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Meidän kunta = Hyvinvoinnin
johtaminen = Yhteinen väestö

è Sote on poistunut työnjohdosta, mutta ei kunnan alueelta!
è Organisaatiolähtöisestä toiminnasta KOHTI elinvoimaa, hyvinvointia, osallisuutta (3 v)è

AJATTELUTAPAMUUTOSè PUHE MUUTTUNUTè yhteisöllisyyden edistäminen
è Muutos haastaa kuntia uudistamaan strategiat, JOHTAMISEN tavoiteasettelut,

toimintatapoja, henkilöiden tehtäväkuvia
è Hyvinvoinnin johtaminen haastaa erityisesti pieniä kuntia: sivistystoimen johtamisesta

==> hyvinvointijohtamiseen: tunnistaen varhaiskasvatuksen ja koulutuksen
merkityksen!

è Tunnistettava professiot – voi viivästyttää kuntarakenteen ja ajattelun uudistumista?
è Tulevaisuuden hyvinvointijohtamisen: koulutustausta?
- Laaja-alaisuus, poikkihallinnollisuus, kaikki väestöryhmät!
- Näkyväksi tekeminen ja osallisuus ”haastavat”!



”Sotepainotteisesta” hyvinvointikertomuksesta
KOKO VÄESTÖN HYVINVOINTITYÖHÖN

• Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuuluu kunnille
• Hyvinvointityön asema on huomioitava kunnan organisaatiossa

– strategisesti, toimielin- ja johtamisjärjestelmässä

• Paikallinen neuvottelukunta / hyvinvointityöryhmä vuoropuhelee eri toimijoiden kanssa
kunnan väestön hyvinvoinnin edistämistyöstä!

• Vuoropuhelun työvälineenä on sähköinen hyvinvointikertomus, jossa tavoitteet ja
indikaattorit ovat kuntakohtaisia (ei sote kohtaisia).

• Valtuusto hyväksyy hyvinvointikertomuksen (Liperi marraskuussa 2016).
• Paikallisten tavoitteiden tulee olla linjassaan maakunnallisten hyvinvointitavoitteiden

kanssa, jolloin kaikki toimimme näiden tavoitteiden eteen.
• Maakunnallisessa hyte-ryhmässä maakunnalliset tavoitteet ja indikaattorit

– Paikallisesti sovitaan, mitä kunnassa tehdään eri toimijoiden kanssa tavoitteellisesti



Pohjois-Karjalan hyvinvoinnin tavoitteet
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Liperin hyvinvointikertomuksen
painopistealueet

• Painopistealue 1: Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen
• Painopistealue 2: Lasten ja nuorten turvallinen kasvu ja

kehitys
• Painopistealue 3: Työllisyyden edistäminen
• Painopistealue 4: Hyvinvointityön näkyväksi tekeminen



Uutta kuntaaè Hyvinvointityötä
yhdessä!

• Valtuustoseminaareja
• Seurakuntien kanssa (hyvinvointi)
• Elinkeinoyhtiö, Yrittäjäyhdistys, elinkeinotoimikunta (elinvoima / hyvinvointi)
• Yhdistys- ja järjestöedustajien kanssa (osallisuus- ja vaikuttaminen / hyvinvointi /

elinvoima)
• Hyvinvointityöryhmä (hyvinvointi)
• Kuntalaisten kanssa kohtaamisia (osallisuus-, viestintä ja palauteteema) Leipäpäivä, Sofian

päivä, Vapputapahtuma, Mökkiläisten rantakala, Nälkäpäivä

è Haastoimme eri toimijatahot 16.2.2017 yhteisten tavoitteiden ja ”yhteisen
puheen” äärelle, yhteiseen kuntaseminaariin!







Väestön hyvinvointi; yhteisiksi
tavoitteiksi nousivat:

1. Edistämme yhteisöllisyyttä ja välittämistä
- Arjen turvallisuus
- Yksinäisyyden tunnistaminen
- Välittämisen henki
2. Teemme yhteistyöstä eri tahojen kanssa
- Eri-ikäiset
- Järjestöt, seurakunta, kunta ym.
- Matalan kynnyksen harrastukset
- Tilojen tehokas käyttö
3. Huomaamme hyvän ja kannustamme sinnikkyyteen
- Mielen tasapaino
- Innostus
- Tasa-arvo





Osallisuus eri ulottuvuuksissaan

• Tieto-osallisuus (monikanavainen viestintä)
• Suunnitteluosallisuus (valmistelussa mukana)
• Päätöksenteko-osallisuus
• Toiminnan osallisuus (toiminnassa yhdessä = YHTEINEN VÄESTÖ)
• Arvioinnin osallisuutta (asiakaspalautteet, arviointi, kehittäminen, jne.)

• Osallisuus on eri asia kuin osallistua!
• Osallisuus ”haastaa” uusissa ulottuvuuksissaan ja tasoissaan

päivittäin…



Osallisuuden ja näkyväksi tekemisen
teeseiksi nousivat:

• Teemme omaa toimintaamme näkyväksi – viestimme positiivisia
tarinoita ja mielikuvia – jaamme kokemuksia ja osaamista

• Tuotamme tapahtumia yhteistyössä – yhteisillä resursseilla -
verkostoidumme

• Kehitämme sähköisiä kanavia ja palveluita





Hyvinvointiryhmä







• Siun sote nimeää edustajansa jokaisen kunnan hyvinvointityöryhmään.
• Kunta nimeää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä vastaavan henkilö.

Mielellään kunnan johtoryhmästä tai keskushallinnosta, jolla on vetovastuu ja
riittävä mandaatti hyvinvointityöryhmän koollekutsumisesta, sähköisen
hyvinvointikertomuksen ylläpidosta, koordinoinnista ja yhteistyöstä. Tämä
henkilö voi olla myös kuntien yhteinen työntekijä (esimerkiksi
hyvinvointikoordinaattori).

• Jatkotoimenpiteenä ehdotetaan Maakuntaliiton tulevaisuus rahastosta
haettavaksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen hankerahoitusta kuntien
hyvinvointityön koordinoinnin tueksi. Konkreettisesti tämä tarkoittaa muun
muassa kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuuhenkilöiden
verkostoitumista ja yhteistyön kehittämistä. Hankkeessa tullaan huomioimaan
Maakuntaohjelman hyvinvointitavoitteet


