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Hyvinvointi?

• Hyvinvoinnille on erilaisia määritelmiä ja mittareita.

• Hyvinvointi koostuu useista tekijöistä, sekä mitattavista asioista että 
yksilökohtaisista arvostuksista ja tuntemuksista.

• Mitattaviksi hyvinvoinnin osatekijöiksi luetaan yleensä 
mm. terveys, elinolot ja toimeentulo. 

• Hyvinvointi ja sen kokeminen tarkoittaa eri ihmisille eri asioita!

• Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen:

– hyvinvoinnilla tavoiteltavaa yksilöllistä fyysistä, henkistä, 
hengellistä ja sosiaalista tilaa, joka rakentuu riittävistä 
voimavaroista sekä mielekkäästä tekemisestä ja osallisuudesta. 
Yksilöiden hyvinvointi syntyy elinympäristössä, jolla on ekologiset 
reunaehdot.*

– =>Kollektiivinen hyvinvointi

* Rouvinen-Wilenius ja Ahokas (2016) Oulun kaupunki, Konsernipalvelut12.9.2017

https://fi.wikipedia.org/wiki/Terveys
https://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Elinolot&action=edit&redlink=1
https://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Toimeentulo&action=edit&redlink=1


UNICEFin lapsiystävällinen kunta

• Oulun kaupungilla on tavoitteena saada Unicefin Lapsiystävällinen 
kunta –tunnustus v. 2017 lopussa. Lasten ja nuorten oikeuksien 
parempaan huomioimiseen tähtäävän mallin levittäminen Oulun 
kaupungissa on annettu sivistys- ja kulttuuripalveluiden 
koordinoitavaksi. Malliin liittyvä vastuutoimijoiden organisoituminen 
on tehty, ja yhteistyö eri palvelualueiden välillä on lisääntynyt.

• Yksi päätavoite on lapsivaikutusten arvioinnin menettelyiden ja 
monipuolisen käytännön työkalupakin valmistelu. Työ on aloitettu v. 
2016, ja se valmistuu v. 2017 kevään aikana.

• Unicefin lapsiystävällinen kunta mallin soveltamiseen Oulussa liittyy 
kiinteästi eri yksiköiden käytännön toimijoiden osallistaminen. Osa 
yksiköiden edustajista on jo koulutettu UNICEFin lapsiystävällinen 
kunta malliin, ja ne ovat mallin  rakennuspalikoiden avulla valinneet 
omia kehittämiskohteitaan ja huomioineet ne käytännön työssään. 



Kaupunkikulttuurin kehittäminen



• Neljästi toteutettu LUMO- valofestivaali, johon ovat 

kiinnittyneet alueen yritykset, taiteilijat, sekä kaupungin 

omat liikelaitokset

• Lasten kulttuurin viikonlopputakuu = Oulu lupaa 

lapsille

• Merellisen Oulun tapahtumakokonaisuus 

• Toimintamalli, joka mahdollistaa pop up- toimintaa ja 

välikaista muuta toimintaa Oulun kaupungin tyhjiksi 

jääneisiin kiinteistöihin

• Kuusisaaren tapahtumapuisto valmistuu vuoden 2017 

aikana

• Hollihaan puistoon kehittyy merkittävää liikunnallista 

toimintaa

• Kulttuuripääkaupunki haku v. 2026
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VALO 



MERELLISYYS JA TARINAT



POHJOINEN JA URBAANI



ARKTINEN 
TAPAHTUMAKAUPUNKI



EUROOPAN NUORIN KAUPUNKI



Hyvinvointia ja laatua aiempaa kustannustehokkaammin: 
- asukaslähtöisyys, saavutettavuus, uudet palvelukonseptit, laajemmat 

aukioloajat, ”palvelut yhdeltä luukulta”, tehokas tilojen käyttö jne.

Palvelut pyritään kokoamaan saman katon alle tai vähintään lähelle toisiaan. Lähtökohtana kuntalaisten 

arjen sujuvuuden helpottaminen ja vaikuttavat palvelukokonaisuudet.

Monitoimitaloissa tavoitteena on johtaa toimintaa kokonaisvaltaisesti perinteiset organisaatiorajat ylittäen. 

Monitoimitalot ovat alueen moniammatillisuuden ja – tuottajuuden keskuksia, yhdessä tekemällä luodaan 

uusia, ehyitä palvelukonsepteja ja –innovaatioita. 

Tilojen näkökulmasta tavoitteena on tilankäytön käyttöasteen nosto, tilamäärän vähentäminen, 

monikäyttöisyys ja muuntojoustavuus.

CASE: MONITOIMITALO



Tietoa 
kehitysvaiheittain

Julkiset ja yksityiset 
palveluntarjoajat

Palvelukartat

Sähköiset lomakkeet

Haku ja Chat

CASE: LAPSIPERHEIDEN 

PALVELUTARJOTIN
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