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Tutkimuksen  tarkoituksena  on  kuvailla,  miten  kunnan  hyvinvointijohtaminen  muuttuu 
kunnanjohtajien  näkökulmasta  tulevan  sosiaali- ja  terveyspalvelu-uudistuksen  myötä. 
Hyvinvointijohtaminen  on  tärkeä  osa  kunnan  johtamista  ja  sen  vaikutukset  näkyvät 
kuntalaisten hyvinvointina.  

Tutkimustehtävä  oli:  millaisia  näkemyksiä  kunnanjohtajilla  on  kunnan 
hyvinvointijohtamisen  muuttumisesta  sosiaali – ja  terveyspalvelujen uudistamisen 
myötä? Tutkielman  teoreettisessa  viitekehyksessä  tarkasteltiin  kunnan 
hyvinvointijohtamista  ja  siihen  liittyviä  haasteita.  Kvalitatiivisen  eli  laadullisen 
tutkimuksen  aineisto  kerättiin  haastattelun  avulla  tammi- ja  helmikuussa  2017. 
Haastattelu  oli  muodoltaan  teemahaastattelu.  Tutkimusjoukkona  olivat  kunnanjohtajat 
(n=10).  Tutkimusaineisto  analysoitiin  induktiivisella  sisällönanalyysimenetelmällä. 
Analyysin  tuloksena  muodostui  kaikkia  tuloksia  yhdistäväksi  tekijäksi  kunnan 
hyvinvointi. 

Tutkimustulosten  mukaan  hyvinvointijohtaminen  koettiin  tärkeäksi  osaksi  kunnan 
johtamista. Hyvinvointi tarvitsee kuitenkin kunnan omakohtaisen määritelmän, mitä se 
tarkoittaa  omassa  kunnassa.  Kunnanjohtajat  kokivat  hyvinvoinnin  käsitteen  hyvin 
laajaksi  ja  se  on  otettava  huomioon  kunnan  jokaisella  toimialalla.  Kunnan 
hyvinvointijohtamisen  haasteina  ovat  talous- ja  henkilöstöresurssien  vähäisyys 
tulevaisuudessa. Kunnanjohtajat kokevat, että verkostot liittyvät hyvinvointijohtamiseen 
tulevaisuudessa.  Yhteistyötä  tullaan  tekemään  niin naapurikuntien  kuin  tulevan 
maakunnan kanssa kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Hyvinvointiasiat on otettava 
strategiseksi  painopisteeksi  ja  kunnan  on  tehtävä  konkreettisia  hyvinvointitavoitteita. 
Kunnan hyvinvointityön haasteena on tulevaisuudessa löytää ne kuntalaiset, jotka ovat 
vaarassa syrjäytyä. Kunnanjohtajien mukaan erilaisilla järjestöillä olisi merkittävä rooli 
hyvinvoinnin edistäjänä, mutta haasteena on saada nuoret mukaan järjestötoimintaan. 
 
Tutkimuksen  avulla  voidaan  kehittää  kunnan  hyvinvointijohtamista  sekä  herättää 
keskustelua  hyvinvoinnin  tärkeydestä.  Tutkimus  myös  nostaa  esiin  kunnan 
hyvinvointijohtamisen tutkimuksen tärkeyden. 
 
Avainsanat:  hyvinvointi,  kunta,  sosiaali- ja  terveyspalvelu-uudistus, 

hyvinvointijohtaminen 
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The purpose of the study is to describe how the welfare management of the municipality 
is changed from the municipal manager’s perspective after the future social and health 
service  reform.  Well-being management  is  an  important  part  of  municipality 
management. It affects the well-being of the residents. The research task was as follows: 
what kinds of views have municipal managers regarding the change occurring on the well-
being management due to the social and health service reform? The theoretical framework 
of the study inspected the well-being management of the municipality and its challenges. 
The  research  data  for  the  qualitative  study  was  gathered  by  performing  interviews  in 
January and February, 2017. The interviews were performed as theme interviews. The 
study set consisted of municipal managers (n=10). The research data was analysed by 
using inductive content analysis method. The analysis showed that the well-being of the 
municipality was a common denominator. 

According to the results, welfare management was considered an important part of the 
municipality management. However, the term welfare requires a separate definition in 
each municipality. The municipal managers experienced that the concept of well-being is 
very broad, and that it must be observed in each industry of the municipality. The main 
challenge in municipal well-being management is the lack of future financial and human 
resources. The municipal managers feel that networks relate to well-being management 
in the future. Cooperation will take place with neighbouring municipalities, as well as the 
future  province,  in  order  to  facilitate  the  welfare  of  the  residents.  Wellbeing-related 
matters  must  be  a  strategic  asset,  and  the  municipality  must  set  concrete  well-being 
objectives. The upcoming challenge of welfare activities of the municipality is to find the 
residents who are in the risk of being excluded. According to the municipal managers, 
various organisations would play an important part in promoting the well-being, but it 
would be difficult to involve youth in organisational activities. 
 
The study helps develop the well-being management of municipalities and grab 
attention to the importance of well-being. The study also brings up the importance of 
studying the well-being management of municipalities. 
 
Keywords: well-being, municipality, social and health service reform, well-being 
management 



 

  

1 JOHDANTO 

 

Tutkimuksessa  käsitellään kunnan hyvinvointijohtamista ja  sen  muutosta  sosiaali- ja 

terveyspalvelu uudistuksen jälkeen kunnanjohtajien näkökulmasta. Kunnan tulee edistää 

asukkaittensa  eli  kuntalaisten  hyvinvointia, terveyttä sekä kehittää  kunnan 

elinvoimaisuutta. (Terveydenhuoltolaki  1326/2010.) Tässä  tutkimuksessa  keskitytään 

hyvinvointiin liittyviin asioihin, mutta kuitenkin kuntalaisten terveyden edistämiseen ja 

kunnan elinvoimaisuuteen  liittyvät  tekijät  ovat  lähellä  hyvinvointitekijöitä,  joten 

tutkimuksessa  mainitaan  myös  nämä  tekijät. Tutkimuksessa  käsitellään  myös  kunnan 

muuttuvaa roolia sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen myötä. 

 

Kunnat  ovat  olleet  2000-luvun  aikana  suuressa  muutoksessa  ja  kuntien  asema  on 

muuttunut  entistä  haastavammaksi.  Kuntien  velvoitteet  ja  sääntely  ovat  lisääntyneet  ja 

kunta-valtiosuhteen  voidaan  sanoa  muuttuneen  epäedulliseen  suuntaan.  Lisäksi 

kuntalaisten  rooli  on  muuttunut  entistä  enemmän  asiakkaaksi.  Tuleva  sosiaali- ja 

terveyspalvelu-uudistus luo omat haasteensa kunnille. (Haveri ym. 2013.) Kunnat ovat 

eläneet  taloudellisesti  haastavia  aikoja  ja  se  on  haitannut  myös  sosiaali- ja 

terveydenhuollon  kehittämistä  ja  toimintaa.  (Vakkala  H.  2012.)  Kuntien  taloutta  on 

horjuttanut  nousevat  sosiaali- ja  terveyspalveluihin  kuuluvat  menot.  Sosiaali– ja 

terveyspalveluiden menoja on kasvattanut väestön sairastavuuden nousu, joka on johtunut 

muun  muassa  väestön  ikääntymisestä. (Pekkarinen  ym.  2011.)  Sosiaali– ja 

terveyspalvelu-uudistuksen  nähdään  muun  muassa  tasapainoittavan  kuntataloutta 

kaventaen väestössä olevia eroja terveyden suhteen. (Hallituksen esitys 2017.) Kunnan 

rooli terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä tulee kasvamaan. (Ståhl ym. 2015.) Kunnissa 

tullaan  tarvitsemaan  innovatiivista  hyvinvointijohtamista,  joka  on  otettava kunnan 

strategian keskiöön. (Uusitalo ym. 2003.) 

 

Tutkimuksen  viitekehystä  varten  tietoa  haettiin  Medic,  Cinahl,  Medline  ja  Abi/Inform 

tietokannoista. Näistä  tietokannoista  löytyy  artikkeleita  hoitotieteen  ja 

terveyshallintotieteen  tieteenaloilta.  Hakusanat  olivat  sekä  asiasana- että 

vapaasanahakuja.  Artikkelihaut  rajattiin  10  vuoden  päähän,  joten  tutkimuksen 

viitekehyksessä käytetään mahdollisimman uusia lähteitä sekä alkuperäisiä tutkimuksia. 

 



 

  

Kuntien hyvinvointijohtamista on tutkittu Suomessa. (Uusitalo 2003. Perttilä ym. 2007.) 

Hyvinvointijohtaminen  tunnetaan  myös  terveyden  edistämisen  johtamisena,  jonka 

tutkimus  Suomessa  juontaa  juurensa  1990-luvulle.  (Perttilä  K.  1999.)  Kunnan 

hyvinvointijohtamisesta yleiseen hyvinvointiin liittyen ollaan tehty erilaisia selvityksiä ja 

raportteja muun muassa terveydenhuollon ja hyvinvoinnin laitoksen eli THL:n toimesta. 

(Ståhl ym. 2015, Sipilä ym. 2014.) Hyvinvointi tutkimus on yleisesti kansainvälistä. 

 

Tutkimus on ajankohtainen. Tutkimuksesta saadun tiedon avulla voidaan kehittää kuntien 

hyvinvointijohtamista  ja  turvata  kuntalaisten  hyvinvointi. Tietoa  voidaan  hyödyntää 

johtamiskoulutuksessa  ja  terveysalan  sekä  hyvinvoinnin  kehittämisessä.  Lisäksi 

tutkimuksen  avulla  saadaan  selville  millaista  hyvinvointijohtamisen  tulisi  olla,  jotta 

turvattaisiin kuntalaisten hyvinvointi.  
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2 KUNNAN  HYVINVOINTIJOHTAMINEN  SOSIAALI- JA 

TERVEYSPALVELU-UUDISTUKSEN MYÖTÄ 

 
2.1 Kunnan määritelmä ja kunnan rooli nykyisin 

 

Eri yhteiskunnissa kunta –käsite on erilainen. Sillä kunnat ovat erilaisia eri kulttuureissa 

ja  ne  tulkitaan  eri  tavoin.  Eurooppalaiset  kunnallishallintojärjestelmät  voidaan  jakaa 

kuuteen  erilaiseen  kategoriaan.  Suomi  kuuluu Pohjois-Eurooppalaiseen  järjestelmään, 

jonka  ominaisuutena  on  kunnan  laaja  itsehallinto  ja  vastuu  julkisten  palveluiden 

järjestämisestä. (Lidström A. 2003.) 

 

Kuntalain 1.  Luvun  3§:n  mukaan  kunnan  jäsen  on  henkilö,  jonka  kotikunta  kyseinen 

oleva kunta on. Kyseinen henkilö on siis kunnan asukas. Kotikunta määritellään erikseen 

kotikuntalaissa (201/1994). Kunnan jäsen voi olla myös säätiö ja yhteisö, joiden kotikunta 

kunta on. Lisäksi kunnan jäsen voi olla henkilö, joka omistaa kiinteää omaisuutta kunnan 

alueella. (Kuntalaki 410/2015.) 

 

Niirasen  (2011)  mukaan  kunta  on  asukkaidensa  eli  kuntalaisten  yhteisö,  joka  on 

demokraattinen.  Kunta  on  itsehallintoalue,  joka  on  rajattu  maantieteellisesti. Kunta 

tuottaa  ja  järjestää  erilaisia  kuntalaisten  tarvitsemia  palveluita,  esimerkiksi 

hyvinvointipalveluita.  Kunta  on oman  alueensa  sekä  eheyden että  elinvoimaisuuden 

huolehtija. Kunnan toimikenttä on näin ollen hyvin monipuolinen. 

 

Suomessa on 311 kuntaa vuoden 2017 alussa. Manner-Suomessa sijaitsee 295 kuntaa ja 

loput  sijaitsevat  Ahvenanmaalla.  (Hallituksen  esitys  2017.) Kunnat  ovat  itsenäisiä  ja 

vastaavat  omasta  taloudestaan.  Kunnat  vastaavat  2/3  julkisten  palvelujen  tuotosta tällä 

hetkellä. Julkisia palveluita kunta tuottaa asukkaillensa. Kunnat vaikuttavat myös oman 

alueensa elinvoimaisuuden kehittämiseen. Kunnan toimintaa ohjaa lainsäädäntö. (Meklin 

ym. 2009.) 

 

Kunnilla  on  poliittinen  tehtävä.  Kuntiin  valitaan  valtuusto  demokraattisella 

vaalimenettelyllä. (Meklin  ym.  2009.) Valtuusto  on  kunnan  poliittinen  toimielin,  joka 

käyttää  päätösvaltaa  kunnan  nimissä  (Kuntalaki  410/2015.) Kunta laatii  strategioita ja 
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antaa linjauksia, joiden avulla kohdistetaan kunnan voimavaroja oikeisiin paikkoihin ja 

strategioilla  ohjataan  kunnan  toimintaa. Valtuusto  tekee  muun  muassa  päätökset 

strategioista. (Meklin  ym. 2009.) Kunnan  toiminta,  tehtävät  ja  sen  määräytyminen  on 

määritelty tarkoin lailla. (Kuntalaki 410/2015.) 

 

Kunnan tehtävät jaetaan palvelu– ja viranomaistehtäviin. Palvelutehtävällä tarkoitetaan 

julkisten  palvelujen  järjestämistä ja  tuottamista. (Meklin  ym.  2009. Heiskanen  T  & 

Jokinen  2015.) Viranomaistehtävässään  kunta  käyttää  julkista  valtaansa  suhteessa 

kuntalaiseen.  Esimerkiksi  kunnan  viranomaistehtäviin  lukeutuu ympäristönsuojelu 

valvonta- ja  lupamenettelyillä. (Meklin  ym.  2009.) Kuntien  tehtävänä  on tuottaa 

perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluita asukkailleen. (Pekkarinen ym. 

2011.  Tynkkynen  ym.  2012. Linna  ym.  2010.)  Lisäksi kunnan  tulee  huolehtia  myös 

muiden  palveluiden  tuottamisesta,  kuten  kotisairaanhoidosta,  lasten  päivähoidosta  ja 

peruskoulutuksesta, kaavoituksesta jne. (Pekkarinen ym. 2011.) 

 

Kuntalain 2. Luvun 8§:n mukaan kunnan tehtävänä on järjestää laissa määritetyt palvelut 

tai  sopia  järjestämisestä  kuntayhtymän  tai  toisen  kunnan  kanssa.  Kunta  vastaa  näiden 

tehtävien  rahoituksesta  itse,  vaikka  toinen  kunta  tai  kuntayhtymä  järjestäisi  palvelut. 

(Kuntalaki  410/2015.)  Kunta  voi tuottaa  palvelut  itse  tai  tuottaa  terveyspalvelut 

ostopalveluina yksityiseltä palveluntuottajalta. Kunta voi halutessaan ostaa palvelut myös 

toiselta kunnalta tai kuntayhtymältä.  (Kuntalaki 410/2015. Pekkarinen ym. 2011. Konu 

&  Viitanen. 2008.) Kuntien  omatuottaneisuus  terveyspalveluista  on  vähentynyt  ja 

enimmäkseen terveyspalvelut ostetaan ostopalveluina nykyisin. (Pekkarinen ym. 2011.) 

Kunnat  ostavat  yksityisiltä  palvelujentuottajilta  eniten  suun  terveydenhuollon, 

työterveyshuollon ja fysioterapian palveluita. (Konu & Viitanen. 2008.) 

 

Terveydenhuoltolain  1.  Luvun  1§:n  mukaan  kunnan  järjestämiin  palveluihin  kuuluu 

toteuttaa  terveydenhuolto,  johon  kuuluu  perusterveydenhuollon  lisäksi 

erikoissairaanhoito  sekä  hyvinvoinnin  ja  terveyden  edistäminen.  (Terveydenhuoltolaki 

1326/2010.) Asiakkaat  maksavat  pienen  terveyskeskuspalvelumaksun  ja  kunta  maksaa 

suurimman osan sosiaali- ja terveyspalveluista tällä hetkellä. Nämä palvelut tuotetaan siis 

verorahoitteisesti. (Konu & Viitanen. 2008.)  
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2.2 Hyvinvointi 

 
Tunnettu hyvinvoinnin käsite on Allardtin (1976) määritelmä hyvinvoinnista. Hän kokee 

hyvinvoinnin muodostuvan elämän tasosta (welfare) ja elämänlaadusta (quality of life). 

Hyvinvointi (well-being) on monimuotoinen käsite ja sitä voidaan tarkastella esimerkiksi 

sosiaalisen,  taloudellisen  ja  terveyden  kannalta.  Ihmisten  hyvinvointia  tulee  tarkastella 

kokonaisuutena,  joka  koostuu  erilaisista  osa-alueista.  Hyvinvointi  on  jokaisen  oma 

hyväksi koettu tila, johon pyrimme. (Elliot ym. 2014. Dolan ym. 2007.) Hyvinvointia on 

haastava  kuvata,  sillä  monet  tekijät  vaikuttavat  siihen.  Hyvinvointi  nähdään 

kompleksisena  käsitteenä,  jota  pitää  lähestyä  eri  näkökulmasta.  Hyvinvointia  voidaan 

pitää kaikille tuttuna ilmiönä ja se on kaikille yhteinen tavoite. Koska ihmiset tunnistavat 

mitä  on  hyvinvointi,  sille  ei  vaadita  selityksiä  arkielämässä.  (Gough  ym.  2007.) 

Hyvinvoinnin käsitteeseen liittyy olennaisesti terveyden edistämisen käsite. Terveyden 

edistämisen tuloksena voidaan pitää hyvinvointia. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 

käsitteet ovat laaja-alaisia. (Tukia ym. 2011.) 

 

Hyvinvointitutkimukseen  liittyy  monia  käsitteitä,  jotka  voidaan  yhdistää 

hyvinvointitutkimukseen.  Näitä  käsitteitä  ovat  muun  muassa  tyytyväisyys  elämään, 

elämänlaatu,  elintaso  ja  onnellisuus. Nämä  käsitteet  ovat  melko  läheisiä  käsitteitä 

hyvinvoinnin  kanssa  tai  näillä  käsitteillä  yleensä  selitetään  hyvinvointia. Hyvinvointi 

koostuu siis monesta eri alueesta ja jokainen alue täydentää toisiaan. (Simpura & Uusitalo 

2011.) Hyvinvointiin liittyviä tekijöitä on ulkopuolisia ja sisäisiä tekijöitä. Ulkopuolisia 

tekijöitä ovat ihmisen toiminnalle suotuisa ympäristö ja myönteiset ulkopuoliset varat. 

Sisäisiä  tekijöitä  ovat  hyvä  toimintakyky  ja  jatkuvuus.  Nämä  neljä  eri  tekijää  luovat 

kokonaisvaltaisen  hyvinvoinnin  ja  kaikkien  osa-alueiden  tulisi  olla  kunnossa,  jotta 

ihminen  olisi  hyvinvoiva. (Veenhoven  R.  2009.) Ympäristöllä  todetaan  olevan 

myönteinen vaikutus hyvinvointiin. Jos ympäristö on laadukas, se vaikuttaa hyvinvointiin 

edistävästi.  Kaupunkien  viheralueet,  kuten  esimerkiksi  lähimetsät  ja  puistot  kokoavat 

ihmisiä yhteen vahvistaen sosiaalista hyvinvointia. (OECD 2011.) 

 

Hyvinvointia  tulisi mitata,  sillä  muuten  ei  saada käsitystä kokonaisvaltaisesta 

hyvinvoinnista ja  hyvinvointia  ei  ole  mahdollista  kehittää  suotuisaan  suuntaan. 

Mittareiden tulisi olla selkeitä ja ymmärrettäviä sekä sellaisia, että niistä voidaan tehdä 
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yleisiä  päätelmiä. (Veenhoven  R.  2009.  Ben-Arieh  2008.) Hyvinvointiin  liittyvällä 

käsitteellä elämänlaatu voidaan kuvata hyvinvointia. Yksilöillä tulee olla mahdollisuus 

hyvään  elämään,  näitä  mahdollistaa  ulkoinen  tekijä.  Yksilöä  ympäröivän  ympäristön 

tulee  mahdollistaa  yksilölle  hyvät  taloudelliset,  sosiaaliset  ja  ekologiset  elinolot. 

Tuloksena on ympäristön tarjoama etuisuus elämää varten. Kunnan tulisi mahdollistaa ja 

tarjota  kuntalaisilleen  suotuisa  elinympäristö.  Näillä  tekijöillä  tulee  olla  myönteinen 

vaikutus  kuntalaisiin  ja  niiden  tulee  mahdollistaa  kuntalaisten  hyvä  toimintakyky  ja 

hyvän toiminnan jatkuvuus. (Veenhoven R. 2009.) 

 

Ei riitä, että ainoastaan ulkoiset tekijät ovat kunnossa, vaan myös sisäisillä tekijöillä on 

merkitystä  yksilön  kannalta.  Tähän  vaikuttaa yksilön kyvykkyys elämään.  Tällä 

tarkoitetaan,  kuinka  hyvin  yksilö  on  varustettu  kestämään  ja  selviytymään  haastavista 

tilanteista  elämässään  ja  mitkä  ovat  yksilön  omat valmiudet käsitellä  asioita. Näiden 

asioiden tuloksena  on  pitkä  ja  onnellinen  elämä. Kunnan  tehtävänä  on  mahdollistaa 

kuntalaisille  valmiudet  hyvään  elämään.  Kuitenkin  kuntalaisella  itsellään  on 

vastuullisuus omasta hyvinvoinnistaan. (Veenhoven R. 2009.) 

 

Hyvinvointia voidaan mitata erilaisilla indikaattoreilla. (Veenhoven R. 2009. Ben-Arieh 

A. 2008.) Hyvinvointia voisi mitata luomalla edellä mainituista tekijöistä mittareita. Yksi 

hyvä  mittari  olisi  Veenhovenin  (2009)  mukaan  ”onnelliset  elinvuodet”,  joka  kuvastaa 

myös  muita  hyvinvoinnin  ulottuvuuksia. Suomalaiset  ovat  keskimääräisesti 

onnellisempia ja heidän onnellisten vuosien määrä oli korkeampi kuin monessa muussa 

valtiossa. (Veenhoven R. 2009.) 

 

Tutkimusten  mukaan  harrastusten  nähdään  liittyvän  ihmisten  hyvinvoinninkäsitteeseen 

ja  harrastukset  tulevat  iän  myötä  merkityksellisemmiksi.  (Dolan ym.  2007.)  Lisäksi 

päämäärien  asettelu  ja  tavoittaminen  liittyvät  koettuun  hyvinvointiin.  Päämäärien  ja 

tavoitteiden asetus tulee olla ihmisestä itsestään lähteviä omia mielenkiinnonkohteita ja 

vapaaehtoisia. (Palen & Coatsworth 2007.) 

 
2.3 Kunnan hyvinvointijohtaminen 

 
Hyvinvointijohtamisella tarkoitetaan kunnan strategisella tasolla tapahtuvaa johtamista. 

Kunnan  alueen  kestävän  kehityksen  kannalta  sekä  väestön  hyvinvoinnin  kannalta  on 



 

  

7 

olennaista  valittujen  strategioiden  toimeenpano,  joka  kuuluu  hyvinvointijohtamiseen. 

Hyvinvointijohtamisen tuo hyvinvointihaasteet taloushaasteiden rinnalle ja näitä voidaan 

arvioida tasavertaisesti. Hyvinvointijohtamisen tavoitteena on kuntalaisten hyvinvoinnin 

edistäminen vaikuttavasti ja tehokkaasti olemassa olevilla voimavaroilla. (Uusitalo ym. 

2003.)  

 

Hyvinvointijohtaminen tunnetaan  myös  terveyden  edistämisen  johtamisena. 

Hyvinvointijohtamisen  tutkimus  juontaa  juurensa  1990-luvulle,  jolloin  Kerttu  Perttilä 

teki  tutkimuksia  kunnan  johdon  käsityksiä  terveydestä  ja  sen  edistämisestä.  Tämä 

toiminta  koettiin  tärkeäksi,  mutta  se  ei  ollut  poikkihallintotieteellistä  yhteisvastuuta. 

Lisäksi terveyden edistämisen vastuu ei kuulunut yhdelle vastuuhenkilölle. (Perttilä K. 

1999.) 

 

Viime vuosikymmenien aikana hyvinvointijohtamisen vastuu on siirtynyt kunnille. Tämä 

on ollut kunnille haastavaa, sillä kunnilla on ollut taloudellisia haasteita ja kunnat ovat 

joutuneet vähentämään henkilöstöä, mikä on vaikuttanut myös hyvinvointijohtamiseen ja 

sen  suunnitteluun.  Suurin  osa  kunnan  voimavaroista on  kulunut  sosiaali- ja 

terveyspalveluiden  järjestämiseen.  Hyvinvointityön  johtamiseen  sekä  rakenteiden 

luomiseen on kunnilla ollut rajallisesti aikaa. (Uusitalo ym. 2003.) 

 

Hyvinvoinnin  ja  terveydenedistämisen  päävastuu  tulee  olemaan  kunnilla  sosiaali- ja 

terveyspalvelu-uudistuksen  jälkeen.  Tällä  hetkellä  kunnilla  on  myös  vastuu  huolehtia 

kuntalaisten  hyvinvoinnista,  mutta  kunnan  rooli  hyvinvoinnin  kehittäjänä  ja  edistäjänä 

tulee  kasvamaan yhä  enemmän  tulevaisuudessa. (Bots  ym.  2017. Ståhl  ym.  2015.) 

Hyvinvoinnin  edistäminen  tulee  ottaa  osaksi  kunnan  toiminnan  sekä  talouden 

suunnittelua.  Hyvinvoinnin  edistäminen  tulisi  kytkeä  kunnan  talousarvion  laadintaan. 

(Uusitalo ym. 2003, 54).  

 

Suomesssa lainsäädäntö ohjaa kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. (Tukia ym. 

2011.) Kuntalain  1§:ssä  määritellään  kunnan  velvollisuudesta  ja  tehtävästä  huolehtia 

kuntalaistensa hyvinvoinnista ja hyvinvoinnin edistämisestä. Tätä pykälää voidaan pitää 

kunnan  hyvinvointijohtamisen  ytimenä.  Pykälässä  määritellään  myös  kunnan 

elinvoimaisuudesta  ja  palveluista  huolehtimisesta.  Hyvinvoinnista  ja  kunnan 

elinvoimaisuudesta  tulee  huolehtia  ympäristöllisesti,  taloudellisesti  ja  sosiaalisesti 
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kestävällä  tavalla.  (Kuntalaki  410/2015.) Terveydenhuoltolain  2.  Luvun  12  §:ssä 

säädetään kunnan  hyvinvoinnin  ja  terveyden  edistämisestä.  Kunnan  tulee  seurata 

kuntalaisten  hyvinvointia  ja  terveyttä  väestöryhmittäin  ja  seurata  niihin  vaikuttavia 

tekijöitä.  Kunnan  tulisi  seurata  myös  toimenpiteitä,  joita  tehdään  kunnan  palveluissa, 

joilla on vaikutus kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Valtuustolle tulee toimittaa kerran 

valtuustokaudessa  valmisteltava  laaja  hyvinvointikertomus  sekä  vuosittain  tulee 

raportoida  valtuustolle  kuntalaisten  hyvinvoinnista,  terveydestä  ja  toteutuneista 

toimenpiteistä.  (Terveydenhuoltolaki  1326/2010.) Terveydenhuoltolain  uudistumisen 

myötä,  tuli  kunnille  pakolliseksi  laatia  hyvinvointikertomus.  Kuntien 

hyvinvointikertomuksen laadinnassa on erilaisia tyylejä. Kunnat ovat eri lähtötilanteissa 

laadinnan suhteen. Osa on jo pitkään tehnyt hyvinvointikertomuksen ja osa kunnista on 

vasta tehnyt ensimmäisen hyvinvointikertomuksen. (Helakorpi ym. 2016.) 

 

Kunnan  strategisessa  suunnittelussa  asetetaan  hyvinvoinnin  ja  terveyden  edistämisen 

tavoitteet.  Näiden  tavoitteiden  asettamisessa otetaan  huomioon  paikalliset  tarpeet  ja 

olosuhteet.  Strategisessa  suunnittelussa  tulee  raportoida  hyvinvoinnin  ja 

terveydenedistämis  tavoitteita  tukevat  toimenpiteet  ja  perustana  tulee  käyttää 

kuntakohtaisia hyvinvointi –ja terveysosoittimia eli indikaattoreita. (Terveydenhuoltolaki 

1326/2010.) 

 

Keskeistä  kunnan  hyvinvoinnin  kannalta  on  hyvä  kuntajohtajuus.  Kuntajohtamisen 

ydinasiana  voidaan  pitää  kuntalaisten  hyvinvoinnista  sekä  kunnan  elinvoimaisuuden 

huolehtimista.  Kunnan  johtajistossa  tulisi  olla  erikseen  henkilö,  joka olisi erikseen 

nimetty hyvinvoinnin edistämisen johtamiseen. (Perttilä ym. 2007.)  Terveydenhuoltolain 

(2010)  mukaisesti kunnan  tulisi nimetä  vastuutahot  hyvinvoinnin  ja  terveyden 

edistämistyöhön. (Terveydenhuoltolaki 1326/2010.)  

 

Suomessa  otetaan  hyvinvointia  ja  terveyttä  edistävät  asiat  huomioon  kaikessa 

politiikassa.  Kuntien  on  otettava  hyvinvointiasiat  kuntapolitiikan  toimintalinjaan 

mukaan.  Nämä  hyvinvointitekijät  tulisi  ottaa  huomioon  kunnan  kaikilla  toimialoilla. 

(Tukia  ym.  2011.) Hyvinvoinnin  edistäminen  tulisi  tapahtua  poikkihallintotieteellisesti 

kunnan  eri  sektoreiden  kesken.  Yhteistyö  luo  tehokkuutta  kunnan  toiminnalle. 

Yhteistyöllä  saadaan aikaan  enemmän  tuloksia  ja  pienemmillä  resursseilla  saadaan 

enemmän aikaan. (Grudinchi D. 2014.)  
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2.4 Sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistus 

 
Suomessa  on  meneillään  muutoksia  liittyen  kunnan  toimintaan  ja  sosiaali- ja 

terveyspalveluiden järjestämisen malleihin. Suurin muutos sosiaali- ja terveyspalveluihin 

liittyen  on  sosiaali- ja  terveysuudistus  eli sote-uudistus.  Keskeisenä  tavoitteena  on 

julkisen  talouden  säästöt,  asiakaskeskeinen  toiminta,  tasa-arvoisuus  ja  palveluiden 

tehostaminen  sekä  palveluiden  laadun  kehitys.  Perustana  on  nykyinen  maakuntajako, 

jonka  pohjalta  perustetaan  18  itsehallintoaluetta  eli  maakuntaa. (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2016. Hallituksen esitys 2017.) 

 

Sosiaali- ja  terveyspalvelu-uudistus  on  hanke,  jolla  kehitetään  Suomen sosiaali- ja 

terveydenhuoltoa. Tällä hetkellä hanke on esitysasteella. Uudistuksessa kuntien sosiaali- 

ja  terveyspalveluiden  järjestämisvastuu  siirtyy  tuleville  maakunnille,  jotka  perustetaan 

uudistuksessa. Maakuntien tulisi huolehtia myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä 

omalla  työllään,  mutta  kokonaisvastuu  hyvinvoinnin  ja  terveyden  edistämisestä  on 

kunnilla. (Hallituksen esitys 2017.) 

 

Hallituksen  esityksen  (2017)  mukaan  sosiaali- ja  terveyspalveluiden  rahoitusvastuu 

siirtyy  uudistuksessa  valtiolle.  Aiemmin  rahoitusvastuu  on  ollut  kunnilla.  Kuntia 

velvoitetaan alentamaan kunnallisverotusta, sillä hallitus ehdottaa valtion ansiotuloveron 

nostoa.  Näin  ollen  väestön  kokonaisveroaste  ei  kasvaisi. Väestön  verotaakka  ei  siis 

kasvaisi. Kuntien  yhteisöveron  tuottoa  alennettaisiin  ja valtion  osuutta tultaisiin 

kasvattamaan. 

 
Sosiaali- ja  terveyspalvelu-uudistusta  tarvitaan  Suomessa.    Suomen  valtiossa  on 

tapahtunut  muutoksia.  Väestö  on  ikääntynyt  ja  sairastavuus  on  lisääntynyt.  Näin  ollen 

sosiaali- ja  terveydenhuollonpalveluita  tarvitaan  lisää  ja  ammattitaitoisesta 

henkilökunnasta alkaa olla pula. Lisäksi pitkäaikainen taloudellinen taantuma on tuonut 

omalta  osaltaan  haastetta  sosiaali- ja  terveydenhuollon  palveluiden järjestämiseen. 

Sosiaali- ja  terveydenhuollonpalveluiden  kustannukset  ovat  nousseet.  Näitä  tekijöitä 

pyritään hillitsemään sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksella. Vahvojen ja suurien sote-

alueiden avulla saadaan sosiaali- ja terveyspalveluiden menot kuriin. (Erhola ym. 2014.) 
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2.5 Kunnan hyvinvointijohtamisen muutos sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen 

jälkeen 

 

Kunnan  velvollisuus  on  edelleen  kuntalaisten  hyvinvoinnista  huolehtiminen,  myös 

sosiaali- ja  terveyspalvelu-uudistuksen  jälkeen,  vaikka  vastuu  sosiaali- ja 

terveyspalveluiden  järjestämisestä  siirtyisi  itsehallintoalueille. (Ståhl  ym.  2015.  STM 

2016.) Kunta  tietää  eri-ikäisten  kuntalaisten terveyspalveluiden  tarpeet  sekä  oman 

alueensa  hyvinvointipalvelujen  käyttötilanteen.  Kunnissa  tullaan  tarvitsemaan  selkeää 

hyvinvointijohtamista,  johon  kuuluvat  koordinointi  ja  asioiden  suunnittelu.  Taustalla 

täytyy  olla  selkeät  prosessit  ja  rakenteet  kuntalaisten  hyvinvoinnin  edistämiseen. 

Rakenteiden  selkeys  antaa  mahdollistaa  tulevien  itsehallintoalueiden  kunnille 

mahdollisuuden  sosiaali- ja  terveysalan  asiantuntemuksen  hyödyntämiseen.  (Ståhl  ym. 

2015.)  

 

Kuntalain  22§:ssä  myös  kehotetaan,  että  kuntalaisten  osallistumismahdollisuus  tulisi 

huomioida  ja  sen  tulisi  vahvistua  kuntien  toiminnassa.  (Kuntalaki  410/2015.) Lisäksi 

myös perustuslain 2§:ssä säädetään, että julkisen vallan tulee antaa yksilölle mahdollisuus 

vaikuttaa  päätöksentekoon,  joka  koskee  häntä  itseään  sekä  yksilön  mahdollisuuksiin 

osallistua yhteiskunnan toimintaan. (Perustuslaki 731/1999.) Kuntalaisten osallistaminen 

kunnan toimintaan ja ympäristöön on tärkeä asia varsinkin, kun kyseessä ovat terveyttä 

ja  hyvinvointia  edistävät  asiat.  Kuntalaisten  mielipiteet  pitäisi  huomioida  myös 

päätöksenteossa.  Yleisimmin  kuntalaisten  ääniä  edustavat  esimerkiksi  vanhusneuvosto 

tai kuntalaisia kuullaan foorumeiden avulla. Kunnan hyvinvointia edistävä työ tulisi olla 

mahdollisimman avointa ja läpinäkyvää. Kunnan hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen 

tavoitteet tulisi olla kuntalaisten saatavilla. (Tukia ym. 2011.)  

 

Lisäksi erilaisilla yhdistyksillä ja järjestöillä on merkittävä rooli kunnan toiminnassa ja 

niillä nähdään olevan yksilön hyvinvointia edistävä vaikutus. Järjestöillä ja yhdistyksillä 

on  esimerkiksi  yhteisöllisyyttä  edistävä  vaikutus. Yhdistystoiminta  on  vähentynyt 

poliittisella  tasolla.  Haasteita  tuovat  nuorten  saaminen  mukaan  yhdistystoimintaan. 

Nuoret  osallistuvat  yleensä  liikunta  ja  harrastusyhdistysten  toimintaan,  mutta  muuhun 

yhdistystoimintaan  nuoria  on  haastava  saada  mukaan.  Tutkimusten  mukaan  pienten 

yhdistysten  toiminta  on  tehokkaampaa  kuin  suurten  yhdistysten.  Pienet  yhdistykset 

mukautuvat  helpommin  jäsentensä  mielenkiinnon  kohteiden  mukaan.  
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Yhdistystoimintaan osallistumisella havaitaan olevat sosioekonominen tausta. Yrittäjä- ja 

johtajataustan omaavat henkilöt osallistuvat järjestötoimintaan enemmän kuin työttömät 

henkilöt. (Kankainen ym. 2009.) 

 

Hallituksen  esityksen  (2017)  mukaan  sosiaali- ja  terveyspalvelu-uudistuksella  on 

välittömiä  vaikutuksia  kuntien  toimintaan.  Uudistuksen  tulos  nähdään  muun  muassa 

kuntien  hallinnon  organisaation  kevenemisenä,  viranomaisten  keskinäisten  suhteiden 

muutoksena sekä uudistus vähentävää kuntien tehtäviä sekä kuntien talous tasapainottuu. 

 

Ihmisten  toimintaympäristön  muuttuessa  tulisi  seurata  kansalaisten  hyvinvointia,  sen 

muutoksia sekä hyvinvointieroja. Suomen eri osissa hyvinvointi on vaihdellut suuresti eri 

osissa. Hyvinvointierot ovat alueellisesti olleet selkeitä 2000- luvulla ja huono-osaisuus 

on  keskittymässä  Suomen  pohjois- ja  itäosiin.  (Karvonen  ym.  2010.)  Suurimmat 

alueelliset  erot  sairastavuudessa  ovat  sydän- ja  verisuonisairauksissa,  dementiassa, 

vakavissa mielenterveydenhäiriöissä ja tuki- ja liikuntaelinsairauksissa. (Sipilä ym. 2014. 

Koskinen S. 2016.) 

 

Kuntien haasteena on talouden epätasapaino ja väestön ikääntyminen. (Pekkarinen ym. 

2011, Linna ym. 2010, Wilskman ym. 2008.) Tämä luo epätasa-arvoisuutta myös sosiaali- 

ja  terveyspalveluiden  tuotannolle.  Nämä  haasteet  luovat  edellytyksen  organisaatio 

rakenteiden  muutoksiin  sosiaali- ja  terveyspalveluissa. (Pekkarinen  ym.  2011.) 

Hallituksen  esityksen  (2017)  mukaan  sosiaali- ja  terveyspalvelu-uudistuksessa 

rahoitusvastuu siirtyy valtiolle. Kuntien tulisi alentaa omaa kunnallisveroa, jotta väestön 

kokonaisveroaste  ei  nousisi,  sillä  esityksessä  ehdotetaan  valtion  ansiotuloveroasteen 

nostoa. Tämä luo haasteita myös kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyölle.  

 

Sipilän hallitusohjelmassa terveyden ja hyvinvoinnin hallituskauden pääpainoalueita ovat 

muun  muassa  ennaltaehkäisy,  poikkihallinnollinen  päätöksenteko, 

lainsäädäntöuudistukset ja paremmat toimeenpanot. Näillä asioilla pyritään kaventamaan 

väestön terveyseroja. (Valtioneuvosto 2015.) 

 

Kunnan  velvollisuus  on  edelleen  kuntalaisten  hyvinvoinnista  huolehtiminen,  myös 

sosiaali- ja  terveyspalvelu-uudistuksen  jälkeen,  vaikka  vastuu  sosiaali- ja 

terveyspalveluiden  järjestämisestä  siirtyisi  itsehallintoalueille.  Kunta  tietää  eri-ikäisten 
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kuntalaisten  terveyspalveluiden  tarpeet  sekä  oman  alueensa  hyvinvointipalvelujen 

käyttötilanteen.  Kunnissa  tullaan  tarvitsemaan  selkeää  hyvinvointijohtamista,  johon 

kuuluvat  koordinointi  ja  asioiden  suunnittelu.  Taustalla  täytyy  olla  selkeät  prosessit  ja 

rakenteet  kuntalaisten  hyvinvoinnin  edistämiseen.  Rakenteiden  selkeys  antaa 

mahdollistaa  tulevien  itsehallintoalueiden  kunnille  mahdollisuuden  sosiaali- ja 

terveysalan  asiantuntemuksen  hyödyntämiseen.  (Ståhl  ym.  2015.) Kuntalain  22§:ssä 

myös kehotetaan, että kuntalaisten osallistumismahdollisuus tulisi huomioida ja sen tulisi 

vahvistua kuntien toiminnassa. (Kuntalaki 410/2015.) 

 

THL:n  (2017)  selvityksen  mukaan,  osassa  kuntia  tai  kuntayhtymiä  ollaan  tehty  omaa 

terveydenhuoltolain mukaisesti terveyden edistämisen ja hyvinvoinnin kehittämistyötä. 

Osa kunnista on vasta heräämässä hyvinvoinnin kehittämiseen ja terveyden edistämiseen. 

Lisäksi kuntien verkostoituminen on ollut pienimuotoista. (Bots ym. 2017.) Kunnittain 

luotettavaa  tietoa  asukkaiden  terveydestä  on  vähän,  vaikka  kunnilla  on  lain  mukaan 

velvoite  seurata  kuntalaisten  hyvinvointia  ja  hyvinvointikertomuksessa  raportoida 

hyvinvoinnista. Hyvinvointikertomuksen  tulisi  tunnistaa  kuntalaisten  tarpeet,  tukevan 

päätöksentekoa, toimia kunnan ehkäisevän ja edistävän työn linjauksena sekä ohjaavan 

käytännön  työtä.  Sipilä  ym.  2014.) Kunnat  päättävät  itse,  mikä  on  heidän  kunnassaan 

olennaista  hyvinvoinnin  edistämistyössä  ja  päättävät,  mitä  kirjaavat 

hyvinvointikertomukseen. (Zechner  M.  2014.) Kuntia  kannustetaan  tarkastelemaan  ja 

arvioimaan, miten päätökset vaikuttavat erilaisiin ja eri-ikäisiin väestöryhmiin. Kunnat 

saavat tarvittaessa tukea hyvinvointikertomuksen laadintaan. (Kaste 2012b.) 

 

Yleisin  kuntien  terveysseurannan  väline  on  ollut  kelan  sairastavuusindeksi,  jolla 

sairastavuutta mitataan esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeiden,  kuolleisuuden  ja 

lääkkeiden  erityiskorvausoikeuksien  määrillä.  Näistä  lasketaan  indeksi.  Lisäksi 

Terveydenhuollon  laitos  eli  THL  on  julkaissut  sairastavuusindeksin,  jota  päivitetään 

vuosittain.  THL:n  sairastavuus  indeksi  kuvaa  paremmin  yli  50  000  hengen  kuntien 

asukkaita, sillä pienissä kunnissa satunnaisuuteen liittyvä epävarmuus on suuri.  (Sipilä 

ym. 2014.) 

 

Kuntien hyvinvointi ja terveyden edistämistoiminta tulee olla poikkihallintotieteellisesti 

suunniteltua  ja  toteutunutta.  Näiden  tehtävien  koordinoinnin  paikkana  toimii  kunnan 

keskushallinto. Jo  uudistuksen  muutosvaiheessa  tulisi  kunnan  toimijoiden  välinen 
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yhteistyö  olla  poikkihallinnollista.  Maakunnan  ja  kunnan  tulee  tehdä  yhteistyötä 

tulevaisuudessa. Sosiaali- ja terveysosaaminen siirtyy maakuntaan ja tämän osaamisen ja 

tiedon tulee tukea myös kunnan hyvinvoinnin edistämistyötä. (STM 2016.) 

 

Terveyden- ja  hyvinvoinnin  laitoksen (2015) tekemän  tutkimuksen  mukaan  kuntien 

hyvinvoinnin  ja  terveyden  edistämistyö  on  kehittynyt  positiiviseen  suuntaan. 

Poikkihallinnollinen  yhteistyö  on  lisääntynyt  ja suurin  osa  kunnista  on  nimennyt 

vastuutahon  hyvinvoinnin  ja  terveyden  edistämistyöhön. Kuitenkin  suurin  osa 

kunnallisen poikkihallinnollisista työryhmän jäsenistä, jotka koordinoivat hyvinvointia, 

ovat  sosiaali- ja  terveysalalta. Esimerkiksi  hyvinvoinnin  ja  terveyden  edistämisen 

vastuutahona voi toimia kunnanjohtaja, kunnanjohtoryhmä tai kunnanhallitus. (Ståhl ym. 

2015.) Jatkossa sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistamisen jälkeen tulee huolehtia siitä, että 

työryhmissä  on  sosiaali- ja  terveysalan  asiantuntemusta. Johtoryhmän  perehtyminen 

kuntalaisten  hyvinvointi –ja  terveystietoihin  on  lisääntynyt  ja  niistä  raportoidaan 

valtuustolle. (Sipilä ym. 2014.)  

 

Kuntien hyvinvointijohtamisessa on kehitettävää. Vuonna 2014 puuttui joka viidenneltä 

kunnalta  valtuuston  hyväksymä  hyvinvointikertomus  ja  kuntastrategioiden  ja 

lautakuntien  päätöksissä  käytettiin  vain  satunnaisesti  vaikutusten 

ennakkoarviointimenetelmiä. Etenkin jatkossa hyvinvointi – ja terveyden edistämistyö on 

otettava kuntien toiminnan keskiöön. (Sipilä ym. 2014.) Helakorven ym. (2016) mukaan 

kuntien  hyvinvointikertomusten  laadinnassa  ja  suunnittelutyössä  on  kehitettävää. 

Joidenkin kuntien laatiman hyvinvointikertomuksen kertomusosa ei ollut yhtenevä sen 

suunnitelmaosan  kannalta.  Esimerkiksi  suunnitelmassa  saattoi lukea,  että  kuntalaisten 

aktiivisuutta  liikuntaa  kohtaan  pitäisi  lisätä.  Toimenpiteitä  liikunnan  lisäämiseksi  ei 

kuitenkaan  oltu  kerrottu hyvinvointikertomuksen  suunnitelmaosassa.  (Helakorpi  ym. 

2016.) 

 

Tulevaisuudessa  kunnan  rooli  osana  verkostoa  korostuu.  Yhteiskunta  on  siirtymässä 

verkostomaiseen  yhteiskuntaan  tulevaisuudessa.  Kunnissa  on  otettava  huomioon  tämä 

muutos. Kuitenkin  kunnilla  on  omat  haasteensa  verkostojen  luomisessa.  Haasteita 

verkostotoiminnalle luo kuntien hierarkkinen rakenne ja se vaikuttaa kuntien tiedon sekä 

innovaatioiden  jakamiseen. Verkostot  antavat  tukea  kunnille,  mutta  tärkeintä  on 

verkostojen  keskinäinen  sitoutuminen  ja  luottamus. (Järvensivu  ym.  2010.) Jotta 
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voitaisiin  kehittää  hyvinvointia,  tulisi  johtamistasolla  ottaa  huomioon  kuntien  välinen 

yhteistyö ja sen kehittäminen. Kuntien tulisi kommunikoida keskenään ja jakaa tietoa. 

Tosilta  oppiminen  kehittää  kuntaa  eteenpäin  ja  mahdollisilta  virheiltä  vältytään  ja  sitä 

kautta kunta voi saada mahdollisia säästöjä aikaan. (Fröding ym. 2013.)  
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3 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

 

Tutkimuksen  metodologiseksi  ratkaisuksi  valittiin  kvalitatiivinen  eli  laadullinen 

tutkimus. (Moran ym. 1986). Tutkimuksen avulla pyritään ymmärtää ja tulkita muutosta, 

joten  tutkimuksen  tieteenfilosofiseksi  perustaksi  valikoitui  fenomenologis-

hermeneuttinen.  (Polit  &  Beck  2012).  Tutkimuksella  pyritään  kuvailemaan  ja 

ymmärtämään  kunnan hyvinvointijohtamisen muutosta sosiaali  ja  terveyspalvelu-

uudistuksen myötä sekä kuvailemaan kunnan roolin muutosta, joten laadullinen tutkimus 

valikoitui tutkimusmetodologiseksi  lähtökohdaksi  (Denzin  &  Lincoln  2011). 

Laadullisella tutkimuksella  kerättiin  haastattelun avulla  tietoa,  jota  käytettiin 

induktiivisesti käsitteellistämisessä (Creswell 2013). 

 
 
3.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimustehtävä 

 
Tarkoituksena on kuvailla, miten kunnan hyvinvointijohtaminen muuttuu kuntajohtajien 

näkökulmasta tulevan sosiaali- ja  terveyspalvelujen  uudistamisen  myötä. Tutkimuksen 

tavoitteena  on  tuottaa  tietoa  kunnan  roolin  muutoksesta sosiaali- ja  terveyspalvelu 

uudistuksen myötä ja mitä edellytetään uudessa tilanteessa hyvinvointijohtamiselta.  

 

Tutkimustehtävä: 

1. Millaisia  näkemyksiä  kuntajohtajilla  on  kunnan  hyvinvointijohtamisen 

muuttumisesta sosiaali – ja terveyspalvelu uudistamisen myötä? 

3.2 Teemahaastattelu tiedonkeruumenetelmänä 

 

Aineistonkeruumenetelmäksi  tutkimukseen  valittiin haastattelu,  jonka  avulla  voitiin 

kerätä ihmisten  kokemuksia puheen  avulla.  Haastattelumuodoksi valittiin 

teemahaastattelu.  Haastattelu  on  järjestelmällinen  aineistonkeruutapa  ja  haastattelussa 

varmistuu se, että haastateltava ymmärtää kysymyksissä käytetyt sanat ja käsitteet oikein. 

(Qu & Dumay 2011, Sircar-Ramsewak 2010.) 

 

Kohdejoukko vaikuttaa haastattelumuodon valintaan. On muistettava, keitä haastatellaan 

ja  mitä  ollaan  tutkimassa.  (Kvale  &  Brinkmann  2009.) Haastattelumuodoksi  valittiin 

teemahaastattelu. Teema-alueet  määriteltiin  ennalta,  mutta  myös  vapaa  keskustelu  oli 
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sallittua.  Teemahaastattelun  merkittäväksi  osaksi  muodostui teemojen  valinta  sekä 

suunnittelu. Tutkimuksen  haastatteluteemoiksi  valittiin  hyvinvointijohtaminen  sekä 

kunnan  rooli. Tutkimusteemat kunnan  rooli  ja  hyvinvointijohtaminen nousivat  esiin 

tutkimuskysymyksestä  sekä aiemmista  tutkimuksista. (Sircar-Ramsewak  2010.) 

Tutkimustehtävien  tulee  olla  selkeästi  määriteltyjä,  sillä  tutkimustehtävistä  rajataan 

teemahaastattelun aiheet ja teema-alueet. Näitä aiheita ja teema-alueita on välttämätön 

käsitellä haastattelussa, jotta tutkimuskysymykseen saadaan vastauksia. Lisäksi tutkijan 

tulee  huolehtia,  siitä,  että  haastateltava  pysyy  teemassa. Tutkija  käytti  runsaasti  aikaa 

tutkimuskysymyksien laadintaan (Liite 3.) (Castillo-Montoya 2016.)  

 

Teemahaastattelu  tehtiin yksilöhaastatteluina. Yksilöhaastattelu  soveltui hyvin 

tutkimusaineiston keruutavaksi, sillä se sopii käytettäväksi tutkimusaiheeseen sekä se oli 

aloittelevalle  tutkijalle  turvallinen  ja  varma  tapa  kerätä  aineistoa. Lisäksi 

yksilöhaastattelu  mahdollisti  sen,  että  haastateltavan  mielipiteisiin  ei  vaikuttanut 

sivulliset  henkilöt,  sillä  haastattelutilanteessa  oli  vain  haastattelija  sekä  haastateltava. 

Haastattelupaikkana  oli  kunnan  tilat. (Qu  &  Sandy  2011.) Haastattelija  piti myös 

tutkimuspäiväkirjaa,  jossa  kuvataan  haastateltavaa  ja  haastattelutilannetta. Jokainen 

haastattelu tilanne oli rauhallinen ja ne etenivät johdonmukaisesti haastattelukysymysten 

perusteella. Jokaiselle  haastateltavalle  esitettiin  samat  kysymykset  samassa 

järjestyksessä. (Rabionet 2011.) 

 

3.3 Aineiston kuvaus 

 
Tutkimuksen  kohdejoukoksi  valikoitui  eri  kuntien  kunnanjohtajia,  jotta  saataisiin 

kokemuksia  aiheesta  strategisen  johtamisen  tason  näkökulmasta. Tutkimuksen 

haastatteluun valittiin yhteensä 10 kunnanjohtajaa (n=10). Haastateltavien määrä riippuu 

tutkimuksen  tarkoituksesta  ja  haastateltavia  henkilöitä  tulee  olla  riittävä  määrä,  jotta 

tutkimus  olisi  yleistettävissä, sillä  näin  ollen  tutkimusta  voidaan  pitää  myös 

luotettavampana. Tätä haastateltavien määrää pidettiin tutkimukseen hyvänä. (Kvale & 

Brinkmann 2009.) Tiedonantajat valittiin satunnaisotannalla. Näin tehtiin, jotta saataisiin 

mahdollisimman aineistorikas tutkimus sekä tietoa saataisiin kokonaisvaltaisesti. (Polit 

& Beck 2008.) Kunnat sijaitsivat Pohjois- ja Etelä-Suomessa. Asukkaita kunnissa oli alle 

25 000. Suurempaan kaupunkiin oli useita kymmeniä kilometrejä. 
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Tutkimukseen valittiin sellaiset kunnanjohtajat, jotka olivat olleet vähintään kolme vuotta 

oman  kuntansa  johtajina,  joten  heille  oli ehtinyt  muodostua  käsitystä ja  kokemusta 

kuntansa hyvinvointijohtamisesta. Kunnanjohtajien  virkaiät  vaihtelivat  kolmesta 

vuodesta  kymmeniin  vuosiin. Tutkimukseen  valitut  kunnanjohtajat  työskentelevät 

pienissä tai keskisuurissa kunnissa (alle 25 000 asukasta). Lisäksi haastateltavien määrään 

vaikutti myös  tutkijan  mielipide  siitä,  milloin  hän  on  haastatellut  riittävästi  henkilöitä 

saavuttaakseen riittävästi teoriaa. Riittävyydeksi voitiinn katsoa se, että tulokset alkoivat 

toistua, jolloin tutkija lopetti haastattelut. (Kvale & Brinkmann 2009.)  

 

Tutkimukseen  valikoiduille  kunnille  lähetetiin  saatekirje  (Liite  1.)  postitse,  jossa 

selvitettiin  mitä  ja  miksi  tutkitaan.  Lisäksi  kunnille  lähetettiin  valmis 

tutkimussuunnitelma  ja  tiedusteltiin,  onko  haastatteluun  valituilla  kunnanjohtajilla 

halukkuutta  osallistua  tutkimukseen.  Sähköpostiviestin  jälkeen  haastattelija  otti 

puhelimitse yhteyttä kunnanjohtajiin, sillä sähköpostilla viestiminen vei enemmän aikaa 

kuin  puhelinyhteys.  Haastateltava  ja  tutkija  sopivat  haastatteluajan  ja  haastattelu 

toteutettiin kunnan tiloissa. Ennen haastattelua haastateltava täytti suostumuslomakkeen 

(Liite 2.) ja tutkimusluvan haastattelua varten. Haastattelu nauhoitettiin tutkijan omalla 

nauhurilla.  Haastattelu  suoritetiin  pääasiassa  tammikuun  2017  aikana  ja  muutama 

haastattelu  tehtiin  helmikuussa  2017.  Teemahaastattelun  kysymykset  lähetetiin 

haastateltaville  noin  viikkoa  ennen  haastatteluaikaa,  jotta  haastateltavat  ehtivät 

valmistautua kysymyksiin.  

 

Haastattelut kestivät 25 minuutista 50 minuuttiin. Osa haastateltavista oli runsaspuheisia 

ja  osa  oli  niukkasanaisempia.  Haastattelut  siirrettiin  nauhurilta  tietokoneelle,  jolla 

aineisto käsiteltiin. Haastattelut auki kirjoitettiin tietokoneella ja auki kirjoitettua tekstiä 

saatiin  60  sivua.  Teksti  auki  kirjoitettiin  A4:lle,  fonttikoko  oli  12  ja  riviväli  1,5. 

Haastattelut  kirjoitettiin  ylös  sanatarkasti  heti  haastattelun  jälkeen,  kun  haastattelu  oli 

vielä tuoreessa muistissa. Kuitenkin nauhoituksen ansiosta haastattelut voitiin kuunnella 

useaan  otteeseen  ja  näin  ollen  mahdollisilta  asiavirheiltä  vältyttiin. (Lincoln  &  Guba 

1985. DiCiccio-Bloom & Crabtree 2006.) 
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3.4 Aineiston sisällönanalyysi 

 

Tutkimuksen  aineiston  analysointi  menetelmäksi  valittiin  laadullinen  sisällönanalyysi, 

jolla  tarkoitetaan  tutkimukseen  liittyvien  dokumenttien  objektiivista  ja  systemaattista 

analysointia. Sisällönanalyysi  on hoitotieteellisissä  tutkimuksissa  käytetty  yleinen  tapa 

analysoida aineistoa. (Kyngäs ym. 2011.) 

 

Sisällönanalyysissä korostetaan dokumenttien sisältävän ilmiön kuvaamista ja aineiston 

yhdistämistä  ja  järjestämistä  (Polit  &  Beck  2012).  Sisällönanalyysi  sopi hyvin 

haastattelun analysointiin ja tutkimuksen aineistosta saatiin selkeä, ymmärrettävä ja tiivis 

kokonaisuus (Kyngäs ym. 2011.) 

 

Analyysi  suoritettiin  induktiivisesti  eli  aineistolähtöisesti  sisältäen  kolme  erilaista 

vaihetta, jotka olivat aineiston pelkistäminen, ryhmittely ja teoreettisten käsitteiden luonti 

eli abstrahointi. Aineiston pelkistäminen tapahtui pilkkomalla aineistoa osiin ja tiivistäen 

aineistoa. Aineiston  pelkistämistä  ohjasi tutkimuksen  tehtävä  ja  lisäksi  tämä  vaihe 

korostaa tutkimustehtävälle vastaavien asioiden ja ilmausten litterointia sekä koodausta. 

Lisäksi  analysointi  vaiheessa  käytettiin  deduktiivista  päättelyä,  kun  aineistoa 

analysoidaan teemojen kautta. (Boräng ym. 2014.) 

 

Seuraavassa  vaiheessa  eli  ryhmittelyvaiheessa aineiston  alkuperäisilmauksia  käytiin 

lukien  läpi  ja  siten  saatiin  syvällinen  ilmaus  liittyen  tutkimuksen  tarkoitukseen  ja 

tavoitteisiin  (Mazaheri  ym. 2013). Sitten  ilmauksista  etsittiin  eroavaisuuksia  ja 

yhteneväisyyksiä  kuvaavia  käsitteitä.  Nämä  käsitteet  kirjattiin  ylös  esimerkiksi 

litteroidun tekstin marginaaliin. (Andersson ym. 2015, Brod ym. 2009.) Kun käsitteet oli 

kirjattu  ylös,  seuraavaksi  jaoteltiin  samaa  tarkoittavat  samaan  kategoriaan  ja  annettiin 

kategorialle  nimi,  joka  kuvasti kategorian sisältöä.  Kategorian  nimenä  tai  perustana 

pidettiin esimerkiksi tutkittavan asian/ilmiön käsitystä tai piirrettä. (Mazaheri ym. 2013, 

Brod  ym.  2009.) Ryhmittelyn  ansioista  aineisto  saatiin  tiivistettyä,  sillä  yksittäisiä 

tekijöitä liitettiin yleisiin  tekijöihin  ja  käsitteisiin.  Tässä  kohdin voidaan  puhua  myös 

induktiivisesta lähestymistavasta. (Kyngäs ym. 2011, Brod ym. 2009.) 

 

Kolmannessa vaiheessa eli abstrahointivaiheessa koostettiin tutkimuksen olennainen tieto 

ja voitiin muodostaa teoreettiset käsitteet. Usein aineiston abstrahointi on osa ryhmittelyä, 
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mikä  liittyy  alkuperäisestä  aineistosta  saatujen  johtopäätöksien  ja  käsitteiden 

luokitteluun. Abstrahointia jatkettiin niin kauan kuin se oli mahdollista tutkimusaineiston 

sisällön suhteen. (Brod ym. 2009.) Esimerkki analysointivaiheesta on liitteessä 4. 

 

3.5 Eettisyys 

 
Hyvä  tieteellinen  käytäntö  on  tutkimuksen  taustalla,  jolloin  tutkimus  on  luotettava  ja 

eettisesti hyväksyttävä sekä tulokset ovat luotettavia. Tulokset raportoidaan vastuullista 

tiedeviestintää  noudattaen  ja  tutkimuksessa  otettiin  huomioon  tieteellisen  tiedon 

avoimuus.  Tiedeyhteisön  hyväksymiä  tieteellisiä  käytäntöjä,  kuten  rehellisyyttä, 

tarkkuutta  ja  huolellisuutta  noudatettiin  tutkimuksen jokaisessa  vaiheessa.  Hyvästä 

eettisestä  käytännöstä  vastaa  tutkija.  (Tutkimus  eettinen  neuvottelu  toimikunta  2012.) 

Tutkimus  perustuu  teemahaastattelusta  saatuun  aineistoon  ja  tutkimuksen  aikana 

noudatettiin  hyvää  tieteellistä  käytäntöä,  joka  muodostuu  vaitiolovelvollisuudesta, 

tiedottamisen avoimuudesta sekä tutkittavien kunnioittavasta kohtelusta. (Hesse-Biber & 

Leavy 2011.) 

 

Tutkimushaastattelun aikana huomioitiin haastattelunaineiston rajoitukset. Haastattelujen 

aikana tutkija pyrki olemaan tasapuolinen ja esittämään kysymykset samantyylisesti sekä 

johdattelemaan  keskustelua  hyvien tieteellisten käytänteiden  mukaisesti. 

Yksilöhaastattelu  oli  hyvä  valinta  tutkimusaineiston  keruulle,  sillä  tutkija  pystyi 

esittämään haastateltaville tarkentavia kysymyksiä ja näin ollen syventää tietoa. Lisäksi 

haastattelija pystyi selventämään epäselviä kysymyksiä. (Polit & Beck 2012.) 

 

Tutkimussuunnitelman hyväksyi Oulun yliopisto. Tutkimussuunnitelman hyväksymisen 

jälkeen, tutkija haki kirjallisen tutkimusluvan haastatteluihin osallistuvien kuntajohtajien 

kunnilta. Tutkija kehitteli itse tutkimuslupakaavakkeen käyttämällä apunaan Tampereen 

yliopiston  käyttämää tutkimuslupakaavaketta. Tutkimuslupa  haettiin  ennen 

haastatteluita. Tutkimukseen osallistuville henkilöille tiedotettiin tutkimuksesta (Liite 1.) 

ja  heillä oli  mahdollisuus  tutustua  tutkimuksen  tutkimussuunnitelmaan. Tutkimukseen 

osallistuvilta  kunnanjohtajilta  pyydetiin  kirjallinen  suostumus  haastatteluun ennen 

haastattelua (Liite 2.) Haastateltavien oli myös mahdollista kieltäytyä haastattelusta tai 

keskeyttää haastattelun ilman seuraamuksia tai syytä ilmaisematta. (DiCiccio-Bloom & 

Crabtree 2006.) 
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Tutkija otti huomioon eettiset kysymykset koko tutkimuksen ajan. Eettiset kysymykset 

laadullisessa  tutkimuksessa  koskettavat  tutkimuksen  sisältöä,  tutkijaa,  laatua, 

tutkimusaineistoa ja sen analysointia sekä lisäksi tutkimustulosten raportointia. (Polit & 

Beck 2012.) Haastatteluista saadut tiedot tulivat vain tutkijan käyttöön ja ne julkaistaan 

niin,  että  haastateltavia  ei  voida  tunnistaa. Tutkimuksen  aikana  äänitallenteet  ja  niistä 

kirjoitetut dokumentit säilytettiin asianmukaisella tavalla sekä tutkimuksen valmistuttua 

ne tullaan  hävittämään  asianmukaisella  tavalla. Tutkija  ja  haastateltavat  kirjoittivat 

vaitiolosopimuksen,  joka  määrittää  salassapitovelvollisuuden  ja  sen,  että  tutkittavien 

anonymiteetti  suojataan. Tutkielma  ei  paljasta  haastateltavien  tietoja  eikä  heitä  voi 

tunnistaa vastauksista. 

 

Tutkimuksen  aikana  huolehdittiin  siitä,  että  haastateltavien  henkilöiden  anonymiteetti 

suojataan  eikä  vastauksista saada  selville  tutkimukseen  osallistuvien  henkilöllisyyttä. 

Haastattelut  avattiin  tekstimuodoksi  yleiskielelle,  joten  haastateltavaa  ei  pysty 

tunnistamaan esimerkiksi murteensa perusteella. Anonymiteetin vuoksi tarkempia tietoja 

kunnan olinpaikasta tai haastateltavista ei annettu. (Kankkunen &Vehviläinen-Julkunen 

2013.)  

 

Haastateltavat  olivat  tietoisia,  että  tutkimuksesta  julkaistaan  kirjallinen  pro  gradu-

tutkielma  tutkimuksen  valmistuttua.  Tutkielma  on  saatavilla  sähköisessä  muodossa 

Oulun  yliopiston  Jultika-tietokannassa. Haastatteluihin  osallistuneille lähetetään 

sähköpostitse linkki valmiiseen pro gradu –tutkielma. 
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4 KUNNAN HYVINVOINTI 

 
Hyvinvoinnin  käsite  kunnassa  koetaan  hyvin  haasteelliseksi.  Kunnanjohtajien  mukaan 

jokaisessa  kunnassa  tulisi  ottaa  hyvinvoinnin  käsite  tarkasteluun.  Kuntien  tulisi  pohtia 

sitä,  mitä  hyvinvointi  juuri  tässä  kunnassa  merkitsee  ja mitä  se  on  jokaisen  toimialan 

toiminnassa.  Kunnanjohtajat  kokevat  hyvinvointiasiat  tärkeäksi,  mutta  ne  ovat  heidän 

mielestään jääneet hieman muiden asioiden varjoon. Kunnanjohtajat haluavat, että käsite 

koettaisiin laajasti.  

 

”Kuntien pitää miettiä hyvinvointikäsitettä, mikä on hyvinvointia juuri tässä 

kunnassa ja mitä sillä tarkoitetaan.” 

 

”Vaikein on kasvaa siitä pois ja unohtaa, että hyvinvointi ei ole pelkästään 

terveyden- ja  sairaanhoitoa,  se  on  seurauksien  hoitoa,  ennaltaehkäisy  on 

mielestäni vieläkin liikaa tulevaisuuden lupaus.” H3. 

 

Osassa kunnanjohtajia luo ihmetystä se, miksi hyvinvointiasiat nostetaan nyt jalustalle, 

vaikka kunta on tehnyt aina kuntalaisten hyvinvointia edistäviä asioita. Kunnanjohtajien 

mukaan hyvinvointi liitetään vielä liikaa sosiaali- ja terveyspalveluihin. Kunnanjohtajat 

kokevat  sosiaali- ja  terveyspalveluiden  olevan  seurauksien  hoitoa  ja  heidän  mukaan 

kunnan  tulisi  ottaa  enemmän  vastuuta  kuntalaisten  hyvinvoinnin  ja  terveyden 

edistämisestä,  kun  aikaisemmin  hyvinvoinnin  ja  terveyden  edistämistoiminta  on 

tapahtunut pääasiassa terveyskeskuksissa sosiaali- ja terveyspalveluiden osilta. 

 

 

4.1 Hyvinvointijohtamisen työkalut 

 
Kunnanjohtajien  mukaan  kuntien  tulisi  selkeästi  määritellä  hyvinvointijohtamisen 

työkalut. Esimerkiksi hyvinvointikertomus on lakisääteinen työkalu nykyään, mutta lisää 

työkaluja tarvitaan, jotta hyvinvointijohtamisesta tulee suunniteltua ja tavoitteellista. Osa 

kunnanjohtajista on sitä mieltä, että hyvinvointi tulee muun työn ohessa. Kuitenkin suurin 

osa kunnanjohtajista on tavoitteellisen hyvinvointityön kannalla. 
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Kunnanjohtajat  ovat  huolissaan  hyvinvointijohtamisen  tulevaisuudesta  yksimielisesti. 

Hyvinvointijohtamisen työkalut saattavat siirtyä sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistamisen 

myötä  maakunnalle. Hyvinvointijohtamisen  työkalujen  vähentyessä  kunnat  tarvitsevat 

luovuutta asioiden edistämiseen ja ratkaisuihin. 

 
4.1.1 Hyvinvointityön vaikuttavuuden arviointi 

 
Hyvinvointityön  vaikuttavuuden  arvioinnissa koetaan olevan  kehittämistä. 

Kunnanjohtajat  kokevat  hyvinvoinnin  mittareiden  käytön  puutteelliseksi. Olemassa 

olevia  mittareita  löytyy,  mutta  niitä  käytetään  vähän  kunnan  hyvinvointityössä. 

Mittareina  käytetään  lähinnä  terveysindikaattoreita  sekä  kuntakyselyn  tuloksia. 

Hyvinvoinnin  mittareiden  käyttö  koetaan  kuitenkin  tärkeäksi  ja  siihen  panostetaan 

tulevaisuudessa  enemmän. Kunnanjohtajat  kaipaavat  mittareita  etenkin  kuntalaisten 

henkisestä hyvinvoinnista kulttuurinäkökulmasta. 

 

”Vaikuttavuuden  arviointi  on  meillä  vielä  lapsen  kengissä,  siihen  pitäisi 
löytää  oikeat  mittarit,  joilla  mitataan  hyvinvointityön  onnistumista.  Ja  sitä 
työtä ollaan tekemässä.” 

 

”Vaikuttavuuden mittaaminen on vielä työn alla.” 

 

Kunnanjohtajat  toivovat  selkeitä  ja  yksinkertaisia  mittareita. Mittareiden  tulee  olla 

numeerisia,  mutta  mittareiden  toivotaan  olevan  myös  tyytyväinen  tai  ei –periaatteella 

toimivia. Esimerkiksi  sairaanhoitopiiriltä  tulleet  mittarit  ovat  olleet  pysäyttäviä 

kuntajohtajille ja ne on otettu huomioon muun muassa koulutoimessa, joka on lisännyt 

valistusta kouluihin. Osa kunnanjohtajista on sitä mieltä, että sosiaali- ja terveyspalvelu-

uudistus  antaisi  uudenlaisen  sysäyksen  hyvinvoinnin  edistämistyön  kehittämiselle  ja 

mittareiden käyttöönoton.  

 

4.1.2 Resurssit 

 
Kuntatalouden merkittävä menoja tuottanut alue on ollut sosiaali – ja terveydenhuolto. 

Väestön  ikääntyminen  ja  sairastavuus  on  tuottanut  kunnille  isoja  ja  yllättäviä  menoja 

esimerkiksi erikoissairaanhoidon osilta. Suurin osa kunnista on ulkoistanut sosiaali – ja 

terveyspalvelut. Kunnanjohtajat uskovat, että sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyminen 

kunnilta maakunnille, tuo vakautta talouteen etenkin pieniin kuntiin. Kuitenkin sosiaali- 
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ja  terveyspalveluiden siirtyminen  tarkoittaa  myös  sitä,  että  raha  siirtyy  myös  kunnilta 

maakunnille. 

 

Kunnanjohtajia huolettaa se, että riittävätkö kunnan resurssit hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämistyöhön,  jota  kunnalta  vaaditaan.  Kunnanjohtajat  toivovat,  että  kunta  saisi 

avustusta  kuntalaisten  hyvinvointia  edistävään  työhön,  sillä  kunnilla  on  myös  muita 

menoja aiheuttavien palveluiden järjestämistä, kuten peruskoulutuksen järjestämisvastuu. 

Resurssien on oltava kunnossa, jotta hyvinvointiasioita voidaan edistää.  

 

”Ongelma on nyt se, että hyvin vähän tullaan saamaan rahoitusta valtiolta 

terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen ja ennakoivaan työhön.” H5 

 

”Aika  vaikea on  uskoa,  että  hyvinvointipuoleen  pystytään  ja  saadaan 

resursseja lisää.” H4. 

 

Osa kunnanjohtajista on sitä mieltä, että kunnan tulee kiristää kunnallisveroa, jotta rahaa 

hyvinvoinnin  edistämistyöhön  olisi  enemmän.  Kuitenkaan  heidän  mielestään 

kuntalaisten verorasitusta ei saisi nostaa. Kunnanjohtajat pohtivat myös vaikuttavuutta. 

Voidaanko jokin asia tehdä vieläkin tehokkaammin. Jo nyt pienellä rahalla täytyy saada 

paljon aikaan, mutta mistä tiukennetaan tulevaisuudessa ja miten saadaan toimintaan lisää 

tehokkuutta. 

 

”Toivottavasti  hyvinvointiasiat  eivät  jää  jatkossa  puuhasteluksi,  sillä 

kunnilla  on  pienet  resurssit jatkossa  hoitaa  näitä  asioita,  kun  sosiaali- ja 

terveyspalvelut eivät ole enää kunnan toimintaa jatkossa.” H4. 

 

Kunnanjohtajia  huolettaa  talousresurssien lisäksi  henkilöstöresurssit.  Jo  nyt  osalla 

kunnista  on  niukat  henkilöstöresurssit  hyvinvoinnin  suunnittelutyöhön.  Muiden 

palveluiden  suunnittelutyö  on  vienyt  kunnan  johtajiston  aikaa  itse  hyvinvointityön 

suunnittelusta. Osa kunnanjohtajista on sitä mieltä, että sosiaali – ja terveyspalveluiden 

suunnittelutyö on vienyt paljon aikaa kunnan johtajiston työajasta. He kokevat, että tämä 

aika voidaan siirtää hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöhön tulevaisuudessa. 
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4.1.3 Hyvän yhteistyöverkoston luominen 

 
Kunnanjohtajien  mukaan  olennainen  tekijä  kunnan  hyvinvointijohtamisen  kannalta  on 

luo luoda  hyvät  verkostot,  joiden  kanssa  kunta  voisi  tehdä  yhteistyötä.  Kunta  ei  ole 

”kaikkivoipainen” yksin  huolehtimaan  kuntalaisten  hyvinvoinnista  varsinkin,  kun 

resursseja  tiukennetaan  valtion  toimesta  koko  ajan.  Verkoston avulla  kuntalaisten 

hyvinvoinnista huolehditaan  jatkossa. Kunnan  tulisi  olla  itse  aktiivinen  toimija. 

Verkostoja kunta voi muodostaa esimerkiksi naapurikuntien ja järjestöjen sekä tulevan 

maakunnan kanssa. 

 

Kunnanjohtajien mukaan naapurikuntien kanssa tehdään jonkin verran yhteistyötä, mutta 

yhteistyössä  on  vielä  kehittämisen  varaa.  Yhteistyötä  naapurikunnan  kanssa  tehdään 

muun  muassa  liikuntapaikkojen,  kulttuurin,  kotihoidon  ja  päivähoidon  suhteen.  Lisää 

yhteistyötä  toivotaan  esimerkiksi  toisilta  oppimisen  suhteen.  Hyvien  käytänteiden  ja 

toimintatapojen jaossa olisi kehitettävää. Osa kunnanjohtajista toivoo kuntaliitolta lisää 

tukea yhteistyön kehittämiseen. Kunnanjohtajien mukaan varsinkin pienet kunnat tulevat 

tarvitsemaan  enemmän  yhteistyötä  tulevaisuuden  haasteiden  myötä.  Yhteistyön 

kehittämisellä nähdään olevan suuri vaikutus hyvinvointijohtamiseen. 

 

”Tulevaisuudessa korostuu toisilta oppiminen ja siinä on kehitettävää.” H6 

 

”Kolmatta sektoria kuitenkin tarvittaisiin. Lasten ja nuorten liikuttaminen on 

etenkin tärkeää.” H8. 

 

” Olen huolissani järjestöjen aktiivisuudesta ja tulevaisuudesta, sillä nuorten 

suhtautuminen järjestötoimintaan on kysymysmerkki.” H4. 

 

Kolmannen  sektorin  toiminta  on  melko  vilkasta  senioritasolla  ja  liikuntaseuroissa. 

Kunnat  arvostavat  kolmannen  sektorin  toimintaa  ja  pyrkivät  tarjoamaan heille 

toimintamahdollisuuksia.  Kunnanjohtajien  mielestä  kolmannen  sektorin  rooli  tulee 

kasvamaan  sosiaali  ja  terveyspalvelu uudistuksen  jälkeen,  mutta  kunnilla  on  kuitenkin 

huoli  kolmannen  sektorin  toiminnan  jatkuvuuden  suhteen,  sillä  kolmannen  sektorin 

toiminnassa mukana olevat henkilöt ovat usein iäkkäitä ja monet henkilöt ovat monessa 
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mukana.  Haasteena  on  siis  saada  nuoret  mukaan  kolmannen  sektorin  toimintaan  ja 

tavoittaa  myös  ne  aikuiset,  jotka  eivät  ole  mukana  missään  toiminnassa.  Järjestöjen 

tulevaisuus  näyttää  useiden  kuntajohtajien  mielestä  huolestuttavalta,  ellei  nuoret 

aktivoidu toimintaan mukaan. 

 

4.1.4 Hallintokuntien rajat ylittävä yhteistyö 

 
Kunnan hyvinvointityöryhmä on yleensä poikkihallintotieteellinen ja yhteistyötä tehdään 

hallintokuntien  rajoja  ylittävästi.  Ryhmä  koostuu  kunnan  erilaisista  toimijoista,  kuten 

esimerkiksi tekninen-, sivistys-, kulttuuritoimi sekä yleishallinnosta. Usein työryhmissä 

on edustusta sosiaali- ja terveystoimesta. Joissakin kunnissa on käytössä kaksiportainen 

hyvinvointityöryhmä.  Johtoryhmä  tekee  päätökset  ja  johtoryhmän  alla  oleva  ryhmä 

valmistelee  asiat. Hyvinvointityöryhmällä  on  vetäjä,  joka  koordinoi  ryhmän  toimintaa. 

Ryhmän vetäjänä toimivia henkilöitä ovat muun muassa vanhuspalvelujohtaja, liikunta- 

ja  nuorisosihteeri,  sivistysjohtaja.  Kunnan  hyvinvointityöryhmässä  on  myös  edustajia 

erilaisista  ammattiryhmistä  tarvittaessa  ja  he  keksivät  yhdessä  erilaisia  ratkaisuja 

ongelmiin,  joista  muodostetaan  uusia  ennaltaehkäisevän  työn  malleja. 

Hyvinvointityöryhmässä  suunnitellaan  ja  valmistellaan  hyvinvointiasioita. 

Hyvinvointityöryhmiä on joissakin kunnissa erikseen esimerkiksi lasten asioille. Osassa 

kuntia  hyvinvointityöryhmä  täyttää  lakisääteiset  velvoitteet,  mutta  varsinainen 

hyvinvointityöskentely jää vähemmälle huomiolle, sillä muita töitä on paljon. 

 

Hyvinvointijohtamisen  nähdään  kuuluvan  koko  johtoryhmälle,  eikä  sitä  nähdä 

kohdistuvan  yksittäisen  sektorin  vastuulle.  Hyvinvointijohtamisen  koetaan  näkevän 

hyvin  suppeasti,  mikäli  se  siirretään  yksittäisen  sektorin  vastuulle. 

Hyvinvointijohtamisesta päävastuussa on kunnanjohtaja.  

 
4.1.5 Hyvinvointivastaava 

 
Hyvinvointivastaavan  työ  jakaa  kunnanjohtajien  mielipiteitä. Kaikissa  kunnissa  ei  ole 

nimetty henkilöä johtamaan hyvinvointia tai päävastuulliseksi hyvinvoinnista ja joissakin 

kunnissa  vierastetaan  ajatusta  hyvinvointijohtajasta  tai –vastaavasta.  Osassa  kuntia  on 

ollut  henkilö  johtamassa  hyvinvointia,  mutta  tämä  tehtävä  on  siirretty  useammalle 

henkilölle.  Osa  kunnanjohtajista  kokee,  että  hyvinvointijohtaminen  tapahtuu  vain 

sivutoimisena muun työn ohessa. 
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”Meillä on perustettu hyvinvointivastaavan virka, joka on johtavia kunnan 

virkoja  ja  samalla  hierarkiatasolla  sivistysjohtajan  tai  tekninen  johtaja  ja 

hänen allaan toimii hyvinvoinnin suunnittelun ryhmä, missä on henkilöitä eri 

vastuualueilta.” H6. 

 

Eräät kunnat ovat perustaneet hyvinvointivastaavan tai hyvinvointijohtajan viran. Nämä 

virat  ovat  samalla  johtamisen  tasolla  kuin  esimerkiksi  teknisentoimen  johtaja. 

Hyvinvointivastaavan  työtä  arvostetaan  ja  työn  tulokset  ovat  olleet  hyviä. 

Hyvinvointivastaava on keskittynyt kuntalaisten hyvinvointia edistäviin asioihin ja niiden 

organisoimiseen. Tulokset  ovat  näkyneet  muun  muassa  kuntalaisten  sairastavuuden 

laskuna. Osa  kunnista  harkitsee  hyvinvointivastaavan  tai –johtajan  viran  perustamista 

sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen jälkeen. 

 
4.1.6 Hyvinvointikertomus 

 
Hyvinvointityöryhmä  laatii  hyvinvointikertomuksen.  Osassa  kuntia  on  ollut  sähköinen 

hyvinvointikertomus jo vuosia ja osassa kuntia hyvinvointikertomus on tehty vasta, kun 

kuntia  on  velvoitettu  tekemään  hyvinvointikertomus.  Hyvinvointikertomukseen  on 

laadittu tärkeimmät asiakokonaisuudet. 

 

Hyvinvointikertomuksen taustalla on usein kuntakyselyn tulokset tai sairaanhoitopiiriltä 

saadut tutkimustulokset. Osassa kuntia on selkeät eri-ikäryhmiä koskevat tavoitteet. Osa 

kunnista  on  myös  huomioinut  erityisryhmiä  koskevat  tavoitteet,  kuten  esimerkiksi 

diabetes,  tupakoitsijat.  Hyvinvointikertomuksessa  on  kuvattu  laajasti  kuntalaisten 

terveyttä ja hyvinvointia. 

 

Hyvinvointikertomus  koetaan hyväksi  hyvinvointijohtamisen  työkaluksi.  Osa 

kunnanjohtajista kokee, että he ovat liian laajasti kuvanneet tavoitteita. Heidän mukaan 

tavoitteiden pitäisi olla tarkempia ja tarvitaan teemoitusta. Hyvinvointikertomus on ollut 

joillekin  kunnille  uusi  työkalu  ja  hyvinvointikertomukseen  on  pyritty  kokoamaan 

materiaalia ”kaikille kaikkea” –periaatteella. Kunnanjohtajat kertovat, että ensimmäinen 

hyvinvointikertomuksen  laadintakierros  oli  heille  opettava  kokemus  ja  seuraavaan 

hyvinvointikertomukseen tehdään enemmän konkreettisia ja realistisia tavoitteita. 



 

  

27 

 

4.2 Hyvinvointijohtamisen kehittäminen 

 
Osa  kunnanjohtajista  kokee  hyvinvointijohtamisen  hieman  uudeksi  asiaksi,  vaikka 

kertovat hyvinvoinnin edistämisen olleen kunnan tehtäviä jo pitkään. Kuitenkin heidän 

mielestään  hyvinvointiasiat  ovat  olleet  liikaa  sosiaali- ja  terveyspalveluiden  vastuulla. 

Osa  kunnanjohtajista  on  sitä  mieltä,  että  osa  kunnista  alkaa  heräillä  hyvinvoinnin  ja 

terveyden edistämistyöhön, sillä kunnan hyvinvointityötä on korostettu viime aikoina. 

 

Osa kunnanjohtajista kertoo, että sopivat mallit on luotu jo hyvinvoinnin kehittämiseen 

eikä kunnan hyvinvointijohtaminen tule muuttumaan. Osa kunnanjohtajista on taas sitä 

mieltä,  että  hyvinvointijohtamiseen  tulee  muutoksia  ja  sitä  kehitetään  muun  muassa 

hallinnon  uudelleen  organisoitumisella,  hyvinvointiasioiden  nostamisella  strategian 

keskiöön  ja  selkeillä  hyvinvointitavoitteilla,  korostamalla  yksilön  vastuuta  omasta 

hyvinvoinnistaan  sekä  lisäksi  yhteistyöllä  eri  toimijoiden  kanssa,  kuten  tulevan 

maakunnan kanssa. 

 

4.2.1 Hallinnon uudelleen organisoituminen 

 

Monet kunnat ovat tehneet organisaatiomuutoksia huomioiden sosiaali- ja terveyspalvelu 

uudistuksen.  Suurimmat  organisaatiomuutokset  ovat  sellaisia,  että  lautakunnat  on 

muutettu  ns.  Elämänkaarimalliksi,  kuten  edellä  jo  mainittiin.  Uudella  mallilla  on 

kiinnitetty huomiota juuri kuntalaisten hyvinvointiin. Osa kunnanjohtajista kertoo, että 

kunnissa ollaan harkittu hallinnon uudelleen organisoitumista, mutta varsinainen malli ei 

ole vielä hahmottunut. 

 

”  Me  ollaan  jo  strategisella  tasolla  kiinnitetty  huomiota  ja  uusi 

organisaatiomuutos iskee tähän hyvinvointijohtamisen kysymykseen.” H7. 

 

Kunnanjohtajat ovat huolissaan siitä, että sosiaali- ja terveyspalvelu uudistuksen myötä 

kunnan  sosiaali- ja  terveyspalveluiden  edustus  lähtee  kunnasta.  Edelleen  kunnissa 

tarvitaan  sosiaali- ja  terveyspalveluosaamista  varsinkin  hyvinvointiasioiden 

suunnittelutyössä. Sosiaali- ja terveydenhoitoalan ammattilaisilla on substanssiosaamista 

hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöstä. 
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Kunnanjohtajien mukaan saattaa olla, että kunnan virkamiestyypissä tapahtuu muutoksia 

tulevaisuudessa,  sillä  erilaisen  taustan  omaavia  henkilöitä  valitaan  kunnan 

virkamiesjohtoon.  Tulevaisuudessa  kunnanjohtajistoon  tullaan  valitsemaan  enemmän 

kaupallista alaa omaavia henkilöitä kuin hallinnollista taustaa omaavia. 

 
 
4.2.2 Hyvinvointiasiat strategian keskiöön ja selkeät tavoitteet 

 
Kunnanjohtajien  mukaan  hyvinvointiasiat  on  otettava  strategisen  strategian  keskiöön. 

Kunnanjohtajien mukaan hyvinvointia johdetaan liikaa vain muun työn ohessa, jos aikaa 

jää.  Yleisesti  ottaen  hyvinvointijohtaminen  koetaan  tärkeänä  asiana.  Hyvinvointi  on 

strategisella tasolla tärkeä asia ja sen on oltava strategian keskiössä, joten kunnanjohtajien 

mukaan hyvinvointijohtaminen on oikeanlainen termi.  

 

Kunnanjohtajien  mukaan  hyvinvoinnin  ja  terveyden  edistäminen  pitäisi  ottaa 

strategiseksi  painopisteeksi.  Hyvinvointikertomus  ja  kuntastrategian  tulisi  integroitua 

yhteen  ja  tukea  toisiaan. Joissakin  kunnissa  hyvinvointiasiat  ovat  olleet  jo  kauan 

strategian keskiössä. Kunnissa on tehty organisaatio muutoksia poistamalla lautakunnat 

korvaten ne elämänkaarimallin mukaisilla toimijoilla. Käyttöönotettu elämänkaarimalli 

on tuonut mukanaan positiivisia tuloksia kuntalaisten hyvinvoinnilla ja tätä kautta kaikki 

ikäryhmät  tavoitetaan.  Erään  kunnan  visiona  on  onnellisten  ihmisten  kunta. Usea 

kunnanjohtaja toteaa kunnan hyvinvoinnin strategisina tavoitteina olevan yksinäisyyden 

torjunnan, ihmisten liikkumiseen kannustamisen ja kunnan yhteisöllisyyden kehittämisen 

tällä hetkellä. 

 

”Kunnan visiona on, että kunta edellyttää onnelliseen elämään ja tämä on 

onnellisten  ihmisten  kunta.  Meillä  on  tehty  tutkimus  tästä  asiasta  ja  hyvin 

suuri osa on onnellisia ja viettävät hyvää elämää ja se on osittain varmasti 

seurausta  näistä  asioista ja  muutoksista,  joita  olemme  tehneet 

hyvinvointijohtamisen tasolla.” H5. 

 

Osa  kunnanjohtajista  on  epävarma  hyvinvointijohtamisen  olemassa  olosta,  että  onko 

tällainen  erillinen  osa  olemassa.  Heidän  mukaansa  on  vain  hyvää  johtamista,  jonka 
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tuloksena on hyvinvointia. Kaikissa kunnissa hyvinvointiasiat eivät ole vielä strategiassa 

huomioitu, mutta ne tullaan enemmän huomioimaan tulevaisuudessa. 

 

Kunnanjohtajat korostavat sitä, että kunnan kaikkien kunnan toimijoiden, sekä johtajiston 

että kuntalaisten  tulisi  sitoutua  hyvinvointistrategiaan.  Haasteena  on  kunnanjohtajien 

mukaan se, että hienoja strategioita luodaan, mutta seurataanko strategian toteutumista 

tarpeeksi hyvin. Kunnanjohtajat pitävät tärkeänä myös toimijoiden asennetta ja yhteisten 

tavoitteiden  saavuttamista. Virkamiesten  asenne  ja  ajattelutapa  työhön  pitäisi  olla 

kunnossa. 

 

Kunnanjohtajien  mukaan  kunnan  tulisi  asettaa  selkeitä  hyvinvointitavoitteita.  Heidän 

mukaansa kunnan tulee luoda selkeät ennaltaehkäisevään työhön kehitetyt mallit, joiden 

avulla hyvinvointitavoitteet  saavutetaan. Kunnanjohtajien  mukaan  ennaltaehkäisevän 

työn  mallit  tulee  olla  myös  joustavia  ja  helposti  muokattavissa  erilaisille  ikäryhmille. 

Tulevaisuuden hyvinvointijohtamisen tulee olla strategista ja ennakoivaa. 

 
4.2.3 Yksilön vastuun korostuminen ja kuntalaisten osallistaminen 

 
Useat kunnanjohtajat korostavat yksilön vastuuta. Kunnanjohtajat kokeva haasteelliseksi 

sen, kuinka paljon hyvinvointia voidaan johtaa yksilön ulkopuolelta. Yksilön tulisi ottaa 

vastuu  omasta  hyvinvoinnistaan  ja  tätä  tulisi  korostaa.  Lisäksi  perheiden  vastuuta 

korostetaan.  Kunnanjohtajat  kertovat,  että  kunnan  tulee  kuitenkin  huolehtia  niiden 

kuntalaisten hyvinvoinnista, jotka eivät kykene huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan. 

 

Kunnanjohtajien  mukaan  kunnan  tulisi  antaa  harrastusmahdollisuuksia  kuntalaisille. 

Kunnanjohtajat  kokevat,  että  heidän  tulee  olla  aktivoijana  ja  tukijana  kuntalaisille. 

Haastavaa on tavoittaa ne henkilöt, joilla ei ole harrastuksia ja innostaa heitä mukaan. 

Osa kunnanjohtajista kertoo, että yksi hyvinvoinnin haasteista on tavoittaa ne kuntalaiset, 

jotka eivät ole missään mukana. 

 

”Kuntalaisten  osallisuus  on  sinänsä  hyvin  tärkeä  asia  kunnan 

hyvinvointityössä ja sen suunnittelussa.” H6. 
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”Kuntastrategiaa tehdessä otettiin huomioon kuntakyselyn tulokset. Kaikki 

vastaukset käytiin läpi ja katsottiin missä on eniten huomioitavaa ja tämä 

otettiin pohjaksi ja kirjataan strategiaan. Että kuntalaiset halusi näin.” H9. 

 

Kunnanjohtajat  kertovat,  että  kuntalaisia  pyritään  osallistaa  kunnan  toimintaan  ja 

toiminnan  suunnitteluun.  Kuntalaisia  osallistetaan  kunnan  toimintaan  kuntakyselyillä, 

sosiaalisen  median,  koulujen,  päiväkotien,  tiedotustilaisuuksien  kautta.  Kuntalaisten 

toiveet pyritään ottaa huomioon strategisella tasolla. Osa kunnanjohtajista on sitä mieltä, 

että osallistaminen on haastavaa ja siinä on kehitettävää. Vain tietty osa kuntalaisista on 

aktiivisia ja samat henkilöt ovat monessa mukana. Kunnanjohtajat kokevat kuntalaisten 

osallistamisen  hyvinvointijohtamiseen  tärkeäksi.  Kuntajohtajien  mukaan  kuntalaiset 

sitoutuvat paremmin kunnan strategiaan, mikäli heitä kuullaan asiassa. 

 

4.2.4 Maakunnan ja kunnan tuleva yhteistyö 

 
Kuntajohtajien  haastatteluista  nousi  esiin  ongelma,  että  mitä  kunta  voi  hyvinvoinnin 

nimissä  tehdä  ja  mitä  tuleva maakunta  tekee.  Nämä  hyvinvointiin  liittyvät  asiat  tulisi 

selkeästi määritellä, mitkä ovat kunnan tehtäviä ja mitkä kuuluvat tulevalle maakunnalle. 

Kunnanjohtajia huolestuttaa se, että mitä tapahtuu sellaisessa tilanteessa, jos maakunnalta 

loppuu  resurssit  sosiaali- ja  terveyspalveluiden  järjestämiseen.  Siirtyykö  maakunnilta 

kunnille tehtäviä tällöin. Kunnanjohtajien mukaan maakunnan ja kunnan välille tulisi olla 

selkeä työnjako ja niissä tulisi pysyä. 

 

”Tuleeko  tässä  riita  hyvinvoinnin  resursseista,  kun  maakunnalta  kuitenkin 

loppuvat  rahat  kesken,  kun  ne  aina  sosiaali- ja  terveystoimelta  loppuvat 

kesken, niitä ei ole tässä yhteiskunnassa ole niin paljon kuin tarvittaisi, niin 

siirretäänkö maakunnalta kunnalle toimenpiteitä hyvinvoinnin nimissä?” H3. 

 

Tuleva  maakunta  ja  kunta  eivät  saa  erkaantua  toisistaan.  Aiemmin  on  puhuttu  niin 

sanotusta  rajapinnasta.  Rajapintaa  kunnan  ja  maakunnan  välille  ei  saa  tulla  vaan  tätä 

aluetta tulisi kutsua yhdyspinnaksi. Jos asiakas kokee rajapinnan maakunnan ja kunnan 

välillä, voidaan  pohtia,  onko  uudistus  onnistunut.  Maakunnan  ja  kunnan  välinen 

vuorovaikutus  tulisi  olla  monipuolista  ja  ajan  tasalla  olevaa.  Esimerkiksi  jos  tietyssä 

kunnassa  tapahtuu  muutoksia  kuntalaisten  terveydessä,  niin  maakunnan  tulisi  tiedottaa 
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kuntaa  tästä,  jotta  kunta  voisi  reagoida  tilanteeseen  mahdollisimman  nopeasti. 

Kunnanjohtajat  toivovat,  että  yhteistyö  maakunnan  kanssa  olisi  saumatonta. 

Kunnanjohtajat  ovat  kuitenkin  huolissaan  siitä,  että  miten  paljon  lainsäädäntö  joustaa 

yhteistyön suhteen esimerkiksi salassapitosäännösten osilta. 

 

”Lakiluonnoksen  mukaan  pitäisi  olla  yhteistyötä,  mutta maakunnassa on 

tiedot esimerkiksi sairaista. Me ei saada tietoa samalla tavalla kuin ennen 

ollaan  saatu  omasta terveyskeskuksesta tietoa  esimerkiksi  diabeteksesta  ja 

sen perusteella ollaan muodostettu näitä erityisryhmiä tarpeen mukaan.” H7. 

 

Osa  kunnanjohtajista  on  sitä  mieltä,  että  yhdyspinnassa  tulisi  olla  viestinviejä,  joka 

huolehtii vuorovaikutuksesta. Osa kunnanjohtajista on taas sitä mieltä, että byrokratiaa 

on riittävästi ja yhteistyö täytyy olla monipuolista. Kunnanjohtajien mukaan kunnan tulisi 

olla itse aktiivinen ja hakeutua maakunnan läheisyyteen eikä vain odottaa, että maakunta 

informoi kuntaa.   

 
4.3 Hyvinvointikunta 

 
Kunnanjohtajat  näkevät  kunnan  roolin  hyvinvointikuntana.  Kunnan  tavoitteena  on 

kuntalaisten  hyvä  hyvinvointi  ja  terveys. Kunnanjohtajien  mukaan  kunnan  kaikissa 

toiminnoissa  tulee  ottaa  huomioon  hyvinvointi.  Vaikka  sosiaali- ja  terveyspalveluiden 

järjestämisvastuu siirtyy sosiaali- ja terveyspalvelu uudistuksessa maakunnille, kunnilla 

jää  vastuu  muiden  palvelujen  järjestämisestä.  Kunnanjohtajien  mukaan  kunnan  tulisi 

kiinnittää  muiden  palvelujen  lisäksi  huomiota  enemmän  ennaltaehkäisevään  työhön  ja 

alueen elinvoimaisuuden kehittämiseen. 

 
”Kunnilla voi olla hyvin monta roolia tulevaisuudessa ja puhutaan neljästä 

eri roolista. Siellä vahvasti on noussut esiin tämä hyvinvointikunnan rooli.” 

H7. 

 

Osa  kunnanjohtajista  kertoo,  että  kunta  on  ottanut  tavoitteekseen  hyvinvointikunnan 

roolin. Kunta tulee uuden tilanteen eteen, sillä sosiaali- ja terveyspalvelut ovat vieneet 

suuren osan etenkin kunnanjohtajien ajasta. Kuntajohtajien mielestä kunnan tulee edellä 

mainitun  hyvinvointikäsitteen  määrittelyn  lisäksi  pohtia  sitä  mikä  on  pahoinvoinnin  ja 

hyvinvoinnin  ero. Hyvinvointiasiat  tulisi  tunnistaa  jokaisen  kunnan  näkökulmasta. 
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Erilaisilla kunnilla on erilaiset tarpeet sekä mahdollisuudet hyvinvoinnin kehittämiseen. 

Kunnanjohtajien  mukaan  väestön  eriarvoisuus  saattaa  näkyä  kuntien  erilaisina 

mahdollisuuksina  hyvinvoinnin  kehittämiseen. Terveyden edistämistoimintaa  tulisi 

kunnanjohtajien  mielestä  ottaa  enemmän  huomioon  niin  strategisella  kuin  operoivalla 

tasolla tulevaisuudessa. 

 
4.3.1 Kuntien ennakoiva hyvinvointityö ja elinvoimaisuuden kehittäminen 

 
Kunnanjohtajien mukaan kunnan tulisi kiinnittää ennakoivaan hyvinvointityöhön. Osassa 

kuntia  ennakoivaa  hyvinvointityötä  on  tehty  pitkään.  Ennakoiva  hyvinvointityö  luo 

kustannussäästöjä yhteiskunnalle. Kunnanjohtajien mukaan ennakoivan hyvinvointityön 

tulokset näkyvät sairastavuuden laskuna. Nämä tulokset menevät jatkossa maakuntaan. 

Kunnanjohtajien  mukaan  tietoon  perustuva  johtaminen  korostuu  myös 

hyvinvointijohtamisessa ja itse hyvinvointityössä. 

 

Kunnanjohtajat  ovat  huolissaan  siitä,  miten  kommunikointi  maakunnan  kanssa  sujuu. 

Arvokkaat  tiedot  kuntalaisten  sairastavuudesta  sijaitsevat  maakunnassa  uudistuksen 

jälkeen.  Kunnanjohtajat  toivovat  nopeaa  tiedonkulkua  maakunnasta  kuntaan,  mikäli 

tietyn kunnan sairastavuus tai terveys muutoksia tulee. Näin kunta voi tehdä ja kohdistaa 

ennakoivaa  hyvinvointityötä.  Kunnissa,  joissa  on  tehty  hyvinvoinnin  ja  terveyden 

edistämistyötä  pitkään,  korostetaan  nopeaa  reagointia  kuntalaisten  oireiluun. Osa 

kunnanjohtajista  on  sitä  mieltä,  että  terveystoimen  erkaantuminen  kunnan 

hyvinvointityöstä on  väärin.  Sosiaali– ja  terveyspalvelu-uudistuksessa  terveyspalvelut 

siirtyvät  maakunnille  ja  kunnille  jää  kuntalaisten  hyvinvoinnista  huolehtiminen. Osa 

Kunnanjohtajista on sitä mieltä, että näiden kahden tulisi kulkea rinnatusten täydentäen 

toisiaan. 

 

Kunnan  tulee  huomioida  hyvinvointityössään  eri-ikäryhmät  ja  erityisryhmät.  Tällä 

hetkellä  kunnissa  ollaan  tehty  hyvinvointityötä  esimerkiksi  diabetesta  sairastaville. 

Hyvinvointityössä  kunnan  tulisi  ottaa  huomioon  väestön  sosioekonominen tilanne. 

Kunnan tulisi huomioida tavat, joilla tavoittaa kuntalaiset. Kunnanjohtajat kertovat, että 

koulujen  kautta  tavoitetaan  helposti  perheet.  Kunnanjohtajien  mukaan haasteita  tuovat 

syrjäytymässä olevien tavoittaminen. 
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”Uusi hyvinvoinnin strategia olisi, että löydetään ne henkilöt, jotka eivät ole 

mukana  missään  hyvinvointia  edistävässä  toiminnassa  ja  saadaan  heidät 

mukaan toimintaa” H3. 

 

Kunnanjohtajat  nostavat  esiin  digitalisaation  kehityksen. Useassa kunnassa  on  otettu 

huomioon  kaavoituksessa digitalisaation  lisääntyminen.  Internet  mahdollisuus  on 

korostunut myös vapaa-ajan asuntoihin. Digitalisaation myötä myös terveyspalvelut ovat 

paremmin  saatavilla  verkossa  ja  se  vaatii  hyvän  internet  yhteyden.  Esimerkiksi 

kuntoutuksen suhteen on hyvää palautetta digitalisaatioista. 

 
Laissa  säädetään  kunnan  elinvoimaisuuden  ja  hyvinvoinnin  kehittämisestä. 

Kunnanjohtajien  mukaan kunnan  rooli  elinvoimaisuuden  kehittäjänä  tulee  näkymään. 

Kunnan  näkyvää  profiilia  tulisi  saada  nostettua,  sillä  se  vaikuttaa  alueen 

houkuttelevuuteen. Taustalla on kuitenkin merkittävä rooli hyvinvointityöllä, joka näkyy 

kuntalaisten hyvinvointina. 

 
4.3.2 Edunvalvojan rooli 

 
Kunnanjohtajien  mukaan  sosiaali- ja  terveyspalveluiden  siirtyessä  maakuntaan,  saattaa 

palvelut siirtyä osittain kauemmaksi. Mikäli palvelut siirtyvät kauemmaksi, niin se saattaa 

vaikuttaa  myös  kunnan  houkuttelevuuteen  ja  sitä  kautta  kunnan  elinvoimaisuuteen. 

Haastetta on etenkin maakunnan reuna-alueilla sijaitsevilla kunnilla, joista suurempaan 

kaupunkiin on yli sata kilometriä. Osa kunnista on tehnyt pitkiä ulkoistamissopimuksia 

sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä yrityksen kanssa. Kunnanjohtajat kertovat, 

että pitkillä sopimuksilla pyritään turvaamaan, että sosiaali- ja terveyspalvelut säilyvät 

lähellä kuntalaisia myös sosiaali- ja terveyspalvelu uudistuksen jälkeen. 

 

”Meillä  on  jonkinlainen  edunvalvonnallinen  tehtävä,  sillä  meidän  pitää 

katsoa, että kuntalaiset saavat ne palvelut järkevästi sieltä ja soveltuvasti ja 

palvelut ovat täällä lähellä.” H10. 

 

Osa  kunnanjohtajista  epäilee, että  kunnasta  tulee  myös  kuntalaisten  opastaja 

terveyspalveluihin. Tällä hetkellä kuntalaiset ovat kääntyneet kunnan puoleen herkästi, 

jos ongelmia tulee liittyen sosiaali- ja terveyspalveluihin. Kunnanjohtajat ovat huolissaan 

siitä,  että  kehen  kuntalainen ottaa  yhteyttä,  kun  ongelmia  tulee  jatkossa.  Osa 
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kunnanjohtajista  on  sitä  mieltä,  että  kunta  voi  toimia  palveluihin  ohjaajana.  Kuitenkin 

kunnan  resurssit  tulevat  tässä  vastaan,  ettei  kunta  hirveän  laajasti  pysty  toimimaan 

tällaisessa  tilanteessa.  Osa  kunnanjohtajista  kieltää  kunnan  roolin  ohjaajana,  sillä  se 

kuuluu nimenomaan maakunnalle.  

 

”Me voidaan kuntalaiselle kertoa maakunnan palveluista, että mistä mitäkin 

sote-palvelua saadaan ja voidaan olla linkkinä siinä sitten ja tarkkailemassa 

ja ohjailemassa.” H2. 

 

”Meillä  on  jonkinlainen  edunvalvonnallinen  tehtävä,  sillä  meidän  pitää 

katsoa, että kuntalaiset saavat ne palvelut järkevästi sieltä ja soveltuvasti ja 

palvelut ovat täällä lähellä.” H5. 

 

Kunnanjohtajien  mukaan  edunvalvonnallinen  rooli  kuitenkin  korostuu. Kunnan 

johtajiston tulee huolehtia kuntalaisten edusta valvomalla, että perusterveydenhuolto ja –

sosiaalipalvelut  säilyvät  kunnan  alueella.  Kunnanjohtajia  huolestuttaa  pienten  kuntien 

rooli.  Etenkin  reuna-alueilla  ei  ole  paljoa  valinnan  mahdollisuuksia  kuntalaisille,  sillä 

usein  saattaa  kunnassa  olla  vain  yksi  terveyskeskus  eikä  yksityisiä  toimijoita  ole 

kunnassa. Lisäksi kunnat ovat erilaisia sairastavuudeltaan esimerkiksi kansansairauksien 

osilta. Kunnanjohtajien  mukaan  kuntien  virkamiesten  tulee olla  aktiivisia,  jotta  myös 

pienten kuntien ääni saadaan kuuluviin. 

 

4.3.3 Muiden palveluiden järjestäjä 

 

Kunnan  rooli  muuttuu  sosiaali- ja  terveyspalveluiden  siirryttyä  maakunnalle. 

Kunnanjohtajien  mukaan  muiden  palveluiden  järjestäminen  tulee  enemmän  keskiöön, 

sillä  sosiaali- ja  terveyspalveluiden  suunnittelutyö  on  vienyt  johtajiston  aikaa  muulta 

työltä. Osa kunnanjohtajista on sitä mieltä, että muiden palvelujen laatu saattaa kohota, 

kun suunnittelutyötä on mahdollista tehdä enemmän. Osa kunnanjohtajista on sitä mieltä, 

että muiden palvelujen laatu saattaa kärsiä, sillä resurssien siirto kunnalta maakunnalle, 

saattaa näky 

 

Kunnanjohtajien  mukaan  hyvinvoinnista  huolehtimista  on varhaiskasvatuksesta, 

peruskoulutuksesta,  harrastusmahdollisuuksista,  kuten  liikunta –ja  kulttuuripaikoista 
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huolehtimista.  Myös  teknisen  toimen  osuutta  hyvinvoinnin  huolehtimisen  kannalta 

korostettiin.  Tekninen  toimi  osallistuu  kaavoituksella  hyvinvoinnista  huolehtimisesta. 

Kaavoitus  merkitsee  hyvinvoinnin  osalta  esimerkiksi  pyöräteiden  ja asutuskeskusten 

suunnittelua. Kunnanjohtajien  mukaan  kaikilla  kunnan  uudistuksilla  ja  rakentamisella 

pyritään huomioimaan kaikki kuntalaiset. Esimerkiksi uusilla tilahankkeilla ei pelkästään 

ajatella yhtä ikäryhmää, vaan suunnitellaan tarkasti, miten hankinta saadaan palvelemaan 

kuntalaisia kauttaaltaan. 

 

Osa kunnanjohtajista on sitä mieltä, että vapaa-aikatoimen rooli tulee kasvamaan sosiaali- 

ja  terveyspalvelu-uudistuksessa. Kunnanjohtajien  mukaan  vapaa-aikatoimeen  pitäisi 

hankkia lisää henkilöstöä palvelemaan kuntalaisia. Kunnanjohtajat suunnittelevat vapaa-

aikatoimelle isompaa vastuuta hyvinvointiasioihin liittyen. 
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5 POHDINTA 

 
Tässä  luvussa  pohditaan  tutkimuksen  tuloksia  liittyen  aikaisimpiin  tutkimuksiin. 

Tutkimuksia  löytyy  vähän  Suomen kuntien  hyvinvointijohtamiseen  liittyen.  Kuitenkin 

aikaisempia  tutkimuksia  löytyy  jonkun  verran.  Enemmän  löytyy  THL:n  julkaisemia 

selvityksiä.  Näihin  tutkimuksiin  vedoten  tarkastellaan  tämän  tutkimuksen  tuloksia. 

Tutkimus  on  kuitenkin  tulevaisuutta  tarkasteleva,  mutta  tutkimustuloksia  voidaan 

tarkastella vertaillen viime vuosina tehtyihin tutkimuksiin.  

 
5.1 Tulosten tarkastelu  

 
Pro Gradu –tutkielman tuloksien mukaan hyvinvointijohtaminen jakaa kunnanjohtajien 

mielipiteitä.  Osa  kunnanjohtajista  tiedostaa  hyvinvointijohtamisen  olemassa  olon 

erillisenä osana, mutta osa kunnanjohtajista on sitä mieltä, että hyvinvointijohtamista ei 

ole  olemassa.  Heidän  mukaansa  on  olemassa  hyvää  johtamista,  jonka  seurauksena  on 

hyvinvointia. Kaikista vahvemmin haastatteluista nousi esiin kuntien resurssien riittävyys 

jatkossa hyvinvoinnin edistämiseen. 

 

Uusitalo  (2003)  mukaan  kunnilla  on  ollut  taloudellisesti  haastavaa  aikaa 

hyvinvointityölle.  Kunnan  johdon  ajasta  suurin  osa on  kulunut  sosiaali- ja 

terveyspalveluiden  järjestämiseen.  Tämä  korostui  myös  tutkimushaastatteluissa.  Osa 

kunnanjohtajista oli huolissaan siitä, miten jatkossa resurssit riittävät hyvinvointityölle, 

kun siihen on vähän kunnan johdon jo nyt. Jos resurssit siirtyvät maakunnalle sosiaali- ja 

terveyspalvelu  uudistuksessa,  tämä  saattaa  näkyä  myös  kunnan  henkilöstön  pulana. 

Hyvinvointityöhön toivotaan enemmän henkilökuntaa ja hyvät resurssit mahdollistavat 

henkilöstön. Osa kunnanjohtajista on sitä mieltä, että kunnan hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämistoiminta  täyttää vain  lakisääteiset  velvoitteet  eikä  kunta  kykene  niukkojen 

resurssiensa vuoksi parempaan toimintaan. 

 

Hallituksen  esityksen  (2017)  mukaan  sosiaali- ja  terveyspalvelu-uudistus  luo  talouden 

tasapainoa  kunnille.  Tämä  käy  myös  ilmi  kunnanjohtajien  haastatteluista. 

Kunnanjohtajien mukaan sosiaali- ja terveyspalveluiden vuoksi kuntatalous on ollut ns. 

ylä - ja  alamäkeä.  Varsinkin  pienillä  kunnilla  on  ollut  haasteita  erikoissairaanhoidon 

yllättävien  menojen  suhteen.  Osa  kunnanjohtajista  on  sitä  mieltä,  että  kuntien  talous 
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tasapainottuu  eikä  yllättäviä  menoja  tule  enää  samalla  tavalla  kuin  ennen  sosiaali- ja 

terveyspalvelu-uudistusta.  

 

Hallituksen  esityksen  (2017)  mukaan,  kuntien  tulisi  keventää  verotustaan,  jotta 

kansalaisten kokonaisverotusaste ei noususi liikaa. Tämän tutkimuksen saatujen tietojen 

mukaan,  kunnanjohtajat  ovat  sitä  mieltä,  että  kunnan  pitäisi  nostaa  verotustaan,  jotta 

varmistettaisiin  kuntalaisten  hyvinvoinnin  edistämisen  kehittäminen.  Osa 

kunnanjohtajista ovat taas sitä mieltä, että maakunnan tulisi itse kerätä varansa ja valtion 

pitäisi tukea kuntia enemmän jatkossa. Osa kunnanjohtajista on sitä mieltä, että kuntien 

hyvinvointityöhön tulisi olla resursseja, sillä kuntalaiset ovat kunnan asukkaita ja kunta 

pääsisi tukemaan paremmin kuntalaisten jokapäiväistä elämää. 

 
THL:n  (2017)  selvityksen  mukaan  osa  kunnista  tekee  tavoitteellista  terveyden  ja 

hyvinvoinnin  edistämistyötä. Hyvinvointitekijät  tulisi  ottaa  huomioon  etenkin 

strategiatyössä. Osa  kunnista  on  vasta  heräämässä  hyvinvoinnin  ja 

terveydenedistämistyöhön.  Tämä  korostui  myös  kunnanjohtajien  haastatteluissa. Osa 

kunnanjohtajista  mielsi  hyvinvoinnin  edistämisen  vahvasti  kuuluvan  sosiaali- ja 

terveyspalveluihin. Osa kunnanjohtajista kertoi, että kunnassa on tehty jo kauan vahvaa 

hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä. Tämä hyvinvointityö on ollut tavoitteellista ja 

se on otettu kunnallisen strategian keskiöön. 

 

Sipilän  ym.  (2014)  mukaan  kunnilla  on  kehitettävää  hyvinvointijohtamisessa. 

Hyvinvointikertomus  on  melko  uusi  hyvinvointijohtamisen  työkalu. 

Hyvinvointikertomus, joka oli valtuuston hyväksymä, puuttui joka viidenneltä kunnalta 

vuonna 2014. Kunnanjohtajien haastatteluista nousi esiin myös hyvinvointikertomuksen 

uusi  käyttö.  Osa  kunnanjohtajista  koki,  että  he  ovat  tehneet  liian  laajan 

hyvinvointikertomuksen.  Kunnanjohtajat  haluaisivat  konkreettisempia  tavoitteita 

hyvinvointikertomukseen.  Osa  kunnanjohtajista  on  sitä  mieltä,  että 

hyvinvointikertomukset kannattaisi tehdä teemoittain, josta jokaiselle ikäryhmälle löytyy 

tietty tavoite. 

 

Veenhovenin  (2009) mukaan hyvinvointijohtamisen tulisi perustua mitattuun tietoon. Jos 

hyvinvointia  ei  mitata,  niin  ei  saada  kokonaiskäsitystä  hyvinvoinnista  eikä  sitä  voisi 

kehittää  suotuisaan  suuntaan. Hyvinvointia  voidaan  mitata  erilaisilla  indikaattoreilla. 
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Niiden  tulisi  olla  selkeitä  ja  helposti  ymmärrettäviä.  Kunnanjohtajat  kokevat 

hyvinvoinnin  mittauksen  tärkeäksi.  Kuitenkin  suurin  osa  kunnanjohtajista  toteaa,  ettei 

mittareita  käytetä  tarpeeksi  paljon,  vaan  hyvinvoinnin  mittaus  on  vasta  alkutekijöissä. 

Kunnanjohtajat kertovat, että he käyttävät sairaanhoitopiiriltä saatuja tietoja hyvinvoinnin 

edistämistyössä. Kunnan hyvinvointityöhön toivotaan selkeitä ja numeerisia mittareita. 

 

Järvensivun  ym.  (2010)  mukaan  kunnan  rooli  osana  verkostoa  korostuu.  Kunnilla  on 

omat haasteensa verkostojen luonnissa. Esimerkiksi kuntien hierarkkinen rakenne saattaa 

hidastaa  verkostoitumista. Bots  ym.  (2017)  mukaan  kuntien  verkostoituminen  on  ollut 

pienimuotoista. Verkostoitumisen  rooli  korostuu  myös  kunnanjohtajien  haastatteluista. 

Kunnanjohtajat ovat sitä mieltä, että kunnan tulisi verkostoitua enemmän. Kunnan tulisi 

löytää  hyvät  verkostoyhteistyökumppanit,  jotka  ovat  luotettavia  ja  sitoutuneita 

verkostoon. Verkostoitumisesta on kunnanjohtajien mukaan jo tapahtunut jonkin verran, 

mutta tässä on parannettavaa. Kunnanjohtajat kertovat, että verkostoitumisessa on omat 

haasteensa  juuri  hierarkian  takia.  Kunnanjohtajien  mukaan  verkostoja  voidaan  luoda 

monien  yhteistyökumppaneiden  kanssa.  Verkostotyössä  saattaa  olla  myös  haasteita, 

esimerkiksi  lainsäädännön  suhteen,  kuten  esimerkiksi  sosiaali –ja  terveysalan  kanssa. 

Kunnanjohtajien  mukaan  verkostoitumista  tarvitaan  myös  hyvinvoinnin  edistämisen 

kehittämisen vuoksi.  

 

Kunnanjohtajat  korostavat  verkostoitumisen  lisäksi  myös  toisilta  oppimista. 

Kunnanjohtajien mukaan kuntien tulisi jakaa enemmän tietoa toisilleen ja kehittää oman 

kunnan toimintaa peilaten sitä muihin kuntiin. Osa kunnanjohtajista on sitä mieltä, että 

tätä tapahtuu jo nyt, mutta tämä on myös yksi kehitystehtävä tulevaisuudessa. Kuntien 

pitäisi tehdä enemmän yhteistyötä ja oppia toisiltaan. Kunnanjohtajien mukaan toisilta 

oppiminen kehittää kunnan johtamista ja luo säästöjä. 

 

THL:n  tutkimuksen  (2015)  mukaan  kunnan  hyvinvointijohtaminen  on  kehittynyt 

positiiviseen  suuntaan.  Poikkihallintotieteellinen  hyvinvointiasioista  huolehtiminen  on 

lisääntynyt. Osa kunnista on merkinnyt vastuutahot hyvinvointijohtamiseen. Kuitenkin 

suurin  osa  vastuutahoista  on  sosiaali- ja  terveysalalta.  Nämä  asiat  tulevat  myös  tässä 

tutkimuksessa  esiin. Kuntien  hyvinvointijohtaminen oli  poikkihallintotieteellistä  ja 

osassa  kuntia  oltiin  merkattu  vastuutaho  hyvinvointijohtamiseen  ja  hyvinvoinnin 

edistämiseen.  Usein  vastuutaho  oli  kuitenkin  sosiaali- ja  terveysalalta.  Kunnanjohtajat 
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olivat  sitä  mieltä,  että  kunnan  hallinto  tulee  uudelleen  järjestymään  sosiaali – ja 

terveyspalvelu-uudistuksen  myötä.  Osa  kunnista  oli  jo  ennakoinut  ja  tehnyt  tarvittavia 

muutoksia  uudistusta  silmällä  pitäen. Osa  kunnanjohtajista  oli  sitä  mieltä,  että 

hyvinvointijohtamista ei ole vielä omaksuttu täysin. Kunnanjohtajien mukaan, jokaisen 

kunnan  toimijan  niin  strategisella  kuin  operoivalla  tasolla  tulisi  pohtia  sitä,  että  mitä 

hyvinvointijohtaminen  on  jokaisen  työssä.  Kunnanjohtajien  mukaan  kunnan  tulisi 

yhdessä  pohtia,  mitä  hyvinvointi  on  tässä  kunnassa  ja  millä  toimenpiteillä  edistämme 

hyvinvointia.  

 

Veenhoven (2009) korostaa yksilön vastuuta oman hyvinvoinnin huolehtimisen suhteen. 

Kunta  voi  luoda  valmiudet  hyvinvoinnista  huolehtimiseen,  mutta  yksilön  vastuulle  jää 

näiden palveluiden käyttö. Tämä asia tulee myös esiin kunnanjohtajien haastatteluissa. 

Kuntajohtajien  mukaan  kunnan  tehtävä  on  antaa  mahdollisuuksia  kuntalaisille.  Nämä 

hyvinvointiin  liittyvät  tekijät  voivat  olla  esimerkiksi  harrastusmahdollisuuksia  niin 

liikunnan  kuin  kulttuurin  saralta.  Kunnan  tehtävänä  on  luoda  kuntalaisille  viihtyisä, 

turvallinen ja terveellinen asuinympäristö. Kunnanjohtajat kuitenkin korostavat yksilön 

vastuuta. Kunnanjohtajien mukaan yksilöllä tulee olla halu tehdä asioita. Kunnanjohtajat 

kuitenkin toteavat, että kunnan tulee tukea niitä, jotka eivät kykene huolehtimaan omasta 

hyvinvoinnistaan. 

 

Tukia ym. (2011) mukaan kunnan hyvinvointi ja terveyden edistämistyössä tulisi ottaa 

huomioon  myös  kuntalaisten  mielipiteet.  Kuntalaiset  tulisi  osallistaa  kunnan 

toimintaympäristöön  ja  kunnan  hyvinvointityö  tulisi  olla  mahdollisimman  avointa. 

Kunnanjohtajien mukaan kuntalaisia osallistetaan mahdollisimman paljon. Kuntalaisten 

mielipiteitä  kuullaan  sosiaalisen  median,  foorumeiden,  nuoriso-,  vammais-,  ja 

vanhusneuvostojen  välityksellä. Kuntalaisille  järjestetään  myös  erilaisia  tilaisuuksia 

esimerkiksi  hyvinvointiteemalla.  Kunnanjohtajat  kertovat,  että  kuntalaiset  osallistuvat 

hyvin.  Haasteena  on  se,  että  tietyt  aktiivit  osallistuvat  kaikkeen  toimintaan,  mutta  osa 

kuntalaisista ei osallistu ollenkaan. Kunnanjohtajat kertovat, että tulevaisuuden tavoite on 

saada  myös  ne  ihmiset  osallistumaan  kunnan  toimintaympäristön  kehittämiseen,  jotka 

eivät ole osallistuneet siihen aikaisemmin. 

 

Sipilän  ym.  (2014) mukaan  kunnissa tarvitaan  myös  jatkossa  sosiaali- ja  terveysalan 

asiantuntemusta. Tämä nousi esiin myös tässä tutkimuksessa. Kunnanjohtajat olivat sitä 
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mieltä,  että  kunnissa  tarvitaan  edelleen  sosiaali- ja  terveysalan  asiantuntemusta  myös 

sosiaali- ja  terveyspalvelu-uudistuksen  jälkeen. Etenkin  hyvinvoinnin  ja  terveyden 

edistämistyössä  tullaan  tarvitsemaan  sosiaali- ja  terveysalanasiantuntijoita,  jotta 

hyvinvoinnin ja terveydenedistämistyö olisi laadukasta. Kunnanjohtajat epäilevät tuleeko 

yhteistyö maakunnan kanssa olemaan saumatonta. Kunta ei saa enää tietoa kuntalaisten 

sairastavuudesta  kuin  viiveellä.  Kunnanjohtajat  toivovat,  että  maakunnista  ollaan 

yhteydessä  kuntaan,  jos  kunnan  alueen  sairastavuudessa  tai  terveystottumuksissa 

tapahtuu muutoksia, jotta kunta voisi reagoida näihin nopeasti. Kunnanjohtajat pelkäävät, 

että  lainsäädäntö  saattaa  tulla  tässä  vaiheessa  vastaan.  Lainsäädäntö  saattaa  rajoittaa 

kunnan  ja  maakunnan  yhteistyötä  ja  sitä  kautta  haitata  kunnan  hyvinvoinnin 

edistämistyötä.  Kunnanjohtajat  ovat  huolissaan  siitä,  että  ehditäänkö  reagoida 

kuntalaisten terveydessä ja hyvinvoinnissa tapahtuviin muutoksiin tarpeeksi ajoissa. 

 
 
5.2 Johtopäätökset 

 
Tutkimustuloksista voidaan esittää johtopäätöksiä, jotka esitetään seuraavaksi. 
 
1. Poikkihallinnollinen  osaaminen on  kehittynyt. Kaikissa  kunnissa ei ole 

vetovastuussa  olevaa  henkilöä  johtamassa  hyvinvointia. Hyvinvointijohtamisen 

on vieras käsite osalle kunnanjohtajia. 

2. Kuntien hyvinvointijohtamisessa on paljon erovaisuuksia. 

3. Hyvinvointiasiat  tulisi  tunnistaa  paremmin  kunnan toiminnassa, hyvinvointi 

tarkoittaa vielä liikaa sosiaali- ja terveyspalveluita.  

4. Kuntien  tehtävä  hyvinvoinnin  ja  terveyden  edistäminen.  Kunnassa  tarvitaan 

ammattiosaamista myös sosiaali – ja terveysalalta jatkossa. 

5. Hyvinvointikertomukset ovat liian laajoja, pitäisi olla konkreettisia tavoitteita.  

6. Hyvinvointitavoitteet ovat jääneet liian pinnallisiksi, ei syventyviä ratkaisuja. 

7. Mittarien  vähäinen  käyttö.  Hyvinvoinnin  edistämisen ja  sen  vaikuttavuuden 

arviointi on kunnissa vähäistä. 

8. Verkostoitumista tulisi kehittää ja toisilta oppimista. 

9. Kunnan roolin muutos: sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäjästä tarkkailijaksi 

ja kuntalaisten edunvalvojaksi sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvissä asioissa. 
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10. Kunnanjohtajilla  on  huoli  järjestöjen  tulevaisuudesta. Kunnan  tehtävänä  on 

mahdollistaa järjestöjen toiminta. Haasteena erityisesti nuorten saaminen mukaan 

järjestötoimintaan. 

11. Muiden  palveluiden  järjestäminen kuten  varhaiskasvatus,  peruskoulu,  kulttuuri 

hyvinvointiasioiden  ja  elinvoimaisuuden  kehittämisen  lisäksi.  Rajalliset  ja 

vähäiset resurssit tuovat haastetta toimintaan jatkossa. 

12. Tehokkuuden lisääminen. Pienemmällä rahalla saatava enemmän aikaan.  

13. Yksilönvastuun korostaminen yksilön oman hyvinvoinnin suhteen. 

 

5.3 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 

 
Koko tutkimuksen ajan tulee tarkastella tutkimuksen luotettavuutta (Polit & Beck 2012.) 

Luotettavuutta  tarkasteltiin  koko  tutkimuksen  ajan Lincolnin  &  Cuban (1985) 

määrittelemien  kriteerien, tutkimuksen  siirrettävyyden, seuraamuksellisuuden, 

totuusarvon ja uskottavuuden kautta.  Laadullisen  tutkimuksen  luotettavuuteen 

vaikuttavat  tutkimustehtävän,  tutkimustilanteen  ja  aineiston  analysoinnin  kuvaaminen 

mahdollisimman selkeästi ja tarkasti. (Lincoln & Guba 1985.) 

 

Haastattelu oli hyvä tutkimusmenetelmä tälle tutkimukselle. Tutkimuksen tavoitteena oli 

saada  tietoa  kunnan  hyvinvointijohtamisen  muutoksesta  sosiaali- ja  terveyspalvelu-

uudistamisen  jälkeen.  Kvalitatiivisella  menetelmällä  saatiin  tutkimuksen  tavoitteet 

täytettyä ja vastaukset tutkimustehtävään. (Polit & Beck 2008.) Sisällönanalyysi soveltui 

hyvin  analyysimenetelmäksi  ja  aineistosta  saatiin  selkeä  sekä  tiivis  kokonaisuus,  josta 

voitiin tehdä hyviä johtopäätöksiä. (Kyngäs ym. 2011.) Sisällönanalyysi soveltui hyvin 

aloittelevalle  tutkijalle,  mutta  tutkija  oli  hieman  varovainen,  ettei  tee  liian  pitkälle 

johtopäätöksiä. Aineiston  analyysimenetelmäksi  olisi  ehkä  voinut  sopia  myös 

diskurssianalyysi,  mutta  sisällönanalyysin  avulla  saatiin  syvällinen  ymmärrys  aiheesta 

tutkijan mielestä.  

 

Jotta analyysimenetelmä olisi uskottava, pyrittiin analyysimenetelmä kuvaamaan tarkasti 

tutkimuksen  toteutus  kappaleessa  (Lincoln  &  Cuba.  1985.)  Lisäksi  tutkimustulosten 

rinnalla on alkuperäislainauksia haastatteluista, joilla pyritään todistamaan tutkimuksen 

luotettavuutta.  Tutkija  päätyi  käyttämään  lyhyempiä  lainauksia,  mutta  pidempiäkin 

lainauksia  olisi  voitu  käyttää.  Pidemmät  lainaukset  olisivat  selventäneet  haastattelun 
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vuorovaikutuksellisuutta. Tutkija pyrki perustelemaan tutkimusmenetelmät ja tekemään 

tutkimusraportin huolellisesti, jotta tutkimuksella olisi totuusarvoa Lincoln & Cuba.) 

 

Tutkimuksen  siirrettävyyttä  tulisi  lukijan  ajatella  kriittisesti.  (Lincoln  &  Cuba  1985.) 

Aineiston  koko  (n=10)  oli  pieni.  Aineistoa  olisi  voinut  kerätä  enemmän,  sillä  aineisto 

alkoi saturoitua vasta haastatteluiden loppuvaiheessa. Lisäksi osa kunnista sijaitsi melko 

lähellä toisiaan. Vastaukset olisivat saattaneet olla erilaisia, jos tutkija olisi matkustanut 

kauemmaksi  tehdäkseen  haastatteluita.  Tutkimus  on  kuitenkin  sovellettavissa  osittain 

kunnan hyvinvointijohtamisen nykytilaan. 

 

Laadulliselle  tutkimukselle  on  tyypillistä  inhimillinen  vaihtelu  sekä  asetelmien  että 

ilmiön  muutokset.  Tutkimuksen  seuraamuksellisuutta  tulisikin  arvostella  kriittisesti 

tutkimuksen luotettavuutta ajatellen. (Lincoln & Cuba 1985.) Tätä tutkimusta ei pystytä 

toistamaan  täysin  identtisesti,  mutta  tutkija  on  kuvannut  tutkimusprosessin  niin,  että 

tutkimus voitaisiin mahdollisesti toistaa uudelleen. Tutkija on tehnyt kaavion (liite 4.), 

josta käy ilmi osa muodostetuista kategorioista. Tutkija pyrkii selventää tällä kaaviolla, 

miten kategorisointi on tapahtunut. 

 

Haasteita  luotettavuuden  kannalta  tutkimukselle  luovat  kysymysten 

oikeinymmärtäminen ja selkeys. Vaikka kysymyksissä käytetyt sanat ovat tuttuja myös 

kysymyksen  asiasisältö tulisi  ymmärtää.  Luotettavuutta  varmistettiin  teettämällä 

koehaastattelu, jolla arvioitiin kysymysten ymmärrettävyys ja selkeys. Koehaastattelu oli 

aito haastattelutilanne. (Jacob & Furgerson 2012. Griffee 2005.) Koehaastattelu tehtiin 

yhdelle  kunnanjohtajalle,  joka  valittiin  satunnaisesti.  Koehaastattelun  palaute  oli 

positiivista,  joten  kysymyksiin  ei  tehty  muutoksia.  Koehaastattelun  vastaukset  olivat 

hyviä ja vastasivat tutkimustehtävään, joten ne sisällytettiin mukaan aineistoon. (Griffee 

2005.) 

 

Tutkimusta  tehdessä  tutkija  pyrki  olemaan  objektiivinen  eli  tasapuolinen  (Lincoln  & 

Cuba 1985.) Tutkija otti huomioon omat ennakkoluulonsa tutkimusaiheesta eikä antanut 

niiden  vaikuttaa  tiedonkeruuseen. Tutkimuksessa  pyrin  tuomaan  esiin  tutkittavien 

olemassaolon. Tutkija  on  kuitenkin  tietoinen  siitä,  että  tutkimuksessa  saattaa  näkyä 

tutkijan omat asenteet sekä arvot. 
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Kysymykset lähetettiin ennalta haastateltaville sähköpostitse (Liite 3.), jolloin vältyttiin 

siltä,  että  haastateltavat  eivät  saa  annettua  vastauksia.  Lisäksi  vastaukset  saattavat 

selkiintyä,  kun  haastateltavat  ovat  pohtineet  vastauksiaan  alustavasti,  joten  myös 

litterointia  saattaa  helpottua,  kun  vältytään  täytesanojen  käytöltä.  Kysymysten 

lähettäminen ennalta saattoi vaikuttaa tutkimustuloksiin myös siten, että kunnanjohtajat 

”kaunistelivat”  asioita.  Toki  anonymiteetti  suojanaan  kunnanjohtajat  uskalsivat  kertoa 

asioita realistisesti. 

 

Osa  kunnanjohtajista  saattoivat  osallistua  Hyve  2018-projektiin.  Alustavasti  emme 

tienneet  osallistuuko  haastateltava kunta  kyseiseen  projektiin.  Tämä  kuntien 

osallistuminen  Hyve  2018-projektiin  saattaa  vaikuttaa  tutkimustuloksiin,  sillä 

kuntajohtajat  saattavat  olla  erittäin  kiinnostuneita  hyvinvointijohtamisesta.  Projekti 

kohdistuu kunnan hyvinvointijohtamiseen. 

 
Jos tutkimukseen olisi valittu erilaiset tiedonantajat, hyvinvointijohtamisesta saattaisi olla 

enemmän tietoa, sillä osassa kuntia oli erillinen hyvinvointijohtaja. Tutkimukseen olisi 

voitu valita muun  muassa  perusturvajohtajia. Osa  kunnanjohtajista  epäili  itseään 

tiedonantajina,  sillä  useissa  kunnissa  perusturvajohtaja  saattaa  tietää  hyvinvointiin 

liittyvistä asioista enemmän kuin kunnanjohtaja. Tulokset olisivat saattaneet olla erilaiset, 

jos  vastaajana  olisi  ollut  muu  kohderyhmä  kuin  kunnanjohtajat. Kuitenkin tässä 

tutkimuksessa  haluttiin  nimenomaan  kunnan  näkökulmaa  ja  tutkija  koki,  että 

kunnanjohtajat olisi hyvä tiedonantaja. 

 
Tutkimuksen aihe oli tutkijalle haasteellinen, sillä aiheen näkökulma on tulevaisuuteen. 

Aihetta olisi voinut rajata tarkemmaksi, mutta silloin olisi saattanut jäädä jotain oleellista 

puuttumaan tutkimuksesta. Kuitenkin jos tutkimusta olisi rajattu enemmän, oltaisiin saatu 

tarkempaa tutkimustietoa tietystä osa-alueesta. Tutkimus antaa laajan käsityksen kunnan 

roolin muutoksesta sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen jälkeen. Lisäksi tutkimuksen 

luotettavuuteen  vaikuttaa Sosiaali- ja  terveyspalvelu  uudistuksen  jatkuva  kehitys  ja 

mahdolliset tietomuutokset.  Kunnanjohtajien  tiedot  sosiaali- ja  terveyspalvelu 

uudistuksesta ja tulevaisuudesta saattavat muuttua koko ajan. Tieto, mikä nyt on tiedossa 

saattaa olla muuttunut tutkimuksen teon aikana, sillä tutkimukseen liittyvät haastattelut 

suoritettiin  tammikuun  2017  aikana  ja  tutkimus  valmistui  toukokuussa. Osa 
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kunnanjohtajista totesi, että mikäli haastattelut olisi toteutettu syksyllä, vastaukset olisivat 

olleet erilaiset. 

 

Tutkimus  oli  tutkijalle  ensimmäinen  kvalitatiivinen  tutkimus  ja  se  saattaa  näkyä 

tutkimuksessa  esimerkiksi  haastattelukysymyksissä. Lisäksi  kysymyksiä  olisi  voinut 

muotoilla vielä enemmän, sillä kysymykset olivat samankaltaisia. Tutkimuskysymysten 

teemat  nousivat  esiin  tutkimuksen  viitekehyksestä. Tutkija  kuitenkin  koki,  että 

kysymykset  olivat  hyviä,  sillä  ne  täydensivät  toisiaan.  Tutkimuskysymykset  tekivät 

haastattelusta  yhdenmukaisen  ja  toivat  erilaisia  näkökantoja  vastauksiin. 

Kunnanjohtajien palaute oli kysymyksistä hyvää ja he kokivat kysymykset haastaviksi 

sekä kunnissa keskustelua herättäviksi. 

 

Tutkimukseen valitut kunnat olivat erikokoisia (alle 25000 asukasta). Tämä voi vaikuttaa 

osaltaan tutkimuksen luotettavuuteen, sillä muutama kunta oli lähelle 25000 asukasta kun 

taas muutama oli alle 5000 asukkaan kuntia. Keskiarvo kuntien asukkaissa oli noin 5000 

asukasta.  Kuntien  koko saattaa vaikuttaa  kuntien  mahdollisuuksiin  ja  valmiuksiin 

huolehtia asukkaiden hyvinvoinnista. Tutkimukseen valitut kunnat olisi kannattanut pitää 

melkein samankokosina. 

 

Tutkimuksen  luotettavuutta  lisää  se,  että  tutkimuksessa  on  käytetty  mahdollisimman 

uusia lähteitä. Suurin osa lähteistä on alle 10 vuotta vanhoja. Tutkimus sisältää muutaman 

vanhan lähteen kuten esimerkiksi tutkimuskirjallisuudessa, mutta tämän lähteen aineisto 

pätee  myös  nykypäivänä. Tutkimuskirjallisuus  on  sekä  kansainvälistä  että  kotimaista 

kirjallisuutta.  Kotimaista  kirjallisuutta  käytettiin,  sillä  aiheena  on kunnan 

hyvinvointijohtaminen  Suomessa  sekä  sosiaali- ja  terveyspalvelu-uudistus  koskee  vain 

Suomen valtiota. 

 

5.4 Jatkotutkimusaiheet 

 
Tutkimuksen teon aikana nousi esiin useita jatkotutkimusaiheita. Aihe on tulevaisuuteen 

tähtäävä ja ajankohtainen. Aihetta voisi tutkia ennen ja jälkeen sosiaali- ja terveyspalvelu-

uudistuksen  kuntien  hyvinvointijohtamisen  näkökulmasta.  Kuntien 

hyvinvointijohtamisen kehitystä voisi seurata sekä miten hyvinvointijohtaminen muuttuu 

sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen jälkeen. Lisäksi itse hyvinvointi käsite oli osalle 
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kunnanjohtajille  vieras.  Hyvinvointi ja  hyvinvointijohtamisenkäsitteitä  voitaisiin  tutkia 

kunnan näkökulmasta, mitä se tarkoittaa ja mitä merkityksiä, sillä on kunnan toiminnalle. 

 

Hyvinvointijohtamista  voisi  tutkia  myös  kuntien  koon  suhteen,  että  millaisia 

hyvinvointijohtamisen haasteita on eri kokoisissa kunnissa ja mitä tekijöitä tulisi ottaa 

kunnissa  huomioon. Tutkimusaiheena  voisi  olla  myös  hyvinvointijohtamisen 

onnistumisen mittaus ja se, miten onnistumisia voitaisiin mitata. 

 

Yhdeksi  jatkotutkimusaiheeksi  nousee  myös  kuntalaisen  rooli  omasta  hyvinvoinnista 

huolehtimisesta.  Lisäksi  kuntalaisten  osallisuutta  ja  osallistamista  voitaisiin  tutkia 

hyvinvoinnin  näkökulmasta  suurissa ja  pienissä  kunnissa.  Osallisuuden  toteutumista 

voitaisiin  verrata  eri  kokoisten  kuntien  kesken. Kuntalaisten  osallisuuden  kehittymistä 

voisi tutkia ennen ja jälkeen sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen. 
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LIITTEET 

 
 
    Liite 1. 
 
 
 
 
 
Tiedote pro gradu –tutkimuksesta 
 
Teidät on pyydetty osallistumaan tutkimukseen, josta tiedotamme seuraavasti. 
 
Tutkimuksen nimi:  
Mitä  edellytetään  sosiaali- ja  terveyspalveluiden  uudistuksen  myötä  kunnan 
hyvinvointijohtamiselta kuntajohtajien näkökulmasta 
 
Tutkimukseen osallistumispyyntö: 
Pyydämme  Teitä  osallistumaan  tutkimukseen,  jossa  tutkitaan  kunnan 
hyvinvointijohtamista.  Kunnanjohtajana Teillä  on  kokemusta  kunnan 
hyvinvointijohtamisesta  sekä Tiedätte  hyvinvointijohtamisen  ongelma- ja 
kehittämisalueet.  
 
Tutkimuksen tavoite ja tarkoitus: 
Suuri  vastuu  hyvinvoinnista  huolehtimisella  on  ollut kunnan  järjestämillä  sosiaali- ja 
terveyspalveluilla. Tarkoituksena  on  tutkia,  miten  kunnan  hyvinvointijohtaminen 
muuttuu  uuden  sosiaali- ja  terveyspalvelujen  uudistamisen  myötä kuntajohtajien 
näkökulmasta. Tutkimuksen  tavoitteena  on  tuottaa  tietoa  kunnan  roolin  muutoksesta 
sosiaali  ja  terveyspalvelu-uudistuksen  myötä  ja  mitä  edellytetään  uudessa  tilanteessa 
hyvinvointijohtamiselta. 
 
Tutkimusmenetelmä ja ajankohta 
Tutkimusaineisto  kerätään  teemahaastattelulla.  Haastattelut  suoritetaan 
yksilöhaastatteluna ja haastatteluajankohta on tammikuun 2017 aikana. Saatte itse valita 
ajankohdan ja paikan haastattelua varten. Haastattelu nauhoitetaan. 
 
Osallistuminen tutkimukseen on vapaaehtoista. 
Voitte kieltäytyä tutkimuksesta ja keskeyttää tutkimuksen, milloin tahansa, jos haluatte 
syytä ilmaisematta. 
 
Tutkimuksen hyödyt: 
Tutkimuksesta saadun tiedon avulla voidaan kehittää kuntien hyvinvoinnin johtamista. 
Tietoa  voidaan  hyödyntää  johtamiskoulutuksessa  ja  terveysalan  sekä  hyvinvoinnin 
kehittämisessä.  Lisäksi  tutkimuksen  avulla  saadaan  selville  millaista 
hyvinvointijohtamisen tulisi olla, jotta turvattaisiin kuntalaisten hyvinvointi. 
 



 

 
 

 
Tutkimuksen tekijä 
Maisterivaiheen  opiskelija  Jaana  Kriikkula  Oulun  yliopiston  Hoitotieteen- ja 
Terveyshallintotieteen tutkimusyksiköstä. Jaana Kriikkula tekee tutkimuksen pro gradu –
työnään. Tutkimuksen ohjaajana toimii TtT, yliopistolehtori Marjo Suhonen. 
 
 
Tutkimuksen luottamuksellisuus 
Tutkimuksesta  ei  selviä  henkilöllisyyttänne  tai  kuntaa,  jossa  työskentelette.  Tutkija  on 
salassapitovelvollinen  ja  tutkimuksen  jokaisessa  vaiheessa  hän  suojelee 
anonymiteettianne.  Tutkimusaineisto  säilytetään  lukitussa  kaapissa  ja  tutkimusaineisto 
hävitetään asianmukaisella tavalla. 
 
Valmis tutkimus 
Tutkimuksen  valmistuttua,  siitä  julkaistaan  pro  gradu  Oulun  yliopiston  Jultika-
tietokannassa e-julkaisuna. 
 
Terveisin, 
Jaana Kriikkula 
Terveyshallintotieteen maisterivaiheen opiskelija 
Oulun yliopisto 
Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö 
 
Lisätietoja tutkimuksesta Saatte: 
Jaana Kriikkula 
jaana.kriikkula@student.oulu.fi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

     Liite 2. 
 
 
Tutkimuksen suostumuslomake 
 
 
Olen  saanut  pyynnön  osallistua  tutkimukseen,  jossa  käsitellään  kuntien 
hyvinvointijohtamisen  muutosta  sosiaali- ja  terveysuudistuksen  myötä. Olen  lukenut 
tiedotteen ja saanut selville, mikä on tutkimuksen tarkoitus ja sisältö. Olen tietoinen, että 
tutkimus tehdään pro gradu –työnä. 
 
Olen  tietoinen,  että  tutkimukseen  osallistuminen  on  vapaaehtoista  ja  tutkimuksen  voi 
keskeyttää tai siitä voi kieltäytyä ilmoittamatta syytä. 
 
Osallistun  tutkimukseen  ja  haastatteluun.  Tiedän,  että  haastattelu  nauhoitetaan  ja 
haastattelusta kerätystä tiedosta julkaistaan pro gradu tutkielma raportin muodossa, joka 
julkaistaan Oulun yliopiston Jultika-tietokannassa e-aineistona. Kerätty tieto käsitellään 
luottamuksellisesti ja salassapitovelvollisuutta noudatetaan. 
 
 
 
Osallistun tutkimukseen: 
 
Kyllä (   )  
Ei      (   ) 
 
 
 
Tutkimuksesta  vastaa  Jaana Kriikkula  ja  voin  olla  yhteydessä  häneen,  jos  tarvitsen 
lisätietoja tutkimuksesta. 
 
Tutkimuksen yhteyshenkilön yhteystiedot:  
Nimi Jaana Kriikkula  
Sähköpostiosoite: jaana.kriikkula@student.fi 
 
Suostumuslomakkeesta  on  kaksi  kopiota,  toinen  jää  haastateltavalle  ja  toinen  jää 
tutkijalle. 
 
 
 
 
 
______________________________  ______________________ 
Haastateltavan nimi ja allekirjoitus    Paikka ja aika 
 
 
 
______________________________  ______________________ 
Tutkijan nimi ja allekirjoitus  Paikka ja aika 



 

 
 

    Liite 3. 
 
 
Teemahaastattelurunko: 
Teemat: hyvinvointijohtaminen, kunnan rooli 
 
 
Teema 1. Hyvinvointijohtaminen 
 
Millainen  on  kunnan hyvinvoinnin  suunnittelun  ryhmä?  (Lisäkysymys  onko  johtajissa 
erikseen nimetty henkilö johtamassa hyvinvointia?) 
 
Miten kuntalaisten hyvinvoinnista huolehditaan sosiaali- ja terveyspalvelu uudistuksen 
jälkeen? 
 
Miten kunnan hyvinvointijohtaminen  muuttuu  sosiaali- ja  terveyspalvelu uudistuksen 
myötä? 
 
Millaista yhteistyötä tuleva maakuntahallinto ja kunta voisi tehdä hyvinvointijohtamisen 
tasolla?  
 
Millaista hyvinvointijohtamisen tulisi olla tulevaisuudessa? 
 
Millaisia haasteita koette olevan kunnan hyvinvointijohtamisella? 
 
Millaisia kehittämistarpeita on kunnan hyvinvointijohtamisessa? 
 
Teema 2. Kunnan rooli 
 
Miten kunnan rooli muuttuu sosiaali –ja terveyspalvelu uudistamisen myötä? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

    Liite 4. 
 
 KUNNAN HYVINVOINTI 

 
Hyvinvointikunta 

Kuntien 
ennakoiva 
hyvinvointityö ja 
elinvoimaisuuden 
kehittäminen 

 
Edunvalvojan rooli 

Muiden 
palvelujen 
järjestäjä 

 
Ennakointi 
 
Tärkeää 
huomioida 
kuntalaisten 
hyvinvoinnin 
muutokset 
 
Erityisryhmät 
 
Väestön 
ikärakenne 
 
Digitalisaation 
hyödyntäminen 
 
Elinvoimaisuuden 
kehittäminen 
 
Kunnan 
houkuttelevuus 

Huolehditaan 
saavatko kuntalaiset 
palvelut jatkossa 
myös kunnasta 
 
Kunnan 
sijaitseminen 
tulevan maakunnan 
reuna-alueella 
 
Jos palvelut 
siirtyvät, vaikuttaa 
paikkakunnan 
houkuttelevuuteen 
 
Pitkät 
ulkoistamissopimuk
set -> sopimus 
siirtyy maakunnalle 

Peruskoulutuksen 
turvaaminen 
 
Varhaiskasvatus 
 
Vapaa-aikatoimen 
roolin kasvu 
 
Teknisen toimi, 
kaavoitus, pyörätiet 


