtaminen  Hyvinvointityön rakenne  
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Raahen vastaukset:   

Haastattelu 2  

  

1. Pääkysymys: Mitä on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kunnan sisällä?  

  

1.1 Miten terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyö kunnassa ymmärretään?  

Alkuperäinen ilmaisu  Pelkistetty ilmaisu  Alaluokka  Pääluokka  
Ja sitten myöskin se, että kun meillä on yhteinen 
seutukunnallinen hyvinvointikertomus, johon aina 
vuosittain määritellään tavoitteet ja sitten niinku 
tehään .....päätös, arvioidaan niiden tavoitteiden 
toteutumista, niin, niin ja sitten, kuntakohtasesti 
tehään siihen niinku jokainen kunta tekee oman 
osionsa, niin, niin mekin mun mielestä hyvin kyllä 
niinkun tulee tehtyä sekä, sekä ne suunnitelmat 
että arvioinnit, niin sekin kuvastaa sitä sitoutu-
mista.”  

Meillä on yhteinen seutukunnallinen hyvinvointiker-
tomus, johon määritellään tavoitteet vuosittain. 
Tämän jälkeen tehdään päätös ja arvioidaan tavoit-
teiden toteutumista. Jokainen kunta tekee oman 
osionsa, suunnitelmat ja arvioit, jotka tulevat tehtyä. 
Se kuvastaa ryhmän sitoutumista.   

Sitoutuneisuus  

  

Hyvinvointiryhmän sisäinen yhteistyö  

  

"Elikkä se ei ois niin systemaattista, jos tätä 
ryhmää ei ois."   

Ei se olisi niin systemaattista, jos tätä ryhmää ei 
olisi.   

Hyvinvointiryhmän toiminta  Hyvinvointityö tulevaisuudessa  

  
”Jos ajatellaan raakasti sillai, että voiko kaikki 
ihmiset hyvin - ei voi, mutta tuota ei oo varmasti , 
kehitytty on ja sitten kun on keskusteltu asioista 
niin se on tuota on minun mielestä edistytty 
mutta saavutetaanko 100% koskaan, se on 
toinen asia. Haittaa ei ole, mutta tuota ei ole 
ainakaan miinusmerkkinen tämä tulos. ”  

Jos ajatellaan raa'asti sitä, että voivatko kaikki 
ihmiset hyvin. Eivät voi, mutta olemmeko kehitty-
neet, kun olemme keskustelleet asioista, niin mie-
lestäni olemme. Saavutetaanko 100 % koskaan, on 
toinen asia. Haittaa ei ole, mutta tulos ei ole mii-
nusmerkkinen.   

Monialaisuus  

  

Hyvinvointiryhmän ulkoinen yhteistyö  
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1.2 Miten terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyö tarkastelun alla olevassa kunnassa muuttuu rakenneuudistuksen jälkeen? Mitä ovat konkreettiset 
suunnitelmat ja toteutus?  

Alkuperäinen ilmaisu  Pelkistetty ilmaisu  Alaluokka  Pääluokka  
"Vaikea sanoa, että onko siihen tulossa muutok-
sia, vähän nyt kun sitä asetettiin sitä uutta ryhmää 
niin .... että jatketaan tällä nykyisellä toimintamal-
lilla ja, ja nähtäväksi jää sitten että onko sitten 
seudullisia ryhmiä sitten, se kierros on nyt lähös-
sä liikkeelle jossa kuntien kans keskustellaan 
miten tämä tulis yhteys kuntiin rakentaa sitten. 
Yks malli vois olla, olla jopa niin että se on seu-
dullisenakin. Onko se ryhmätoimintaa, vai onko 
se niinku seudulliset Hyte -päivät, tai tämmönen 
katselmus tai muu vastaava. Jos tuota miettii vielä 
että miten on varauduttu tähän Sote- ja maakun-
tauudistukseen niin, mä aattelen, aattelen sitä niin 
että me on yritetty nostaa entistä enemmän niin-
kun pramille sitä että tää kuntien hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämistyö on, on keskiössä. Mä 
luulen että kunnatkin on sen omassa tehtäväs-
sään jo, sillä tavalla siihen on pyritty varautu-
maan. Sitten työ ei vähene, vaan lisääntyy, ja 
vastuu vaan kasvaa siitä."  

Vaikea sanoa, onko muutoksia tulossa. Nähtäväksi 
jää, onko sitten seudullisia ryhmiä. Kuntien kanssa 
keskustellaan, miten yhteys kuntiin tulisi rakentaa. 
Yksi malli voisi olla jopa niin, että se on seudullise-
na. Jos mietitään vielä sitä, miten Sote- ja maakun-
tauudistukseen on varauduttu, niin ajattelen että 
olemme yrittäneet nostaa entistä enemmän esille 
kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä. 
Luulen, että kunnatkin ovat tehneet sitä omassa 
tehtävässään jo. Sitten työ ei vähene, vaan lisään-
tyy vastuun kanssa.  

Hyvinvointiryhmän toiminta  Hyvinvointityö tulevaisuudessa  

”Mun mielestä tässä meiän ryhmässä on jo vähän 
niinku harjoteltu jo tätä, koska tavallaan Sote on 
eri organisaatio kunnat on omansa, ja silti pysty-
tään ihan hyvin tekemään asioita yhteistyössä, 
että. Ois tietenki tärkeetä että se sitten tulevai-
suudessa toimis ihan yhtä hyvin se yhteistyö ku 
tähänki asti.”  

Mielestäni ryhmässämme on jo harjoiteltu tätä, 
koska tavallaan Sote ja kunnat ovat omat organi-
saationsa ja silti pystytään tekemään asioita yhteis-
työtä. Olisi tietenkin tärkeää, että tulevaisuudessa-
kin yhteistyö toimisi yhtä hyvin.  

Monialaisuus  Hyvinvointityö tulevaisuudessa  

”Kunnan tehtävänkuva, tuota ...minä oon ollu tuon 
sote -systeemin kans, en oikeen välitä ees seura-
ta, katotaan mitä sieltä sitten tupsahtaa ja kato-

Kunnan tehtävänkuva? Minä olen ollut tuon soten 
kanssa, etten välitä sitä seurata. Katsotaan, mitä 
sieltä tulee ja mitä se merkitsee. Meidän liikunta-

Hyvinvointiryhmän toiminta  Hyvinvointityö tulevaisuudessa  
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taan sitten mitkä on kuviot. Että meiän liikuntatoi-
men osaltahan se ei hirvittävästi kyllä tule suo-
raan vaikuttamaan, se on sitten enemmän tähän, 
tähän hyvinvointikuntayhtymätoimintaan, mutta 
tuota, katotaan mitä tulee. En, en osaa sanoa.”  

toimen osalta se ei tule paljoa suoraan vaikutta-
maan. Se on enemmänkin tähän hyvinvointikun-
tayhtymän toimintaan liittyvää, mutta katsotaan 
mitä tulee. En osaa sanoa.   

    

”Mää aattelen että niinku kunnan tehtävänkuvan 
kannasta, että se on aika olennaista että ykskään 
kuntalainen ei muuta maakuntaan tämän uudis-
tuksen jälkeen, jälleen asuvat siellä kunnassa, ja 
siinä mielessä se kunnan perustehtävä säilyy 
ennallaan niinku huolehtia siitä ihmisten perushy-
vinvoinnista. Sitten nää, siinä on vaan tää sosiaa-
li- ja terveyspalvelut ja nehän on kuitenki enem-
män poikkeus sitten ihmisen elämäntilanteessa 
kun niitä tarvitaan. Se hyvinvointi rakentuu ihan 
muista lähteistä ku näistä sosiaali- ja terveyspal-
veluista. Siinä mielessä   

se ennuste kirkastuu se hyvinvointitehtävä, on 
mahollisuus kirkastua vielä enemmän.”  

Ajattelen kunnan tehtävänkuvan kannalta, että on 
olennaista, ettei yksikään kuntalainen muuta maa-
kuntaan tämän uudistuksen jälkeen. Asuvat edel-
leen kunnassa. Siinä mielessä kunnan perustehtä-
vä huolehtia ihmisten perushyvinvoinnista säilyy 
ennallaan. Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat poikke-
us ihmisen elämäntilanteessa, kun niitä tarvitaan. 
Hyvinvointi rakentuu muista lähteistä kuin  näistä 
sosiaali- ja terveyspalveluista. Hyvinvointitehtävän 
ennuste kirkastuu ja sillä on mahdollisuus kirkastua 
vielä enemmän.   

Hyvinvointiryhmän toiminta  

  

Hyvinvointityö tulevaisuudessa  
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2. Pääkysymys: Miten sote-uudistuksen tuomiin muutoksiin kunnan roolissa ollaan varauduttu?  

  

2.1 Mikä valmius kunnassa on toteuttaa terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä?  

Alkuperäinen ilmaisu  Pelkistetty ilmaisu  Alaluokka  Pääluokka  
"...sitä että yhteistyötä ollaan harjoteltu ja toimit-
tu."  

Yhteistyötä ollaan harjoiteltu ja toimittu.   Monialaisuus  Hyvinvointiryhmän ulkoinen yhteistyö  

"No aattelen että tällä alueella on kohtalaisen 
hyvät valmiudet kunnilla, ja siihen vaikuttaa se et 
jos on tehty pitkään tätä ihan systemaattista 
hyvinvointityötä, valtuustossa vuosittain käyään 
nämä tavoitteet, missä näkee myös sen naapuri-
kuntien tilanteen."   

Ajattelen että tällä alueella kunnilla on hyvät val-
miudet, ja siihen vaikuttaa pitkään tehty systemaat-
tinen hyvinvointityö ja vuosittain valtuustossa läpi 
käydyt tavoitteet, jolloin nähdään myös naapurikun-
tien tilanne.  

Hyvinvointiryhmän toiminta  Hyvinvointityön rakenne  

"nää meidän hyvin kattava se seutukunnan 
tämmönen kun on tosiaan kaupungin toimijoista 
on liikunta, nuoriso, opetustoimi, varhaiskasva-
tus, sitten on kolomannen sektorin toimijoita on 
mukana ja tuota... yrityspuolelta on ja että kyllä 
oikeastaan mikä siitä vaan puuttuu niin on sitten 
teknisen puolen edustus en ole itse ajatellut sen 
puutetta mutta tuota se on, se on semmonen 
kyllä joka ei ole edustettuna siellä."    

Meidän hyvin kattava seutukunnassa oleva kau-
pungin toimijoista koostuva liikunta-, nuoriso- ja 
opetustoimi sekä varhaiskasvatus. Kolmannen 
sektorin toimijoita on mukana. Yrityspuolelta ja 
oikeastaan, mikä puuttuu on teknisen puolen edus-
tus.  En ole itse ajatellut sen puutetta, mutta se ei 
ole edustettuna siellä.   

Hyvinvointiryhmän toiminta  

  

Hyvinvointityön rakenne  

  

"Minusta tää on semmonen perusraami, kun 
mietitään yhessä tätä terveyden edistämisen 
kehittämistä näin niinku tällä alueella, että tieten-
ki tää työryhmä on nyt jonku aikaa työskennellyt 
jonkun verran, jonku verran siinä on jäsenet 
vaihtuneet mutta tuota mun mielestä siinä on 
semmonen perusymmärrys että olemme kaikki 
sen saman asian niinkö äärellä tulemme eri 
lähtökohdista mutta että niinkö mutta kaikilla on 
se sama tavoite siinä justiinsa, ilman tämmöstä 

Minusta tämä on perusraami, kun mietitään yhdes-
sä terveyden edistämisen kehittämistä tällä alueel-
la. Tietenkin tämä työryhmä on työskennellyt jonkin 
aikaa ja osa jäsenistä on vaihtuneet, mutta minusta 
perusymmärrys siitä, että olemme saman asian 
äärellä ja tavoite on sama, vaikka tulemme eri 
lähtökohdista. Moniammatillinen kokoonpano jäisi 
pirstaleiseksi, mutta tämä on kokoava työryhmä.   

Hyvinvointiryhmän tehtävänkuva  
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sitten tämmöstä moniammatillista kokoonpanoa 
niin se, se jäis pirstaleiseksi ja tää niinkö on 
semmonen kokoava tämän työryhmän se...”  
"Kyllähän tässä tuota jos aattelee niin tätä tukea 
ihan jo pelkästään tän niinku tän vertailuaineston 
saaminen, se on se aika olennainen, se taitaa 
toimia tällä hetkellä kohtalaisen hyvin"   

Kyllähän tässä ajattelee tämän vertailuaineiston 
saamista, niin on aika olennaista, että se taitaa 
toimia kohtalaisen hyvin tällä hetkellä.   

Hyvinvointiryhmän tehtävänkuva  

  

Hyvinvointityön rakenne  

  

2.2 Miten muutosten tuomat roolit esitetään kunnassa?  

Alkuperäinen ilmaisu  Pelkistetty ilmaisu  Alaluokka  Pääluokka  
"Tulevaisuuden kunnalta osalta niin mää nään et 
se on semmonen sen kunnan asukkaitten yhtei-
söimistä enemmän, jossa se ei oo pelkkä hallin-
nollinen elin, vaan yhteisö jossa... joka rakentuu 
sitten kunnan ja muitten toimijoitten toiminnasta. 
Mää uskon että kuntien näkökulmasta tässä 
kovin suurta huolenaihetta on, että onnistuukse 
kaikilta. Puolet ehkä pinnallisemmin liittyy tällä 
hetkellä siihen et säilyykö jotku toimipisteet vaiko 
ei, se ei oo se kunnan tulevaisuuden kannalta 
kumminkaan ihan olematon kysymys."  

Tulevaisuuden kunnan osalta nään sen niin, että 
sen on kunnan asukkaitten yhteisöimistä enem-
män, ei pelkkä hallinnollinen elin. En usko, että 
kuntien osalta tässä olisi suurta huolenaihetta. 
Puolet ehkä pinnallisemin liittyy siihen, että säily-
vätkö jotkut toimipisteet vaiko eivät, se ei ole kun-
nan tulevaisuuden kannalta kuitenkaan ihan olema-
ton kysymys.  

Hyvinvointityön johtaminen  Hyvinvointityö tulevaisuudessa  
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2.3 Miten tärkeiksi terveyden ja hyvinvoinnin teemat koetaan kunnassa?  

Alkuperäinen ilmaisu  Pelkistetty ilmaisu  Alaluokka  Pääluokka  
"...kun on strateginen lähtökohta edistää hyvin-
vointia ja terveyttä eri keinoin niin, vähän vaikea 
niinkun nähä että mikä muu, muu ois se kanava 
millä me voitais niinkun systemaattisesti kattoa 
sitten sinne kuntien toimintoihin asti, että miten 
näitä asioita viedään eteenpäin. Se on eri juttu 
että, on monesti todettu että meiän pitäis kyetä 
niinkun saamaan aktiivisemmaksi vielä se linkki 
siinä käytännön tasolla, mut että ainakin nyt 
suunnitelman ja niiden seuraamisen osalta niin 
meillä on yhteinen käsitys, miten täällä pitäis 
tehdä, ja miten toimia. Et siinä mielessä tarpeel-
linen ja tärkeä toimija."   

On vaikea nähdä mikä muu olisi se kanava, millä 
voisimme systemaattisesti katsoa kunnan toimin-
toihin asti, kun meillä on strateginen lähtökohta 
edistää terveyttä ja hyvinvointia eri keinoin. Monesti 
on todettu, että meidän pitäisi kyetä olemaan aktii-
visempia saamaan linkki siinä käytännön tasolla. 
Suunnitelman ja sen seuraamisen osalta meillä on 
yhteinen käsitys miten toimia.  

Hyvinvointiryhmän tehtävänkuva  

  

Hyvinvointityön rakenne  

  

"sitä oikeastaan lakikin vaatii että kuntalaiset voi 
hyvin ja kaikki tekee sen niinku omalla sektoril-
laan sen eteen töitä. Nä... nä.. Näin käsitän että 
kunta toimisi. (naurua) Ne koetaan tärkeänä. On 
myös uuessa Raahen kaupungin strategiassa, 
niin on tuota hyvinvointi, on yks teema. Tai koko-
naisuus."   

Sitä oikeastaan lakikin vaatii, että kuntalaiset voivat 
hyvin ja jokainen tekee omalla sektorillaan töitä sen 
eteen. Näin käsitän, että kunta toimisi. Nämä koe-
taan tärkeiksi. On myös uudessa Raahen kaupun-
gin strategiassa hyvinvointi yhtenä teemana tai 
kokonaisuutena.   

"Joo toimintahan on hyvin pitkäkestoista, että 
tulokset eivät välttämättä (yksi sana ei kuulu) 
Vois arvioida sillä tavalla että jos ryhmää ei olis, 
niin mitä sitten tapahtus. Varmaan jossakin mää-
rin tehtäs sittenkin, mut sen päätöksenteon tasol-
la nostaminen niitten asioiden niin ne jäis vähän 
silleen"  

Toiminta on hyvin pitkäkestoista. Voisi arvioida sillä 
tavalla, että jos ryhmää ei olisi, niin mitä tapahtuisi. 
Varmaan jossain määrin tehtäisiin silloinkin, mutta 
päätöksenteon tasolla ne voisivat jäädä.   

"kyllähän se niinku laajentaa omaa näkemystäkin 
että, voin sanoa että en ois kuullu sydänmerkistä 
ikimaailmanpäivänä jos siitä ei ois puhuttu täällä, 
että mihin kaikkiin se vaikuttaa, ...hankintoihin ja 
tämmösiin asioihin. Se niinku huomaamattakin 
niin kasvattaa sitä tietämystä sitten koko seutu-

Se laajentaa omaa näkemystä myös, että en olisi 
esimerkiksi kuullut sydänmerkistä, jos siitä ei olisi 
puhuttu täällä, että mihin kaikkeen se vaikuttaa. Se 
kasvattaa huomaamatta tietämystä koko seutukun-
nan toiminnasta.   

Monialaisuus  Hyvinvointiryhmän ulkoinen yhteistyö  
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kunnan toiminnasta."  
"musta se kuvastaa tällasen näissä kunnissakin 
tätä tärkeyttä se että esimerkiksi tää lasten ja 
perheiden palveluiden kehittäminen jossa on 
nimenomaan tämmönen ennaltaehkäisevä näkö-
kulma, niin se on hyvin aktiviisis.... ja, ja kunnat 
on ottanu sit entisestään omaa roolia, nimen-
omaan tän hyvinvoinnin näkökulmasta"   

Se kuvastaa kunnissa lasten ja perheiden ennalta-
ehkäisevien palveluiden kehittämisen tärkeyttä. 
Kunnat ovat ottaneet entisestään roolia hyvinvoin-
nin näkökulmasta.   

Hyvinvointiryhmän tehtävänkuva  

  

Hyvinvointityö tulevaisuudessa  

  

  

"että kyllä kai ite niinkö hyvinvointikuntayhtymän 
edustajana sitte pakko sanoa että kyllä kai meiän 
kaikki kehittäminen ja toiminta ja palvelujen 
tarjonta niin lopussaan tähtää siihen että meiän 
asiakkaat  vois hyvin."  

Kyllä sitä itse hyvinvointikuntayhtymän edustajana 
sanon, että kaikki meidän kehittäminen, toiminta ja 
palvelujen tarjonta tähtäävät siihen, että meidän 
asiakkaan voivat hyvin.   

  

  

2.4 Miten uuteen rooliin ollaan varauduttu?  

Alkuperäinen ilmaisu  Pelkistetty ilmaisu  Alaluokka  Pääluokka  
"Mitä te aattelette muut tästä että se tavallaan se 
oma taustatehtävä selkiyttää sitä roolia?"  

Miten te muut ajattelette, että tavallaan se oma 
taustatehtävä selkiyttää sitä roolia?  

Sitoutuneisuus  Hyvinvointiryhmän sisäinen yhteistyö  

  Joo, me on kans aateltu niinku sen meiän oman 
kunnan niinku niitä koostumuksia tietenkin kun 
on tehty sitä ku siinähän ei oo semmosia jotka 
on täällä ollu että ainut oon minä tietysti joka 
silloin aikoinaan olin täällä tässä ryhmässä.. niin 
me on aateltu ihan sitä ommaa, oman kunnan 
niinku sitä johtoryhmää ja sillä pohjalta on niinku 
ja...  

Olemme ajatelleet meidän oman kunnan koostu-
musta. Minä olen ainoa, joka on ollut jo aikoinaan 
tässä ryhmässä.  Olemme ajatelleet omaa ja oman 
kunnan johtoryhmää sillä pohjalla.   

Hyvinvointiryhmän tehtävänkuva  
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2.5 Miten strategiat tuodaan toimiviksi käytännöiksi?  

Alkuperäinen ilmaisu  Pelkistetty ilmaisu  Alaluokka  Pääluokka  
"Tavallaan niinkö semmosta tietotukea mä aatte-
lin että et se, sen, sitä jos vastakin mietitään sitä 
niin maakunnan tasolla sen verran että on jos se 
...... edeltää tätä Sannan sitä, sitä kirjotteli , täm-
mönen kuntakortin, olkoon se mikä muoto hyvän-
sä, mutta että tulee niinku valmiina tavallaan se 
sama pohja et tässä on niinku nämä maakunnan 
tilanne ja tokihan niitä hyvinvointikertomuksessa 
on näitä... (ei kuulu) Ehkä semmonen tietty tieto-
pohjaan liittyvä tuki"   

Tietotukea maakunnan tasolla esimerkiksi kunta-
kortti. Valmis pohja, jossa on maakunnan tilanne 
maakunnan tasolla. Tukea tietopohjaan.   

Hyvinvointityön johtaminen  Hyvinvointityö tulevaisuudessa  

  

"kyllä se et tavallaan siitä suuresta tiedon mää-
rästä olis niinku vähän valmiiks seulottuna ne 
asiat mitä, mitä seurataan, sitten tietenkin aina 
joka alueella on joitaki semmosia omia juttuja 
mitä halutaan seurata, mut et tavallaan ois sem-
monen perussetti valmiiksi, niin se kyllä helpottaa 
työtä kovasti"   

Suuresta tiedon määrästä seulotaan valmiiksi 
seurattavat asiat joka alueen erityispiirteiden mu-
kaan. Olisi valmiina peruspaketti, jota seurata  

Hyvinvointityön johtaminen  

  

Hyvinvointityö tulevaisuudessa  

  

"et se on niinku tavallaan semmonen puolueeton 
arviointi, sitten ainakin jokainen kunta nostaa 
siihen sitten ne omat erityispiirteensä tai selittää 
niitä tai mitä millonkin."   

Tämä on puolueeton arviointi, johon jokainen kunta 
nostaa omat erityispiirteensä.  
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2.6 Kenelle kuuluu vastuu hyte -asioissa?  

Alkuperäinen ilmaisu  Pelkistetty ilmaisu  Alaluokka  Pääluokka  
"Sittenhän se on se olennainen et mikä on se 
johtoryhmän rooli siinä hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisessä kaiken kaikkiaan."   

Mikä on johtoryhmän rooli hyvinvoinnin ja tervey-
den edistämisessä kaiken kaikkiaan.   

Hyvinvointiryhmän tehtävänkuva  

  

Hyvinvointiryhmän rakenne  

  
"Ehkä tää kaiken kaikkiaan tämä tuki minkälaista 
yhteistyötä toivotte kunnan johtoryhmän kanssa, 
niin se on niin nimenomaan se, että siinä on 
niinku se yhteys sinne johtoryhmään ihan henki-
lötasolla ja sitten kyllä se on vaan sanottava et 
se kunnanjohtajan rooli on tärkeä siinä, miten, 
miten se niinku (1 sana ei kuulu) sen hyvinvoin-
nin ja terveyden edistämistyön... Koska se ei 
oikeestaan sen yhen ryhmän jäsenen toimesta 
mee mitenkään jos ei sitä niinku oteta siihen 
kunnan agendalle sitä asiaa. Että ei voi liikaa 
korostaa että kunnajohtajan rooli on aika keskei-
nen."   

Tuki ja yhteystyö, jota toivotaan kunnan johtoryh-
män kanssa tarkoittaa sitä yhteyttä johtoryhmään 
henkilötasolla. Kunnanjohtajan rooli on tärkeää 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön osalta.  
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