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1 JOHDANTO JA TYÖN TAUSTAA
Lapset, nuoret ja lapsiperheet tarvitsevat heille suunnattua hyvinvointia ja terveyttä
edistävää toimintaa ja laadukkaita ja yhdenvertaisia palveluita. Kuntalain mukaan kunnan
tulee edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa ja järjestää palvelut
taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla (L 10.4.2015/410). Lisäksi
terveydenhuoltolaissa todetaan, että kunnan on asetettava paikallisiin olosuhteisiin ja
tarpeisiin perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet, määriteltävä niitä
tukevat toimenpiteet ja käytettävä näiden perustana kuntakohtaisia hyvinvointi- ja
terveysosoittimia (L 30.12.2010/1326).
Seinäjoen kaupunki toteuttaa Terveyttä kaikissa politiikoissa (Health in All Policies) toimintaa, jossa kaupungin kaikki sektorit edistävät lasten, nuorten ja lapsiperheiden
hyvinvointia ja terveyttä yhdessä kolmannen sektorin ja yritysten kanssa. Healthy Kids of
Seinäjoki (HKS) -toiminta on lähtenyt ja kehittynyt Seinäjoen kaupungin vuonna 2013
käynnistyneestä Lihavuus laskuun -ohjelmasta, jonka tavoitteena oli lasten ja nuorten
ylipainon ja lihavuuden ennaltaehkäisy (Frantti-Malinen & Kitinoja 2018). HKS-toiminta on
laajentunut siitä käsittämään laajasti lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen. HKS-toimintamalli tähtää lasten, nuorten ja lapsiperheiden
kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen monitoimijaisen yhteistyön avulla (Seinäjoen
kaupunkistrategia 2018 - 2025). HKS on rekisteröity tavaramerkiksi 4.4.2018 (Patentti- ja
rekisterihallitus, [viitattu 20.11.2019]). Jatkossa tässä raportissa käytetään HKS-termiä, jolla
tarkoitetaan lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä.
Tämä tutkimus- ja kehittämistoiminnan toimenpidesuunnitelma on osa Healthy Kids of
Seinäjoki -kehitysalusta alueellisena vahvuutena ja yritysten kasvun lähteenä -hanketta
(jatkossa HKS-kehitysalustahanke). Hankkeen kokonaistavoitteena on mallintaa ja
vahvistaa HKS-kehitysalustaa, joka on luotu edistämään HKS-toimintaa ja siihen liittyvien
toimijoiden yhteistyön lisääntymistä sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. HKStoiminnan ja -kehitysalustan nykytilan selvittämiseksi on Euroopan komission parhaiden
käytänteiden kriteereitä (European Commission 2021) hyödyntämällä toteutettu nykytilaanalyysi pohjautuen lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja terveydestä kertoviin tilastoihin,
Seinäjoen
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kaupunkiorganisaation henkilöstölle suunnattuihin haastatteluihin, sähköiseen kyselyyn ja
työpajoihin.

Nykytila-analyysin

tuloksia

on

hyödynnetty

mallinnuksessa

ja

kehittämisehdotuksien koostamisessa. (Kasanen, Kitinoja & Nissinen 2021a.)
Nykytila-analyysin tulosten perusteella HKS-toiminnassa voidaan nähdä monia vahvuuksia,
kuten toiminnan merkitykselliseksi kokeminen ja jatkuvuuden turvaaminen osana kaupungin
omaa toimintaa. HKS-toiminta nähdään myös selkeänä painopisteenä, johon koko
kaupungin pitää panostaa. Myös useita keskeisiä kehittämiskohteita HKS-toimintaan ja kehitysalustaan liittyen on havaittavissa nykytila-analyysin tulosten perusteella. (Kasanen
ym. 2021a.)
Tämä tutkimus- ja kehittämistoiminnan toimenpidesuunnitelman tavoitteena on nostaa esille
keskeiset nykytila-analyysistä ja siihen liittyneestä pohjatyöstä nousseet HKS-toiminnan ja
-kehitysalustan kehittämiskohteet ja -ehdotukset (Kuva 1). Lisäksi tavoitteena on visioida
tulevalle

HKS-toiminnalle

tiiviimpää

yhteistyötä

monitieteiseen

tutkimus-

ja

kehittämistoimintaan sekä tuoda esille verkostoja ja rahoitusmahdollisuuksia kansallisen ja
kansainvälisen yhteistyön lisäämiseksi. Toiminnan vaikuttavuuden mittaamiseksi ja
arvioimiseksi on lasten ja nuorten hyvinvointia määritelty ilmiöpohjaisesti käyttämällä apuna
Minkkisen (2015) lapsen hyvinvointimallia ja tämän pohjalta tuotu esiin konkreettisia
ehdotuksia seurantaindikaattoreista erillisessä julkaisussa (Kasanen, Kitinoja & Nissinen
2021b; Minkkinen 2015).
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Kuva 1. Nykytila-analyysistä nousseet keskeisimmät HKS-toiminnan ja -kehitysalustan
kehittämiskohteet.
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2 HKS-TOIMINNAN KEHITTÄMISKOHTEET
Seuraavaksi tuodaan esille kirjoittajien näkemyksen mukaisia merkittävimpiä nykytilaanalyysin (Kasanen ym. 2021a) tuloksista nousseita HKS-toiminnan kehittämiskohteita,
niiden

nykytilaa

ja

kehittämisehdotuksia.

Huomion

kiinnittäminen

HKS-toiminnan

kehittämiskohteisiin edistää HKS-toimintaa ja sen tunnettuutta sekä vaikuttavuuden
seurantaa ja arviointia.

2.1

HKS-toiminnan määrittely ja tunnettuus

Nykytila: Nykytila-analyysissä (Kasanen ym. 2021a) toteutetun kyselyn mukaan vajaa
puolet (46 %) vastaajista ilmaisi kuullensa HKS-toiminnasta. Osin HKS-toiminta nähtiin
laajasti osana lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, mutta
toisaalta asiakirjoihin perehdyttäessä HKS-toiminnan termi ei ollut laajasti käytössä
Seinäjoen kaupungin omissakaan asiakirjoissa. Osittain HKS-termi vaikutti myös
määrittelemättömältä tai kuvaukset toiminnan sisällöstä vaihtelivat.
Kehittämisehdotus: HKS-toiminnan tarkempi määrittely ja tavoitteiden asettaminen. Myös
viestintää ja tiedottamista tulee tehostaa, jotta eri toimijat sekä tunnistavat HKS-termin, että
tietävät sen sisällöllisen merkityksen ja kykenevät näkemään oman roolinsa osana HKStoimintaa. Sisällön tarkempi kuvaaminen lisäisi myös mahdollisuuksia toiminnan
vaikuttavuuden arviointiin, siirrettävyyteen ja mukautuvuuteen.

2.2

Johtamisen, organisoinnin ja koordinoinnin selkiyttäminen

Nykytila: Seinäjoen kaupunkiorganisaation HKS-toimintaa ohjaavat useat työryhmät ja
viranhaltijat, kuten muun muassa HKS-ohjausryhmä, HYTE-johtoryhmä, lasten ja nuorten
palveluverkosto ja hyvinvointikoordinaattori (Kasanen ym. 2021a). Lisäksi kaupungissa
toimii HKS-toimintaa sivuavia työryhmiä, kuten Lapsiystävällinen kunta -koordinaatioryhmä
(Seinäjoki, [viitattu 10.6.2021]).
Kehittämisehdotus: On tarpeen kuvata hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja HKStoiminnan rakenteet ja toimintaa koordinoivien työryhmien ja toimihenkilöiden rooli siinä.
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Työryhmien

ja

viranhaltijoiden

toimenkuvien

selkiyttäminen,

tehtäväkuvaukset

ja

keskinäinen koordinointi voisivat tuottaa selkeämmin johdettua HKS-toimintaa. Myös
työryhmien yhdistämistä tai uusia rakenteita tulee pohtia.

2.3

Yhteisten tavoitteiden kirjaaminen

Nykytila:

Prosessiin

kaupunkiorganisaation

kohdistuvia
yhteiset

tavoitteita

lopputulosta

nimetään
koskevat

runsaasti,

tavoitteet

mutta

jäävät

koko

ylätasolle

tavoitekuvauksen ollessa lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja terveyden
edistäminen. Nykytila-analyysin perusteella yhteisiä tavoitteita ei tunnisteta hyvin. (Kasanen
ym. 2021a.)
Kehittämisehdotus: Kaupunkiorganisaation yhteiset tavoitteet tulee asettaa SMARTtavoitteen (2016) mukaisesti pohjautuen lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja
terveyden nykytilanteeseen. Näin varmistetaan tavoitteiden konkreettisuus ja seurannan
mahdollistuminen sekä tuetaan kaikkien toimijoiden työskentelyä samaan suuntaan.
Menetelmien ja toimenpiteiden valinnassa sekä prosessitavoitteiden asettamisessa voi
apuna toimia vaikuttavuusketju-malli (Heliskoski ym. 2018).

2.4

Toiminnan näyttöön perustuvuus

Nykytila: Nykytila-analyysissä (Kasanen ym. 2021a) toteutetun kyselyn mukaan vajaa
puolet vastaajista koki, että lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja terveyden
edistämiseen tähtäävät menetelmät ja toimenpiteet ovat omalla toimialalla tutkimusnäyttöön
perustuvia ja eettiset näkökulmat, kuten oikeudenmukaisuus, yksilön oikeudet ja autonomia,
terveyserojen kaventaminen, toiminnan mahdolliset epäsuotuisat vaikutukset, hyödyllisuus
ja kaupalliset yhteydet, huomioidaan hyvin.
Kehittämisehdotus: Toimijoiden ammatillisen kehittymisen ja kehittämisen varmistaminen
on avainasemassa, jotta he pystyvät hyödyntämään hyvinvoinnin ja terveyden
edistämistyössään vaikuttavia, eettisiä ja näyttöön perustuvia keinoja, joilla asetetut
tavoitteet voidaan saavuttaa.
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2.5

Toiminnan vaikuttavuuden seuranta ja arviointi

Nykytila:

Toiminnan

vaikuttavuuden

osoittamisessa

on

haasteita

tavoitteiden

tarkentumattomuuden ja seurantaindikaattoreiden puutteellisuuden vuoksi (Kasanen ym.
2021a).
Kehittämisehdotus: Vaikuttavuuden seuranta liittyy kaikkeen HKS-toimintaan ja esille
nostettuihin kehittämiskohteisiin. Sekä lopputulosta että prosessia koskeviin tavoitteisiin
tulee nimetä indikaattorit, jotta toiminnan vaikuttavuuden seuranta, arviointi ja osoittaminen
mahdollistuvat. Toiminnan vaikuttavuutta tulee seurata myös lyhyellä aikavälillä, jolloin
toiminnan muutostarpeisiin voidaan reagoida nopeammin. HKS-kehitysalustahankkeen
toimenpiteenä on toteutettu erillinen ehdotus lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden
ilmiöpohjaisesta määrittelystä ja sen seurantaindikaattoreista (Kasanen ym. 2021b).

2.6

Tutkimustoiminnan koordinointi

Nykytila: Nykytila-analyysin (Kasanen ym. 2021a) tulosten perusteella HKS-toimintaan
liittyvä tutkimus- ja kehittämistoiminta on pirstaleista ja siitä puuttuu suunnitelmallisuus ja
pitkäjänteisyys. Tutkimukset painottuvat lähinnä opinnäytteisiin. Tutkimustoiminta on melko
vähäistä ja kansainvälistä tutkimusyhteistyötä on vähän. Nykytila-analyysin (Kasanen ym.
2021a) tulosten perusteella kertyvän tiedon avaamiseen tutkimuskäyttöön suhtauduttiin
kuitenkin myönteisesti. Esimerkiksi HKS-kehitysalustahankkeessa toteutetun nykytilaanalyysin (Kasanen ym. 2021a.) aineisto pyritään tallentamaan Yhteiskuntatieteelliseen
tietoarkistoon (Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, [viitattu 10.6.2021]), josta se voidaan
luovuttaa jatkokäyttöön tutkimusta, opiskelua ja opetusta varten.
Kehittämisehdotus: Pitkäjänteisen tutkimussuunnan rakentaminen HKS-teeman ympärille
olisi tärkeää HKS-toimintaan liittyvän tutkimus- ja kehittämistoiminnan edistämiseksi. Sen
rakentamiseksi tarvitaan organisoitumista ja tavoitteellista toimintaa. Tutkimusrahoituksen
haun onnistuminen on välttämätöntä tutkijayhteisön kehittymiseksi teeman ympärille. HKStoimintaan tulisi perustaa tutkimustoiminnan kehittämiseen muodostettu työryhmä, joka
koordinoisi tutkimusrahoituksen hakuja ja kasvattaisi tutkijayhteisön rakentumista teeman
ympärille. Tavoitteellisen post doc -tutkijoista, väitöskirjatutkijoista ja opinnäytetöiden
tekijöistä koostuvan kansallisen ja kansainvälisen verkoston muodostaminen teeman
978-952-7317-50-1
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ympärille olisi tärkeää, jotta toiminta kehittyy ja vaikuttavuutta pystytään arvioimaan ja
todentamaan.
HKS-toimintaan tai -kehitysalustaan liittyviä aineistoja tulisi tallentaa järjestelmällisesti ja
tietoturvallisesti esimerkiksi Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon aineistojen jatkokäyttöä
varten, joka myös mahdollistaisi aineistojen hyödyntämisen erilaisissa tutkimuksissa ja
mahdollisesti myös houkuttelisi tutkijoita aineistojen pariin. (ks. 3.3 Henkilötietojen käsittelyn
ja tietosuojan huomiointi HKS-kehitysalustalla).

2.7

Kaupungin sisäisen ja sidosryhmien kanssa tehtävän yhteistyön
tiivistäminen

Nykytila: Nykytila-analyysissä toteutetussa kyselyssä vastaajista noin kolmasosa koki, että
yhteistyötä kaupungin sisällä yli toimialarajojen ei tehdä lainkaan ja haasteeksi nähtiin
kaupunkiorganisaation siiloutuminen. Sidosryhmiä nimetään paljon, mutta yhteistyö myös
niiden kanssa näyttäytyy vastausten perusteella vähäisenä. (Kasanen ym. 2021a.)
Kehittämisehdotus: Yhteiskunnan muuttuessa tarvitaan uudenlaisia ratkaisuja lasten,
nuorten ja lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. On tärkeää, että sekä
julkisen, yksityisen että kolmannen sektorin yhteistyö toimii, toimijat ovat tietoisia toistensa
palveluista ja että palvelut ovat tasavertaisesti kaikkien saatavilla. Palveluita tulee kehittää
asiakaslähtöisesti, jotta siiloutumista voitaisiin välttää, jolloin myös lasten, nuorten ja
lapsiperheiden

hyvinvoinnin

ja

terveyden

edistämiseen

liittyvän

kokonaisuuden

hahmottaminen ja ymmärtäminen sekä yhteisen päämäärän mukainen kehittäminen
saisivat tukea. Kaupungin, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyötä tulee tiivistää myös
osallisuuden ja yhteisöllisyyden kehittämisen näkökulmasta.
Konkreettisena toimena yhteistyön lisäämiseksi nykytila-analyysissä nähtiin esimerkiksi
yhteisten hankkeiden ja toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen. Lisäksi kaivattiin HKSteemapäiviä, jonka yhteydessä eri tahot voisivat esitellä lapsiin, nuoriin ja lapsiperheisiin
liittyvää toimintaansa, jolloin verkostoituminen olisi helpompaa ja tieto eri toimijoista ja
heidän toiminnastaan loisi pohjaa ja uusia ideoita yhteistoiminnalle. HKS-kehitysalusta

978-952-7317-50-1

10
(Rantasaari 2021) ja sen toiminnan kehittäminen tarjoaisivat tähän hyviä mahdollisuuksia
verkosto-, viestintä- ja tietopalveluiden sekä kokeilu- ja kehitystoiminnan avulla.

2.8

Kaupungin tarjoamien HKS-palvelujen sisällöllinen kehittäminen

Nykytila:

Nykytila-analyysissä

vastaajien

nimeämät

menetelmiä

koskevien

kehittämiskohteiden teemat olivat 1) osallisuuden ja yhteisöllisyyden kehittäminen sisältäen
niin kaupungin asukkaat kuin kaupunkiorganisaation henkilöstön, yritykset ja kolmannen
sektorin

toimijat, 2)

lapsiperheiden

palveluiden

kehittäminen

huomioiden

myös

ennaltaehkäisevät ja matalan kynnyksen palvelut, 3) kaupunkiympäristön ja liikkumisen
kehittäminen, 4) syrjäytymisen ennaltaehkäisy ja 5) kulttuurin huomioinnin lisääminen osana
hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Vastaajat nimesivät kehittämiskohteeksi myös
vaikuttavuuden seurannan ja arvioinnin kehittämisen, jota onkin jo käsitelty edellä omana
kokonaisuutenaan.
Kehittämisehdotukset:

Kaikki

edellä

mainitut

kehittämiskohteet

ovat

laajoja

kokonaisuuksia. Tähän kehittämisehdotukseen on tuotu nykytila-analyysin (Kasanen ym.
2021a) pohjalta vain joitakin esimerkin omaisia nostoja kehittämiskohteista.
Osallisuuden näkökulmasta lasten ja nuorten perheillä tulee olla mahdollisuus riittävään
toimeentuloon, jolloin heillä on myös edellytyksiä osallistua tasavertaisesti yhteisön
toimintaan. Päätöksenteossa tulee varmistaa lasten, nuorten ja lapsiperheiden aktiivinen
kuuleminen samoin kuin heidän osallistamisensa lapsille ja nuorille suunnatun toiminnan ja
ympäristön suunnitteluun. Varmistetaan, että lapsiin, nuoriin ja lapsiperheisiin kohdistuvien
vaikutusten ennakkoarviointikäytännöt ovat laajalti käytössä.
Lapsilla ja nuorilla tulee olla mahdollisuus oppia ja kehittää itseään mielekkäissä
harrastuksissa

ja

vapaa-ajantoiminnassa.

Koulupäivän

yhteyteen

järjestetyt

harrastusmahdollisuudet tarjoavat tasapuolisemman osallistumismahdollisuuden kaikille
lapsille ja nuorille asuinpaikasta riippumatta. On mietittävä keinoja, joilla varmistetaan
liikunta- ja kulttuuripalveluiden tuottajien toimintaedellytykset, koska ne ovat merkittävässä
roolissa

osallisuuden
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ja
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Edistetään

liikunta-

ja
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kulttuuripalveluiden

mahdollisuuksia

tasavertaisen

osallisuuden

ja

yhteisöllisyyden

luomisessa.
Kaupunkiympäristön toimialalla tulee jatkossakin luoda ympäristöjä, jotka kannustavat
aktiiviseen toimintaan. Esimerkkejä nykytila-analyysissä nostetuista kehittämistoiveista ovat
kävelykeskusta

ja

pyöräilyn

edistäminen,

viihtyisien

paikkojen

lisääminen

ja

harrastustoiminnan tuominen koulupäivien yhteyteen. Rahoitusta tulee suunnata myös
yhteisöllisen kulttuurin tekemisen edistämiseen. Nykytila-analyysin pohjalta suositellaan,
että terveyttä ja hyvinvointia edistävät taide- ja kulttuuritoiminnot otetaan kiinteäksi osaksi
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnittelua ja toimeenpanoa.
Varmistetaan, että kaikissa lapsille ja nuorille aterioita tarjoavissa paikoissa noudatetaan
Valtion ravitsemusneuvottelukunnan voimassa olevia suosituksia, joilla tuetaan hyvää
ravitsemusterveyttä. Tärkeää on myös samalla huomioida ruokakasvatus ja -viestintä.
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3 HKS-KEHITYSALUSTAN KEHITTÄMISKOHTEET
Nykytila-analyysin (Kasanen ym. 2021a) aineistossa HKS-kehitysalustaa kuvattiin vielä
varsin vähän ja vastaajien näkemykset kehitysalusta vaihtelivat. Lasten ja nuorten
hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi määritelty HKS-toiminta nähdään kuitenkin
Seinäjoen seudun innovaatioekosysteemin yhtenä kehittämiskohteena. HKS-toiminta ja
HKS-kehitysalustahankkeessa mallinnettu HKS-kehitysalusta (Rantasaari 2021) tarjoaa
kehittämiseen yhteisen innovaatio- ja kehittämisympäristön eri organisaatioista ja
ammattiryhmistä tuleville toimijoille. Kehitysalusta tarjoaa viestintä- ja tietopalveluita,
verkostopalveluita toimijoiden yhteistyön parantamiseen ja kokeilu- ja kehittämistoimintaa
(Kuvio 1). Kehitysalusta toimii verkostoitumis- ja kohtaamispaikkana julkisen sektorin eri
alojen asiantuntijoille ja palveluntarjoajille, kouluttajille ja tutkijoille, yrityksille, kolmannen
sektorin toimijoille sekä kaupungin asukkaille, erityisesti lapsille, nuorille ja heidän
perheilleen (Kuvio 2). (Rantasaari 2021.)

Kuvio 1. HKS-kehitysalustan palvelut (Rantasaari 2021).
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Kuvio 2. HKS-kehitysalustan toimijat ja roolit (Rantasaari 2021).
Avoimuuteen perustuvassa kehittämistoiminnassa huomioidaan sekä HKS-toiminta
kokonaisuutena että sen osat kokonaisuuden summana. Kehittäminen perustuu eri
taustaisten toimijoiden resurssien, kuten osaamisen, datan ja verkostojen jakamiseen,
toimijoiden välisen yhteistyön edistämiseen ja syventämiseen sekä digitalisaation
hyödyntämiseen. Sektoreiden välinen siilojen purkaminen ja asian lähestyminen
ilmiölähtöisesti nähdään tärkeänä kehitysalustaperustaisessa toiminnassa. Tavoitteena on
tuottaa eri osapuolille lisäarvoa ja lisätä kehittämistyön vaikuttavuutta. (Nordling 2020.)
HKS-kehitysalustahankkeessa toteutettiin ostopalveluna selvitys (Julin & Ahava 2021) HKSkehitysalustan sopimuksiin ja immateriaalioikeuksiin (IPR) liittyen. HKS-kehitysalustan
toiminta on verkostomaista, eikä HKS ole erillinen oikeushenkilö (esim. osakeyhtiö tai
yhdistys), joka määrittää sen, että HKS ei voi ottaa oikeuksia ja velvollisuuksia omiin
nimiinsä.

HKS-kehitysalustan

verkostomaisessa

toiminnassa

on

huomioitava

projektikohtaiset sopimukset, tietosuoja ja henkilötietojen käsittely sekä IPR. Jatkossa tulee
myös

tarvittaessa

pohtia

siirtymistä

verkostomaisesta

toiminnasta

erilliseksi

oikeushenkilöksi perustamalla esimerkiksi osakeyhtiö tai yhdistys. (Julin & Ahava 2021.)
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3.1

HKS-kehitysalustan kokonaisuuden edelleen kehittäminen

Nykytila: HKS-kehitysalustaa oli nykytila-analyysin (Kasanen ym. 2021a) tulosten
perusteella

kuvattu

vain

vähän,

mutta

kehitysalustaa

on

mallinnettu

HKS-

kehitysalustahankkeessa. HKS-kehitysalustan palvelut (Kuvio 1) ja toimijat sekä toimijoiden
roolit on tunnistettu (Kuvio 2) (Rantasaari 2021). Kehitysalustan fyysisenä paikkana voidaan
pitää Seinäjoen kaupungin ylläpitämää HKS-verkkosivustoa, mutta alusta voidaan nähdä
myös verkostomaisena yhteistyönä.
Kehittämisehdotus: HKS-kehitysalustan toiminnan edelleen kehittäminen sen palvelujen
vahvistamiseksi nähdään tärkeänä alustan toimiessa verkostoitumis- ja kohtaamispaikkana.
Tyypillisenä toimintana kehitysalustalla nähdään kehitysalustaperustaisen kehittämisotteen
omaksuminen,

yhteiseen

tavoitteeseen

sitoutuminen

ja

siihen

perustuva

yhteiskehittäminen. Digitalisaatiota on mahdollista myös hyödyntää kehitysalustan
toiminnan tukena ja erillisen digitaalisen alustan rakentamista on hyvä harkita.
Kehitysalustan koordinointi vaatii myös resursseja, joten alustan toimivuuden taloudellisia
edellytyksiä on syytä pohtia. Hankerahoituksella tai esimerkiksi yritysten omarahoituksella
on mahdollista toteuttaa kokeiluja ja pilotointeja. Indikaattorien määrittely kehitysalustan
toimivuuden ja vaikuttavuuden mittaamiseksi on myös tarpeen.

3.2

Sopimuskysymykset HKS-kehitysalustan verkostomaisessa toiminnassa

Nykytila: Tämänhetkisessä HKS-kehitysalustan verkostomaisessa toimintatavassa HKS ei
ole

itsenäinen

entiteetti,

eikä

voi

toimia

sopimuksen

osapuolena.

Varsinaista

liittymissopimusta verkostomaiseen toimintaan ei ole, eikä sitä nähty tarpeelliseksi HKS:n
entiteetin puutteen vuoksi. Verkostomaiseen toimintaan osallistutaan ja siitä sovitaan
projektikohtaisesti palvelun tarjoajan kanssa (esim. Seinäjoen kaupunki). Projekti voi olla
esimerkiksi konferenssi, muu tapahtuma, koulutus tai rajattu osuus kokeilutoimintaa.
Huomion arvoista on myös se, että projektikohtainen sopimus koskee vain sopimuksen
osapuolia ja esimerkiksi oikeudet projektin tuloksiin jakaantuvat sopijaosapuolille
sopimukseen kirjatulla tavalla. Muut HKS-kehitysalustan verkostoon kuuluvat toimijat eivät
lähtökohtaisesti saa projektin tuloksia käyttöönsä, vaan tästä on sovittava tarvittaessa
erikseen. (Julin & Ahava 2021.)
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Kehittämisehdotus: Jatkotoimenpiteenä suositellaan kevyen projektisopimuspohjan
tekemistä, jota voidaan hyödyntää tulevissa osapuolten välisissä projekteissa. Näiden
projektikohtaisten sopimusten osapuolena tulee HKS:n sijaan aina olla erillinen
oikeushenkilö (esim. Seinäjoen kaupunki). Projektikohtaisessa sopimuksessa on syytä
huomioida ainakin projektin rahoitus, projektiin kohdistuvat tehtävät ja työnjako, tietosuojan
velvoitteiden hoitaminen ja henkilötietojen käsittely, IPR:n omistus- ja käyttöoikeudet sekä
liikesalaisuudet ja salassa pidosta sovittavat asiat. (Julin & Ahava 2021.)

3.3

Henkilötietojen käsittelyn ja tietosuojan huomiointi HKS-kehitysalustalla

Nykytila: Verkostomaisessa toimintatavassa ilman erillistä entiteettiä HKS ei voi vastata
tietosuojaan ja henkilötietoihin liittyvistä asioista tai toimia rekisterinpitäjänä. Myöskään
tämänhetkiset HKS:n henkilö-, tietoturva- tai tietosuojaresurssit eivät ole sillä tasolla, että
HKS voisi hoitaa lain edellyttämiä tietosuojavelvoitteita. Näin ollen myös henkilötietojen
käsittely ja tietosuoja tulee huomioida projektikohtaisesti ja projektissa mukana olevan
organisaation tulee ottaa vastuu ja huolehtia tietosuojaan liittyvistä velvoitteista
rekisterinpitäjänä. On tärkeää huomata, että varsinkaan erityisiä henkilötietoryhmiä, kuten
terveyttä koskevia tietoja, ei tule kerätä, käsitellä tai jakaa verkoston sisällä tai kolmansille
osapuolille. (Julin & Ahava 2021.) HKS-toiminnassa kertyvien tietojen tutkimuskäyttöön
avaamiseen suhtaudutaan nykytila-analyysin tulosten pohjalta myönteisesti (Kasanen ym.
2021a), mutta sitä ei tiettävästi ole vielä juurikaan toteutettu.
Kehittämisehdotus: Tietosuojaan liittyvät asiat tulee HKS-kehitysalustan osalta huolehtia
projektikohtaisesti mukana olevan organisaation kautta, joka toimii rekisterinpitäjänä ja
huolehtii siihen liittyvät velvoitteet. Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti tule muussa
tapauksessa kerätä tai käsitellä verkostossa. (Julin & Ahava 2021.)
Tutkimuskäyttöön avattavien tietojen suhteen tulee tehdä aineistonhallintasuunnitelma ja
toteuttaa sitä huolellisesti. Anonymisoitujen tietojen osalta jakaminen on mahdollista, kun
aineistonkeruun suunnittelu ja toteutus sekä aineiston anonymisointi, säilytys ja siirtäminen
jatkokäyttöön on toteutettu asianmukaisesti huomioiden muun muassa tutkittavien
informointi aineistojen jatkokäytöstä ja tutkittavien suostumus tutkimukseen. Aineistojen
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tallentaminen

ja

jakaminen

voidaan

toteuttaa

asianmukaisesti

esimerkiksi

Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2009) kautta.

3.4

HKS ja immateriaalioikeudet (IPR)

Nykytila: Tämän hetkisessä verkostomaisessa toimintatavassa IPR nähdään liittyvän
lähinnä HKS-brändiin ja -merkkiin. HKS-merkkiin liittyvä kuvio on tällä hetkellä suojattu
tavaramerkkinä Seinäjoen kaupungin omistukseen, mutta HKS-nimeä ei ole suojattu
erikseen. Myöskään yhteistyömerkkinä käytettävää merkkiä ei ole rekisteröity. (Julin &
Ahava 2021.) HKS-yhteistyömerkki myönnetään yrityksille, järjestöille sekä koulutus- ja
tutkimusorganisaatioille, mikäli niiden toiminta täyttää HKS-yhteistyömerkille asetetut
kriteerit ja ne ovat valmiita sitoutumaan Code of Conduct -toimintatapaan (HKSyhteistyömerkki, [viitattu 11.6.2021]).
Kehittämisehdotus: HKS-kuvion lisäksi HKS-nimi voisi olla tarpeen suojata Seinäjoen
kaupungin

omistukseen.

Myös

toimet

HKS-yhteistyömerkin

suojaamiseksi

ja

tarkentamiseksi esimerkiksi sääntöjen velvoittavuuden ja sitovuuden sekä sopimuksen
osalta on suositeltavaa. HKS-verkoston ja HKS-yhteistyömerkin suhde tulee myös
selventää. HKS-brändiin liittyvä rekisteröidyn tavaramerkin käyttö Seinäjoen kaupungin, Into
Seinäjoen ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun kesken tulisi myös tarkastella ja tehdä
tarvittaessa rekisteröidyn tavaramerkin käytöstä lisenssisopimus osapuolten kesken. (Julin
& Ahava 2021.)

3.5

HKS tulevaisuudessa verkostomaisena toimijana vai erillisenä
oikeushenkilönä

Nykytila: Nykyisessä verkostomaisessa toimintatavassa sopimuksiin ja niiden sisältöön
mm.

tietosuojaan,

salassapitoon

ja

IPR:ään

liittyvistä

asioista

sovitaan

aina

sopijaosapuolten kesken, ei koko verkostoa koskien.
Kehittämisehdotus: Mikäli toiminta muuttuu jatkossa intensiivisemmäksi ja päätöksenteko
muuttuu haastavaksi verkostomaisessa toiminnassa vallitsevan yhteisymmärryksen ja
löyhien sopimusten varassa, tulee harkita erillisen oikeushenkilön perustamista, joka voi olla
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esimerkiksi osakeyhtiö tai yhdistys. Tällöin organisaatio ja sen koko toiminta on erillisen
oikeushenkilön mukaista. Säännöissä tai yhtiöjärjestyksessä määritellään yhteisön tarkoitus
ja toimintaperiaatteet ja HKS voi toimia sopimuksissa osapuolena ja ottaa omiin nimiinsä
oikeuksia ja velvollisuuksia. Verkostomaisesta toiminnasta poiketen liittymissopimus on
merkittävä asiakirja, jossa määritellään osapuolen oikeudet ja velvollisuudet suhteessa
HKS:ään ja HKS:n muihin jäseniin erillisenä oikeushenkilönä ja lisäksi sitoudutaan HKS:n
sääntöihin. Tällöin myös HKS-brändin tulisi siirtyä perustetun erillisen oikeushenkilön
haltuun ja HKS-yhteisömerkin rekisteröintiä voisi mahdollisuuksien mukaan harkita. (Julin &
Ahava 2021.) Yhteisömerkki voi olla käytössä useamman tahon elinkeinotoiminnassa yhtä
aikaa ja se osoittaa kuulumista yhteisöön. Yhteisömerkin haltijana voi olla esimerkiksi
yhdistys, jolla on jäseniä, mutta ei yritys (Patentti- ja rekisterihallitus 2021).

3.6

HKS-toiminnan tuotteistaminen kehittämiskohteena

Nykytila: HKS-toiminnan tuotteistamisesta on jo joitakin esimerkkejä. Healthy Kids of
Seinäjoki kansainvälinen konferenssi on järjestetty kahdesti vuosina 2018 ja 2019
(Frantti-Malinen & Kitinoja 2018), sen sijaan vuoden 2020 konferenssi siirrettiin COVID19-pandemian vuoksi myöhemmäksi. Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK) on
tuotteistanut

Healthy

englanninkielisenä

sekä

Kids

-opintokokonaisuuden

virtuaalisen

pienemmän

(5

ECTS)

suomen-

opintokokonaisuuden

ja

(Kitinoja,

Kasanen & Nissinen 2020). Myös parista tunnista viikkoon kestäviä HKS-opintovierailuja
on tuotteistettu Seinäjoen kaupungin ja SeAMKin yhteistyönä ja myyty muun muassa
Etelä-Koreaan, Ruotsiin ja Hollantiin. HKS-tuotteet ovat esillä muun muassa
kansallisessa Educational Travel -luettelossa.
Kehittämisehdotus: HKS-toiminnan tarkempi kuvaaminen ja mallintaminen HKSkehitysalustahankkeen aikana edistää toimintatavan siirtämisen ja mukauttamisen myös
muihin suomalaisiin kuntiin. HKS-toiminnan tuotteistaminen puolestaan mahdollistaa
myös osaamisen viennin jopa muihin maihin. Tuotteistamisen lisäksi myös alueellinen
yhteistyö avaa uusia mahdollisuuksia HKS-osaamisen viennille.
HKS-tuotteille on kysyntää tietyissä kohdemaissa ja tuotteistamista sekä myyntiä olisikin
hyvä jatkaa. Koulutusmatkailu on yksi tuotetyyppi, joka soveltuu myös HKS-osaamisen
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vientiin. Tätä varten olisi hyvä kehittää markkinointimateriaalia ja fyysisten toteutusten
lisäksi myös virtuaalisia tuotteita. HKS-toiminnasta on mahdollista tuotteistaa pienempiä
kokonaisuuksia vientiä varten esimerkiksi ruokaan tai kouluvierailuihin liittyen, mutta
myös kohdealueen kapasiteetin vahvistaminen ja yhteiskehittämisen kautta tapahtuva
kokonaiskonseptien rakentaminen on mahdollista. Asiakkaan ja kohdemaan tarpeet ja
toimintaympäristö täytyy kuitenkin aina tunnistaa. Tämän jälkeen yhteiskehittämisen ja
lokalisaation kautta saadaan muotoiltua tilanteeseen soveltuva tuote.
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4 HKS-TOIMINTAAN LIITTYVÄ KANSALLINEN JA KANSAINVÄLINEN
VERKOSTOYHTEISTYÖ JA RAHOITUS
4.1

Kansalliset ja kansainväliset verkostot kehittämiskohteena

Nykytila: Seinäjoen kaupungilla on HKS-toimintaan liittyviä aktiivisia kansallisia ja
kansainvälisiä verkostoja, muun muassa alueellinen yhteistyöverkosto ja uusi Terve Kunta
-verkosto sekä kansainväliset PromoKids- ja HKS Scientific Committee -verkostot. Tällä
hetkellä toimivia HKS-yhteistyöverkostoja ja kumppanuuksia on listattuna liitteessä 1.
Näiden lisäksi myös Seinäjoen kaupungin toimialoilla ja sidosryhmäorganisaatioilla on
verkostoja, jotka liittyvät eri tavoin HKS-toimintaan. Esimerkkinä Suomen yliopistojen ja
ammattikorkeakoulujen Finland - China Health and Food -verkosto 2021 - 2024, jossa
tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioyhteistyö painottuu juuri HKS-toiminnalle tärkeisiin
teemoihin. Nykytila-analyysin (Kasanen ym. 2021a) mukaan aktiivisin HKS-toimintaan
liittyvä verkosto on alueellinen yhteistyöverkosto. Yhteistyö muiden verkostojen kanssa
liittyy usein johonkin tiettyyn hankkeeseen tai tapahtumaan eikä yhteistyö ole välttämättä
jatkuvaa. Verkostoyhteistyöhön suhtaudutaan kuitenkin myönteisesti ja se nähdään
merkityksellisenä.
Kehittämisehdotus: Alueellisen verkoston merkitys kasvaa Sote-uudistuksen myötä
vastuun sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista siirtyessä hyvinvointialueille. Kunnille ja
kaupungeille

jää

kuitenkin

oma

roolinsa

asukkaiden

hyvinvoinnin

ja

terveyden

edistämisessä monin eri keinoin. Aikaisemman ”Lihavuus laskuun -ohjelman mallintaminen”
-hankkeessa olleiden pilottikuntien kanssa voisi olla mielenkiintoista jatkaa hankkeen
jälkeistä seurantaa liittyen lasten lihavuuden ja ylipainon ennaltaehkäisyyn osana lasten
hyvinvointia ja terveyttä. Verrokkikuntien rooli on merkittävä laadittaessa kaupungin
Hyvinvointikertomusta. Kannattanee kuitenkin tarkistaa, löytyisikö mahdollisesti uusia
Seinäjoen kaupungille paremmin soveltuvia verrokkikuntia tilanteiden muuttuessa kunnissa
ja kaupungeissa.
Uutta Terve Kunta -verkostoa ja sen jäsenyyttä eurooppalaisessa Healthy Cities verkostossa kannattaa hyödyntää tiedon vaihdon ja tutkimuksen näkökulmasta. Epanetverkoston ja professuurin ympärille olisi hyvä koota lasten ja nuorten terveyden
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edistämiseen painottuva tutkimustyöryhmä, kuten raportissa jo aikaisemmin todettiin.
PromoKids-verkosto toimii tiedon jakamisen solmukohtana erityisesti pohjoismaisten
asiantuntijoiden välillä, mutta verkoston kautta voisi löytyä myös tutkimusyhteistyön
kumppaneita.

HKS

Scientific

Committee,

tieteellinen

toimikunta,

voi

toimia

asiantuntijaryhmänä eri tilanteissa ja sen kautta löytynee myös tutkimusyhteistyön kohteita
ja kumppaneita.
Toimialoilla ja sidosryhmäorganisaatioissa tehtävä HKS-toimintaan liittyvä kansallinen ja
kansainvälinen verkostoyhteistyö on myös hyvä tehdä näkyväksi kaikille HKS-toimijoille,
tässä HKS-kehitysalusta voi toimia hyvänä välineenä. Myös HKS-teemaan liittyvien
hankkeiden vuoropuhelu on tärkeää.

4.2

Kansallisten ja kansainvälisten rahoitusohjelmien hyödyntäminen
kehittämiskohteena

Nykytila: Nykytila-analyysin (Kasanen ym. 2021a) mukaan HKS-toimintaan liittyvässä
tutkimus- ja kehittämistoiminnassa on hyödynnetty lähinnä kansallisia rahoitusohjelmia.
Käynnissä olleissa kehittämishankkeissa ovat rahoittajina olleet muun muassa Terveyden
ja hyvinvoinnin laitos (THL), Opetushallitus (OPH), opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM),
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja Euroopan Unionin Erasmus+-ohjelma, josta
rahoitusta on haettu muun muassa Seinäjoen kaupungin perusopetuksen ja nuorisotoimen
kehittämishankkeille. Kansainvälinen rahoitus on saatu myös kaupungin koordinoimalle
HOPE-hankkeelle

Euroopan

sidosryhmäorganisaatioilla,

Unionin

lähinnä

COSME-ohjelmasta.

Koulutuskeskus

Sedulla,

Lisäksi
Seinäjoen

ammattikorkeakoululla ja Into Seinäjoella on muutamia rahoitusta saaneita hankkeita, joilla
on rajapintaa HKS-toimintaan. Yhteenvetona voidaan kuitenkin todeta, että HKS-toiminnan
kehittämiseksi haettavan hankerahoituksen hyödyntäminen on vielä vähäistä niin Seinäjoen
kaupungin kuin sidosorganisaatioidenkin osalta.
Kehittämisehdotus:

Etelä-Pohjanmaan

yhteisenä

tavoitteena

on

kansainvälisten

hankkeiden ja kansainvälisen hankerahoituksen määrän merkittävä kasvattaminen. Myös
osaamisen vientiin, koulutusmatkailu osana sitä, liittyviä yhteisiä tavoitteita on asetettu.
(Excellence Forum 2021.) Hankeyhteistyön ja osaamisen viennin kautta voidaan saada
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tulovirtaa kaupunkiin ja alueelle, mutta vielä tätä merkittävämpää on itse toiminnan
kehittäminen

hankkeiden

ja

kansallisen

sekä

kansainvälisen

yhteistyön

avulla.

Tutkimusyhteisön muodostuminen HKS-teeman ympärille avaa myös mahdollisuuksia
päästä enenevissä määrin mukaan kansainvälisiin verkostoihin ja sitä kautta isompiin
hankkeisiin

ja

kansainvälisiin

rahoitushakuihin.

Lisäksi

referenssien

lisääntyessä

mahdollisuudet hankerahoituksen saantiin ja osaamisen vientiin liittyviin kauppoihin
paranevat.
HKS-toiminnan teemoihin ja muun muassa toiminnan nykytila-analyysissa (Kasanen ym.
2021a) tunnistettuihin kehittämiskohteisiin liittyviä painopisteitä on löydettävissä eri
rahoitusohjelmista. Hankerahoitus tiettyjen ohjelmien kautta soveltuu erityisesti koulutus- ja
tutkimusorganisaatioiden haettavaksi, toiset ohjelmat taas soveltuvat erityisesti yrityksille.
Useissa tilanteissa on suositeltavaa yhteistyö koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden sekä
yritysten välillä ja myös kolmas sektori voi joissakin tilanteissa osallistua hankkeisiin.
Etukäteen kannattaa tutustua tarkasti hankerahoitusohjelmien vaatimuksiin ja kriteereihin
koskien muun muassa ohjelman tavoitteita, tulosodotuksia, hankehallintoa, partnereita ja
omarahoitusta.
Kansallisista hankerahoitusinstrumenteista tärkeimpiä HKS-toiminnan kannalta ovat
ministeriöiden ja THL:n rahoitukset sekä Euroopan aluekehitysrahasto. Finnpartnershipohjelma soveltuu yrityksille, koulutusorganisaatioille ja myös kolmannen sektorin toimijoille,
joilla on HKS-malliin liittyviä yhteistyö- ja vientisuunnitelmia kehittyvien maiden kanssa.
Business Finland puolestaan hallinnoi useita ohjelmia, jotka soveltuvat esim. HKS:ään
liittyvään yritysten tuotekehittelyyn ja innovointiin sekä vientipyrkimyksiin. Useissa
ohjelmissa edellytetään myös yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyötä.
Kansainvälisistä rahoitusinstrumenteista parhaiten hyödynnettävissä ovat erityisesti
koulutus- ja tutkimusorganisaatioille soveltuva Euroopan Unionin Erasmus+-ohjelma ja
Horisontti Eurooppa -ohjelma, jossa myös yritykset voivat olla mukana hankkeessa
partnerina tai hakijana. Kansainvälisten rahoituslaitosten tarjous- ja hankintakilpailuihin
osallistuminen

on

myös

yksi

vaihtoehto

sekä

yrityksille

että

koulutus-

ja

tutkimusorganisaatioille. Ruokaan, terveyteen, digitalisaatioon, kestävään kehitykseen ja
moneen muuhun HKS-toimintaan sisältyvään teemaan on haettavissa hankerahoitusta.

978-952-7317-50-1

22
Tärkeää on hyvien partnereiden, hankekirjoittajien ja verkostojen löytäminen, yhteistyö eri
toimijoiden

kanssa

omalla

alueella,

tiedon

ja

kokemusten

vaihto

tutkimus-

ja

kehittämistoimintaan sekä rahoitusohjelmiin liittyen sekä sitoutuminen, pitkäjänteisyys,
joustavuus ja sitkeys hankerahoituksen hakemisessa. Aina on tärkeä myös miettiä sitä,
miten hanke hyödyttää HKS-toimintaa käytännössä.
Kooste

yleisimmistä

HKS-toimintaan

rahoitusohjelmista on liitteessä 2.
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Liite 1. HKS-toimintaan liittyvät kansalliset ja kansainväliset yhteistyökumppanit ja
verkostot
1) Kansalliset yhteistyökumppanit ja verkostot
Alueelliseen yhteistyöverkostoon kuuluvat Seinäjoen kaupungin lisäksi muun muassa
Etelä-Pohjanmaan

sairaanhoitopiiri

ja

tuleva

Sote-hyvinvointialue,

Etelä-Pohjanmaan

sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen toimintayksikkö Aksila,
valmistelussa

oleva

Perhekeskus,

koulutus-,

tutkimus-

ja

kehittämisorganisaatioista

Koulutuskeskus Sedu, Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Seinäjoen yliopistokeskus, kaupungin
kehitysyhtiö Into Seinäjoki ja alueen yritykset, Seinäjoen seurakunta sekä kolmas sektori ja
siihen kuuluvat yhdistykset ja järjestöt.
Epanet-verkoston tutkimusryhmistä hyvinvoinnin ja luovuuden painoalan Lasten ja nuorten
terveyden edistämisen (prof. Kalle Kurppa) ja Perhehoitotieteen (prof. Eija Paavilainen)
tutkimusryhmät ja tutkimusryhmien johtajina toimivat professorit. Agrobiotalouden ja kestävien
ruokaratkaisujen painoalan tutkimusryhmistä Elintarvikekehitys (prof. Anu Hopia) ja
Kuluttajakäyttäytyminen

(prof.

Harri

Luomala)

sekä

Älykkäät

teknologiat

painoalan

tutkimusryhmä terveydenhuollon digitalisaatio (prof. Mark van Gils).
Pilottikunnat, jotka olivat mukana Seinäjoen kaupungin koordinoimassa ja STM:n
rahoittamassa Seinäjoen kaupungin ”Lihavuus laskuun -ohjelman mallintaminen” -hankkeessa
vuosina 2017 - 2018. Hankkeeseen oli sitoutunut kuusi pilottikuntaa eri puolilta Suomea:
Rovaniemen kaupunki, Lapinlahden kunta, Turun kaupunki, Siilinjärven kunta, Sastamalan
kaupunki ja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä.
Verrokkikaupungit, joihin Seinäjoen eri-ikäisen väestön hyvinvoinnista ja terveydestä kertovia
lukuja verrataan kaupungin vuosittaisessa Hyvinvointikertomuksessa. Verrokkikaupunkeina
ovat Seinäjoen kanssa lähes saman tyyppiset kaupungit Hämeenlinna, Pori ja Vaasa.
Terve Kunta -verkosto (Finnish Healthy Cities Network), johon Seinäjoen kaupunki liittyi
jäseneksi vuonna 2020, on kansallinen verkosto, joka puolestaan kuuluu WHO:n European
Healthy Cities -verkostoon. Terve Kunta -verkoston toimintaa koordinoi Suomessa THL.

978-952-7317-50-1

2 (3)
Verkoston tehtävänä on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintatapojen ja rakenteiden
kehittäminen. Verkostoon liittymille on asetettu kansalliset kriteerit.
Terveyden

ja

hyvinvoinnin

laitos

(THL)

toimii

kansallisena

asiantuntijana

ja

yhteistyökumppanina.
Seinäjoen kaupungin toimialakohtaiset verkostot sekä sidosryhmäorganisaatioiden
omat HKS-toimintaan liittyvät kumppanuudet ja verkostot.
2) Kansainväliset yhteistyökumppanit ja verkostot
PromoKids-verkosto (Promoting Healthy Weight in Children) on Pohjoismaissa
terveyden ja hyvinvoinnin parissa työskentelevien ammattilaisten tiedonvaihdon foorumi.
Verkoston tavoitteena on lasten terveyden edistäminen ja lihavuuden varhainen
ennaltaehkäisy, tähän liittyvien hyvien käytänteiden levittäminen sekä eri toimijoiden,
elinympäristön ja yhteisön merkityksen huomioiminen. https://thl.fi/promokids
HKS Scientific Committee (HKS -tieteellinen toimikunta) on ollut tukena Healthy Kids of
Seinäjoki kansainvälisen konferenssin ohjelman suunnittelussa. Asiantuntijaryhmään
kuuluu Seinäjoen alueen edustajien lisäksi myös professorit Etelä-Koreasta ja Ruotsista.
Kyseistä asiantuntijaryhmää on konsultoitu myös määriteltäessä lasten ja nuorten
hyvinvoinnin

ja

terveyden

edistämisen

ilmiötä

ja

sen

pohjalta

HKS-toiminnan

vaikuttavuusseurannassa käytettäviä indikaattoreita.
Generation Pep on voittoa tavoittelematon ruotsalainen vuonna 2016 perustettu
organisaatio, jonka tehtävänä on tukea lapsia ja nuoria aktiiviseen ja terveelliseen elämään.
Generation Pep kuuluu Ruotsin kruununprinsessan ja -prinssin omistamaan säätiöön.
Yritysyhteistyö on aktiivista ja organisaatio järjestää mm. webinaareja. Generation Pepin
edustaja oli myös yhtenä pääpuhujana Seinäjoella ensimmäisen kerran järjestetyssä
kansainvälisessä HKS-konferenssissa ja Seinäjoen Hyte-koordinaattori kutsuttiin myös
Ruotsin kruununprinsessan ja -prinssin vieraaksi.
HKS konferenssien, webinaarien, HKS koulutusmatkailun ja HKS osaamisen viennin
kautta tulevat erilaiset verkostot ja kontaktit.
978-952-7317-50-1
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Seinäjoen kaupungin HKS-teemaan liittyvien muiden kansainvälisten hankkeiden
verkostot. Esimerkkinä tästä COSME-rahoitteisen HOPE-hankkeen aikana syntynyt
verkosto. Tavoitteena hankkeessa on nuorten työllistyminen ja syrjäytymisen ehkäisy,
hyvinvointi, osallisuus ja sosiaalinen yrittäjyys eli tavoitteiltaan hanke liittyy läheisesti myös
HKS-toimintaan.
HKS-toimintaan

liittyvien

kumppanuudet ja verkostot.
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Liite 2. Mahdollisia rahoitusohjelmia HKS-toimintaan liittyville kansallisille ja
kansainvälisille TKI-hankkeille
Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta voi hakea maakuntaliittojen kautta
eli HKS-toimijat hakevat rahoitusta Etelä-Pohjanmaan liiton kautta. Rahoitusta
myönnetään maakunnan kilpailukykyä, elinvoimaa ja kehitystä tukeviin hankkeisiin ja
varoja suunnataan Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman mukaiseen toimintaan. EteläPohjanmaan liiton myöntämää rahoitusta voivat hakea julkiset organisaatiot sekä yleishyödylliset voittoa tavoittelemattomat järjestöt, säätiöt ja yhdistykset. Yrityskohtaisia ja
yritysten yhteisiä kehittämishankkeita rahoittaa puolestaan ELY-keskus. EAKRrahoituksen lisäksi maakunnassa on haettavana kansallista aluekehittämisrahaa.
Seuraava uuden ohjelmakauden 2021 - 2027 REACT-EAKR -haku avautuu kesäkuussa
2021.
Just Transition Fund (JTF) on uusi oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, joka on
käytössä uudella ohjelmakaudella 2021 - 2027 ja joka on kehitetty erityisesti EU:n
ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Lisätietoja REACT-EAKR ja JTF-rahoituksista löytyy
Etelä-Pohjanmaan liiton verkkosivustolta https://epliitto.fi.
Euroopan sosiaalirahaston (ESR+) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) rahoitusta hankkeille voi hakea ELY-keskukselta.
Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) on EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahasto, joka
pyrkii edistämään työllistymistä ja koulutuksen tasa-arvoa sekä torjumaan syrjäytymistä
ja huono-osaisuutta. Uusi ohjelmakausi alkaa syksyllä 2021 ja Suomessa sen teemana
on Uudistuva ja osaava Suomi.
Finnpartnership on Suomen ulkoministeriön rahoittama ja Finnfundin hallinnoima
liikekumppanuusohjelma, jonka tavoitteena on synnyttää positiivisia kehitysvaikutuksia
edistämään liiketoimintaa Suomen ja kehittyvien maiden välillä. Finnpartnership edistää
liiketoimintaa ja kumppanuuksia, joilla pyritään tuottamaan myönteisiä kehitysvaikutuksia
kohdemaassa. Ohjelmasta voidaan hakea liikekumppanuustukea eli taloudellista
avustusta liiketoimintamahdollisuuksin selvittämiseen sekä suunnittelu-, kehitys- ja
koulutusvaiheisiin. Matchmaking-palvelu puolestaan yhdistää suomalaiset ja kehittyvien
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maiden toimijat. Palveluja sekä rahoitusta hankkeille voivat hakea muun muassa
yritykset, oppilaitokset ja kansalaisjärjestöt. HKS-toimintaan Finnpartnership-rahoitus on
yksi mahdollisuus silloin, kun puhutaan esimerkiksi osaamisen vientiin liittyvästä
kumppanuudesta kehittyvän maan kanssa tai HKS-konseptin viennistä kohdemaahan.
Korkeakoulutuksen kehitysyhteistyöohjelma HEI ICI (Higher Education Institutions
Institutional Cooperation Instrument) tukee suomalaisten ja kehittyvien maiden
korkeakoulujen välisiä yhteistyöhankkeita, joiden avulla vahvistetaan kehittyvien maiden
korkeakoulutusta vaikkapa HKS-malliin liittyen. Hankkeissa kehitetään korkeakoulujen
opintoalakohtaisia,

metodologisia,

Ulkoministeriö rahoittaa

pedagogisia

ohjelman Suomen

ja

hallinnollisia

kehitysyhteistyörahoista ja

valmiuksia.
Opetushallitus

vastaa ohjelman hallinnoinnista. Ohjelmakaudella 2020 - 2024 rahoitettavat hankkeet on
valittu.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (THL) on haettavana Terveyden edistämisen
määräraha, joka on harkinnanvarainen, vuosittain haettavaksi julkaistava rahallinen tuki.
Määrärahasta myönnetään valtionavustuksia 1 - 3 vuotta kestäviin terveyden edistämisen
kokeilu- ja kehittämishankkeisiin sekä terveyden edistämistä tukeviin tutkimushankkeisiin
ja ohjelmiin. Terveyden edistämisen määräraha perustuu lakiin ja valtioneuvoston
asetukseen. THL:llä ja Sosiaali- ja terveysministeriöllä saattaa avautua myös muita
rahoitushakuja.

HKS-toiminnan

ja

sen

osa-alueiden

kehittämiseen

terveyden

edistämisen määräraha soveltuu hyvin.
Opetus- ja kulttuuriministeriöllä (OKM) ja Opetushallituksella (OPH) avautuu myös
vuosittain erilaisia rahoitushakuja, joita voidaan hyödyntää HKS-toiminnan kehittämisessä.
Erityisesti kaupungin toimialoilla on hyödynnetty näitä rahoituksia.
Erasmus+ on Euroopan unionin koulutuksen, nuorisoalan ja urheilun ohjelma vuosille 2021
- 2027. Ohjelmassa painotetaan erityisesti inkluusiota, digitaalisuutta, vihreyttä sekä
yhteiskunnallista osallistumista. Erasmus+-ohjelmaa toteutetaan kolmen avaintoimen
kautta: 1. Oppimiseen liittyvä liikkuvuus, 2. Organisaatioiden ja instituutioiden välinen
yhteistyö, 3. Tuki politiikan kehittämiseen ja yhteistyöhön. Avaintoimen 2 hankehaut
soveltuvat myös HKS-toimijoille. Hankkeet tarjoavat mahdollisuuden kehittää organisaation
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toimintaa yhteistyössä kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Yhteistyötä voidaan
toteuttaa esimerkiksi jakamalla hyväksi havaittuja toimintatapoja ja ottamalla näitä käyttöön
oman organisaation sisällä, kehittämällä uusia toimintatapoja ja -menetelmiä yhteistyössä
hankekumppanin kanssa tai luomalla vaikkapa yhteisiä HKS-opintojaksoja.
COSME on yritysten kilpailukykyä ja pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskeva EU:n ohjelma,
jolla tuetaan pk-yrityksiä muun muassa kansainvälistymisessä ja markkinoille pääsyssä
sekä edistetään yrittäjyyttä ja yrityksen rahoituksen saantia. HKS-toiminnassa mukana
olevat yritykset voisivat tämän ohjelman kautta hakea rahoitusta esim. kansanvälisille
markkinoille pääsyyn.
EU:n Horisontti Eurooppa -ohjelma rahoittaa tutkimusta ja innovointia 95 miljardilla
eurolla vuosina 2021 - 2027 ollen siten EU:n kaikkien aikojen suurin panostus tutkimukseen
ja innovointiin Euroopassa. Ohjelmasta rahoitetaan yritysten tuotekehitystä, innovaatioiden
skaalausta ja kansainvälistä kasvua sekä tutkijoiden huippututkimusta, koulutusta ja
kansainvälistä liikkuvuutta. Kaudella 2021 - 2027 panostetaan erityisesti vihreiden ja
digitaalisten siirtymien tutkimus- ja innovaatiotoimiin. Suurin osa Horisontti Eurooppa rahoituksesta

myönnetään

kansainvälisenä

yhteistyönä

toteutettaville

hankkeille.

Ohjelmassa on kolme pilaria, joista ensimmäisen pilarin sisältönä on huipputason tiede,
toiseen pilariin kuuluvat globaalit haasteet ja Euroopan teollisuuden kilpailukyky ja
kolmannen pilarin sisältönä on innovatiivinen Eurooppa. Monet 2-pilarin klustereista
soveltuvat HKS-toimintaan liittyviin tutkimus- ja innovaatiohankkeisiin. Klustereista on hyvä
huomioida hankehakemuksia valmisteltaessa muun muassa seuraavat: 1) Terveys, 2)
Kulttuuri, luovuus ja osallisuutta edistävä yhteiskunta, 3) Elintarvikkeet, biotalous,
luonnonvarat, maatalous ja ympäristö.
Business Finland tarjoaa haettavaksi erilaisia rahoitusmahdollisuuksia sekä yrityksille,
julkisille palveluntarjoajille että koulutus- ja tutkimusorganisaatioille. Alla esimerkkejä
erityisesti tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan liittyvistä rahoitusmahdollisuuksista.
Lisätietoja löytyy Business Finland verkkoisivustolta www.businessfinland.fi.
− Co-Creation -rahoitusta voi hakea tutkimusorganisaatioiden ja yritysten
yhteishankkeiden valmisteluun. Hankkeessa tutkimusorganisaatiot ja yritykset
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kehittävät yhdessä tutkimusideaa, jolla on merkittävä kansainvälinen
liiketoimintapotentiaali suhteessa tarvittavaan rahoitukseen. Hankkeen aikana
määritellään tutkimusongelma ja polku sen ratkaisemiseksi, työstetään
projektisuunnitelma yrityksiä kiinnostavaksi sekä rakennetaan uutta
yritysverkostoa. Hankkeen aikana myös yritykset valmistelevat omat tutkimus- ja
kehittämishankkeensa. Tavoitteena on tutkimusorganisaation ja sen uusien
yrityskumppaneitten kanssa tiiviissä yhteistyössä toteutettava Co-Innovation yhteishanke.
− Co-Innovation-rahoitus on tarkoitettu tutkimusorganisaatioiden ja yritysten
yhteishankkeisiin, joilla luodaan edellytyksiä yritysten kilpailukyvyn
vahvistumiselle ja merkittävälle uudelle kansainvälisen liiketoiminnalle.
Rahoitettavilta tutkimusprojekteilta edellytetään pääsääntöisesti kansainvälistä
yhteistyötä ja vain poikkeustapauksissa kansallisen tason yhteistyö on riittävää
rahoituksen saamiseksi. Yritykset ja tutkimusorganisaatiot kehittävät yhdessä
uutta tietoa ja innovaatioita kansainvälisen liiketoiminnan pohjaksi.
Yhteishankkeen osallistujilla on yhteinen tavoite ja tarve tehdä projekteja
yhteistyössä sekä suunnitelma yhteiseen tavoitteeseen pääsemiseksi.
− Research to Business -rahoitusta voi hakea tutkimuslähtöisen idean
kaupallistamisen valmisteluun sekä sen kehittämiseen samanaikaisesti uudeksi
liiketoiminnaksi. Rahoitus on tarkoitettu julkisten tutkimusorganisaatioiden
tutkimusryhmille ja tutkijoille, joilla on halu rakentaa tutkimuksestaan uutta
liiketoimintaa ja kaupallistaa tutkimuksesta syntyvät ideat.
− Tutkimus-, kehitys- ja pilotointirahoitus pk- ja midcap-yrityksille sekä suurille
yrityksille.
− Innovaatiosetelin avulla yritys voi hankkia innovaatiotoimintaansa liittyviä
asiantuntijapalveluja, tietoa ja uutta osaamista.
− Innovatiivisille julkisille hankinnoille voivat hakea rahoitusta julkiset
palveluntarjoajat tavoitteenaan kehittää laadukkaampia palveluita. Parhaimmillaan
julkinen sektori voi olla mukana luomassa uusia markkinoita tukemalla
innovaatioiden syntymistä tarjoamalla kehitysympäristön ja toimimalla ratkaisun
ensiostajana.
− Into-rahoituspalvelu on tarkoitettu startup-yrityksille sekä pienille ja keskisuurille
yrityksille, jotka tähtäävät vientimarkkinoille. Rahoituksen avulla yritys voi ostaa
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parasta mahdollista asiantuntijapalvelua vahvistamaan innovaatiotoimintaansa.
Rahoituksen avulla voi myös hankkia teollisoikeuksia (IPR) tai palkata
väliaikaisesti asiantuntijan tutkimusorganisaatiosta tai suuresta yrityksestä.
Kansainväliset

rahoituslaitokset

tarjoavat

suomalaisille

yrityksille

ja

niiden

yhteistyökumppaneille suuret globaalit markkinat, etenkin nopeasti kasvavilla nousevilla ja
kehittyvillä

markkina-alueilla.

Kansainvälisten

rahoituslaitosten

rahoitus

kehittyville

markkinoille on vuositasolla noin 150 miljardia dollaria ja osa rahoituksesta kattaa lisäksi
useita kehittyneitä markkinoita etenkin Euroopassa. Rahoituksenkohteina ovat muun
muassa julkiset hankinnat, joihin kuuluvat suuret infrastruktuurihankkeet, tavaroiden ostot ja
asiantuntijapalvelut. Lisäksi haettavana on investointirahoitusta ja pienemmille yrityksille
verkostoitumisohjelmia. Toimialoina ovat muun muassa energia, liikenne, kaupunkien ja
maaseudun kehittäminen, vesihuolto, terveydenhuolto ja koulutus.
Kansainvälisillä rahoituslaitoksilla tarkoitetaan pääasiassa monenvälisiä kehityspankkeja,
kuten Maailmanpankkia ja alueellisia kehityspankkeja, joiden tehtävänä on edistää
kestävää

sosiaalista

ja

kehitysyhteistyörahoitus.

taloudellista
Business

kehitystä.

Finland

ja

Mukaan
Suomen

luetaan

myös

ulkoministeriö

EU:n

auttavat

suomalaisyrityksiä hyödyntämään paremmin näiden rahoituslaitosten tarjoamia kestäviä
liiketoimintamahdollisuuksia.

Alla

luettelo

merkittävimmistä

kananvälisistä

rahoituslaitoksista, joita myös HKS-toiminnassa mukana olevat yritykset voivat hyödyntää
osallistumalla muun muassa julkisia hankintoja koskeviin tarjouskilpailuihin. Myös koulutusja

tutkimusorganisaatiot

voivat

tietyissä

tilanteissa

osallistua

kansainvälisten

rahoituslaitosten tarjouskilpailuihin.
− Pohjoismainen kehityspankki (Nordic Development Fund, NDF)
− Pohjoismainen ympäristörahoitusyhtiö (Nordic Environment Finance Corporation,
NEFCO)
− Pohjoismainen investointipankki (Nordic Investment Bank, NIB)
− Euroopan investointipankki (EIP)
− Euroopan Komissio
− Maailmanpankki
− Kansainvälinen rahoitusyhtiö (International Finance Cooperation, IFC)
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− Afrikan kehityspankki -konserni (African Development Bank, AFDB)
− Aasian kehityspankki (Asian Development Bank, ADB)
− Aasian infrastruktuuri-investointipankki (Asian Infrastructure Investment Bank,
AIIB)
− Euroopan Neuvoston kehityspankki (Council of Europe Development Bank, CEB)
− Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki (European Bank for Reconstruction
and Development, EBRD)
− Latinalaisen Amerikan kehityspankki -konserni (Inter-American Development
Bank, IDB).
Lisätietoja kansainvälisistä rahoituslaitoksista löytyy muun muassa Business Finland
verkkosivustolta www.businessfinland.fi. EU-rahoitusohjelmista löytyy lisätietoja myös
osoitteesta www.eurahoitusneuvonta.fi .
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