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Johdanto
Tulisikin puuttua eriarvoisuutta
aiheuttaviin ja sitä ylläpitäviin
yhteiskunnan rakenteellisiin
tekijöihin, kuten köyhyyteen ja muihin
heikkoihin elinoloihin, matalaan
koulutukseen, ja työttömyyteen
sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden
riittämättömyyteen.

Tämä käsikirja tarjoaa kokonaisvaltaiseen hyvinvointikäsitteeseen perustuvia välineitä, hyvien käytäntöjen
malleja, avainindikaattoreita ja kypsyysanalyysimallin.
Terveys ja hyvinvointi sekä elinajan odote ovat parantuneet jo pitkään Suomessa kaikissa tulo- ja koulutus
ryhmissä. Suomi on monessa kansainvälisessä vertailussa kärkipäässä. Lisäksi tuloerot ja lapsiköyhyys ovat
kasvustaan huolimatta edelleen vähäisimpiä maailmassa. Positiivisten kehityskulkujen varjoon jää kuitenkin
useita heikommassa asemassa olevia väestöryhmiä,
joiden terveyttä ja hyvinvointia nykyiset toimet eivät
ole kyenneet edistämään toivotulla tavalla. Perinteinen,
yksilökeskeinen terveysvalistus ja siihen nojaavat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen käytännöt (HYTE) eivät
ole onnistuneet keskeisessä tavoitteessaan hyvinvoinnin
ja terveyden eriarvoisuuden kaventamisessa. Huono-
osaisuus kasaantuu erityisesti niille henkilöille, joilla on

kanssa vastaamaan kunkin tarpeisiin. Tutkimuksen

huono terveys ja huono elämänlaatu. Tulisikin puuttua

alkumittauksissa heidän hyvinvointinsa todettiin ole-

eriarvoisuutta aiheuttaviin ja sitä ylläpitäviin yhteis-

van muuta väestöä heikompi. Toimintamalleja testat-

kunnan rakenteellisiin tekijöihin, kuten köyhyyteen ja

tiin kokeellisissa asetelmissa, mikä mahdollisti vai-

muihin heikkoihin elinoloihin, matalaan koulutukseen,

kuttavuuden arvioinnin. Yksinäisyyttä kokeville, vailla

ja työttömyyteen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden

työtä ja koulutusta oleville nuorille perustettiin verkko

riittämättömyyteen.

keskusteluryhmä, jossa

nuorisotyöntekijät ohjasivat

keskustelua. Pitkäaikaistyöttömien osalta tarkasteltiin
Tässä käsikirjassa kuvataan kokonaisvaltaiseen hyvin-

monialaisen yhteispalvelun (TYP) hyvinvointivaikutuksia.

vointikäsitykseen perustuva sosiaalisen laadun malli

Pakolaistaustaisille henkilöille muotoiltiin palveluja hei-

(SOLA). Siinä on keskeisenä näkemys, jonka mukaan

dän lähtötilanteensa ja tarpeidensa mukaan. Yksin ko-

hyvinvointi muodostuu yhteiskunnan järjestelmätason

tona asuville ikäihmisille järjestettiin ryhmätapaamisia,

ja ihmisten oman toiminnan vuorovaikutuksessa. SO-

joissa tutustuttiin palveluihin ja paikallisiin toiminta

LA-mallissa hyvinvointi nähdään yhteiskuntapolitiikan

ympäristöihin, sekä annettiin ohjausta ja neuvontaa ryh-

ensisijaisena tavoitteena. Mallin mukaan sosiaalisesti

mäläisten toiveiden ja tarpeiden mukaisesti.

laadukas yhteiskunta turvaa, mahdollistaa, osallistaa ja
on eheä. Eriarvoisuutta ja huono-osaisuutta syntyy, jos

PROMEQ-tutkimushankkeessa tuotettiin myös kyp-

edellä mainitut sosiaalisen laadun ehdot eivät toteudu.

syysanalyysimalli, jonka avulla kunnat ja alueet voivat

Sosiaalisen laadun eri tekijöitä mitataan luotettavilla

arvioida oman HYTE-työnsä tilannetta ja vaikuttavuutta.

mittareilla, joita voidaan käyttää hyvinvointi- ja terveys-

Onko valmistelijajoukko ollut laajasti eri tahoja edusta-

politiikan suunnittelussa, toteutuksessa ja toimenpitei-

va? Onko tavoitteet asetettu selkeästi? Onko toimittu

den vaikuttavuuden seurannassa.

yhteistyössä avaintahojen kanssa? Onko työ perustunut laajaan hyvinvoinnin käsitteeseen? Onko asetet-

Hyvien käytäntöjen toimintamallit kehitettiin yhteis-

tu selkeitä hyvinvoinnin ja terveyden eriarvoisuuden

työssä neljän erityisesti tukea tarvitsevan ryhmän

vähentämiseen pyrkiviä tavoitteita ja toimenpiteitä?
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Tässä kirjassa käytetään seuraavia käsitteitä:

ERIARVOISUUS JA HUONO-OSAISUUS

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN

Sosiaalisesti laadukas yhteiskunta turvaa kaikille jäsenil-

EDISTÄMINEN (HYTE)

leen riittävät aineelliset ja muut edellytykset terveyteen

HYTE-työ on kaikkien politiikkalohkojen yhteistä, eri

ja hyvinvointiin. Sosiaalisen laadun rakenteelliset heik-

väestöryhmien voimavaroja vahvistavaa tukea ja toi-

koudet näkyvät terveyden ja hyvinvoinnin eriarvoisuu-

mintaa, jonka avulla korjataan elinoloja ja muita raken-

tena ja huono-osaisuutena.

teellisia puutteita, sekä tuetaan ihmisten mahdollisuuksia hallita terveyttään ja hyvinvointiaan.

HYVINVOINTI

STRATEGIATYÖ

Hyvinvointi määrittyy elämänlaatuna, joka koostuu

Hyvinvointistrategian laadintaan ja toteutukseen liitty-

koetusta fyysisestä ja psyykkisestä terveydestä ja hy-

vät käytännöt ja toimintatavat.

vinvoinnista, sosiaalisista suhteista ja verkostoista, sekä
hyvinvointia edistävästä elinympäristöstä, elinoloista ja
palvelujen saatavuudesta.

OSALLISUUS

SOSIAALINEN MARKKINOINTI

Osallisuus tarkoittaa työmarkkinaosallisuutta, kansalai-

Toiminnallinen lähestymistapa, jossa osallisuutta mah-

soikeuksien toteutumista, riittäviä julkisia vapaa-ajan

dollistavilla toimenpiteillä sekä toimijoita tukemalla

palveluita ja riittäviä sosiaalisia suhteita, sekä ylipäätään

ja aktivoimalla pyritään muuttamaan käyttäytymistä

kansalaisen mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa

ja uusintamaan toimintatapoja siten, että sekä yksilöt

yhteiskunnan avaintoiminnoissa.

että yhteiskunta hyötyvät.
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Yhteiskunnan sosiaalinen laatu (SOLA)
Sosiaalisen laadun mallissa
ihmisten hyvä elämänlaatu
nähdään yhteiskuntapolitiikan
korkeimpana tavoitteena, johon
pyritään tietoisin sosiaalisin
investoinnein.

Yhteiskunnan sosiaalisen laadun mallissa (Beck ym. 1997;
van der Maesen & Walker 2012) ajatellaan, että ihmisten
hyvinvointi syntyy yhteiskunnan järjestelmätason ja ihmisten elämismaailman välisessä vuorovaikutuksessa.
Yhtäältä yhteiskunnan rakenteet määrittävät ihmisen
toimijuuden tilaa, toisaalta ihmisen omat tiedot, taidot
ja muut voimavarat määrittävät hänen kykyään tarttua
tilaisuuksiin ja selvitä vastoinkäymisistä. Hyvinvoinnin
nähdään koostuvan fyysisestä terveydestä ja toiminta
kyvystä, psyykkisestä hyvinvoinnista ja mielentervey
destä, sosiaalisista suhteista ja vuorovaikutuksesta,
terveellisestä ja toimivasta asuin- ja elinympäristöstä,
riittävästä toimeentulosta sekä pääsystä tarvittaviin
palveluihin, kuten julkinen liikenne, sosiaali- ja terveyspalvelut, sekä mielekkäät vapaa-ajan palvelut. Ihmisen
elämismaailman tasolla ongelmat liittyvät juuri näihin

laatu, sitä parempi on kansalaisten hyvinvointi. Yhteis-

hyvinvoinnin ulottuvuuksiin, terveys mukaan lukien, ja

kunnan sosiaalinen laatu on nähtävä investointeina ja

järjestelmältä kysytään kykyä vastata ongelmiin.

prosesseina, joiden avulla tuetaan ihmisten mahdollisuuksia hyvään terveyteen ja elämänlaatuun. Keskeistä

Sosiaalisen laadun mallissa ihmisten hyvä elämänlaatu

on ihmisen oman toimijuuden edellytyksien (mm. tie-

nähdään yhteiskuntapolitiikan korkeimpana tavoittee-

don, kykyjen, taitojen ja aineellisten elinolojen) vahvista-

na, johon pyritään tietoisin sosiaalisin investoinnein

minen ja tukeminen niin, että ihmisillä myös tosiasial-

(Pieper ym. 2019). Yhteiskunta investoi taloudellisia, po-

lisesti on mahdollisuuksia ja kykyjä tehdä terveyden ja

liittisia, kulttuurisia ja sosiaalisia pääomiaan täyttääk-

hyvinvoinnin kannalta hyviä valintoja arkielämässään.

seen mahdollisimman hyvin sosiaalisesti laadukkaan
yhteiskunnan neljä perus
ehtoa (Taulukko 1). Mikäli

Sosiaalisen laadun ja elämänlaadun
vaikuttavuusindikaattorit

halutaan vahvistaa ihmisten omaa toimijuutta hyvinvointinsa ja terveytensä hallinnassa, tulee materiaalisten, tiedollisten ja motivaatiotekijöiden lisäksi kiinnit-

Yhteiskunnan sosiaalisen laadun indikaattoreista on

tää huomiota myös valtaistumiseen, osallisuuteen ja

olemassa monipuolinen katsaus (van der Maesen &

yhteiskunnan eheyteen hyvinvoinnin perustekijöinä.

Walker 2012). Tässä käsikirjassa (Taulukko 1) esitellään

Nämä sosiaalisen laadun elementit ovat vuorovaiku-

sosiaalisen laadun perustekijät eli sosioekonominen

tuksessa keskenään edistäen ja vähentäen ihmisten

turvallisuus, sosiaalinen valtaistuminen, sosiaalinen

mahdollisuuksia terveyteen ja hyvinvointiin, joten yh-

osallisuus ja koheesio hyvinvoinnin ja terveyden edistä-

teen tekijään vaikuttamalla voidaan vaikuttaa myös

misen kontekstiin sovitettuina (Pieper ym. 2019). Lisäksi

toisiin.

kuvataan tutkimustietoon (Vaarama & Mäki-Opas 2019)
perustuvat sosiaalisen laadun vaikuttavuusindikaat

Sosiaalisen laadun malli mahdollistaa osittaiskuvien

torit (18 kpl) ja WHO:n elämänlaatumallin vaikuttavuus

sijasta kokonaiskuvan saamisen hyvinvoinnista ja siinä

indikaattorit (26 kpl). Nämä avainindikaattorit sisältyvät

ilmenevästä taustatekijöistä. Siksi se soveltuu strategi-

pääosin THL:n valtakunnallisiin väestötutkimuksiin ja

seksi viitekehykseksi hyvinvoinnin ja terveyden edis-

ovat siten saatavilla maakuntatasolla ja suurimmista

tämiseen. Mitä parempi on yhteiskunnan sosiaalinen

kunnista (THL 2019).
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Taulukko 1. Vaikuttavuusindikaattorit yhteiskunnan sosiaalisen laadun edellytyksille hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen kontekstissa: sosioekonominen turvallisuus, sosiaalinen valtaistuminen, osallisuus ja
koheesio (”eheys”).

SOSIOEKONOMINEN TURVALLISUUS

SOSIAALINEN VALTAISTUMINEN

= Suoja köyhyyttä ja muita materiaalisia riskejä
vastaan, sekä palvelut ja tukitoimet auttamaan
ongelmien yli.

= Tasa-arvoiset elämän mahdollisuudet, tiedot ja
taidot, ja mahdollisuus käyttää kapasiteettejaan
maksimaalisesti itsensä ja yhteiskunnan hyväksi
tavoilla, jotka tukevat hyvinvointia.

Vaikuttavuusindikaattorit:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Vaikuttavuusindikaattorit:

Työmarkkina-asema (toimeentulon turvallisuus)
Tulojen riittävyys
Terveyspalvelujen riittävyys
Sosiaalipalvelujen riittävyys
Toimeentulotuen riittävyys
Tyytyväisyys asumiskustannuksiin

1)
2)
3)
4)

Koulutustaso
Kyvykkyys ja toimintamahdollisuudet
Elintapojen terveellisyys
Osallistuminen terveyden edistämisen
toimintaan
5) Riittävä tieto palveluista

SOSIAALINEN OSALLISUUS

KOHEESIO (YHTEISKUNNAN ”EHEYS”)

= Osallisuus kaikissa yhteiskunnan taloudellisissa,
poliittisissa ja muissa avaintoiminnoissa. Tunne siitä,
että kuuluu yhteiskuntaan ja on osa yhteisöä, ja että
voi vaikuttaa siihen, miten yhteiskuntaa kehitetään.

= Saa elää yhteiskunnassa ja yhteisöissä, joita
luonnehtii luottamus julkiseen valtaan ja toisiin
ihmisiin, toisista välittäminen, sekä mielipiteen ja
ilmaisun vapaus.

Vaikuttavuusindikaattorit:

Vaikuttavuusindikaattorit:

1)
2)
3)
4)

1) Luottamus toisiin ihmisiin
2) Luottamus julkiseen valtaan
3) Toisten auttaminen

Työmarkkinaosallisuus
Yksinäisyys
Syrjintä
Äänestysaktiivisuus kunta- ja eduskuntavaaleissa
5) Osallistuminen järjestö- ym. toimintaan
6) Tyytyväisyys vapaa-ajan palveluihin

Elämänlaatu tarjoaa kokonaisvaltaisen viitekehyksen

tutkimiseen. Lyhyt elämänlaatumittari on nopea tapa

hyvinvointiin ja terveyteen (WHO QoLGroup 1998;

kartoittaa henkilön elämänlaatua. Se sisältää 26 kysy-

Veenhoven 2000; Vaarama 2008). Elämänlaatua voi-

mystä, joista yksi liittyy yleiseen elämänlaatuun ja toi-

daan mitata validoidulla WHO:n lyhyellä elämänlaatu-

nen yleiseen terveyteen. Loput 24 kysymystä liittyvät

mittarilla (mittari saatavilla www.toimia.fi), joka sovel-

neljään eri ulottuvuuteen: fyysinen, psyykkinen, sosi-

tuu sosiaali-ja terveydenhuollon ammattilaisten ja

aalinen ja ympäristöllinen elämänlaatu (Taulukko 2.).

tutkimuksen käyttöön sekä suurten väestömäärien
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Taulukko 2. Koettu elämänlaatu (WHO 1998) tarjoaa kokonaisvaltaisen viitekehyksen hyvinvoinnin ja
terveyden edistämiseen

FYYSINEN ELÄMÄNLAATU

PSYYKKINEN ELÄMÄNLAATU

Vaikuttavuusindikaattorit:

Vaikuttavuusindikaattorit:

1) Arkea haittaava fyysinen kipu
2) Lääkehoidon tai muun hoidon tarpeellisuus
päivittäisessä elämässä
3) Päivittäinen jaksaminen
4) Liikkumiskyky
5) Unen riittävyys
6) Päivittäinen toimintakyky
7) Työkyky

1)
2)
3)
4)
5)
6)

SOSIAALINEN ELÄMÄNLAATU

YMPÄRISTÖLLINEN ELÄMÄNLAATU

Vaikuttavuusindikaattorit:

Vaikuttavuusindikaattorit:

1) Ihmissuhteet
2) Ystäviltä saatu tuki
3) Sukupuolielämä

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Sekä sosiaalisen laadun HYTE-toimintaan sovitetut
avainindikaattorit että elämänlaadun indikaattorit on
kuvattu tarkemmin tuonnempana "Avainindikaattorit"
-liitteessä.
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Elämästä nauttiminen
Elämän merkityksellisyys
Uusiin asioihin keskittyminen ja oppiminen
Tyytyväisyys omaan ulkomuotoon
Itsetunto
Kielteiset tuntemukset

Turvallisuus
Taloudelliset resurssit
Ympäristön terveellisyys
Tiedon saaminen
Mahdollisuudet vapaa-ajan toimintaan
Asuinalueen olosuhteet
Terveyspalveluiden saatavuus
Mahdollisuus julkisten liikennevälineiden
käyttöön

Hyvien käytäntöjen mallit
PROMEQ-hankkeessa kehitettiin kokonaisvaltaisia ja

Toimintamalleja testattiin kokeellisissa asetelmissa, jotta

osallistavia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toi-

voitiin arvioida niiden vaikuttavuus ja kustannus-vaikut-

mintamalleja. Sosiaalisen markkinoinnin menetelmien

tavuus. Arvioinnissa hyödynnettiin sekä laadullisia että

mukaisesti kehittämistyössä käytettiin yhteistä suunnit-

määrällisiä menetelmiä. Hyvien käytäntöjen toiminta-

telua, kehittämistä ja arviointia, joihin osallistui kansa

mallit kuvataan Taulukossa 3.

laisten, julkisen sektorin ja alan järjestöjen edustajia.

Taulukko 3. Kokonaisvaltaisen ja osallistavan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen hyvät käytännöt
koulutuksen ja työelämän ulkopuolella (NEET) oleville nuorille, pitkäaikaistyöttömille, pakolaistaustaisille ja
yksin asuville ikäihmisille

Digitaalinen verkko
keskusteluryhmä
yksinäisyyttä kokeville NEET-nuorille

Monialainen palvelu
ohjaus pitkäaikaistyöttömille

Käyttäjälähtöinen
palvelumuotoilu
pakolaistaustaisten
kotouttamiseksi

Osallistava ryhmämuotoinen palvelu
ohjaus yksin kotona
asuville ikäihmisille

TAVOITE:

• Edistää työn ja koulu
tuksen ulkopuolella olevien
nuorten hyvinvointia osana
kohdennetun nuorisotyön
palveluja.

• Edistää työttömien hyvinvointia ja työllistymistä tarjoamalla
heille heidän palvelutarpeensa
mukaisia julkisia työvoimapalveluja sekä sosiaali-, terveys- ja
kuntoutuspalveluja.

• Tukea ja edistää pakolaistaustaisten henkilöiden hyvinvointia, terveyttä ja kotoutumista.

• Edistää ja tukea kotona asuvien ikäihmisten elämänlaatua
kokonaisvaltaisesti, osallistavasti
ja tarvelähtöisesti.

MIKSI:

• Nuorten yksinäisyyden
kokemus, jonka taustalla on
tyypillisesti huonoja kokemuksia vertaissuhteista ja
vaikeuksia osallistua kasvokkaiseen ryhmätoimintaan.
• Kohdennetussa nuorisotyössä on tarjolla niukasti
verkkopohjaista ryhmä
toimintaa.

• Pitkäaikaistyöttömien
työllistymistä vaikeuttaa usein
moninaiset terveyteen ja hyvinvointiin liittyvä ongelmat.
• Miehet ja pitkäaikaistyöttömät näyttävät olevan erityisen
haavoittavaisia työttömyyden
kielteisille vaikutuksille.
• Ongelmien ratkaisemiseksi
tarvitaan terveydenhoitopalveluiden, kuntoutuksen, ja
sosiaalipalveluiden yhteistyötä.

• Monilla pakolaistaustaisilla on
korkeakoulutus tai potentiaalia
korkeaan koulutukseen, mutta
näitä ei hyödynnetä.
• Pakolaistaustaisilla on suuri
riski pitkäaikaistyöttömyyteen,
vaikka heillä on halua työllistyä.
• Pakolaisille suunnitellut
työllisyys- ja kotoutumispalvelut
eivät usein kohtaa tarpeita,
jos kohderyhmää ei ole kuultu
suunnitteluvaiheessa.
• Pakolaisten työllistyminen on
vaikeaa, sillä yleiskuva Suomen
työmarkkinoista on hahmottumaton.
• Pakolaistaustaisilla naisilla,
joilla on lapsia, on rajalliset mahdollisuudet osallistua kielikursseille kulttuuriin ja perheeseen
liittyvistä tekijöistä johtuen.

• Tarvitaan toimintamalleja,
joilla tavoittaa niitä ikäihmisiä,
jotka jäävät olemassa olevan
tuen ja palveluiden ulkopuolelle.
• Kolmas sektori on pitkään
hoitanut merkittävän osan tästä
työstä. Toimenpiteitä tarvitaan
kuitenkin myös osana julkisia
sosiaali- ja terveyspalveluja.
• Palveluohjaus on keskeisessä
roolissa uusien toimintamallien
kehittämisessä.

KENELLE:

• Kaikille vapaaehtoisille
kohdennetun nuorisotyön
asiakkaille.

• Työikäiset henkilöt, joilla
vähintään 12 kk yhtäjaksoinen
työttömyys takana ja joilla oli
todettu monialaisen yhteis
palvelun tarve (TYP).
• Kaikkein heikoimmassa
asemassa olevia pitkäaikaistyöttömiä TYP ei palvele, vaan
ohjaa ne aikuissosiaalityön
asiakkaiksi.

• Pakolaistaustaisille, joilla on
aikaisempi korkeakoulutus,
lukiotutkinto tai vastaava,
kiinnostus opiskella yliopistolla,
hyvät englannin kielen taidot.
• Työttömiä pakolaistaustaisia,
joilla arabia tai persia äidinkielenään, joilla ei ole ammatillista
koulutusta.
• Kotona lasten kanssa asuvat
naiset, jotka eivät ole kotouttamiskurssilla tai työssä, joilla ei
ole suomenkielen taitoa tai se
on rajoittunut.

• Ennaltaehkäisevänä toimintamallina kaikille kotona asuville
ja arjessaan omatoimisesti pärjääville ikäihmisille.
• Erityisenä kohderyhmänä
yksin asuvat ikääntyneet, joilla
on joitain hyvinvoinnin haasteita
(esim. yksinäisyys tai turvattomuus) ja jotka ovat sen vuoksi
vaarassa syrjäytyä.
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Digitaalinen
verkkokeskusteluryhmä
yksinäisyyttä kokeville
NEET-nuorille

Monialainen palveluohjaus pitkäaikaistyöttömille

MITEN
SUUNNITELTIIN:

• Tutkijalähtöistä ideaa
kehiteltiin yhteistyössä kohdennettua
nuorisotyötä tekevien
ammattilaisten ja
heidän asiakkainaan
olleiden nuorten
aikuisten kanssa.
• Osallistujat rekrytoitiin hyvinvointia
kartoittavan kyselyn
täyttämisen yhteydessä.

• Toimintamalli valittiin
kartoittamalla pitkäaikaistyöttömien hyvinvointia
ja palveluita fokusryhmä
haastatteluiden avulla.
• Valittiin tutkittavaksi
valmiina oleva TYP-palvelukonsepti, josta pitkäaikaistyöttömät antoivat paljon
myönteistä palautetta.
• Koeryhmä rekrytoitiin
yhteistyöorganisaatioiden
työntekijöiden avustuksella.

• Toimintamalli suunniteltiin ja
kehitettiin sosiaalisen markki
noinnin työmenetelmiä hyödyntäen yhteistyössä kohderyhmän edustajien, käytännön
toteuttajien, pakolaistaustaisten vertaistutkijoiden ja muiden
asiantuntijoiden kanssa.
• Toimintamallin sovellettavuutta arvioitiin kokeiluihin
osallistuneiden pakolaisten ja
työntekijöiden näkökulmista
sekä lisäksi arvioitiin toimintamallien jatkuvuutta.
• Kulttuurisensitiivisyys pyrittiin
huomioimaan toimintamallin kehittämisessä ja lisäksi
hyödynnettiin tulkkeja kun
kartoitettiin pakolaistaustaisten
tarpeita ja rakennettiin toimintamalleja.

• Toimintamalli perustui ikäihmisten
parissa toteutettuihin ryhmähaastatteluihin, joissa paljastui ikäihmisillä olevan
tarve päästä pois kotoa muiden ihmisten
seuraan ja halu saada tietoa ja ohjausta
sote-palveluihin liittyen.
• Eri alueiden sote-toimijoilla oli kiinnostus
ja tarve kehittää.
• Ikäihmisiä rekrytoitiin mukaan erilaisia
väyliä pitkin: ikääntyneiden palvelu
ohjauksen kautta, lehti-ilmoituksin sekä
erilaisten toimintaympäristöjen, kuten
päiväkeskusten, seurakuntien ja apteekkien välityksellä.

MITÄ
TEHTIIN:

• Nuoret kutsuttiin
suljettuihin verkkoryhmiin, jotka toimivat
heimo.co -verkko
alustalla.
• Nuorisotyön ammattilaiset toimivat mode
raattoreina ja tekivät
keskustelunaloituksia,
joissa kannustettiin
nuoria pohtimaan itselleen tärkeitä aiheita.
• Nuoret kirjoittivat
anonyymeina, nimimerkin suojassa.
• Viikottain vaihtuvat
teemat käsittelivät
esimerkiksi ystävyyttä,
yksinäisyyttä, harrastuksia ja toimeentuloa.
• Ryhmät olivat toiminnassa 9 viikkoa.

• TYP perustuu tapaamisiin
monialaisen tiimin tai vastuuvirkailijan kanssa.
• TYP-palvelu alkaa 3 kuukauden arviointijaksolla, jolloin asiakkaan työllistymis
edellytykset arvioidaan.
• Arvioinnin jälkeen asiakkaalle laaditaan monialainen
palvelusuunnitelma, jossa
sovitaan asiakkaan palveluntarpeen mukaisista työvoima-,
sosiaali-, terveydenhoito- ja
kuntoutuspalveluista.
• Palvelusuunnitelman
toteutumista seurataan
säännöllisillä tapaamisilla
asiakkaan kanssa.
• TYP tuottaa itse osan tarvittavista palveluista, mutta
monet näistä palveluista
hoidetaan ostopalveluina tai
palveluohjauksen keinoin.
• Asiakkaita ohjataan
tarpeen mukaan työttömien terveystarkastuksiin,
kuntouttavaan työtoimintaan tai vaikkapa velka
neuvontaan.

• Annettiin tietoa ja taitoa
korkeakoulutusmahdollisuuksista Suomessa: kerrottiin suomalaisten koulujärjestelmästä,
opiskelumahdollisuuksista,
miten opiskelemaan haetaan jne.
• Kartoitettiin yhteisötyön
avulla kotoutumisen ja työllistymisen haasteita. Selvitettiin
asiakasraatityöskentelyn ja
ryhmätoimintojen avulla,
miten palvelut ja palvelutarve
kohtaavat. Suunniteltiin ja järjestettiin yhdessä pakolaisten
ja palveluntarjoajien kanssa
toimintaa, joka edistää toimijuutta, osallisuutta ja kotoutumista uuteen kotimaahan.
• Kotiäideille kohdistettu
suomenkielen kurssi, jossa
järjestetty lastenhoitopalvelu:
peruskurssi, jossa opeteltiin
aakkosia, numeroita, terveh
timistä, sanontoja, viikonpäiviä
jne. sekä annettiin tietoa
Suomesta että tehtiin vierailuita
keskeisiin palveluihin (kirjasto,
hammaslääkäri, ensiapu jne.).

• Toimintamallissa yhdistyvät sosiaalinen
tuki, ohjaus ja neuvonta sekä toiminnallisuus.
• Ryhmätapaamisissa olivat läsnä palveluohjaaja ja tutkija sekä 6–8 ikäihmistä.
• Kukin ryhmä tapasi yhteensä viisi
kertaa puolen vuoden aikana. Tapaamiset
kestivät 2–3 tuntia ja vaihtelivat sisällöiltään riippuen ryhmäläisten toiveista ja
tarpeista.
• Tapaamiset suunniteltiinkin yhdessä
ikäihmisten kanssa niin, että he pääsivät
vaikuttamaan siihen, mitä ryhmätapaamisten aikana tehtiin ja millaista tietoa ja
ohjausta niissä käytäisiin yhdessä läpi.
• Ryhmätapaamisten aikana tutustuttiin
paikallisiin toimintaympäristöihin, kuten
uimahalliin, palvelukeskuksiin ja museoihin sekä käytiin yhdessä läpi esimerkiksi
paikallista kulttuuritarjontaa.
• Ohjausta ja neuvontaa annettiin
esimerkiksi sote-palveluihin, asumiseen,
liikuntaan ja ravitsemukseen liittyen.
• Palveluohjauksessa keskeistä oli keskusteleva, tasavertainen ohjausote.
• Ryhmätapaamisten myötä mahdollistettiin vertaisuuteen pohjautuva tuki ja
neuvonta ikäihmisten kesken ja annettiin
tilaa myös vapaamuotoiselle yhdessä
olemiselle ja keskustelulle.

KENEN
KANSSA
TEHTIIN:

• Yhteistyössä kolmen
kaupungin nuoriso
toimen ja heidän nuorten aikuisasiakkaidensa
kanssa.

• Alueiden työllisyyspalveluiden ja TYP-palvelukeskuksien kanssa.

• Itä-Suomen yliopisto
• Pohjois-Karjalan Sosiaali
turvayhdistys
• Kompassi
• Kuopion kaupunki, maahanmuuttajapalvelut
• Kuopion Setlementti Puijola

• Interventio toteutettiin yhdessä ikäihmisten palveluista vastaavien toimijoiden kanssa sekä erityisesti palveluohjaajien kanssa.
• Ryhmätapaamisissa avainkumppaneina
olivat erilaiset asiantuntijat, jotka vierailivat
ryhmissä kertomassa ”tietoiskuja” erilaisiin
teemoihin, kuten ravitsemukseen, vanhusneuvoston toimintaan tai palveluasumiseen
liittyen.

LISÄTIETOJA:

Aaltonen, Sanna &
Kivijärvi, Antti (2019)

Mäntysaari, Mikko & Ylistö,
Sami (2019)

Anand, Janet, Kankaapää,
Reeta & Veszteg, Csilla (2019)

Närhi, Kati & Rissanen, Sari & Tiilikainen,
Elisa & Kannasoja, Sirpa & Ristolainen,
Hanna (2019)

Käyttäjälähtöinen
palvelumuotoilu
pakolaistaustaisten
kotouttamiseksi
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Osallistava ryhmämuotoinen
palveluohjaus yksin kotona
asuville ikäihmisille

Hyvien käytäntöjen vaikuttavuus ja
näkökulmia sovellettavuudesta
Taulukko 4. Hyvien käytäntöjen vaikuttavuustulokset ja näkökulmia toimintamallien sovellettavuudesta
koulutuksen ja työelämän ulkopuolella (NEET) oleville nuorille, pitkäaikaistyöttömille, pakolaistaustaisille ja
yksin asuville ikäihmisille

DIGITAALINEN VERKKOKESKUSTELURYHMÄ YKSINÄISYYTTÄ KOKEVILLE
NEET-NUORILLE

MONIALAINEN PALVELUOHJAUS
PITKÄAIKAISTYÖTTÖMILLE

Vaikuttavuus:

Vaikuttavuus:

• Toimintamallista hyötyvät nuoret, jotka kokevat yksinäisyyttä ja 
joilla on vaikeuksia osallistua kasvokkaiseen ryhmätoimintaan.
• Kohdennetussa nuorisotyössä tämä tarkoittaa todennäköisimmin
etsivän työn ja kuntouttavien työpajojen asiakkaita.

• Toimintamalli kohensi kustannusvaikuttavasti pitkäaikaistyöttömien
asiakkaiden fyysistä ja psyykkistä elämänlaatua sekä pystyvyyttä.

Sovellettavuus:
• Pitkäaikaistyöttömille kertyy paljon tyydyttämätöntä palveluntarvetta,
joka johtuu osittain eri palvelusektoreiden heikosta yhteistyöstä ja eri
palveluiden välisen koordinaation puutteesta.
• Toimintamallin hyvät tulokset ovat seurausta tehostuneesta
yhteistyöstä eri palvelusektoreiden välillä ja työttömän asiakkaan
työ- ja toimintakyvyn kokonaisvaltaisesta huomioimisesta.

Sovellettavuus:
• Osallistuneiden valikoituneisuudesta johtuen ei voida sanoa
varmuutta mallin vaikuttavuudesta.
• Lähtötilanteen palveluihin hakeutuminen ja elämäntilanteen
mahdolliset kriisit ovat myös vaikuttaneet tuloksiin.
• Tarvitaan toimintamallin jatkokehittämistä vaikuttavuuden ja
sovellettavuuden parantamiseksi.

KÄYTTÄJÄLÄHTÖINEN PALVELUMUOTOILU PAKOLAISTAUSTAISTEN
KOTOUTTAMISEKSI

OSALLISTAVA RYHMÄMUOTOINEN
PALVELUOHJAUS YKSIN KOTONA
ASUVILLE IKÄIHMISILLE

Vaikuttavuus:

Vaikuttavuus:

• Toimintamalliin osallistuneet pakolaistaustaiset henkilöt kertoivat
saaneensa uusia ystäviä ja oppineensa uusia taitoja, kuten käydä
pankissa ja käyttää julkista liikennettä.
• Osallistuneet raportoivat että heidän opiskelu- ja kielitaidot kohenivat.
• Pakolaistaustaiset henkilöt halusivat jatkaa opiskelua.
• Uskallus hakea työtä ja luottamus työnhakuun vahvistuivat.

• Toimintamalli vähensi kustannusvaikuttavasti elämänlaatunsa
heikoksi kokevien ikäihmisten yksinäisyyttä (UCLA) ja vahvisti heidän
luottamustaan viranomaisiin ja julkisiin instituutioihin.
• Elämänlaatunsa hyväksi kokevien ikäihmisten keskuudessa
luottamus toisiin ihmisiin ja kunnan päätöksentekoon vahvistuivat.
• Osallistuminen edesauttoi uusiin ihmisiin tutustumista ja kannusti
mukaan erilaisiin toimintoihin.
• Osallistujat kokivat vertaistuen tärkeäksi, ja ryhmässä käydyt
keskustelut auttoivat osallistujia ymmärtämään myös omia
kokemuksiaan paremmin.
• Osallistujat raportoivat saaneensa lisää tietoa saatavilla olevista
palveluista ja harrastusmahdollisuuksista sekä konkreettisia vinkkejä
terveellisiin elintapoihin ja arjessa pärjäämiseen.
• Osallistujat kokivat toimintaan osallistumisen voimaannuttavaksi ja
tulevaisuuden uskoa vahvistavaksi.
• Ryhmätapaamiset toivat vaihtelua tavanomaiseen arkeen, ja
rohkaisivat ikäihmisiä kodin ulkopuoliseen toimintaan.

Sovellettavuus:
• Intensiivinen rekrytointistrategia oli keskeistä onnistumisen kannalta.
• Tarpeiden kartoitus, toiminnan räätälöinti ja tulkin käyttö tukivat
toimintamallien kehittämistä ja toteuttamista.
• Oikeiden viestintäkanavien käyttö ja erilaisten tilaisuuksien sekä
asiantuntijoiden hyödyntäminen.
• Monikulttuurisella tietoisuudella oli tärkeä rooli läheisen suhteen ja
luottamuksen luomiseksi pakolaisyhteisön kanssa.
• Toimintamallien toimeenpanijat ja niitä testanneet pakolaistaustaiset
kokivat tärkeiksi joustavuuden, toistot ja perusasioihin keskittymisen.
• Mahdollisuus jatkaa osassa piloteissa (esim. kielikurssit) tutkimuksen
jälkeen motivoivat pakolaistaustaisia henkilöitä.
• Pakolaiset kokivat mahdollisuuden vaikuttaa toimintamalleihin
tärkeäksi, mutta toimintamallin hyötyjä tulisi arvioida myös laajemmin.

Sovellettavuus:
• Toimintamallia voidaan toteuttaa osana julkisia sosiaali- ja terveyspalveluja yhteistyössä esimerkiksi kolmannen sektorin toimijoiden ja
oppilaitosten kanssa.
• Toimintamallin onnistumisen kannalta keskeisessä roolissa ovat
palveluohjauksen toteuttaminen keskustelevasti palveluohjaajan ja
ikäihmisten tasavertaisuutta korostaen.
• Sosiaalisen tuen näkökulmasta toimintamallia sovellettaessa on
tärkeä varata riittävästi aikaa ryhmätapaamisissa käydyille vapaamuotoisille keskusteluille.
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Sosiaalinen markkinointi
Sosiaalisen markkinoinnin
keskeisiä saavutuksia voivat
olla asenteiden ja tietoisuuden,
osallisuuden, strategioiden ja
toiminnan, tavoitteiden ja
tuotosten hallinta.

Sosiaalinen markkinointi tarkoittaa kokonaisvaltaista
ja osallistavaa, strategista ja monitahoista sekä markkinointiin perustuvaa käytäntöä, jolla pyritään ylläpitämään tai rakentamaan yhteistä hyvää. Sosiaalinen
markkinointi soveltuukin siten myös hyvinvoinnin ja
terveyden edistämiseen. Jatkuvasti muuttuva yhteiskunta edellyttää ihmisiltä kykyä mukautua muutoksiin, eikä kestäviä ongelmanratkaisuja synny ilman
osapuolten yhteistyötä. Lucan ja tutkijakollegoiden
(2016) mukaan painotukset nykyajassa vaativat aiempaa enemmän kulloisiakin sidosryhmiä muutokseen tai
yhteistoiminnallisuuteen.
Sosiaalisen markkinoinnin keskeisiä saavutuksia voivat

Sosiaalinen markkinointi mursi perinteisiä hyvinvoinnin

olla asenteiden ja tietoisuuden, osallisuuden, strategi

ja terveyden edistämisen käytäntöjä, joissa ihmisen ääni

oiden ja toiminnan, tavoitteiden ja tuotosten hallinta.

tai osallisuus on ollut melko heikko ja jossa usein on tu-

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä toiminta- ja

keuduttu perinteiseen hierarkkiseen ohjaukseen ylhääl-

hallintasuhteet ovat usein monimuotoisia. Ihmisillä on

tä alaspäin.

oikeus hyvään elämänlaatuun ja tarve osallistua itseään
koskevaan valintaan tai päätöksentekoon. Sosiaali-

Uusi julkinen hallinta on tuonut esille erilaisten toimi

sen markkinoinnin avulla voidaan vahvistaa erilaisten

joiden suhteet muihin, mikä heijastaa asioiden ja

näkökulmien ja tarpeiden huomioon ottamista ja so-

olosuhteiden yhteisöllistä luonnetta. Hyvinvoinnin

veltuvien ratkaisumallien löytymistä. Kunnat, alueet

ja terveyden edistämisessä sekä yhteisen hyvän saa-

ja valtio toimivat myös yhä enemmän yhteistyössä ja

vuttamisessa tulisi kyetä markkinoimaan itseään toi-

kumppanuudessa yksityisen ja kolmannen sektorin toi-

mijana sekä haastaa sidosryhmien ja toisten toimin-

mijoiden kanssa edistäessään hyvinvointia ja terveyttä,

taa (Chew & Vinestock 2012). Keskeistä on herkkyys

tai tuottaessaan ja järjestäessään palveluja. Tällöin on

sidosryhmien tarpeille sekä avoin ja mahdollisimman

olennaista, että hyvinvoinnin ja terveyden edistämi-

symmetrinen vuoropuhelu osallisten kesken. Vastaa-

sen tietopohja on kaikille yhteinen ja olennaiseen kes-

vasti organisaatioiden verkosto- ja yhteistoimintara-

kittyvä, ja että toiminta perustuu kumppanuuteen ja

kenteet korostuvat, niin horisontaalisesti kuin verti-

verkostoitumiseen.

kaalisesti. Siten sosiaalisessa markkinoinnissa ei ole
kyse vain palveluiden tarjonnasta, vaan yhä enem-

Käytännössä sosiaalisella markkinoinnilla tavoiteltiin

män strategioiden jalkauttamisesta ja asemoinnista,

PROMEQ-hankkeessa yhdessä tekemistä, yhteissuun-

kommunikaatiosta sidosryhmien välillä ja sidosryh-

nittelua ja yhteiskehittämistä. Osallisuutta hyvinvoin-

mien yhteistoiminnasta. Lisäksi kyse on kehittyvistä

nin ja terveyden edistämiseen saatiinkin vahvistettua,

palveluista ja ihmisten palvelukokemuksista sekä

ja luotua edellytyksiä elämänlaadun parantamiseksi.

laajemmin elämänlaadusta. Sosiaalinen markkinointi

Tietoisuus elämänlaadun osatekijöistä parani ja niihin

voi potentiaalisesti edistää palveluita tarvitsevien ih-

vaikuttamalla saatiin lisättyä hyvinvoinnin ja terveyden

misten käyttäytymistä ja ihmisten osallisuutta, mutta

edistämisen vaikuttavuutta eri väestöryhmissä. Stra-

yhtä lailla palveluista vastaavien organisaatioiden ja

tegiatyö lisäsi toimijoiden tietoisuutta hyvinvoinnista

ammattilaisten inhimillisyyttä painottavaa toimintaa

ja terveydestä ja sitoutti heitä yhteiseen tekemiseen.

(Peattie ym. 2012).
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Strategiatyötä moniäänisesti ja vaikuttavasti
Usein kompleksisia hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä
ongelmia ei ole mahdollista
tunnistaa ja ratkaista perinteisen
strategiatyön periaattein.

Julkisen hallinnon organisaatioiden strategiatyö on
pohjautunut pitkälti perinteisiin strategisen johtamisen oppeihin ja tapoihin, joissa työn tekee ylin johto, ja
jonka lopputuotoksena ovat valitettavan usein saattaneet olla tekemisen käytännöistä irrallaan olevat strategiadokumentit. Tällaisissa tilanteissa implementointi
epäonnistuu, strategioissa asetetut tavoitteet jäävät
saavuttamatta ja strategiatyö menettää vaikuttavuutensa. Perinteisen strategia-ajattelun sijaan strategia
ja strategiatyö tulisikin nähdä yhteisenä, moniäänisenä toimintana ja yhdessä tuottamisena. (Johnson ym.
2007; Whittington 2006.)
Vaikuttava hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategiatyö edellyttää kehittyneitä, laajan osallisuuden ja
monitoimijaisen yhteistyön mahdollistavia strategiatyön käytäntöjä. Tämä tarkoittaa, että kaikilla asianosaisilla toimijoilla tulisi olla mahdollisuus osallistua keskusteluihin hyvinvoinnista ja terveydestä, niihin liittyvistä
haasteista sekä keinoista hyvinvoinnin ja terveyden
edistämiseksi. Usein kompleksisia hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä ongelmia ei ole mahdollista tunnistaa
ja ratkaista perinteisen strategiatyön periaattein, kuten
yksittäisten toimijoiden tai toimialojen toimesta. Sen
sijaan on tärkeää, että strategiatyötä tehdään erilaisissa

paikallisten ja alueellisten julkisen hallinnon organisaa-

kuntayhteisöllisissä ja alueellisissa kokoonpanoissa

tioiden edustajia. Myös kuntien eri väestöryhmät ovat

sekä kumppanuuksissa. Tämänkaltainen laajoin voima-

erittäin tärkeitä strategiatoimijoita ja heille tulisi luoda

varoin tehtävä strategiatyö edesauttaa kollektiivisia tie-

monipuolisia mahdollisuuksia osallistua hyvinvoinnista

don tuottamisen käytäntöjä. Se myös rikastaa näkökul-

ja terveydestä käytäviin keskusteluihin. Kuntalaiset

mia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, vahvistaa

tuottavat tärkeää kokemustietoa strategiatyön perus-

yhteistä strategista identiteettiä, luo mahdollisuuden

taksi, mutta osallistuminen tuottaa myös kokemusta

yhteisen hyvinvointikäsityksen muodostamiselle, lisää

yhteisöllisyydestä sekä aitoa voimaantumisen tunnetta

keskinäistä luottamusta sekä aktivoi ja sitouttaa toimi-

oman hyvinvoinnin vahvistamiseksi. (Syväjärvi & Leino-

joita edistämisen tavoitteisiin ja toimenpiteisiin.

nen 2019)

Kyse onkin huomion kiinnittämisestä siihen, keiden toi-

Moniäänisen strategiatyön toteuttaminen edellyttää

mesta kunnallista tai alueellista hyvinvointistrategiaa

foorumeita, joissa paikallisia ja alueellisia strategiatyön

ja -suunnitelmaa laaditaan sekä millaisin osallisuus- ja

tapoja voidaan käynnistää ja vakiinnuttaa. Tässä hal-

yhteistyökäytännöin tätä strategiaa toteutetaan. Mu-

linnon tehtävänä ja roolina on toimia osallisuuden ja

kana strategiaa määrittämässä ja toteuttamassa tulisi

moniäänisyyden mahdollistajana luomalla yhteistyön

olla kuntaorganisaatioiden toimijoiden lisäksi järjestö-

rakenteet sekä edellytykset tasavertaiselle, kumppa-

jen, yhdistysten, yritysten, seurakuntien sekä muiden

nuusperustaiselle yhteistyölle ja osallisuudelle.
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Politiikkasuositukset
JÄRJESTELMÄTASON SUOSITUKSET
RAKENTEIDEN KORJAAMISEKSI

ja/tai aluetasoilla nimettävä moniammatillinen yhteistyöelin, jossa rakenteellinen sosiaalityö on mukana.

A. Otetaan käyttöön kokonaisvaltainen viitekehys

C. Asukkaat ja asiakkaat mukaan suunnittelemaan

vaikuttavalle hyvinvoinnin ja terveyden edistämi-

ja arvioimaan toimia

selle kaikilla tasoilla. Se pitää pitää sisällään:

1. Sosiaalisen markkinoinnin työmenetelmät ovat toi-

1. Yhteiskunnan sosiaalisen laadun ja elämänlaadun

mivia asukkaiden ja asiakkaiden osallisuuden lisäämi-

viitekehykset:

seksi ja vaikuttavien toimintamallien kehittämiseen.

• Turvallinen, mahdollistava, osallistava ja eheä

2. Kuntiin ja alueille tulee luoda selkeät kanavat kansa-

yhteiskunta, joka investoi tavoitteellisesti ihmis-

laisten osallistumisen mahdollistamiseksi sirpaleisissa

ten kokonaisvaltaiseen elämänlaatuun. Sosiaalisen

järjestelmissä.

laadun heikkoudet näkyvät eriarvoisuutena ja huono-osaisuutena, joiden taustalla on rakenteellisia

D. Sosiaali- ja terveydenhuoltoa uudistettaessa

ongelmia.

syntyy herkästi uusia syrjäytyneiden ryhmiä. On

• Sosiaalinen laatu tuotetaan talous-, koulutus-,

huomioitava, että vain politiikka joka hyödyttää

työ-, asunto- ja sosiaali- ja terveyspolitiikan sekä yh-

enemmistöä vielä senkin jälkeen, kun sen eriar-

teiskuntapolitiikan avulla, joten on olennaista, että

voistavat vaikutukset vähemmistölle on korjattu,

inhimilliset ja sosiaaliset tarpeet välittyvät politiik-

lisää kaikkien hyvinvointia.

kaan ja muuttuvat korjaaviksi toimiksi.

1. Jotta tällainen, kaikkien hyvinvointia lisäävä po-

• Työttömyyden vähentäminen, riittävä perustur-

litiikka olisi mahdollista, on paikallisten toimijoiden

va, sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuden ko-

voitava vaikuttaa siihen, miten voimavaroja ohjataan

hentaminen, yksinäisyyden lieventäminen ja riski-

alueen sosiaali- ja terveyspalveluihin.

ryhmien huomioiminen ovat avainasemassa.

2. Paikallisten vaikuttajien ja alan toimijoiden tär-

2. Tutkimukseen perustuvat vaikuttavuusindikaattorit

keäksi tehtäväksi nousee alueelleen syntyvien uusien

HYTE-toimintamallien ja -toimenpiteiden vaikuttavuu-

vähemmistöjen tunnistaminen. Väliportaan ja valtion

den arviointiin ja seurantaan.

vastuulla on turvata eriarvoisuuden vähentäminen

3. Hyvät käytännöt, jotka perustuvat kokeellisissa

paikallistasoa kuunnellen.

koeasetelmissa testattuihin toimintamalleihin ja niiden
vaikuttavuuden arviointiin.
4. HYTE-strategian kypsyysmalli toiminnan arviointiin

HUONO-OSAISUUDEN
VÄHENTÄMISEN RYHMÄKOHTAISET
SUOSITUKSET

ja suunnitteluun.
B. Kaikki hallintokunnat on saatettava koordinoituun yhteistyöhön
1. Hallintokuntien yhteistyön toteutumista tulee seurata

A. Työn ja koulutuksen ulkopuolelle olevat (NEET)

ja sen toteutumisen astetta tulee raportoida vuosittain

-nuoret

kunnan tai alueen päättäville tahoille (hallitukset, val-

1. Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevilla nuorilla

tuustot) sekä julkistaa tulokset asukkaille.

aikuisilla on muuta väestöä suurempi riski kokea

2. Koordinoidun yhteistyön edistämiseen on määrättä-

yksinäisyyttä.

vä vastuuministeriö ja tavoitteen toteutumista on val-

2. Digitaalinen verkkokeskustelu voi hyödyttää sellai-

vottava alue- ja paikallishallinnossa.

sia nuoria aikuisia, jotka kokevat yksinäisyyttä ja joiden

3. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen on paikallis-

on vaikea osallistua kasvokkaiseen ryhmätoimintaan.
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3. Kohdennetussa nuorisotyössä tämä tarkoittaa toden-

3. Käyttäjälähtöiseen palvelusuunnitteluun perustu-

näköisimmin etsivän työn ja kuntouttavien työpajojen

viin toimintamalleihin osallistuneet pakolaistaustaiset

asiakkaita.

henkilöt kertoivat saaneensa uusia ystäviä ja oppineensa hyödyllisiä opiskelu- ja elämäntaitoja. Lisäksi osallis-

B. Pitkäaikaistyöttömät

tujat kertoivat haluavansa jatkaa opiskelua ja kokivat

1. Pitkäaikaistyöttömien työllistymistä vaikeuttavat

työllistymismahdollisuuksiensa parantuneen.

moninaiset terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät ongelmat, joiden ratkaisemiseksi tarvitaan terveyspalvelujen,

D. Yksin asuvat ikäihmiset

kuntoutuksen, ja sosiaalipalveluiden yhteistyötä.

1. Ikäihmisten yksinäisyyden riskiä lisäävät erilaiset

2. Monialainen palveluohjauksen toimintamalli (TYP)

elinympäristön esteet, vähäiset aineelliset resurssit ja

on kustannusvaikuttava toimintapa edistää pitkä

palveluiden saavutettavuuteen liittyvät ongelmat.

aikaistyöttömien pystyvyyttä, sekä fyysistä ja psyykkistä

2. Osallistava ryhmämuotoinen palveluohjaus on kus-

hyvinvointia, jotka ovat työllistymisen edellytyksiä.

tannusvaikuttava keino vähentää iäkkäiden kokemaa

3. Monialainen palveluohjauksen toimintamalli korjaa

yksinäisyyttä ja tukea heidän sosiaalista hyvinvointiaan

pitkäaikaistyöttömille kertynyttä tyydyttämätöntä pal-

sekä lisätä ikäihmisten luottamusta toisiin ihmisiin ja

veluntarvetta ja tehostaa yhteistyötä eri palvelusekto-

julkisiin instituutioihin.

reiden välillä, sekä huomioi työttömän asiakkaan ter-

3. Toimintamallissa onnistumisen kannalta keskeistä

veyden ja hyvinvoinnin tilan kokonaisvaltaisesti.

olivat sosiaalinen tuki, tiedon välittyminen terveyttä ja
hyvinvointia tukevista elintavoista, sekä saatavilla ole-

C. Pakolaistaustaiset henkilöt

vista palveluista, ja ryhmätapaamisten tuoma vaihtelu

1.

tavanomaiseen arkeen.

Pakolaistaustaisten henkilöiden hyvinvoinnin ja

terveyden edistämisessä on olennaista:
• Perustarpeiden tyydyttymiseksi tarvitaan tukea

SUOSITUKSET HYVINVOINNIN JA
TERVEYDEN EDISTÄMISEN STRATEGIATYÖHÖN

kestävien sosiaalisten suhteiden luomiseen uudessa maassa, psyykkiseen hyvinvointiin, tarvittavaan
lisäkoulutukseen ja riittävään toimeentuloon, sillä
ne mahdollistavat yhteiskuntaan osallistumisen.

1. Strategiatyön lähtökohtana tulee olla laaja, yhteisesti

• Pakolaistaustaisten henkilöiden yksinäisyys ja trau-

jaettu käsitys hyvinvoinnista sekä hyvinvoinnin ja ter-

man jälkeinen oireilu heikentävät hyvinvointia koko-

veyden edistämisestä.

naisvaltaisesti, tähän liittyvät tarpeet tulisi ottaa huo-

2. Strategiatyön tulee perustua ajantasaiseen, yhtenäi-

mioon pakolaisten toimintakyvyn ja kotoutumisen

seen hyvinvoinnin ja terveyden tietoperustaan.

tukemisessa. Parisuhde ja hyvä koulutus vähentävät

3. Strategiatyössä tulee hyödyntää eri väestöryhmien osal-

yksinäisyyden kielteistä vaikutusta hyvinvointiin.

lisuutta edistäviä moniäänisiä strategiatyön käytäntöjä.

• Psyykkisen hyvinvoinnin kannalta olisi tärkeää,

4. Strategiatyön tulee perustua toimialojen väliseen,

että toimivista stressinhallinnan keinoista on saa-

paikalliseen ja alueelliseen yhteistyöhön.

tavilla tietoa, ja että toimijuuden kokemus oman

5. HYTE-kypsyysanalyysin avulla voidaan tunnistaa

elämän suhteen palautuu.

HYTE-strategiatyön nykytila ja parantaa strategiatyön

2. Käyttäjälähtöisellä palvelusuunnittelulla (mm. sosi

osallisuutta, yhteistyökäytäntöjen laajuutta, hyvinvoin-

aalisen markkinoinnin työmenetelmien avulla) voidaan

tistrategian ohjaavaa roolia, sekä edistää laajaa hyvin-

edistää pakolaistaustaisten kotoutumista, motivaatiota

vointikäsitystä ja eriarvoisuuden vähentämiseen liitty-

ja aktiivisuutta.

viä tavoitteita ja toimenpiteitä.
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HY TE-T YÖN

KYPSY YS-

ANALYYSIMALLI
Työkirja strategiatyön
tukemiseksi ja kehittämiseksi
ALKUSANAT
Tämä työkirja on kehitetty osana Suomen Akatemian Strategisen tutkimusneuvoston rahoittamaa ”Osallistava
terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen” -tutkimushankketta (PROMEQ). Tässä kuvatun menetelmän avulla voidaan
arvioida ja kehittää kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategiatyön (HYTE-työn) kehittyneisyyttä.
Menetelmää voidaan hyödyntää myös alueellisen HYTE-työn kehittämiseen. Menetelmä perustuu kypsyysanalyysiin, jossa arvioidaan hyvinvointistrategioiden pohjana olevan hyvinvointikäsityksen kattavuutta, eriarvoisuuden
vähentämiseen liittyviä toimia ja niiden tavoitteellisuutta, strategian laadintatyön yhteistyö- ja kumppanuusperusteisuutta, sekä eri toimijoiden osallisuutta työskentelyyn. Menetelmä mahdollistaa jatkuvan vaikuttavuuden
seurannan ja suunnitelmien päivittämisen.
Toivomme työkirjaa hyödynnettävän foorumeilla, joissa hyvinvointistrategiaa laaditaan ja strategiatyötä tehdään,
arvioidaan ja kehitetään.

Osallistava terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
-tutkimushanke (PROMEQ)

Tutkimusta rahoittaa strategisen tutkimuksen neuvosto,
joka toimii Suomen Akatemian yhteydessä (#303615).

Kuinka käytän kypsyysanalyysimallia
Kuntien yhtenä tärkeimpänä tehtävänä on kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Jotta työ olisi koordinoitua, pitkäjänteistä ja vaikuttavaa, kunnat ovat velvoitettuja seuraamaan asukkaidensa hyvinvointia sekä laatimaan valtuustokausittaiset
laajat hyvinvointikertomukset eli hyvinvointistrategiat. Hyvinvointistrategiassa asetetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet sekä tavoitteiden saavuttamista
tukevat toimenpiteet. Vaikuttavuutta tukee se, että strategiaa tehdään ja toteutetaan
yhdessä eri sidosryhmien kanssa. Tärkeitä yhteistyötahoja ovat muun muassa järjestöt,
yritykset ja seurakunnat. Myös alueiden asukkaat tulee nostaa strategiatyön keskiöön.
Yhdessä pohtiminen eri sidosryhmien kesken lisää kiinnostusta ja sitoutuneisuutta hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen.
Syystä tai toisesta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategiatyö saattaa hakea
vielä muotoaan. Toimijoilta voi esimerkiksi puuttua yhteisesti jaettu käsitys hyvinvoinnista sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä, eikä työ vielä riittävästi kiinnity eri
väestöryhmien välisten terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiseen. Kunnissa ei välttämättä ole myöskään rakentunut vakiintuneita strategiatyön osallisuus- ja yhteistyökäytäntöjä, vaan strategiaa laaditaan suppealla toimijajoukolla ja sitä toteutetaan oma
ehtoisesti ja itsenäisesti yksittäisten toimialojen toimesta.
Tämän työkirjan tarkoituksena on lisätä edellytyksiä ja tukea kehittyneemmälle strategiatyölle hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Esittelemme HYTE-kypsyysanalyysimallin, jonka avulla on mahdollista tunnistaa keskeisimpiä hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen kehittämiskohteita sekä jäsentää tavoitteita ja toimenpiteitä näiden kohteiden kehittämiseksi.

MIHIN TÄTÄ TYÖKIRJAA KÄYTETÄÄN?
Työkirjassa on esitelty
HYTE-kypsyysanalyysimalli, jota voit käyttää
kun arvioit kuntasi tai
alueesi nykyistä hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen strategiatyön
vaikuttavuutta.
Kypsyysanalyysimallin
avulla voit arvioida
 strategiatyön
osallisuutta sekä yhteistyö- ja kumppanuus- 		
perustaisuutta
 strategista 			
orientaatiota
 strategiatyön perustana
olevaa hyvinvointikäsitystä
 eriarvoisuuden 		
asemointia strategia-		
työssä
 arvioida toimien 		
vaikuttavuutta 		
valittujen vaikuttavuusindikaattorien avulla
Arvioinnin jälkeen voit
laatia suunnitelman ja
toimenpiteet strategiatyön
kehittämiseksi yhteistyökumppaniesi kanssa.
MITEN TYÖKIRJAA
KÄYTETÄÄN?
Parhaimman hyödyn saat,
kun hyödynnät työkirjaa yhdessä kunnan tai
alueen HYTE-työryhmän
kanssa.
Mallia kannattaa hyödyntää säännöllisesti, tekemällä arviointia tekemällä
arviointia muutaman
vuoden välein.
KENELLE TÄMÄ TYÖKIRJA ON TEHTY?
Työkirja on tarkoitettu
HYTE-työtä tekeville
henkilöille ja työryhmille,
toimialajohtajille,
ylimmälle johdolle sekä
poliittisille päätöksentekijöille.
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Kriteerit

Alkava

Seuraavassa on esiteltynä viisi
kriteeriä, joiden pohjalta voit
arvioida hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen strategiatyön
kehittyneisyyttä. Kukin kriteeri
sijoitetaan arvioinnin jälkeen
jollekin seuraavista kypsyystasoista:
alkavalle, kehittyvälle, hyvälle
tai optimaaliselle.

Kehittyvä
Hyvä

Optimaalinen

1. Osallisuus strategian laadinnassa
Alkava
Määrittelemätön
Erittäin suppea
Ei koordinoitu
Strategiaa laaditaan
lähinnä yksittäisen
tahon toimesta.

Kehittyvä
Määritelty
Rajoittunut
Kapea
Laadimme strategian
organisaatiomme
johtoryhmässä
muutaman henkilön
kokoonpanolla.

Hyvä
Organisatorinen
Poikkihallinnollinen

Kaikki organisaatiomme toimialat
ovat työssä mukana.

Optimaalinen
Monitahoinen
Monitasoinen

Hyödynnämme laajasti eri sidosryhmiä,
mukana edustajia
muun muassa:
seurakunnasta, järjestöistä, kuntalaisista ja
alueen asukkaista.

Ketkä laativat kunnallista tai alueellista
hyvinvointikertomusta
ja kuinka laajaa osallisuutta työssä hyödynnetään?

2. Yhteistyö ja kumppanuudet
Alkava
Olematon
Eriytynyt

Toteutus on yhden
toimialan vastuulla.

Kehittyvä
Siilomainen
Passiivinen

Jokainen toimiala
vastaa itse omasta
hyvinvoinnin ja
terveyden edistämistyöstään.

Hyvä
Jaetun vastuullinen
Organisatorinen

Kaikki toimialat
toteuttavat strategiaa
jaetun vastuullisesti.
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Optimaalinen
Kumppanuksellinen
Aktiivinen
Yhteisöllinen
Toteutamme strategiaa tiiviissä yhteistyössä koko kunnan
tai alueen sidosryhmien kanssa.

Millaisia ja kuinka laajoja yhteistyökäytäntöjä hyvinvointistrategian toteuttamisessa
sovelletaan?

3. Strateginen orientaatio
Alkava
Asemoimaton

Emme ole määrittäneet erityisiä
tavoitteita.

Kehittyvä
Reaktiivinen
Operatiivinen
Olemme luetelleet
suuren joukon
tavoitteita, mutta ne
jäävät vielä irralleen
edistämisen toimenpiteistä.

Hyvä
Sopeutuva
Johdonmukainen
Olemme tunnistaneet keskeiset
hyvinvointihaasteet,
joiden pohjalta
olemme laatineet
tavoitteita ja toimenpiteitä.

Optimaalinen
Proaktiivinen
Ohjaava
Strategia määrittää
meille polun – meillä
on tietty strateginen tahtotila, johon
määrätietoisesti
pyrimme.

Mitä valitut hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen strategiset tavoitteet ovat
ja miten ne ohjaavat
edistämisen käytäntöjä?

4. Hyvinvointi
(ks. Elämänlaadun vaikuttavuusindikaattorit, taulukko 2, s. 7)

Alkava
Puuttuva
Yksiulotteinen
Strategiatyömme
on yksiulotteista,
perustuen tai kohdistuen esimerkiksi
yksilön fyysisen
kuntoisuuden ylläpitämiseen ja vahvistamiseen.

Kehittyvä
Kaksiulotteinen

Strategiatyömme
pohjautuu kahteen
elämänlaadun ulottuvuuteen, esimerkiksi yksilön fyysisen
ja psyykkisen hyvinvoinnin ja terveyden
edistämiseen.

Hyvä
Laaja
Moniulotteinen
Strategiatyömme
tavoitteet ja toimenpiteet kiinnittyvät
pääasiassa kolmeen
hyvinvoinnin
ulottuvuuteen.

Optimaalinen
Kokonaisvaltainen
Yhdistävä
Hyvinvoinnin
kaikki ulottuvuudet,
fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja
ympäristöllinen, näkyvät läpileikkaavina
tavoitteissamme ja
toimenpiteissämme.

Millaiseen ja
kuinka laajaan
hyvinvointikäsitykseen strategiatyömme perustuu?

5. Hyvinvoinnin ja terveyden eriarvoisuuden tunnistaminen ja asemointi
(ks. Sosiaalisen laadun vaikuttavuusindikaattorit, taulukko 1, s. 6)

Alkava
Ei tunnistettu tai
toteava
Ei-tavoitteellinen
Emme ole kiinnittäneet huomiota
eriarvoisuuteen eikä
se asemoidu strategiatyössämme.

Kehittyvä
Tunnistettu
Epäjohdonmukainen
Tunnistamme eriarvoisuuteen liittyviä
haasteita, mutta ne
näkyvät vain osittain
strategisissa tavoitteissa ja edistämisen
käytännöissä.

Hyvä
Tavoitteellinen
Johdonmukainen

Tunnistamme eriarvoisuuteen liittyviä
ongelmia ja pyrimme hakemaan niihin
ratkaisua asettamalla tavoitteita ja
toimenpiteitä.
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Optimaalinen
Strategisesti
asemoitu
Systemaattinen
Hyvinoinnin ja terveyden eriarvoisuuden
vähentäminen on aukikirjoitettu strateginen
tavoitteemme ja se
ohjaa vahvasti strategiatyötämme.

Missä määrin
strategiatyössä on
kiinnitetty huomiota
hyvinvoinnin ja
terveyden eriarvoisuuteen?

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
strategiatyö – oma tilanne
Työryhmä/ kypsyysanalyysin laatijat:

________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Päiväys:

Versio:

__________________________________

___________________________________

OMAN STRATEGIATYÖN TASO
Sijoita seuraavaksi tulokset jollekin
neljästä kypsyystasosta:

Alkava

Kehittyvä

Hyvä

Optimaalinen

1. Osallisuus strategian laadinnassa
2. Yhteistyö ja kumppanuudet
3. Strateginen orientaatio
4. Hyvinvointi
5. Eriarvoisuuden tunnistaminen ja asemointi

KUVAUS HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN STRATEGIATYÖN NYKYTILASTA
JA KEHITTÄMISTARPEISTA – KOHTI OPTIMAALISTA
Kuvaa seuraavaksi kuntasi strategiatyön nykytilan vahvuuksia sekä kehittämistarpeita.
Voit arvioida ja pohtia nykytilaa ja kehittämistarpeita muun muassa seuraavin apukysymyksin:
Miten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategiatyötä tehdään? Mihin kriteereihin vahvuutemme kiinnittyvät
ja miksi? Mitkä ovat strategiatyön haasteemme? Mihin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategiatyössä tulisi
tulevaisuudessa kiinnittää huomiota? Eri väestöryhmien osallisuuden vahvistamiseen? Vakiintuneempien kumppanuuksien rakentamiseen esimerkiksi järjestöjen ja yritysten kanssa? Vai selkeisiin strategisiin valintoihin?
Vahvuutemme ______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Kehitettävät asiat ___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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Omat strategiatyön kehittämistavoitteemme ja toimenpiteemme
Lopuksi voitte tehdä suunnitelman siitä, mitä haluatte saada aikaan ja millä
aikataululla. Miten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategiatyötä tulee
kehittää ja mitä se teiltä edellyttää? Millaisia käytäntöjä tarvitaan seuraaville
kypsyystasoille siirtymiseksi? Mihin tulisi erityisesti keskittyä?

PÄÄTAVOITTEEN KIRKASTAMINEN
Millainen hyvinvoinnin ja terveyden edistäjä olemme 4–5 vuoden kuluttua? Ketkä strategiatyötä tekevät?
Miten työtä tehdään?
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategiatyön päätavoitteemme on: ____________________________

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

KESKEISET KEHITTÄMISKOHTEET
Nimetkää seuraavaksi kolme kehittämiskohdetta, joilla asettamaanne päätavoitteeseen pyritte sekä kirjatkaa
kehittämiskohteisiin kiinnittyvät toimenpiteet tärkeysjärjestyksessä. Kannattaa asettaa konkreettisia kehittämiskohteita, jotka katsotte mahdolliseksi toteuttaa esimerkiksi valtuustokauden aikana ja joiden toteutumista on
mahdollista seurata ja arvioida.

Kehittämiskohde

Konkreettiset
toimenpiteet

Aikataulutus

1.

2.

3.
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Vastuu- ja koordinointitahot

Seuranta
ja arviointi
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Indikaattoriliite
PROMEQ-kyselytutkimuksen Sosiaalisen laadun mittarien määrittely perustuu tieteelliseen viitekehykseen (van der Maesen & Walker 2012, Pieper
ym. 2019). Määrälliset tiedot pohjautuvat pääosin Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitoksella (THL) toteutettuihin Aikuisten terveys, hyvinvointi- ja
palvelut (ATH, 2010–2017), Terveys 2011, ja Suomalaisten hyvinvointi- ja palvelut (HYPA, 2003–2014) -tutkimuksissa käytettyihin mittareihin.
Syksystä 2017 alkaen ATH-tutkimus on jatkunut nimellä Kansallinen terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus (FinSote). Muutoksen johdosta
mittaamis- ja raportointitavat tulevat muokkautumaan. Suurin osa käytetyistä mittareista on saatavilla www.terveytemme.fi tai www.sotkanet.fi
indikaattoripalveluissa sisältäen mittarin tarkemman kuvauksen, jolloin linkki on esitetty taulukon ”lisätietoa” osiossa.

•
•
•

ATH-peruslomake: https://thl.fi/documents/10531/2642318/ATH_lomake_20-54-v_suomi.pdf/b2a8058b-31cd-425b-b8d4-8bd81b62b33f
HYPA-lomake: https://thl.fi/documents/10531/168099/HYPA_09_kayntilomake.pdf
Terveys 2011-lomake: https://thl.fi/documents/10531/2797097/T4077.pdf/aa65a2ba-f5d1-4f05-a8b0-481ef53c880c

SOSIOEKONOMINEN TURVALLISUUS
= Suoja köyhyyttä ja muita materiaalisia riskejä vastaan, sekä tarvittavien palvelujen ja tuen riittävyys.
Indi
kaattori

Kuvaus

Selite

Mittari

Lisätietoa

Työ
markkinaasema

Indikaattori ilmaisee sosioekonomisen turvallisuuden
ulottuvuudella
toimeentulon
turvallisuutta ja
jatkuvuutta. Tähän
luokkaan voidaan
laskea myös
eläkeläiset, koska
heillä on säännöllinen tulo. PROMEQ
tutkimus kohdistui
huono-osaisuuteen, joten mittarina oli työttömien
tai lomautettujen
prosenttiosuus
vastaajista.

Työ on merkittävä sosioekonomisen turvallisuuden mittari, sillä se
kuvastaa toimeentulon turvallisuutta sekä työterveyden kautta
saavutettavia terveyspalveluita,
luoden elämään rakenteita, jatkuvuutta ja varmuutta tulevaisuudesta mahdollistaen myös muita
sosiaalisen laadun ja mielekkään
elämän osa-alueita.

Indikaattori perustuu ATH- tutkimuksessa
käytettyyn kysymykseen:
Oletko tällä hetkellä pääasiassa:
1) opiskelija
2) työtön tai lomautettu
3) työvalmennuksessa, kuntouttavassa
työtoiminnassa tai muussa työllistämistoimessa
4) sairauspäivärahalla tai työkyvyttömyyseläkkeellä
5) kokopäivätyössä
6) osa-aikatyössä tai osa-aikaeläkkeellä
7) eläkkeellä iän perusteella
8) perhevapaalla, kotiäiti tai -isä
9) Teen jotain muuta, mitä:____________

Työmarkkina-asemaa käytetään
sosiaalisen laadun
mallissa myös osallisuuden mittarina.
Sosiaalisen laadun
teorian mukaan
eri ulottuvuuksien
mittarit voivat olla
toisiaan täydentäviä kuvaten saman
asian erilaisia puolia. (v.d. Maesen &
Walker 2012)

Tulojen
riittävyys

Indikaattori ilmaisee prosenttiosuuden vastaajista,
joiden kotitalouden menojen
kattaminen tuloilla
hankalaa.

Tulojen riittävyys on olennainen
osa sosioekonomista turvallisuutta turvatessaan elämän perusedellytykset. Tulojen riittämättömyys
puolestaan lisää turvattomuutta ja
heikentää yksilön mahdollisuuksia
toimia täysivaltaisesti yhteisössä.

Indikaattori perustuu ATH tutkimuksessa
käytettyyn kysymykseen: Kotitaloudella
voi olla erilaisia tulonlähteitä ja useammalla jäsenellä tuloja. Kun kotitaloutesi
kaikki tulot otetaan huomioon, onko
menojen kattaminen näillä tuloilla:
1) hyvin helppoa
2) helppoa
3) melko helppoa
4) melko hankalaa
5) hankalaa

*ATH: http://www.
terveytemme.
fi/ath/aikasarja2013-2016/
notes/ath_livelihood_cr.htm

Terveyspalvelujen
riittävyys

Indikaattori
ilmaisee prosenttiosuuden
vastaajista, jotka
olisivat tarvinneet
hoitoa sairauksiin
viimeisen 12 kk aikana, mutta eivät
saaneet palvelua
riittävästi.

Terveyspalvelujen riittävyys on osa
sosioekonomista turvallisuutta.
Terveys on hyvinvoinnin perimmäinen ehto, jonka turvaamiseen
jokaisella tulee olla yhteiskunnan
varmistamana riittävät edellytykset. Terveyspalvelujen riittämättömyys uhkaa hyvinvoinnin ja sosioekonomisen turvallisuuden lisäksi
myös osallisuutta, valtaistumista
ja koheesiota, esim. rapauttamalla
luottamusta tuki- ja palvelujärjestelmää kohtaan.

Indikaattori perustuu HYPA-tutkimuksessa käytettyyn kysymykseen Oletko saanut
mielestäsi riittävästi hoitoa sairauksiin viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana?
Vastausvaihtoehtoina esitettiin:
1) Kyllä
2) En
3) Ei ole ollut tarvetta
4) En osaa sanoa

*FinSote:
https://sotkanet.
fi/sotkanet/fi/
metadata/indicators/4909

Sosiaali
palvelujen
riittävyys

Indikaattori
ilmaisee prosenttiosuuden
vastaajista, jotka
olisivat tarvinneet
sosiaalipalveluja,
mutta eivät ole
saaneet palvelua
riittävästi.

Myös sosiaalipalvelujen riittävyys
on sosioekonomisen turvallisuuden osatekijä. Sosiaalipalvelut kuvastavat yhteiskunnan
tukijärjestelmää tukea tarvitseville
erityisesti elämän eri taitekohdissa ja niiden tehtävä on tukea
yli haastavien elämäntilanteiden.
Sosiaalipalvelujen riittämättömyys lisää mm. turvattomuutta ja
heikentää luottamusta palvelujärjestelmää kohtaan.

Indikaattori perustuu HYPA-tutkimuksessa
käytettyyn kysymykseen: Jos olet viimeksi
kuluneiden 12 kuukauden aikana hakenut kuntasi sosiaalipalveluja kuten lapsiperheiden kotiapua, vanhusten palveluja,
vammaispalveluja, nuorisotyön palveluja
tai sosiaalityöntekijän neuvontaa, oletko
saanut hakemaasi palvelua mielestäsi riittävästi? Vastausvaihtoehtoina esitettiin:
1) Kyllä
2) En
3) En osaa sanoa

*FinSote:
Sosiaalityön palveluita riittämättömästi saaneiden
osuus https://sotkanet.fi/sotkanet/
fi/metadata/indicators/4903
ja Lapsiperhepalveluita riittämättömästi saaneiden
osuus https://sotkanet.fi/sotkanet/
fi/metadata/indicators/4902

Toimeentulotuen
riittävyys

Indikaattori
ilmaisee prosenttiosuuden
vastaajista, jotka
olisivat tarvinneet
toimeentulotukea,
mutta etuutta ei
saatu tai se ei ollut
riittävää.

Toimeentulotuen riittävyys kuvastaa rahallista tukea tarvitsevan
yksilön kokemusta toimeentulotuen riittävyydestä tai tuen
hylkäämisestä. Toimeentulotuki
on viimesijainen, lyhytaikaiseen
käyttöön tarkoitettu tukimuoto tilanteissa, joissa jostakin
äkillisestä syystä henkilön tulot
eivät riitä toimeentuloon. Tuen
riittämättömyys kuvaa toimeentulon turvattomuutta, mikä uhkaa
kokonaisvaltaisesti yksilön hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden
edellytyksiä.

Indikaattori perustuu HYPA-tutkimuksessa
käytettyyn kysymykseen: Oliko saamasi
toimeentulotuki
1) riittävä
2) riittämätön
3) päätöstä ei ole vielä tullut
4) en saanut etuutta lainkaan

*FinSote: https://
sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/
indicators/4905

Tyytyväisyys
asumiskustannuksiin

Indikaattori
ilmaisee prosenttiosuuden vastaajista, jotka olivat
tyytymättömiä
asumiskustannuksiinsa.

Asuminen vie merkittävän osan
tuloista ja toisaalta toimiva ja
miellyttävä asunto on perustavanlaatuinen hyvinvoinnin
materiaalinen edellytys. Asumisen
tukien on katsottu jääneen jälkeen
kasvavista asuinkustannuksista.
Kohtuuttomat asumiskustannukset uhkaavat toimeentulon
turvallisuutta.

Indikaattori perustuu ATH-tutkimuksessa
käytettyyn kysymykseen: Miten tyytyväinen olette asumisenne kustannuksiin?
Vastausvaihtoehtoina esitettiin:
1) erittäin tyytyväinen –5) erittäin tyytymätön

*ATH: http://www.
terveytemme.
fi/ath/aikasarja2013-2016/
notes/ath_living_
apart_cost_cr.htm

SOSIAALINEN VALTAISTUMINEN
=Tasavertaiset elämän mahdollisuudet, tiedot ja taidot, ja mahdollisuus käyttää kapasiteettejaan
maksimaalisesti itsensä ja yhteiskunnan hyväksi tavoilla, jotka tukevat hyvinvointia.
Indi
kaattori
Koulutustaso

Kuvaus

Selite

Mittari

Indikaattori
ilmaisee niiden
vastaajien prosenttiosuuden, jotka
kuuluvat matalan
koulutustason
ryhmään.

Koulutustaso määrittää
vahvasti yksilön elämän
mahdollisuuksia luoden
puitteet toimeentulolle, mielekkäälle työlle, sosiaalisiin
piireihin kiinnittymiselle sekä
hyvinvoinnille ja terveydelle.
Matala koulutustaso on riski
em. elämän osa-alueille.

Indikaattori perustuu Terveys 2011 tutkimuksessa käytettyyn kysymykseen: Mikä on
korkein suoritettu koulutuksesi?
Vastausvaihtoehtoina esitettiin:
1) kansakoulu tai peruskoulu
2) keskikoulu
3) ammattikoulu tai vastaava
4) lukio
5) opistotutkinto
6) alempi korkeakoulututkinto (ammatti
korkeakoulu tai vastaava)
7) ylempi korkeakoulututkinto (maisteri tai
vastaava)

Lisätietoa

Kyvykkyyksien
käyttö

Indikaattori
ilmaisee keskiarvon
vastaajien kokemista toimintamahdollisuuksista.

Toimintamahdollisuudet ovat
yksilön omien ja yhteiskunnan
mahdollistamien resurssien
summa. Tunne siitä, että
pystyy vaikuttamaan ja ohjaamaan oman elämänsä kulkua,
on merkittävä hyvinvoinnin
ehto. Vajeet esim. tulojen
riittävyydessä tai terveydessä
uhkaavat yksilön toimintamahdollisuuksia. Yhteiskunnan
tuki ja palvelu-järjestelmillä on
merkittävä rooli etenkin tukea
enemmän tarvitsevien yksilöiden tasavertaisten toimintamahdollisuuksien edistämisessä ja turvaamisessa.

Indikaattori perustuu kansainvälisissä tutkimuksissa (esim. Hoffman et al. 2012) käytettyyn
kysymykseen: Mielestäni mahdollisuuteni…
Alakysymyksinä: tavoitella onnellisuutta
elämässäni, saavuttaa asioita elämässäni, elää
terveellistä elämää, ikäni huomioon ottaen,
älyllisiin virikkeisiin, tyydyttävien sosiaalisten
suhteiden solmimiseen elämässäni, elää miellyttävässä elinympäristössä, toimia omantuntoni mukaisesti, kaikki edellä mainitut asiat
huomioon ottaen, uskon, että mahdollisuuteni
ovat... Vastausvaihtoehdot olivat väliltä 1=
erittäin huonot – 7 erittäin hyvät

*Toimintamahdollisuuksia
ei ole aiemmin mitattu
suomalaisissa
hyvinvointi- ja
terveystutkimuksissa tällä
kansainvälisellä
mittarilla.

Elin
tapojen
terveellisyys

Indikaattori ilmaisee prosenttiosuuden vastaajista,
joilla epäterveelliset elintavat
kasautuvat vähäisen liikkumisen,
tupakoinnin,
humalajuomisen,
vähäisten kasvisten syömisen sekä
vähäisen unen
osalta. Tarkasteltu
epäterveellisten
elintapojen lukumäärää.

Terveelliset elintavat nähdään
voimavaroina oman hyvinvoinnin ja terveyden hallintaan.
Epäterveellisten elintapojen
kasautuminen on merkittävä
uhka paitsi yksilön itsensä
terveydelle ja hyvinvoinnille
sekä taloudelle, haaste myös
kansantaloudelle ja terveyspalvelujärjestelmälle.

Indikaattori perustuu ATH tutkimuksessa
käytettyihin kysymyksiin: a) Kuinka paljon liikut
ja rasitat itseäsi ruumiillisesti vapaa-aikana?
Vastausvaihtoehtoina esitettiin:
1) Luen, katselen televisiota ja teen askareita,
joissa en paljonkaan liiku ja jotka eivät rasita
minua ruumiillisesti.
2) Kävelen, pyöräilen tai liikun muulla tavalla
useita tunteja viikossa (tähän lasketaan mm.
kävely, kalastus ja metsästys, ja kevyt puutarhatyö).
3) Harrastan varsinaista kuntoliikuntaa useita
tunteja viikossa (tähän lasketaan mm. juoksu,
lenkkeily, hiihto, kuntovoimistelu, uinti, pallopelit
ja rasittavat puutarhatyöt).
4) Harjoittelen kilpailumielessä säännöllisesti
rasittavia urheilumuotoja useita kertoja viikossa
(tähän lasketaan mm. juoksu, suunnistus, hiihto,
uinti, pallopelit kilpailumielessä).

*FInSote:

b) Käytätkö tupakkatuotteita? Vastausvaihto
ehtoina esitettiin:
1) Kyllä, käytän päivittäin
2) Kyllä, poltan satunnaisesti
3) En
c) Kuinka usein olette juonut kerralla kuusi
annosta tai enemmän? Vastausvaihtoehtoina
esitettiin:
1) päivittäin tai lähes päivittäin
2) kerran viikossa
3) kerran kuukaudessa
4) harvemmin kuin kerran kuukaudessa
5) en koskaan
d) Kuinka usein olet käyttänyt seuraavia ruokia
ja juomia 7 viime päivän aikana:
*Kasviksia. Vastausvaihtoehtoina esitettiin:
en kertaakaan, 1-2 päivänä, 3-5 päivänä, 6-7
päivänä
e) Onko Teillä ollut seuraavia oireita tai vaivoja
30 viime päivän aikana? Kysymyspatterissa
esitettiin “unettomuutta”. Vastausvaihtoehtoina
esitettiin 1) ei ja 2) kyllä.

Vähäinen
liikunta:
https://sotkanet.
fi/sotkanet/fi/
metadata/indicators/4446
Tupakointi:
https://sotkanet.
fi/sotkanet/fi/
metadata/indicators/4405
Humala
juominen:
https://sotkanet.
fi/sotkanet/fi/
metadata/indicators/4412
Vähäinen
kasvisten syönti:
https://sotkanet.
fi/sotkanet/fi/
metadata/indicators/4541
Vähäinen uni:
http://www.
terveytemme.
fi/ath/aikasarja2013-2016/
notes/
ath_symp_insomias_cr.htm

Osallistuminen
terveyden
edistämisen toimintaan

Indikaattori ilmaisee niiden vastaajien prosenttiosuuden, jotka eivät
ole osallistuneet
terveyden edistämisen toimintaan.

Terveyden edistäminen
ymmärretään keinoksi valtaistaa ihmisiä hallitsemaan
terveyttään ja hyvinvointiaan.
Terveyden edistämisen ryhmät
ovat merkittävä erityisen tuen
muoto elämän taitekohdissa,
mutta ryhmien saatavuudessa
ja saavutettavuudessa on
alueellisia ja väestöryhmittäisiä eroja.

Indikaattori perustuu ATH-tutkimuksessa
käytettyyn kysymykseen: Oletko osallistunut
säännöllisesti johonkin ryhmätoimintaan terveytesi ja hyvinvointisi edistämiseksi 12 viime
kuukauden aikana ja oliko siitä sinulle hyötyä?
Ympyröi sopivin vaihtoehto.
1) laihdutus- tai painonhallintaryhmä tai
–kurssi tai muu ruokavalion ja liikunnan muutoksiin tähtäävä ryhmä
2) niskan tai selän kuntoryhmä
3) tupakoinnin lopettamiseen tähtäävä ryhmä
tai kurssi
4) alkoholin käytön lopettamiseen tähtäävä
ryhmä (esim. AA)
5) muun päihteenkäytön lopettamiseen liittyvä ryhmä (esim. NA)
6) peliriippuvuuteen liittyvä ryhmä
7) sairauteen liittyvä vertaisryhmä (mm. syöpäpotilaiden, diabetespotilaiden, mielenterveyspotilaiden ryhmä)
8) suru-, ero- tai muuhun elämänkriisiin liittyvä
keskusteluryhmä
9) yksinäisyyttä vähentävät ryhmät esim.
ystävyyspiirit
10) muu, mikä: Vastausvaihtoehtoina esitettiin:
En, En, mutta haluaisin osallistua, Kyllä, ei ollut
hyötyä, Kyllä, oli hyötyä

Riittävä
tieto palveluista

Indikaattori
ilmaisee niiden
vastaajien prosenttiosuuden, jotka
ilmoittavat etteivät
ole saaneet riittävästi tietoa kuntansa palveluista.

Riittävä tiedon saanti on
sosiaalisen valtaistumisen
perusedellytys. Kaikki eivät ole
yhteiskunnassa samalla viivalla
informaation saavutettavuudessa. Yhteiskunnan tulee
turvata riittävä tiedonsaanti
palveluista jokaiselle kansalaiselle, jotta palveluita tarvitsevat pääsevät niiden piiriin.

Indikaattori perustuu ATH-tutkimuksessa
käytettyyn kysymykseen: Oletteko mielestänne saaneet riittävästi tietoa seuraavista
kunnan palveluista 12 viime kuukauden
aikana. Alakysymyksinä olivat terveyspalvelut,
päivähoitopalvelut, sosiaalipalvelut, opetustoimenpalvelut, kirjastopalvelut, kulttuuripalvelut, liikuntapalvelut ja nuorisotoimenpalvelut.
Vastausvaihtoehdot olivat:
1) ei ole tarvittu, 2) olisi tarvittu, mutta palvelua ei saatu, 3) on käytetty, palvelut ei ollut
riittävää, ja 4) on käytetty, palvelu oli riittävää.

*ATH: http://
www.terveytemme.fi/ath/aikasarja2013-2016/
notes/ath_service_info_cr.htm

SOSIAALINEN OSALLISUUS
= Osallisuus kaikissa yhteiskunnan taloudellisissa, poliittisissa ja muissa avaintoiminnoissa. Tunne siitä,
että kuuluu yhteiskuntaan ja on osa yhteisöä, ja että voi vaikuttaa siihen, miten yhteiskuntaa kehitetään.
Indikaattori

Kuvaus

Selite

Mittari

Lisätietoa

Työllisyys,
palkkatyö

Indikaattori
ilmaisee niiden
henkilöiden
määrän, jotka
ovat %-osuuden, jotka
ovat osallisina
palkattuun
työhön.
Palkkatyöhön
osattomien
osuutta voidaan
mitata työttömyys/lomau-tus
-mittarilla.

Toimeentulon turvallisuuden
lisäksi työ turvaa sosiaalista
osallisuutta tarjoamalla mielekkäitä rooleja, ja sosiaalisen
piirin, johon kiinnittyä. Työn
ulkopuolella olevat jäävät
paitsi tästä jokapäiväisestä
sosiaalisen osallisuuden
muodosta.

Indikaattori perustuu ATH- tutkimuksessa
käytettyyn kysymykseen: Oletko tällä hetkellä
pääasiassa:
1) opiskelija
2) työtön tai lomautettu
3) työvalmennuksessa, kuntouttavassa työtoiminnassa tai muussa työllistämistoimessa
4) sairauspäivärahalla tai työkyvyttömyyseläkkeellä
5) kokopäivätyössä
6) osa-aikatyössä tai osa-aikaeläkkeellä
7) eläkkeellä iän perusteella
8) perhevapaalla, kotiäiti tai -isä
9) Teen jotain muuta, mitä:________________

Osallisuuden
ulottuvuudella
mittauksen
kohteena on
ihmisten osallisuus palkattuun
työhön.

Yksinäisyys

Indikaattori
ilmaisee niiden
vastaajien prosenttiosuuden,
jotka tuntevat
itsensä melko
usein tai jatkuvasti yksinäiseksi.

Osallisuus läheisiin sosiaalisiin
suhteisiin on osallisuuden
merkittävä perustekijä.
Yksinäisyyden katsotaan
kuvastavan tällaisen osallisuuuden puutetta. Se on
merkittävä riski yksilöiden
hyvinvoinnille ja terveydelle
vaikuttaen negatiivisesti
myös muihin hyvinvoinnin
ulottuvuuksiin.

Indikaattori perustuu ATH-tutkimuksessa
käytettyyn kysymykseen: Tunnetko itsesi yksinäiseksi? Vastausvaihtoehtoina esitettiin:
1) En koskaan
2) Hyvin harvoin
3) Joskus
4) Melko usein
5) Jatkuvasti

*FinSote:
https://sotkanet.
fi/sotkanet/fi/
metadata/indicators/4284

Syrjinnän
kokeminen

Indikaattori
ilmaisee niiden
vastaajien
osuutta, jotka
ovat kokeneet
syrjintää paljon

Syrjintä on merkittävä riski
sosiaaliselle osallisuudelle
sekä yksilön hyvinvoinnille ja
terveydelle.

Indikaattori perustuu kysymykseen Oletteko
kokenut syrjintää seuraavien asioiden takia:
1) iän,
2) sukupuolen,
3) etnisen taustan,
4) taloudellisen tilanteen,
5) vammaisuuden tai
6) seksuaalisen suuntautumisen?

*Syrjinnän
kokemuksia ei
ole tässä muodossa kysytty
suomalaisissa
hyvinvointi- ja
terveystutkimuksissa, mutta
vastaavanlainen
kysymys löytyy
HYPA-tutkimuksesta

Vastausvaihtoehdot olivat:
1) paljon,
2) jossain määrin ja
3) en lainkaan.

Äänestysaktiivisuus
kunta- ja
eduskuntavaaleissa

Indikaattori
ilmaisee niiden
vastaajien prosenttiosuuden,
jotka eivät äänestäneet kunta
tai eduskuntavaaleissa.

Poliittinen osallisuus on
sosiaalisen osallisuuden
keskeinen osatekijä.
Äänestysaktiivisuus mittaa
kansalaisten osallistumista
poliittiseen päätöksentekoon.
Tunne siitä, että voi vaikuttaa
itseä koskeviin yhteiskunnallisiin asioihin, on tärkeä
hyvinvoinnin osa-alue.

Indikaattori perustuu ATH-tutkimuksessa käytettyyn kysymykseen: Äänestittekö edellisissä
a) kunnallisvaaleissa, b) eduskuntavaaleissa.
Vastausvaihtoehtoina esitettiin:
1) En
2) Kyllä
3) En muista

*ATH: http://
www.terveytemme.fi/ath/aikasarja2013-2016/
notes/ath_involvement_vote_
local_cr.htm

Osallistuminen kerho
ym. toimintaan

Indikaattori
ilmaisee niiden
vastaajien
prosenttiosuuden, jotka eivät
osallistuneet
aktiivisesti järjestötoimintaan
tms.

Sosiaaliseen osallisuuteen
kuuluvat myös erilainen
järjestötoiminta sekä harrastukset. Sosiaalisesti aktiivisilla ihmisillä on pienempi
ennenaikaisen kuoleman ja
pitkäaikaiseen laitoshoitoon
sijoittumisen riski kuin sosiaalisiin toimintoihin vähemmän
osallistuvilla.

Indikaattori perustuu ATH-tutkimuksessa käytettyyn kysymykseen: Osallistutko jonkin kerhon, järjestön, yhdistyksen, harrastusryhmän
tai yhteisön toimintaan (esim. urheiluseura,
asukastoiminta, puolue, kuoro tai seurakunta)?
Vastausvaihtoehtoina esitetiin:
1) Kyllä, aktiivisesti
2) Kyllä, silloin tällöin
3) En

*FinSote:
https://sotkanet.
fi/sotkanet/fi/
metadata/indicators/4291
tai ATH:
http://www.
terveytemme.
fi/ath/aikasarja2013-2016/
notes/ath_involvement_attended_cr.htm

Tyytyväisyys
vapaa-ajan
palveluihin

Indikaattori
ilmaisee niiden
vastaajien
prosenttiosuuden jotka eivät
ole saaneet tai
kokeneet riittävänä vapaa-ajan
palveluja.

Osallisuus mielekkäisiin vapaa-ajan toimintoihin tukee
elämän merkityksellisyyttä
ja vahvistaa osallisuutta
yhteiskuntaan ja vurovaikutusta ihmisten välillä. Riittävät
vapaa-ajan palvelut tukevat
hyvinvointia ja terveyttä
lisäämällä mahdollisuuksia
mielekkääseen toimintaan
ja sosiaaliseen kanssakäymiseen.

Indikaattori perustuu ATH-tutkimuksessa käytettyyn kysymykseen: Oletko mielestäsi saanut
riittävästi seuraavia palveluita asuinkunnassanne viimeisen 12 kuukauden aikana?
1) kirjastopalvelut
2) sisäliikuntapalvelut (esim. uimahallit,
kuntosali)
3) ulkoliikuntapalvelut (esim. urheilukentät,
ulkoilureitit)
4) kulttuuripalvelut
5) kansalais- ja työväenopistot
6) nuorisopalvelut, nuorisotilat
7) lasten leikkipaikat tai -puistot

*ATH: http://
www.terveytemme.fi/ath/aikasarja2013-2016/
notes/ath_service_oth_culture_enough_
cr.htm

Vastausvaihtoehtoina esitettiin:
1) En ole tarvinnut,
2) Olisin tarvinnut, mutta en saanut,
3) Olen käyttänyt, mutta palvelu ei riittävää
4) Olen käyttänyt, palvelu oli riittävää

KOHEESIO, ”YHTEISKUNNAN EHEYS”
=Saa elää yhteiskunnassa ja yhteisöissä, joita luonnehtii luottamus julkiseen valtaan ja toisiin ihmisiin,
toisista välittäminen, sekä mielipiteen ja ilmaisun vapaus.
Indi
kaattori

Kuvaus

Selite

Mittari

Lisätietoa

Luottamus
toisiin
ihmisiin

Indikaattori
ilmaisee niiden
vastaajien prosenttiosuuden, jotka
eivät luota toisiin
ihmisiin.

Luottamus on sosiaalisesti
laadukkaan yhteiskunnan
perusedellytys ja ”liima”, joka
pitää yhteiskuntia koossa.
Se on myös voimavara
yhteiskunnan uudistumiseen
sosiaalisesti kestävällä tavalla. Luottamus toisiin ihmisiin
edistää hyvää terveyttä,
hyvinvointia, osallisuutta,
toimintakykyä ja erilaistenkin yhteisöjen keskinäistä
eheyttä mahdollistaen
yhteistyön ja vuorovaikutuksen tuntemattomien kesken.
Luottamus toisiin ihmisiin on
sujuvan arjen ja osallisuuden
elinehto niin yksilö- kuin
yhteisötasolla.

Indikaattori perustuu ATH-tutkimuksessa
käytettyyn kysymykseen: Mitä mieltä
olet seuraavista luottamukseen liittyvistä
väittämistä?
-Yhteiskunnassamme ihmiset voivat
luottaa toisiinsa
Vastausvaihtoehtoina esitettiin:
1) Täysin samaa mieltä
2) Jokseenkin samaa mieltä
3) Ei samaa, eikä eri mieltä
4) Jokseenkin eri mieltä
5) Täysin eri mieltä

Luottamus
julkiseen
valtaan

Indikaattori
ilmaisee niiden
vastaajien prosenttiosuuden,
jotka eivät luota
julkiseen valtaan.

Luottamus julkiseen valtaan
ilmaisee kansalaisten uskoa
julkisten instituutioiden
oikeudenmukaisuuteen ja
on tärkeä yhteiskunnallisen
järjestelmän hyväksyttävyyden kannalta. Luottamus
julkiseen valtaan edistää
yhteiskunnallista koheesiota,
yhteiskunnallisen järjestyksen vakautta sekä kansalaisten hyvinvointia ja terveyttä.

Indikaattori perustuu ATH-tutkimuksessa
käytettyyn kysymykseen: Mitä mieltä
olet seuraavista luottamukseen liittyvistä
väittämistä?
1) Yhteiskuntamme julkiseen valtaan ja
hallintoon voi luottaa
2) Julkiseen terveydenhuoltoon voi luottaa
3) Julkiseen sosiaalihuoltoon voi luottaa
4) Oikeuslaitokseen voi luottaa
5) Poliisiin voi luottaa
6) Kunnan päätöksentekoon voi luottaa
Vastausvaihtoehtoina esitettiin:
1) Täysin samaa mieltä
2) Jokseenkin samaa mieltä
3) Ei samaa, eikä eri mieltä
4) Jokseenkin eri mieltä
5) Täysin eri mieltä

*ATH:
https://sotkanet.fi/
sotkanet/fi/metadata/indicators/3129

Toisten
auttaminen

Indikaattori
ilmaisee niiden
vastaajien prosenttiosuuden, jotka
eivät ole auttaneet
kotitaloutensa ulkopuolella asuvaa
henkilöä 12 viime
kk aikana.

Toisten auttaminen ilmaisee
ihmisten välistä luottamusta,
vastavuoroisuutta ja toisista
välittämistä. Toisten auttamisella on myönteinen vaikutus
myös auttajan hyvinvointiin
ja terveyteen sekä positiivisia
vaikutuksia koko yhteisöön.

Indikaattori pohjautuu ATH-tutkimuksessa
käytettyyn kysymykseen: Oletko auttanut
jotakuta kotitaloutenne ulkopuolella
asuvaa henkilöä vapaa-aikananne 12 viime
kuukauden aikana? Ketä tai keitä. Alakysymyksinä: lastenhoito, koti- ja pihatyöt
(ruuanlaitto, siivous, puutarhanhoito,
lumityöt yms.), kauppa- ja pankki- ym.
asioiden hoito, päivittäisistä toiminnoista
huolehtiminen (pukeutuminen, peseytyminen, lääkkeiden otto ym.), henkinen tuki
(kuunteleminen ja tukeminen vaikeuksissa),
taloudellinen tuki. Vastausvaihtoehtoina
esitettiin: 1) en ole, 2) yllä omia tai puolison vanhempia, 3) kyllä omia tai puolison
isovanhempia, 4) kyllä, lapsia tai lastenlapsia, 5) kyllä, muita henkilöitä.

*ATH: http://www.
terveytemme.fi/
ath/tampere-raisio/
notes/ath_assist_give_someone_j_cr.htm

WHO:n LYHYT ELÄMÄNLAATUMITTARI
Lyhyt elämänlaatumittari (WHO QoL Bref) pitää sisällään 26 kysymystä, joista yksi liittyy yleiseen elämänlaatuun ja toinen yleiseen terveyteen. Loput 24 kysymystä voidaan liittää neljään eri ulottuvuuteen: fyysinen,psyykkinen, sosiaalinen ja ympäristöllinen elämänlaatu. Vastaaja arvioi elämänlaatuaan kyselyä edeltävän kahden viikon ajalta. Mittarin vastausvaihtoehdot ovat Likert-asteikolla 1–5. WHOQOL-BREF-mittarin on Maailman terveysjärjestön (World Health Organization, WHO) luvalla kääntänyt suomeksi Marja Vaarama (THL) ym. osana Care Keys
-projektia vuonna 2004. Lisätietoa lyhyestä elämänlaatumittarista Toimia-tietokannassa: https://www.terveysportti.fi/dtk/tmi/koti sekä WHO:n
sivuilla https://www.who.int/mental_health/media/en/76.pdf
Yleinen elämänlaatu

Perustuu kysymykseen: Millaiseksi arvioit elämänlaatusi?

Yleinen terveys

Perustuu kysymykseen: Kuinka tyytyväinen olet terveyteesi?

Fyysinen elämänlaatu
Arkea haittaava fyysinen kipu

Perustuu kysymykseen: Missä määrin fyysinen kipu estää sinua tekemästä päivittäisen
elämäsi kannalta tarpeellisia asioita?

Lääkehoidon tai muun hoidon tarpeellisuus
päivittäisessä elämässä

Perustuu kysymykseen: Kuinka paljon tarvitset lääke- tai muuta hoitoa
pystyäksesi toimimaan päivittäisessä elämässäsi?

Päivittäinen jaksaminen

Perustuu kysymykseen: Onko sinulla riittävästi tarmoa arkipäivän elämääsi varten?

Liikkumiskyky

Perustu kysymykseen: Millainen on liikuntakykysi?

Unen riittävyys

Perustuu kysymyksiin: Kuinka tyytyväinen olet
unesi laatuun?

Päivittäinen toimintakyky

Perustuu kysymykseen: Kuinka tyytyväinen olet kykyysi selviytyä päivittäistä toimista?

Työkyky

Perustuu kysymykseen: Kuinka tyytyväinen olet työkykyysi?

Psyykkinen elämänlaatu
Elämästä nauttiminen

Perustuu kysymykseen: Kuinka paljon nautit elämästä?

Elämän merkityksellisyys

Perustuu kysymykseen: Missä määrin tunnet, että elämäsi on merkityksellistä?

Uusiin asioihin keskittyminen ja oppiminen

Perustuu kysymykseen: Kuinka hyvin pystyt keskittymään asioihin?

Tyytyväisyys omaan ulkomuotoon

Perustuu kysymykseen: Oletko tyytyväinen ulkomuotoosi?

Itsetunto

Perustuu kysymykseen: Kuinka tyytyväinen olet itseesi?

kielteiset tuntemukset

Perustuu kysymykseen: Kuinka usein sinulla on ollut kielteisiä tuntemuksia kuten alakuloisuus, epätoivo, ahdistus tai masennus?

Sosiaalinen elämänlaatu
Ihmissuhteet

Perustuu kysymykseen: Kuinka tyytyväinen olet ihmissuhteisiisi?

Ystäviltä saatu tuki

Perustuu kysymykseen: Kuinka tyytyväinen olet ystäviltäsi saamaasi tukeen?

Sukupuolielämä

Perustuu kysymykseen: Kuinka tyytyväinen olet sukupuolielämääsi?

Ympäristöllinen elämänlaatu
Turvallisuus

Perustuu kysymykseen: Kuinka turvalliseksi tunnet olosi päivittäisessä
elämässäsi?

Taloudelliset resurssit

Perustuu kysymykseen: Onko sinulla tarpeeksi rahaa tarpeisiisi nähden?

Ympäristön terveellisyys

Perustuu kysymykseen: Kuinka terveellisenä pidät fyysistä ympäristöäsi?

Tiedon saaminen

Perustuu kysymykseen: Saatko tarpeeksi tietoa jokapäiväisen elämäsi kannalta tärkeistä
asioista?

Mahdollisuudet vapaa-ajan toimintaan

Perustuu kysymykseen: Missä määrin sinulla on mahdollisuuksia vapaa-ajan toimintaan?

Asuinalueen olosuhteet

Perustuu kysymykseen: Kuinka tyytyväinen olet asuinalueesi olosuhteisiin?

Terveyspalvelujen saatavuus

Perustuu kysymykseen: Kuinka tyytyväinen olet mahdollisuuksiisi saada terveyspalveluja?

Mahdollisuudet julkisten liikennevälineiden
käyttöön

Perustuu kysymykseen: Kuinka tyytyväinen olet mahdollisuuksiisi käyttää julkisia tai muita
liikennevälineitä?

Yhteistyötahot

