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Sähköinen hyvinvointikertomus
• Tiedolla johtamisen työväline

» Käyttäjinä pääasiassa kunnat ja kuntayhtymät
• Työvälineen omistaa Kuntaliitto

» Sähköinen toteutus FCG Oy
» Lisenssi järjestelmä 2016 alusta

• Tausta Terps-hankkeessa kuntien tuottamassa
sähköisessä alustassa

• Sähköinen alusta hyvinvoinnin seuraamiselle ja
organisoimiselle



Sähköisen hyvinvointikertomuksen
yhteys laajempaan kokonaisuuteen

• Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden
pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon [mm.] kunnan
asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen. - - Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen
toteutumisen arviointi ja seuranta. (Kuntalaki 410/2015; 37 §)

• Kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä
väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan
kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista
toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on
kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus.
(Terveydenhuoltolaki 1326/2010; 12 §)

• Rakenteellisella sosiaalityöllä on huolehdittava sosiaalista hyvinvointia ja sosiaalisia ongelmia
koskevan tiedon välittymisestä ja sosiaalihuollon asiantuntemuksen hyödyntämisestä
hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014; 7 §)



KUNTALAISTEN MIELESTÄ ASIANTUNTIJOIDEN MIELESTÄ

Kunnissa korostuu tulevaisuudessa

1. Lähipalvelut
2. Avoimuus ja tiedonkulku
3. Turvallisuus
4. Ennaltaehkäisy
5. Verkostot ja yhteistyö
6. Sähköiset palvelut
7. Uudenlainen johtaminen
8. Vaikuttamismahdollisuudet
9. Yhteisöllisyys
10. Tasavertaisuus

1. Ennaltaehkäisy
2. Avoimuus ja tiedonkulku
3. Uudenlainen johtaminen
4. Sähköiset palvelut
5. Verkostot ja yhteistyö
6. Yhteisöllisyys
7. Osaamisen hyödyntäminen
8. Tasavertaisuus
9. Liikunta ja kulttuuri
10. Ketteryys ja innovatiivisuus
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Sähköinen hyvinvointikertomus (SHVK)

Kunnassa eri
hallinnonalojen

yhdessä
laatima
asiakirja

Johtamisen
työväline

Poliittisen
päätöksenteon
työväline

Arvioinnin
työväline:
Yhteiset indikaattorit

Strategiatyön sekä toiminnan ja talouden suunnittelun perusta

Seurannan työväline:
strukturoitu rakenne

Väestöryhmittäinen
yhteinen

hyvinvointitieto
ja sen tulkinta

Hyvinvoinnin
edistämisen
suunnitelma

Hyvinvoinnin
edistämistoiminnan

ja politiikan
arviointi

= valtuustokausittainen suunnitelma ja vuosittainen raportointi
Terveydenhuoltolaki2§, 12 §



SHVK:n käyttö on poikkitoiminnallista
yhteistyötä

HYVINVOINTI RYHMÄ
= tiedolla                                                          johtamisen tr

VALTUUSTO

LAUTAKUNNAT /VALIOKUNNAT

VALTUUSTO
KUNNANHALLITUS

LAUTAKUNNAT /VALIOKUNNAT

VERKOSTOT                                                   TEEMARYHMÄT
NEUVOSTOT PALVELUT                             KANSALAISRAADIT

KUNNAN JOHTORYHMÄ
= hyvinvoinnin edistämisen johtoryhmä

Opetus, Sivistys
Kulttuuri Liikunta

SoTe Ympäristö
Tekninen
Vapaa-aikaPUHEEN-

JOHTAJA

YHTEINEN
TIETO
mm. SHVK

NÄKEMYS

Turvallisuus ja
rikoksentorjunta



Tuetaan strategian toimeenpanoa,
arviointia ja vuotuista
käyttötalouden suunnittelua

Kunnissa mietitään
entistä enemmän
hyvinvointikertomuksen
toimivampaa yhteyttä
kuntastrategiaan sekä
toiminnan ja talouden
vuosittaiseen
suunnitteluun ja
seurattaviin mittareihin.



Sähköisen
hyvinvointikertomuksen osat

• Laaja hyvinvointikertomus
» Valtuuston hyväksymä asiakirja
» Tukee kuntastrategian toimeenpanoa
» Kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen painopisteet, tavoitteet, toimenpiteet

ja arviointimittarit koko valtuustokaudelle
» Toimeenpanon arviointi vuosittaisessa raportissa

• Vuosittainen raportti
» Valtuuston hyväksymä asiakirja
» Vuosittaiset konkreettiset toimenpiteet laajassa hyvinvointikertomuksessa

hyväksyttyjen painopisteiden ja tavoitteiden toteutumisen tueksi
» Lisäksi toimenpiteiden onnistumisen arviointi ja niiden toteutumisen

vuosittainen raportointi valtuustolle osana talouden ja toiminnan suunnittelua,
toteutusta, arviointia ja raportointia
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Laaja hyvinvointikertomus
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Vuosittainen raportti
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Indikaattorimaailma

•Indikaattoritieto joka ei ole valtakunnallisesti
ladattavissa (esim. omat kyselyt, tilastot ja
palautteet)Omat

•Sotkanet-tietokannasta haettavissa
olevat indikaattorit

Lisätyt
indikaattorit

•Täydentävät
perusindikaattoreita, voidaan
siirtää osaksi
perusindikaattoreita

Täydentävät
indikaattorit

•Indikaattori-
paketteihin
oletuksena sisältyvät
kansalliset
indikaattorit

Perusindikaattorit

Työvälineessä
valmiina



Indikaattorimaailman tarkempi
rakenne
(THL:n Sotkanet)

Väestö-
ryhmittäiset
indikaattori-

kokonaisuudet

Lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet

Nuoret ja nuoret aikuiset

Työikäiset

Ikäihmiset

Kaikki ikäryhmät

Talous

Toimintaympäristöä
kuvaavat indikaattorit

Elinvoima

Väestö-
ryhmittäinen
indikaattori-
kokonaisuus

Palvelut

Raha

Hyvinvoinnin
ulottuvuudet

Elämänlaatu ja osallisuus

Opiskelu, työ ja toimeentulo

Turvallisuus, asuminen ja ympäristö

Mahdollisuus panos–tuotos–vaikuttavuus-
tarkasteluun väestöryhmien sisällä



Indikaattoritiedon tulkinta

Indikaattoriarvon suhteellinen muutos
(ilmaistaan aina prosentteina; vuosiraportissa
verrataan edeltävän vuoden, laajassa
kertomuksessa viiden vuoden takaiseen arvoon)

Viime vuosien kehitys
(indikaattoriarvot)

Ympyrän kehän vahvuus ilmaisee
muutoksen voimakkuutta – mitä paksumpi
ympyrän kehä, sitä suurempi muutos.

Ympyrän kehän ja suuntakuvaajan väri riippuu
tapahtuneesta muutoksesta ja indikaattorin
arvotuksesta (onko muutos arvioitu tai arvotettu
myönteiseksi vai kielteiseksi asiaksi; arvotusta
muutetaan indikaattorien muokkaustilassa).

Viimeisin indikaattoriarvo omassa
kunnassa ja vertailukunnissa sekä
tämän mukainen järjestys ja vertailu



Indikaattoritiedon tulkinta

Linkki indikaattorin nk. metatietoon

Mikäli tapahtunut muutos on
alle 5 prosenttia, symbolina on
ympyrän sijaan vaakanuoli, joka
on väriltään aina harmaa.

Kun muutos on alle 5 prosenttia, on
suuntakuvaaja harmaa riippumatta
indikaattorin arvotuksesta.



Indikaattorin tulkinta



Vaikutusten ennakkoarviointi (EVA)
tukena päätösesitysten
ennakkovalmistelussa
• Sähköinen EVA-työväline

on kehitetty Kuntaliiton
suosituksen (2011)
pohjalta

• EVA tukee kuntien
viranhaltijoita ja
luottamushenkilöitä
päätösesitysten
ennakkovalmistelussa

• EVAn avulla saadaan esille
tulevan päätösesityksen
vaikutukset

• EVAn avulla voidaan myös
käsitellä ennakkoon eri
päätösesitysvaihtoehtoja
ja vertailla niitä

Yksittäisten
vaikutustyyppien

tarkastelusta kohti
kokonaisuuden

ennakkotarkastelua

Vaikutukset
ketjuuntuvat

ja
verkottuvat

Lataa suositus tästä



Vaikutusten ennakkoarvioinnin
työväline jakautuu kahteen osaan

Kuntalainen

Ympäristö

Organisaatio ja
henkilöstö

Talous

• Suppeassa EVAssa
tarkastellaan
valmisteltavana olevan
päätösesityksen
vaikutuksia eri
näkökulmista
samanaikaisesti lyhyellä ja
pitkällä aikajänteellä

• Laajassa EVAssa
tulevalle päätösesitykselle
haetaan eri vaihtoehtoja ja
tehdään vertailuja eri
näkökulmista: käsitellään
useampaa päätösesitystä
samanaikaisesti
(vaikutukset ja vertailu)





Yhteenveto
• Turvallisuus ja rikosten torjunta poikkileikkaavina

teemoina johtamisessa
• Turvallisuuden tila kuntalaisten hyvinvoinnin osana
• Eri ohjelmien koontityöväline
• Toimenpiteet hyvinvointisuunnitelmassa
• Indikaattorit
• Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi

turvallisuuden ja rikoksentorjunnan näkökulmasta.



Kiitos!

Lisätietoa:
Ville Nieminen
(@kuntaliitto.fi)
050 564 6622


