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Merkittävän osan työstä teki hankkeen vastuullisena projektipäällikkönä työskennellyt Niina Kuuva. Hän vastasi hankkeen toteutuksesta, kuten paikallisten työpajojen vetämisestä, aineistojen analysoinnista ja moninaisista prosessin kulkuun liittyvistä vaiheista aina
lokakuuhun 2017 asti. Niinan siirryttyä hoitamaan Puumalan kunnanjohtajan tehtävää hanketta jatkoivat Ruralia-instituutissa Päivi
Pylkkänen ja Torsti Hyyryläinen.
Hankkeen asiantuntevan ohjausryhmän vahva näkemys oli, että
toimintamalli on syytä esitellä yleistajuisessa muodossa. Tästä
syystä päädyttiin käsillä olevaan muotoon, johon tekstit kokosivat
Päivi ja Torsti. Karttaesityksistä vastasi Anniina Miettinen. Kuvituksen ja taiton on toteuttanut Verkkoverstas.
Suuri kiitos kuuluu hankkeen ohjausryhmälle, asiantuntevalle puheenjohtajalle Anu Haapalalle sekä jäsenille, Heikki Hiilamo, Timo
Kauppinen, Ulla Kemppainen, Eveliina Pekkanen, Annastiina Vesterinen ja Arja Väänänen sekä työpajoihin aktiivisesti osallistuneille
mikkeliläisille.
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1. HYVINVOINTITIETOA JA TOIMINTAA PAIKKAPERUSTAISESTI
Miten voidaan lisätä ihmisten osallistumista hyvinvointitiedon
tuottamiseen ja hyvinvointia edistävään toimintaan
kaupungeissa tai maaseuduilla?
Kutsumme paikkaperustaiseksi hyvinvointitiedoksi sellaista ihmisten hyvinvointia koskeva tietoa, joka tuo esiin paikallisia tarpeita sekä tiettyyn alueeseen liittyviä kokemuksia ja erityispiirteitä.

Paikkaperusteinen
HYVINVOINTITIETO

Yhteistyötä, joka pohjautuu tietyllä pienalueella tunnistettuihin
tarpeisiin sekä motivoi paikallisia ihmisiä osallistumaan nimitämme
paikkaperustaiseksi hyvinvointityöksi. Hyvinvointitieto ja hyvinvointityö on myös nivottava toisiaansa. Esitämme siinä ratkaisuksi paikallisen hyvinvoinnin kumppanuuspöytämenetelmää. Nämä
toimintamallin keskeiset lähtökohdat esitetään kuvassa 1.

PAIKALLISEN
HYVINVOINNIN
KUMPPANUUSPÖYTÄ
-MENETELMÄ

Paikkaperusteinen
HYVINVOINTITYÖ

Kuva 1: Kumppanuuspöytä -menetelmä kutoo tietoa ja toimintaa paikkaperustaisessa hyvinvointiajattelussa.
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Käsikirjassa esitettyjen ajatusten ja toimintamallin hyödyntäjiksi
olemme ajatelleet kahta kohderyhmää: hyvinvointialan kehittäjiä
ja päätöksentekijöitä. Toimintamalli voi olla hyödyllinen hyvinvointialan kehittäjälle, joka haluaa hyödyntää paikkaperustaisia menetelmiä hyvinvointia koskevassa tiedonmuodostuksessa ja kehittä-

mistoiminnassa. Menetelmän soveltajaa silmällä pitäen kirjoitettu
käsikirja tarjoaa samalla perustietoa ja ideoita paikallisille päätöksentekijöille paikkaperustaisen hyvinvointitiedon hyödyntämismahdollisuuksista. Tällaisen tiedon voi nähdä täydentävän esimerkiksi kuntakohtaisia hyvinvointi-indikaattoreita ja indeksivertailuja.

Kehittäjän näkökulma

Päätöksentekijän näkökulma

Rohkaisee käytännönläheisillä
esimerkeillä ja työskentelyvinkeillä
vuorovaikutteisen ja toiminnallisen
tiedonmuodostuksen
hyödyntämiseen paikallisessa
kehittämisessä.

Antaa ideoita etenkin
hyvinvointi-, sosiaali- ja
terveysalan päätöksentekijöille
paikkaperustaisen hyvinvointitiedon
ja -työn mahdollisuuksista.

Kuva 2: Käsikirjassa esitettyjen ajatusten ja toimintamallin potentiaaliset hyödyntäjät

Johdantoluvun jälkeinen rakenne on seuraava:
•

•

Luvussa 2 esittelemme lyhyesti hyvinvointiin, paikkaperustaiseen kehittämiseen sekä yhteistuotantoon ja kumppanuuteen
liittyviä käsitteitä ja tutkimuskeskustelua sekä viittaamme niihin
•
liittyviin lisätiedon lähteisiin.

•

Luvussa 3 käymme läpi Etelä-Savossa kehitettyä ja kokeiltua
paikallista hyvinvoinnin kumppanuuspöytä-menetelmää sekä
esittelemme siitä saatuja kokemuksia.

•

Luvussa 4 kokoamme kokeilussa opitun perusteella toimintamallin ja annamme sen soveltamista helpottavia vinkkejä.

Luvussa 5 arvioimme toimintamallia vielä yleisesti ja pohdimme
mm. kokeilun kuluessa esiin tulleiden haasteiden pohjalta
sitä, millaisia ovat menetelmän soveltamismahdollisuudet ja
kehittämistarpeet jatkossa.
Liiteosassa havainnollistamme Etelä-Savon ja Mikkelin hyvinvointieroja eräillä tilastollisilla hyvinvointimittareilla sekä kaupungit ja maaseudut erottavalla alueluokituksella.
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2. PAIKKAPERUSTAINEN LÄHESTYMISTAPA HYVINVOINNIN LUOMISEEN
Paikkaperustainen lähestymistapa hyvinvoinnin luomiseen nojaa teoreettisesti hyvinvoinnin, paikkaperustaiseen kehittämisen, yhteistuotannon ja paikallisen hyvinvointijärjestelmän käsitteisiin. Esittelemme seuraavassa lyhyesti näitä käsitteitä. Luvun lopussa esittelemme aineistot ja
paikkaperustaisessa tiedonmuodostuksessa keskeisen paikallisen hyvinvoinnin kumppanuuspöytä-menetelmän.

Terveys

Hyvinvointi ja hyvinvoinnin mittaaminen
Ihmisten hyvinvointi on suomalaisen yhteiskunnan perusarvoja. Asukkaidensa hyvinvoinnin edistäminen on kuntien pysyviä ydintoimintoja.
Hyvinvointia on vaikeata määritellä yksiselitteisesti1. Ihmisten hyvinvointia ja terveyttä koskevaa mittaamista pidetään vaikeudesta huolimatta
tärkeänä, sillä ilman hyvinvointia koskevaa tietämystä hyvinvointia on
mahdotonta edistää.
Yksilön hyvinvointia luovat seikat ovat toisaalta ihmiseen itseensä ja toisaalta hänen ympäristöönsä liittyviä2. Hyvinvointia jäsennetään usein
osa-alueisiin, jolloin sitä voidaan tarkastella esimerkiksi terveysnäkökohtien, elintason, elämänlaaduun tai sosiaalisten suhteiden näkökulmasta.
Kaiken kaikkiaan hyvinvoinnin käsite on muuttunut viimeisen kymmenen
vuoden aikana yhä enemmän siihen suuntaan, että enää ei kerätä tietoa
ainoastaan objektiivisesti mitattavissa olevista hyvinvoinnin osa-alueista (sairastavuus, tulot), vaan yhä useammin mukaan pyritään saamaan
myös ihmisten kokemuksellinen hyvinvointi3
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1

Hyvinvoinnin erilaisista ulottuvuuksista katso Saari 2015.

2

Hyvinvointipolitiikan lähtökohdista katso Niemelä 2010.

3

Saari (2012) viittaa myös onnellisuuspolitiikkaan.

Materiaalinen
hyvinvointi

Koettu
hyvinvointi

HYVINVOINTI

Kuva 3: Hyvinvoinnin ulottuvuuksia

Suomalaiset kunnat käyttävät alueensa hyvinvoinnin seurantaan
useimmiten Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tietovarantoa. Laitoksen ylläpitämä Hyvinvointikompassi -portaali on
suunniteltu erityisesti alueellisen hyvinvoinnin seurantaan4. Se on
asiantuntijoiden valitsema tilastotietopaketti kuntien asukkaiden
terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tukemiseksi. Aineistosta on
saatavissa yli sata erilaista kuntatason tilastoyksikköön tarkennettavaa hyvinvointi-mittaria. Lisäksi on saatavissa kunnan suhteellista
asemaa toisiin kuntiin nähden kuvaavia indeksejä.
Olipa kysymys objektiivisista tai kokemuksellisista hyvinvoinnin
mittauksista, hyvinvoinnin tilastollinen seuranta ei yleensä ulotu
hallinnollista kuntatasoa pienemmälle aluetasolle. Kun kuntien
määrä on kuntaliitosten myötä vähentynyt, samanaikaisesti kuntien pinta-ala sekä kunnan sisäiset erot ja etäisyydet ovat kasvaneet. Kunnan asukkaiden hyvinvoinnin seurannan ja hyvinvoinnin
edistämisen kannalta keskiarvoistavat mittarit ovat käyneet riittämättömiksi.
Paikkaperustainen kehittäminen
Paikkaperustainen näkökulma kehittämiseen (place based develop
-ment) tarkoittaa, että paikkojen ja paikallisten yhdyskuntien ominaisuuksilla on merkitystä hyvinvoinnin kannalta. Erilaiset paikat
erityispiirteineen liittyvät hyvinvoinnin kokemiseen, hyvinvointiin
liittyviin haasteisiin sekä mahdollisuuksiin ratkaista hyvinvointiin
liittyviä ongelmia. Paikkaperustainen kehittäminen tunnistaa paikkojen monimuotoisuuden ja ottaa tietoisesti huomioon erilaisten
4

paikkojen lähtökohdat, ihmisten tarpeet ja voimavarat5. Paikkaperustainen hyvinvointitieto määrittyy hyvinvointia koskevaksi tiedoksi, jossa erilaiset paikat ja paikalliset ihmiset ”saavat äänen”.
Hyvinvointipalvelujen yhteistuotanto
Yhteistuotannon (co-production) käsite kuvaa yhteiskunnallista
tilannetta, jossa hyvinvointia ja yhdyskuntia tukeva palveluntuotanto ei enää kuulu hyvinvointivaltion yksinomaiseen toimivaltaan.
Hyvinvointivaltio eli julkisen sektorin yksinomainen hyvinvointipanostus ei ole enää pitkää aikaan laajentunut edes ajatusta vaalineissa Pohjoismaissa. Ruotsalainen hallinnon tutkija Victor Pestoff6
kuvaa yhteistuotannon käsitteellä peruspalvelujen organisoimista
kussakin yhdyskunnassa tapauskohtaisella joustavuudella. Se voi
tarkoittaa esimerkiksi paikallista päivähoitopalvelua, jossa yhdistyy
vanhempien muodostaman osuuskunnan organisoima työ ja kunnan ohjaama julkinen osarahoitus.
Yhteistuotannossa palveluprosessien kehittämiseen ja tuottamiseen osallistuvat sekä julkiset palveluntuottajat että kansalaiset
erilaisissa rooleissa. Niukat resurssit ja vaikuttavuuden vaade ovat
luoneet paineita kehittää uusia yhteistyön ja ongelmanratkaisutapoja.7 Samankaltaisessa merkityksessä on puhuttu tätä ennen monilla muillakin termeillä. Esimerkiksi verkostohallinnan käsitteellä
viitataan samaan toimintatapojen muutokseen, mikä ilmenee kunnan toiminnassa erilaisina verkostosuhteina ja kumppanuuksina.8

https://www.hyvinvointikompassi.fi/fi/web/hyvinvointikompassi/

Suomalaista keskustelua paikkaperustaisesta näkökulmasta kootusti teoksessa Luoto ym. 2016.
Eurooppalaiset lähtökohdat teoksesta Barca 2009.
5

6

Katso Pestoff ja Bradsen 2007.

7

Suomessa yhteistuotantoa kunnallisen toiminnan kannalta on tutkinut erityisesti Tuurnas (2016; 2017).

8

Kunnan verkostohallinataa analysoivat esimerkiksi Haveri ja Pehk 2008.
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Paikallinen hyvinvointijärjestelmä
Kullakin pienalueella on omanlaisiaan kulttuurisia, taloudellisia ja
sosiaalisia voimavaroja, jotka puolestaan vaikuttavat siihen, millaisia toimijoita ja toimijoiden yhdistelmiä hyvinvoinnin edistämiseen
voi paikallisesti syntyä. Paikallinen hyvinvointijärjestelmä viittaa
tällaiseen rajatulla pienalueella toimivaan dynaamiseen kokonaisuuteen9. Toimijayhdistelmät ovat ihmisten tarpeiden, hyvinvointipalvelujen tarjoajien ja muiden voimavarojen paikallisella tasolla
synnyttämiä yhdistelmiä. Vaikkakin nämä yhdistelmät ovat kiinteässä yhteydessä juuri pienalueisiin, ne ovat samalla vuorovaikutuksessa muiden ja muilla aluetasoilla vaikuttavien järjestelmien
kanssa. Näin paikallinen hyvinvointijärjestelmä on samalla paikallisten ja ylipaikallisten toimintojen risteyskohta.
Hyvinvointipalvelujen ja etenkin hyvinvoinnin edistämisen katsotaan useimmissa suomalaisissa kunnissa edellyttävän useiden eri
osapuolten yhteistyötä. Niin järjestöillä, oppilaitoksilla, kuin yrityksilläkin on jo pitkään ollut roolinsa suomalaisten kuntien hyvinvointitoimijoina.
Yhteistuotanto hyvinvointityössä tarkoittaa lähtökohtaisesti sitä,
että hyvinvoinnin edistämisen tai haittojen ennaltaehkäisyn katsotaan toteutuvan parhaiten yhdistämällä ja käyttämällä eri toimijoiden tietoja, taitoja, osaamista ja muita resursseja yhteisvaikutteisesti. Se, miten tämä käytännössä toteutuu, riippuu pienalueittain
vaihtelevasta paikallisesta hyvinvointijärjestelmästä.

Tutkimusta hyödyntävä, paikkaperustaisen kehittämisen menetelmä
Onnistuminen paikkaperustaisessa hyvinvointityössä edellyttää
tietoa, osaamista ja muita resursseja. Tutkimusta hyödyntävän kehittämistyön lähtökohtana on olemassa oleva, järjestelmällisesti
kerätty ja jäsennetty tutkimustieto. Toimintamallissa tätä järjestettyä tietoa rikastetaan paikallisella tiedolla. Jotta paikallisesta
kokemustiedosta olisi mahdollisimman paljon hyötyä, myös sen
kerääminen ja muotoilu pitää tehdä systemaattisella tavalla.
Etelä-Savon alueellisia hyvinvointieroja koskeneeseen kysymykseen etsittiin tietoa ensin olemassa olevista tilastoista. Sen avulla
muodostimme tilannekuvan ja vertailimme tietoja eteläsavolaisten
sekä tarkemmin mikkeliläisten hyvinvoinnista. Aineistona käytimme Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toteuttamaa Alueellinen
terveys ja hyvinvointitutkimusta (ATH)10, joka on kerätty posti- ja
puhelinkyselynä vuosina 2013–2015 Etelä-Savon maakunnan yli
20-vuotiaasta väestöstä. Kysely koskee otokseen osuneiden henkilöiden hyvinvoinnin kokemista terveyden, elintason ja muiden
hyvinvointikokemusten osa-alueilla. Aineiston otoskoko oli Etelä-Savossa 5 330 (vastausprosentti 57) ja Mikkelissä 1 820 (vastausprosentti 58). Aineistoa on mahdollista saada Etelä-Savosta
kunnittain vain Joroisten, Juvan, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun, Pieksämäen ja Savonlinnan osalta, mistä vastauksia on
tilastollisen luotettavuuden kannalta riittävästi.

Tätä käsitettä ovat kehitelleet mm. Italialaistutkija Andreotti ym. (2012) ja sittemmin Suomessa
käyttäneet mm. Kattilakoski ym. (2016)
9

Vuosina 2016-2017 sama tutkimus jatkui nimellä Aikuisten terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus (ATH)
ja syksystä 2017 alkaen tutkimus nimellä Kansallinen terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus FinSote.
10
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Saimme tilastoaineistosta yleiskuvan Etelä-Savon ja mikkeliläisten
hyvinvoinnista. Samalla tuli selväksi, että tilastoaineisto ei tuo esiin
paikallisia erityispiirteitä, paikkojen elinolosuhteita, paikallisia
haasteita tai resursseja koskevaa kokemus- ja taustatietoa. Tästä
syystä kuvaa oli tarkennettava valituilta pilottialueilta paikallisen
hyvinvoinnin kumppanuuspöytä -menetelmällä kerättävällä laadullisella aineistolla. Lisäksi kerättiin paikallisista asiakirjoista taustatietoa kunkin alueen toimijoista, resursseista ja kehityskuluista.

Kuvaamme seuraavassa tarkemmin paikallisen hyvinvointia koskevan tiedonmuodostuksen menetelmää. Lähtökohtamme on luova
ryhmätyö, joka motivoi ja aktivoi ihmisiä hyvinvointityöhön ja ratkaisuaihioiden eteenpäin viemiseen. Ajatuksena on, että eri lähteistä rikastettu tieto laajentaa myös toiminnan mahdollisuuksia.
Olemme kehittäneet toimintamallia Etelä-Savon kontekstissa, sitä
koskevaa tilastotietoa käyttäen ja analysoiden sekä yhteistyössä
paikallisten ihmisten kanssa.

Kunnallisia
hyvinvointi
toimijoita

Paikallisia
asukkaita

PAIKALLINEN
KUMPPANUUSPÖYTÄ
Paikallisia
yhdistyksiä

Paikallisia
yrityksiä

Kuva 4: Paikallisen hyvinvoinnin kumppanuuspöytä -menetelmän toimijatahot
Kumppanuuspöytä on toiminnallinen idea11, jossa eri toimijatahojen, yksityinen julkinen ja kansalaisyhteiskunta, edustajat asettuvat saman pöydän ääreen työskentelemään jollain systemaattisel11

la tavalla. Tavoitteena on lisätä yhteistä ymmärrystä ja vahvistaa
kykyä kiperien ongelmien ratkaisussa.

Kumppanuuspöytä -idean taustoitus teoksessa Hyyryläinen & Kangaspunta 1999.
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3. TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN JA KOKEILU ETELÄ-SAVOSSA
Kehitimme ja kokeilimme toimintamallia Etelä-Savon alueella,
yhteistyössä Mikkelin kaupungin ja sen paikallisyhteisöjen kanssa.
Työskentelyä suuntasivat seuraavat kysymykset:
1. Millaisia ovat hyvinvoinnin erot Etelä-Savossa?
2. Millaisia ovat hyvinvoinnin erot Mikkelissä?
3. Millaista paikallista tietoa ja millaisia paikallisia ratkaisuja voidaan luoda hyvinvoinnin edistämiseen?

Entiskunta Haukivuori:
• n. 2 000 asukasta
• Harvaan asuttua maaseutua
• Ikääntyvä ja vähenevä väestö
• 40 km Mikkeliin
• Peruspalvelut taajamassa (kauppa, pankki,
hyvinvointiasema, kirjasto)
• Aktiivinen aluejohtokuntatoiminta
• Vahva entiskuntaidentiteetti
• Aluejohtokunnan ja paikallisten yritysten
välinen yhteistyö

Kuva 5. Haukivuoren, Tuppuralan ja Vitsiälän
sijainti ja erityispiirteitä.
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Kohdeyhteisöt paikallisina hyvinvointijärjestelminä
Paikallisen hyvinvoinnin kumppanuuspöydän soveltaminen konkreettisilla pienalueilla edellyttää näiden yhteisöjen erityispiirteiden
tunnistamista. Taustatyönä pyrimme tunnistamaan pienalueiden
omia kulttuurisia, taloudellisia ja sosiaalisia voimavaroja, jotka
puolestaan vaikuttavat siihen, millaisia toimijoiden yhdistelmiä tai
sekoituksia paikallisesti voi syntyä. Kuvassa 5 on esitetty tiivistetty
kuvaus Haukivuoresta, Tuppuralasta ja Vitsiälästä käyttämällä lähteinä pienalueiden omia dokumentteja ja tilastotietoja.
Kaupunginosa Tuppurala:
• n. 3 200 asukasta
• Sisempää kaupunkialuetta
• Väestö kasvaa ”kaupungin keskustan suuralueen” (3 813 as.) jälkeen eniten asukkaita
• Lähipalveluna kauppa, apteekki, ravintolat,
Alko, koulu, päiväkoti
• Kaupunkikeskustan palveluihin (ml. terveysja sosiaalipalvelut n. 2,5 km
• Etnisesti heterogeeninen
5 kyläyhteisön alue, case ”Vitsiälä”:
• n. 250-300 kotitaloutta
• Ydinmaaseutua ja harvaanasuttua maaseutua
• Kaupunkikeskustaan n. 15 km ja Ristiinan
taajamaan n. 10 km
• Vahva kylätoiminnan perinne
• Aktiivinen talkoo-/yhteistoiminta
• Yhteistyö Leader-ryhmän ja Ristiinan aluejohtokunnan kanssa
• Tiivis kylä-kunta-yhteistyö

Valitut pienalueet edustavat kaupunki-maaseutu alueluokituksen12
mukaan tiettyjä aluetyyppejä. Sisempään kaupunkialueeseen kuuluvassa Tuppuralan kaupunginosassa, harvan maaseutuasutuksen
luonnehtimassa Mikkelin Haukivuoren kaupunginosaksi muotoutuneessa entispitäjässä ja viiden pienen kylän muodostamalla
Vitsiälän kyläalueella, joka sijoittuu osittain ydinmaaseuduksi ja
osittain harvaan asutuksi maaseuduksi luokitellulle vyöhykkeelle.

Nämä pienalueet ovat kokonaisuutena väestöltään, palvelurakenteeltaan, saavutettavuudeltaan ja sosioekonomiselta rakenteeltaan hyvin erilaisia.
Tuotimme yhteistyössä paikallisten ihmisten kanssa näiltä pienalueilta lisätietoa hyvinvoinnin tilasta paikallisissa hyvinvoinnin kumppanuuspöytä -tilaisuuksissa. Seuraavassa avaamme vaihe vaiheelta, miten tämä tapahtui.

Vaiheittainen kumppanuuspöytätyöskentely
Jokaisella pienalueella järjestettiin kaksi paikallisen hyvinvoinnin
kumppanuuspöytätilaisuutta. Tilaisuuksiin kutsuttiin eri viestintäkanavia hyödyntäen paikallisia asukkaita, järjestötoimijoita, yrittäjiä ja kunnan edustajia. Tilaisuudet olivat kaikille avoimia ja niistä
tiedotettiin paikallisissa sanomalehdissä kunkin kohdealueen mukaisesti: Haukivuoren seutu, Ristiinalainen, Mikkelin kaupunkilehti
ja Länsi-Savo.
Toiminnasta tiedotettiin Mikkelin kaupungin viestintätiimin kautta, kaupungin Facebook-tilillä, paikallisissa Facebook-ryhmissä ja
Instagramissa sekä sähköpostitse kohdennettuna esimerkiksi paikallisille järjestöille ja aktiivisille henkilöille. Pienalueille ”pääsemisessä” saatiin elintärkeätä apua Haukivuoren aluejohtokunnalta,
Vitsiälän kyläseuralta ja Tuppurala-seuralta. Kumppanuspöytiin
osallistui 10-16 henkilöä kuhunkin.
Osallistujat olivat pääasiassa paikallisia järjestötoimijoita ja aktiivisia asukkaita. Julkinen sektori oli edustettuna muutamien kunnallisten luottamushenkilöiden kautta. Osallistujissa oli hiukan enemmän naisia kuin miehiä. Osallistujilta ei kerätty syntymävuotta,
mutta katsoimme osallistujissa olleen kokonaisuutena enemmän
eläkeläisiä kuin työikäisiä.
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Kaupunki-maaseutu –alueluokitus kuvataan tarkemmin julkaisun liiteosassa.
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1. Yleiskuva mikkeliläisten hyvinvoinnista valikoituja
ATH-tilastomuuttujia hyödyntämällä

2. Ensimmäinen kumppanuuspöytäkierros.
•
•

Paikallisten toimijoiden näkemys suhteessa
ATH-aineiston tuloksiin
Paikallisten toimijoiden näkemyksiä paikallisista
hyvinvoinnin ongelmista / haasteista  mitä erityisiä
kysymyksiä kussakin paikallisyhteisössä?

3. Kumppanuuspöytämateriaalin analysointi ja keskeisten
haasteiden esiin nostaminen

4. Toinen kumppanuuspöytäkierros.
•

Paikallisten ratkaisuaihioiden muotoilu havaittuihin
hyvinvoinnin haasteisiin.

•

Ongelman tarkentaminen, sitoutuminen, toimijat,
toimenpiteet.

5. Laajennetun kumppanuuspöydän ja verkostojen
hyödyntäminen ratkaisujen kehittelyssä ja eteenpäin
viemisessä.
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Kuva 6: Paikkaperustaisen hyvinvointitiedon
tuottamisen kokonaisprosessi

Kehittämäämme paikallista hyvinvoinnin
kumppanuspöytämenetelmää luonnehtivat seuraavat
yhteiset piirteet:
• Kumppanuuspöydät olivat kaikille avoimia ja niistä
tiedotettiin useilla eri kanavilla
• Paikallisia hyvinvoinnin kumppanuuspöytiä (työpajoja)
järjestettiin kullakin pienalueella kaksi kierrosta.
• Kummallekin kumppanuuspöytäkierrokselle
asetettiin omat tavoitteet, joissa edettiin
paikallisten hyvinvoinnin haasteiden tunnistamisesta
ratkaisuaihioiden tunnistamiseen ja analysointiin.
• Työpajojen kesto oli 2 tuntia.
• Saman vaiheen kierroksen työpajoissa käytettiin
samoja työmuotoja ja menetelmiä
• Kumppanuuspöydissä työskenneltiin etukäteen
valmistelluilla painetuilla työskentelypohjilla
• Työskentelyä työpajoissa ohjasi kaksi vetäjää
• Viimeisenä järjestettiin laajennettu alueellinen
kumppanuuspöytä (Mikkelissä).
• Laajennetussa kumppanuuspöydässä kutsuttuina
oli asiantuntijoita ja sidosryhmiä ja niissä käsiteltiin
kaikkien edellisten kohdeyhteisöjen esille nostamia
paikallisia hyvinvoinnin haasteita ja ratkaisuaihioita.

Ensimmäinen kumppanuuspöytäkierros
Ensimmäiset kumppanuuspöydät pidimme marraskuun 2016 maaliskuun 2017 välisenä aikana. Ensimmäisten kumppanuuspöytien
ohjelma oli samanlainen kaikissa kohdeyhteisöissä. Kuvassa 8 on
esimerkki Tuppuralan kaupunginosan kumppanuuspöydän ohjelmasta.
Kuva 7. Esimerkki ensimmäisen kumppanuuspöydän ohjelmasta
Tilaisuuden ensimmäinen ohjelmaosio oli tilastokatsaus mikkeliläisten hyvinvointiin. Se perustui ATH-tutkimuksesta koottuun
esitykseen. Esityksessä käytiin lävitse valikoituja tilastollisia hyvinvointimittareita hyvinvoinnin kolmelta osa-alueelta (kuva 8).

Tuppuralan kumppanuuspöytä
Tuppuralan koulu 7.3.2017
OHJELMA

18.00–18.10 Johdatus illan aiheeseen
18.10–18.40 Tilastokatsaus mikkeliläisten hyvinvointiin
18.40–19.50 Paikallinen näkökulma hyvinvoinnin haasteisiin 		
Vuorovaikutteinen työskentelyosuus
19.50–20.00 Yhteenveto ja seuraavat askeleet

Terveys

Materiaalien hyvinvointi

Koettu hyvinvointi

Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä
huonommaksi kokevien osuus (%)

Kotitalouden menojen kattaminen
tuloilla hankalaa (%)

Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus (%)

Työkykynsä heikentyneeksi (enintään
7/10) arvioivien osuus (%)

Osuus (%) kunnan asukkaista, jotka viime
12 kuukauden aikana jättänyt rahan
puutteen vuoksi käymättä lääkärissä.

Aktiivisesti kerhon, järjestön,
yhdistyksen, harrastusryhmän tai
hengellisen tai henkisen yhteisön
toimintaan osallistuvien osuus (%)

Tuki- ja liikuntaelinten oireet (%)

Niiden osuus, joita huonot julkiset
liikenneyhteydet haittaavat vähintään
jonkin verran (%)

Itsensä suurimman osan aikaa 4 viime
viikon aikana onnelliseksi kokeneiden
osuus (%)

Masennus oireet (%)

Niiden osuus, jotka ovat tyytyväisiä
asuinalueensa turvallisuuteen (%)

Kuva 8. Ensimmäisellä kumppanuuspöytäkierroksella tilaisuuksissa esitetyt hyvinvointimittarit ATH-tutkimuksesta Mikkelin osalta.
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Työskentelyn 1. vaihe

Työskentelyn 2. vaihe

Työskentelyn 3. vaihe

1. Terveys-teeman ympärille on kerätty muutamia
aineistosta nostettuja tuloksia.
2. Työskentele ensin hetki yksin. Kirjoita sitten
sinisiin puhekupliin:

3. Pysytään edelleen Terveys-teeman paperilla.
Emme käy yhdessä läpi äsken tehtyä tulosten
kommentointia.

1. Elinolot ja toimeentulo -teeman ympärille
on kerätty muutamia aineistosta nostettuja
tuloksia.

•

Millaisia ajatuksia tulos Sinussa
herättää?

•

Oletko tehnyt samanlaisia tai erilaisia
havaintoja, kun mietit esimerkiksi omaa
elinympäristöäsi, lähiyhteisöä, harrastuksia tai
työn kautta saatuja kokemuksia?

4. Keskustele nyt parin kanssa hetki, mitä
muita terveyttä koskevia haasteita olette
tunnistaneet paikallistasolla. Haasteet voivat
koskea esim. ihmisten elintapoja (päihteet,
ruokailutottumukset), mahdollisuuksia hoitaa
omaa terveyttään tai terveyspalvelujen
toimivuutta.
•

Millaisia havaintoja olet tehnyt esimerkiksi
työsi tai harrastusten kautta? Tai vaikkapa
kauppareissulla, lenkillä tai kirjastossa?

•

Mitkä ovat siis sellaisia ongelmia, johon tulisi
yhdessä puuttua?

•

Pyri kuvaamaan ongelmaa mahdollisimman
konkreettisesti.

2. Työskentele ensin hetki yksin. Kirjoita sitten
sinisiin puhekupliin:
• Millaisia ajatuksia tulos Sinussa
herättää?

• Oletko tehnyt samanlaisia tai erilaisia
havaintoja, kun mietit esimerkiksi
omaa elinympäristöäsi, lähiyhteisöä,
harrastuksia tai työn kautta saatuja
kokemuksia?

 Kirjatkaa haasteet papereille punaisiin ympyröihin.

Työskentelyn 4. vaihe
3. Pysytään edelleen Elinolot ja toimeentulo
-teeman paperilla. Emme käy yhdessä läpi äsken
tehtyä tulosten kommentointia.
4. Keskustele nyt parin kanssa hetki, mitä muita
elinoloja tai ihmisten toimeentuloa koskevia
haasteita olette tunnistaneet paikallistasolla.
Haasteet voivat koskea esim. elinympäristön
viihtyisyyttä tai turvallisuutta, asumisen tasoa tai
toimeentulon ongelmia.
• Pyri kuvaamaan ongelmaa mahdollisimman
konkreettisesti.
• Mitkä ovat siis sellaisia ongelmia, johon tulisi
yhdessä puuttua?
 Kirjatkaa haasteet papereille punaisiin ympyröihin.
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Työskentelyn 6. vaihe
Työskentelyn 5. vaihe

3. Pysytään edelleen Koettu hyvinvointi -teeman
paperilla. Emme käy yhdessä läpi äsken tehtyä
tulosten kommentointia.

1. Koettu hyvinvointi -teeman ympärille on kerätty
muutamia aineistosta nostettuja tuloksia

4. Keskustele nyt parin kanssa hetki, mitä muita
koettua hyvinvointia koskevia haasteita
olette tunnistaneet paikallistasolla. Haasteet
voivat koskea esim. ihmisten osallisuutta tai
elämän merkityksellisyyttä.

2. Työskentele ensin hetki yksin. Kirjoita sitten
sinisiin puhekupliin:
•

Millaisia ajatuksia tulos Sinussa herättää?

•

Oletko tehnyt samanlaisia tai erilaisia
havaintoja, kun mietit esimerkiksi omaa
elinympäristöäsi, lähiyhteisöä, harrastuksia tai
työn kautta saatuja kokemuksia?

 Kirjatkaa haasteet papereille punaisiin ympyröihin.

•

Mitkä ovat siis sellaisia ongelmia, johon tulisi
yhdessä puuttua?

•

Pyri kuvaamaan ongelmaa mahdollisimman
konkreettisesti.

 Kirjatkaa haasteet papereille punaisiin ympyröihin.

Kuva 9. Työskentelyn vaiheittainen eteneminen ensimmäisen kierroksen kumppanuuspöydässä.

Koska tavoitteena oli edetä tilastotiedoista paikallista näkökulmaa
aktivoivaan tiedonmuodostukseen, otimme käyttöön ennakkoon
suunnitellun vaiheittaisen yksilö- ja ryhmätyöskentelyn. Tällä menettelyllä ohjasimme työskentelyn siten samoihin kolmeen teemaan, mihin myös ATH-aineisto perustui. Paikallinen työskentely
eteni terveys -teemaasta elinolojen kautta koetun hyvinvoinnin
teemoihin. Työskentelyn vaiheittainen eteneminen on kuvassa 9.

Keräsimme osallistujien näkemystä suhteessa ATH-aineiston tuloksiin sekä yksilötyöskentelyn että pari- tai pienryhmätyöskentelyn avulla. Jokainen osallistuja pääsi kommentoimaan papereille
tilastoaineistosta nostettuja tuloksia Nämä tulokset ovat muodoltaan tosiasioina esitettyjä väittämiä, joista osallistujan oli kuitenkin
mahdollista ajatella kokemuksensa ja paikallistuntemuksensa valossa toisin. Kuva 10 on esimerkki työskentelyyn johdattelevasta
työskentelypohjasta on terveyttä koskevien tulosten osalta.

Pohdinnan herättely ja jakaminen ensimmäisellä kumppanuuspöytäkierroksella
Ensimmäisessä vaiheessa
tilastoaineistosta valittuja
hyvinvointilöydöksiä esitettiin osallistujille työskentelypohjilla, joissa oli
mukana visualisia muotoja
tukemaan löydösten herättämän pohdintaa.
Pyrimme siis
herättelemään pohdinnan terveysteeman lisäksi
vastaavalla tavalla myös
elinolojen ja toimeentulon
sekä koetun hyvinvoinnin
osalta. Aikaa kuhunkin
osa-alueeseen oli runsaat
20 minuuttia.

Millaisia ajatuksia tulos
Sinussa herättää?
Oletko tehnyt samanlaisia
tai erilaisia havaintoja?

Mitä muita terveyttä koskevia
haasteita olette tunnistaneet
paikallistasolla?
Mikkelin miehillä on
terveydentilan kanssa
useammin ongelmia
kuin naisilla

Joka viidennellä
mikkeliläisellä on ollut
masennusoireita
vuoden aikana

TERVEYS
Noin joka kolmas
mikkeliläinen
arvioi työkykynsä
heikentyneeksi

Selkäkivut
ja päänsärky
vaivaavat joka toista
mikkeliläistä

Kuva 10. Esimerkki pohdinnan herättelystä. Tilastoista valitut löydökset esitettiin
kumppanuuspöytien yksilö- ja ryhmätyöskentelyä varten väitteiden muodossa
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Toinen kumppanuuspöytäkierros
Toiset kumppanuuspöydät pidimme kesäkuun ja syyskuun 2017
välisenä aikana. Lähetimme kutsut kaikille ensimmäisellä kierroksella osallistuneille. Lisäksi tilaisuuksista tiedotettiin nyt uudelleen
useilla ulkoisilla viestintäkanavilla, sillä myös uudet osallistujat olivat tervetulleita osallistumaan. Ohjelmarunko oli jälleen samanlainen kaikilla pienalueilla. Kuvassa 11 on esimerkki Haukivuoren
kaupunginosan toisen kumppanuuspöydän ohjelmasta.
Toiseen kumppanuuspöytäkierrokseen mennessä olimme saaneet
lisätietoa siihen, millaisia kunkin pienalueen paikalliset hyvinvoinnin
olosuhteet ja keskeiset haasteet olivat. Muodostimme ensimmäisen
kumppanuuspöydän haasteista sisällönanalyysillä kolme ylätason
haastetta. Näiden aihealueet syntyivät niistä asiasisällöistä, mitä
ensimmäisten kumppanuuspöytien osallistujat olivat kussakin
kohdeyhteisössä pohtineet ja perustelleet. Apuna analyysissä
käytimme ajatuskarttoja. Kuvassa 12 esitetään esimerkinomaisesti
Vitsiälän materiaalista tehty ajatuskartta.

Ladunteko on jäänyt
kyläseuran vastuulle, kun
kunta ei sitä enää järjestä.

Liikuntapaikoille pääseminen
on haasteellista, jos käytössä
ei ole omaa autoa.
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Haukivuoren kumppanuuspöytä
Haukivuoren yhtenäiskoulu 15.6.2017
18.00-18-10 Tausta ja lähtötilanne
18.10-18.30 Edellisen kumppanuuspöydän tulosten esittely
ja vertailu  	
• Millaisia paikallisia hyvinvoinnin haasteita tunnistettiin? 	
• Mitä uutta tietoa saatiin suhteessa aiemmin tiedettyyn?
18.30-19.30 Ongelmista ratkaisuiksi – vuorovaikutteinen
työskentelyosuus
19.30-20.00 Ryhmätöiden esittely ja keskustelu
Jatkoaskeleet
Kuva 11. Esimerkki toisen kumppanuuspöydän ohjelmarungosta

”Ennen Vitsiälässä oli vielä
koulu ja kunnan puolesta
tehtiin ladut Ristiinan kirkonkylälle
asti. Nyt latujenteko jäänyt kyläseuran
vastuulle - ei kunnon yhteistyötä
muiden kylien kanssa.”

Liikkumismahdollisuuksien
kaventuminen

Lähiliikuntapaikkojen
hoitamatta jättäminen tai
huono kunto vähentävät
liikkumisen mahdollisuuksia.

Kyläalueen viihtyisyyttä
on lisätty kylätalolla ja
sen piha-alueella (lasten
leikkipaikka). Kunnan järjestämiä
liikuntamahdollisuuksia ei ole.

Koulujen lakkauttamiset
vähentäneet harrastusmahdollisuuksia/-paikkoja

Liikkumattomuus

Miten tuettaisiin
miesten liikkumista?
Liikunta-kerhoja?
Tietoa terveydenhoidosta
ja terveystarkastuksista?
Liikunnanohjaus?

Miesten, nuorten ja
lasten liikkumattomuus

Kuva 12. Paikallisten haasteiden jäsentelyä. Esimerkkialueena Vitsiälän kylä

Toisen kumppanuuspöydän tavoitteena oli edetä edellisellä kerralla tunnistetuista paikallisista haasteista ongelmien paikalliseen
täsmentämiseen ja niitä vastaavien ratkaisuaihioiden hahmotteluun.
Pohdinnan herättely ja jakaminen toisella kumppanuuspöytäkierroksella

Toisella kumppanuuspöytäkierroksella otimme käyttöön ennakkoon suunnitellun ratkaisukeskeisen ryhmätyöskentelyn. Tätä työskentelyä ohjasimme etukäteen valmistelluilla ryhmätyöskentelyyn
rakentamillamme ratkaisumatriiseilla. Pyysimme osallistujia tarkastelemaan pienryhmissä ongelmia kuvan 13 mukaisen ratkaisumatriisin pohjalle.

TYÖSKENTELYN VAIHEET
1
2

HAASTE HAASTE HAASTE

1

2

3

Ongelmaan tutustuminen

• Tarvitaanko ongelman tarkentamista tai täydentämistä?

• Mikä olisi tavoitetila? Miten asian pitäisi mielestänne olla?

Sitouttaminen
• Ketkä saattaisivat kiinnostua ongelman ratkaisusta?
• Voiko ongelman ratkaisulla olla ”omistajaa” eli eteenpäin viejää?
Mikä taho se voisi olla?

Tarvittavat tiedot, taidot ja välineet

3

• Kenellä tai millä taholla (yhdistys, yritys, julkinen sektori, muut) on osaamista tai
toimintaa, josta olisi apua ratkaisussa?
• Ketkä tai mitkä tahot voivat vaikuttaa ongelman ratkaisemisessa? Kehen tulisi
ottaa yhteyttä? Millaisia resursseja tarvitaan?

4

Toiminta

• Millaisia toimenpiteitä tai toimintaa tarvittaisiin, jotta vastaisimme ongelmaan?

Kuva 13. Toisen kumppanuuspöytäkierroksen ratkaisusuuntautunut matriisi
Toinen kumppanuuspöytäkierros päättyi ryhmätöiden esittelyyn ja
keskusteluun.
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Kolmas ja laajennettu kumppanuuspöytä asiantuntijoille ja sidosryhmille
Toisen kumppanuuspöytäkierroksen tulosmateriaalit tiivistimme
ja veimme keskusteltavaksi laajennettuun kumppanuuspöytään,
jonka kutsuimme koolle lokakuussa 2017 Mikkelissä. Tilaisuudessa
esiteltiin havainnollisesti hyvinvoinnin alueellisia eroja sekä paikallisten hyvinvointijärjestelmien, eli pienalueiden erityispiirteitä.
Tilaisuudessa esittelimme paikallisille hyvinvointialan asiantunti-

joille ja sidosryhmille kaikki pienalueilla toteutettujen kumppanuuspöytien tuloksena syntyneet ratkaisuaihiot. Kukin pienalue oli
alustavasti hahmotellut ratkaisuaihioita sekä sitä, mitä toimijoita,
resursseja ja yhteistyötä tarvittaisiin, jotta näihin ratkaisuihin voitaisiin päästä (Kuva 14)

Tehtävänannot

Pääongelma: OSALLISUUDEN ONGELMAT JA YKSINÄISYYS

Osaongelmat:

Toimintakyvyn heikkenemisen
myötä syntyvä yksinäisyys

Nuorten ja muualta muuttaneiden
yksinäisyys

Ikäihmisten yksinäisyys: harvan
asutuksen myötä pitkät asiointi- ja kyläilymatkat, läheiset kaukana, leskeys

Miesten tekemisen paikat ja
toiminnat

Kylien yhteisöllisyys
vaihtelee

Huoli huonokuntoisista
vanhuksista, jotka
asuvat yksin kodeissaan

1. Lähtötilanne: Tarvitaanko ongelman tarkentamista tai täydentämistä? Mikä olisi tavoitetila? Miten
asian pitäisi mielestänne olla?

- Toimintakyvyn lasku -> välitön
puuttuminen

- Kyläyhteisössä otetaan uudet
asukkaat “organisoidusti” vastaan

- nais-/mieslesket (ovat eri asia)
- Tietotekniikan hallinta -> asiointi
netissä onnistuu
- ystävät/naapurit huolehtivat
yksinäisten asiointimatkoista
- “kaveria ei jätetä” -ajattelu

Kaikille löytyy omannäköinen
kokoontumispaikka: “supa:n”
kahvio, seurakunta, kuntosalit,
metsästysmajat

- Kyläaktiivit
- kylien eri mahdollisuudet käyttöön

- Yrittäjät (kotipalvelu)
- Julkinen ja yksityinen
palvelu

2. Sitoutuminen: Ketkä saattaisivat
kiinnostua ongelman ratkaisusta?
Voiko ongelman ratkaisulla olla
“omistajaa” eli eteenpäin vetäjää?
Mikä taho se voisi olla?

- Julkinen ja yksityinen terveydenhuolto (uusi kuntoutusmalli, ks. Essote)
Toimijoita:
- Urheiluseurat
- mestästysseurat
- eläkelläisjärjestöt
- kotiseutuyhdistys
- yrittäjät (hyvinvointi)
- Setlementti

- Kouluterveydenhuolto
- oppisopimustoiminta
- etsivä nuorisotyö
- kyläyhteisöt
- Facebook!
- hyvinvoinnin ja
osallisuuden lautakunta
- urheiluseurat

- Ystäväpalvelutoiminta

- vaaritoiminta (Haukivuorelta puuttuu)
- yritysten miesten matkat ja
toiminnat
- teatteritoiminta

- Kylätoimikuntien
herättely

- Julkinen
terveydenhuolto
- Yksityinen sektori
- Yhdistykset ja seurat
- Setlementti

3. Tarvittavat tiedot, taidot ja
välineet: Kenellä tai millä taholla
(yhdistys, yritys) on osaamista tai
toimintaa, josta oisi apua ratkaisussa? Ketkä tai mitkä tahot voivat
vaikuttaa ongelman ratkaisussa?
Kehen tulisi ottaa yhteyttä?

- Essoten fysioterapeutit
- yksityiset fysioterapeutit
- urheilu- ja eläkeläisyhdistykset

- Haukivuoren aluejohtokunta
- Haukivuorelaiset ry
- Työpajat
- Koulu / opinto-ohjaaja
- neuvola
- kouluterveudenhuolto

- Kansalaisopisto
- ohjelmistojen luojat
- SPR
- Yritysten ja järjestöjen koulutuksista
vastaavat henkilöt
- Kansalaisopiston kurssitarjonnasta
vastaavat henkilöt

- Seurakunta -> miestenpiiri
- yrittäjät (hyvinvointi)
- Setlementti

4. Toiminta: Millaisia toimenpiteitä
tai toimintaa tarvittaisiin, josta
vastaisimme ongelmaan? Mistä olisi
syytä aloittaa ja milloin?

- Asiallinen/ammattilainen
tilannekartoitus

- Negatiivisten asenteiden murtaminen
- erilaisiin kulttuureihin tutustuminen
- välineiden ja mahdollisuuksien
tasaaminen, oikeudenmukaisuus

- Organisointi ja sitoutuminen

- Myönteistä mukaan vetämistä

- Ystävyyssuhteiden ja
verkostoitumisen luominen jo
keski-iässä

Tulisi ottaa yhteyttä:
- Palveluneuvo (Essote)
- eläkeläisjärjestöt

Toimijoita:
- julkinen terveydenhuolto
- seurakunta
- eläkeläisyhdistykset
- kansalaisopisto
- Setlementti

Toimijoita:
- Martat
- Setlementti
- miehet keskenään

Toimijoita:
- yhdistykset
- aluejohtokunta
- haukivuorelaiset ry.

- Uudenlainen
tupailtatoiminta
- Henkinen “kyläpäällikkö”

- Miesten ystävä- ja kaveritoiminnasta vastaavat henkilöt
- Miehiset seurat (metsästys, kalastus)

(kaikkien yhteisöön kuuluvien)

- Hyväksytään kaikkien
kyläläisten esitykset
arvioitavaksi

Heti, heti -> läheisistä huolehtiminen ei voi olla “sitku”-toimintaa. Hyvinvointi ei tue välttämättä muualta, me sen teemme. Katso peiliin nyt, on sinun vuorosi auttaa.
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Kuva 14. Esimerkki toisen kumppanuuspöytäkierroksen työryhmän tuotoksesta Haikuvuorelta.

- Kotihoito
- omaiset
- ystävät
- naapurit
- palveluneuvo
- kotihoito
- hyvinvointiasema
- Apuvälineiden kartoitus
ja riittävän aikainen
toimitus

Laajennetun kumppanuuspöydän tavoitteena oli saada asiantuntijat tietoisiksi pienalueilla tunnistetuista ratkaisuaihioista ja
tarttumaan niihin. Asiantuntijoiden tehtävänä oli löytää omaan
asiantuntemukseensa ja käynnissä oleviin toimenpiteisiin, kuten
hyvinvointia edistäviin ohjelmiin ja hankkeisiin liittyviä yhtymäkohtia ja toteuttamismahdollisuuksia. Kutsumme tätä agendojen

Järjestetään toimintatapa, jolla paikkakunnan
uudet asukkaat otetaan organisoidusti vastaan
useiden eri toimijoiden yhteistyönä (esim.
koulu, etsivä nuorisotyö ja järjestöt) ja eri
viestintäkanavia käyttäen

tää
par n kylie
ann
n
eta aktii
vi
a
pai
kall n avoi suutta
m
i
(Ha
uki stasol uutta ja
vuo
la
rell
a)

Miten taustaorganisaationi voisi
tukea esitettyjä ratkaisuja?
Olisiko meillä jotain annettavaa
ratkaisun eteenpäinviemisessä?
(esim. olemassa olevat hankkeet, asiantuntemuksen
antaminen, kehittämisosaaminen, mahdollinen muu
työpanos, jatkoIDEAT tai muut resurssit )

Lisä

n
yvy
itak ää
a
toim ntyv e- j
ään ötä sy tilann
y
äist
la
ehk isen m aisel
alta
im
lla
Enn kenem mmatt itukse
k
hei ttä a karto
isyy tarve
inä

yks

Osallisuuden
ja yksinäisyyden
ongelmat

kohtauttamiseksi. Laajennetussa kumppanuuspöydässä otimme
käyttöön ennakkoon suunnitellun Learning Cafe –tyyppisen työskentelymuodon. Se toteutettiin siten, että osallistujat kiersivät läpi
kaikki tiivistämämme pienaluekohtaiset ratkaisuaihiot ja tekivät niihin ”post-it” -lapuille kirjattavia huomiota kuvan 15 osoittamalla
tavalla.

Kuva 15. Työskentelypohja laajennetulle kumppanuuspöydälle.
Taustalla on Haukivuoren alueelta tiivistetyt paikalliset ratkaisuaihiot osallisuuden ja yksinäisyyden ongelmiin.

Laajennetun kumppanuuspöydän jälkeen tehdyt huomiot kirjoitettiin puhtaaksi ja lähetettiin kaikille osallistujille. Lisäksi koosteita esiteltiin muille hyvinvointialan toimijoille ja käynnissä oleville
hankkeille antamaan syötteitä näiden agendoille, toimenpiteiden
suunnitteluun ja jatkokehittelyyn.
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Kumppanuuspöytäprosessin arviointia
Kokemusten kriittinen, mutta rakentava reflektointi eli peilaaminen on olennainen osa toimintamallin kehittämistä. Toteutimme
kehittämisprosessin aikaista arviointia jokaisen kumppanuuspöytäkierroksen jälkeen. Pyysimme osallistujilta tilaisuuksissa suullista
palautetta. Seuraavassa vedämme yhteen erityisesti prosessin vetäjien näkökulmasta sitä, mikä paikallisissa kumppanuuspöydissä
toimi hyvin, mitä on tarpeen miettiä huolella mallia soveltaessa ja
muita kriittisiä toteutuskokemuksia.

Viestintä ja kumppanuuspöydän kokoaminen
Pääsimme hyvään yhteistyöhön etenkin paikallislehtien kanssa.
Ne ovat tärkeitä viestintäkanavia, jotka julkaisevat mielellään paikalliseen hyvinvointiin liittyviä juttuja. Etukäteiskirjoittelu aiheesta
tuki osallistujien kokoamista kumppanuuspöytiin.
Työskentelyn tavoitteena oli saada monipuolisesti tulkintoja paikallisesta hyvinvoinnista ja sen haasteista. Käytännössä osallistujat edustivat parhaiten iäkkäitä asukasryhmiä. Osallistujajakauma
vaikuttaa väistämättä niin saatavaan tietoon kuin ratkaisuihin. Jatkossa on mietittävä, tulisiko kumppanuuspöytiä järjestää samalla
pienalueella useampia tai kohdentaa niitä erilaisiin hyvinvoinnin
osa-alueisiin, joiden voi odottaa kiinnostavan eri ihmisryhmiä.
Nuoria on vaikea saada keskustelemaan hyvinvoinnista yleisesti
eivätkä iäkkäämmälle väestölle tutut paikallislehdet ole nuorten
kannalta merkittäviä viestintäkanavia. Nuorison tavoittamiseksi
kannattaa painottaa sosiaalista mediaa ja esimerkiksi kouluilla ja/
tai nuorisotiloissa tapahtuvaa kohdennettua viestintää.

Kumppanuuspöydän toteutus ja ohjaus
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Toteutimme kumppanuuspöydät pienalueiden yhteisöissä. Keskustelun herättämiseen käytimme tulosnostoja tilastojen kerto-

masta hyvinvoinnista. Herätteiden käyttäminen toimi, sillä ne kirvoittivat pohtimaan hyvinvoinnin syitä ja seurauksia.

Tulosnostot tilastojen kertomasta
hyvinvoinnista kirvoittavat
pohtimaan syitä ja seurauksia
Työpajoissa oli sekä yksilö- että ryhmätyövaiheita, jotka olivat tarkasti ennalta suunniteltuja. Tämä on tärkeä ryhmätyömenetelmien
periaate, koska Ilman ohjausta kaikki eivät pääse osallistumaan yhdenvertaisesti. Ryhmätehtävissä yksi jäsenistä voi ottaa liiaksi niin
sanotun portinvartijan roolin. Tämä tarkoittaa ryhmän tuottamien
asioiden valikoimista niin, että vain portinvartijan muotoilemat
huomiot tulevat kirjatuksi työskentelypohjaan. Ilmiötä voidaan hallita myös ohjauksella, jossa vetäjät kiertävät ryhmissä ja kannustavat huomioimaan kaikkien näkemykset.
Kokemuksemme mukaan ryhmien muodostaminen ei tulisi tapahtua täysin omaehtoisesti vaan menetelmän ohjaamana. Sopiva ryhmänmuodostuksen periaate päätetään tapauskohtaisesti.
Oleellista työskentelyssä on tuottaa tasavertainen osallisuuden
kokemus.
Työpajojen työskentelyssä esiin tulevien ajatusten kokoaminen
perustuu kirjalliseen dokumentointiin. Tällaisen menettely kriittisenä kohtana on se, miten hyvin onnistutaan ajatusten kirjaamisessa.
Kirjatuksi tulleeseen lauseeseen tai muutamiin sanoihin ei aina onnistuta kiteyttämään ryhmän keskustelussa esillä olleita ajatuksia.
Koska prosessin vetäjille ei jää työskentelystä muuta dokumentaatiota kuin nämä kirjaukset, ne voidaan tulkita myös väärin. Tähän

voidaan vaikuttaa korostamalla ajatusten mahdollisimman selkeätä kirjaamista ja käyttämään hieman pidempää kuin liian lyhyttä
ilmaisua.

Paikkakokemus
Odotimme osallistujien ottavan kantaa tilastoherätteisiin ei-henkilökohtaisella tasolla. Haastavinta oli päästä yleiskeskustelusta
pienalueen erityispiirteitä koskevaan analyysiin, toisin sanoen tiedonmuodostukseen pienalueen ja hyvinvoinnin suhteista.
Etenkin terveyttä koskevien tulosten yhteydessä huomio kääntyi
joskus sairauksiin liittyviin yksittäistapauksiin. Yhteys paikkaan ja
sen ominaisuuksiin ei tullut silloin esiin. Ihmisten näytti olevan helpompi ottaa kantaa pienalueen elinympäristöön, osallistumiseen,
palveluihin, infrastruktuuriin liittyviin kysymyksiin kuin terveysväittämiin. Niissä pohdinta kiinnittyy myös selvemmin pienalueen
ominaisuuksiin – sen haasteisiin tai vahvuuksiin.

Laajennettu kumppanuuspöytä
Laajennetun kumppanuuspöydän idea oli pienalueilla tunnistettujen ratkaisuaihioiden jakaminen ja jalostaminen laajemmassa
asiantuntijaryhmässä. Saimme laajennettuun työpajaan kuitenkin odotettua vähemmän asiantuntijoita ja keskeisiä sidosryhmiä.
Taustalla vaikuttivat ainakin aikatauluongelmat. Kompensoimme
vajetta siten, että järjestimme puuttuvien tahojen kanssa kahdenvälisiä tapaamisia, missä kerrottiin tarkemmin pienalueiden esiin
nostamista ongelmista ja ratkaisuaihioista. Tämän tarkoituksena
oli osaltaan edistää dialogin jatkuvuutta myös toimintamallin kokeilun ja kehittämistyön ulkopuolella.

Jokainen paikkakokemus
pienalueen elinolosuhteista on
hyvinvoinnin kannalta oikeaa tietoa
Käytännön toteutusjärjestelyt
Teimme kokeilujen aikana kaikki keskeiset työvaiheet ”käsityönä”.
Tämä sisälsi mm. kumppanuuspöytien työskentelypohjat, työskentelypohjien täyttämisen ja tuotosten analysoinnin tapahtumien
välillä. Työskentelyn kaikissa vaiheissa olisi jatkossa mietittävä työvaiheiden pidemmälle vietyä systematisointia ja digitaalisuuden lisäämistä. Sähköisiä sovelluksia kumppanuuspöydissä on kuitenkin
puntaroitava pienalue- ja kohderyhmä kerrallaan myös osallistujien valmiuksien ja suostuvaisuuden kannalta.

21

4. TOIMINTAMALLI
Seuraavassa kokoamme esitetyn prosessin paikkaperustaisen hyvinvointitiedon toimintamalliksi. Esitämme kokeilun perusteella
yleistettävän järjestelmällisen toimintatavan yhtenä esimerkkinä siitä, miten hyvinvointia koskeva tietämys ja paikallinen tieto

Vaihe 1.
Järjestetyn
hyvinvointitiedon
tunnistaminen

voidaan nivoa osaksi paikallista elinvoimaa edistävää hyvinvointityötä. Lopuksi tiivistämme paikallisen hyvinvoinnin kumppanuuspöytä –menetelmän keskeiset ominaisuudet.

Vaihe 3.
Hyvinvointiongelmien
paikallinen tarkentaminen

Vaihe 2.
Hyvinvoinnin ilmiöiden
rajaus ja kuvaaminen
pienalueella

Vaihe 5.
Ratkaisuaihioiden
jalostaminen ja
jalkauttaminen

Vaihe 4.
Ratkaisuaihioiden
paikallinen muotoilu

TEHTÄVIÄ PROSESSIN VETÄJÄN/KEHITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA
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TUNNISTA

VALITSE

LUO UUTTA

TOIMI

Suomessa on monipuolisia
hyvinvointitiedon lähteitä.
Tilastollista tietoperustaa
on saattavissa erityisesti
seuraavista Terveyden- ja
hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja
Kansaneläkelaitoksen (KELA)
portaaleista:
www.hyvinvointikompassi.fi
www.sotkanet.fi
www.kela.fi/kelasto
Huomio myös kuntien ja
alueiden hyvinvointikertomukset ja -suunnitelmat.

Vaihtoehtoisia hyvinvoinnin
indikaattoreita ja
vertailuindeksejä on erittäin
paljon. Käsiteltävästä
tietoaineksesta on
tehtävä valintoja kuhunkin
toimintaympäristöön ja
tapaukseen. Paikkaperustaisen
hyvinvointitiedon herätteeksi
valittavat aihealueet on
määriteltävä kullakin
kohdealueella erikseen.

Paikallisen hyvinvoinnin
kumppanuuspöytä -menetelmä on
tapa lisätä kuntalaisten osallisuutta
hyvinvointitiedon tuottamisessa.
Kumppanuuspöytä -menetelmä
luo vuorovaikutteisia tilanteita
paikallisen hyvinvointitiedon ja
ratkaisuaihioiden muotoiluun.
Tämän julkaisun luku 3 sisältää
menetelmän vaiheittaisen
kuvauksen ja mahdollisia
työskentelypohjia ja vihjeitä.

Ratkaisujen toimeenpanoon tarvitaan
paikallista yhteistyötä ja verkostoja:
Millaista apua meneillään olevista
hankkeista on? Mitä oman alueen järjestöt
jo tekevät ja mihin niillä on voimavaroja?
Kuka muu voisi innostua? Kenen kanssa
pienalueen hyvinvointiagendaa kannattaa
edistää? Millainen on oman kunnan
rooli? Entä mitä muiden kuntien hyvät
toimintamallit voisivat tarjota paikallisen
ratkaisuaihion vertaiskehittämiseen?
Esimerkiksi www.innokyla.fi on
valtakunnallinen tarjotin hyvinvointialan
aihekohtaisia toimintamalleja ja toimijoita
vertaiskehittämisen tueksi.

Kuva 16. Paikkaperustaisen hyvinvointitiedon toimintamalli.

Paikallinen hyvinvoinnin kumppanuuspöytä pähkinänkuoressa

1. Kenelle

Kumppanuuspöytä tuo yhteen pienalueen omia toimijoita: asukkaita, (myös vapaaajan asukkaat), yhdistyksiä, yhteisöjä, pienyrityksiä paikallista päätöksentekoa ohjaavia
kunnallisia luottamushenkilöitä ja asiantuntijoita. Tavoitteena on monipuolinen ja avoin
foorumi, johon kuka tahansa voi tulla.

2. Tarkoitus ja tavoitteet

Kumppanuuspöydän jokaisella kierroksella on rajattu agenda, menetelmä ja tavoitteet.
Ensimmäisellä kierroksella pureudutaan ongelman hahmotteluun. Toisella kierroksella
puolestaan ratkaisuaihioiden kehittelyyn. Vaiheiden kautta muodostuu paikallisesti
perustellumpi käsitys hyvinvoinnin tilasta, ratkaisuaihioista sekä syntyy uutta valtautunutta
toimintaa ja verkostoja paikalliseen hyvinvointityöhön.

3. Toteutus ja ohjaus

Kumppanuuspöydän työskentely nojaa ohjattuun menetelmään, jossa on ennalta
suunniteltuja työmuotoja ja työskentelypohjia. Kumppanuuspöytä vaatii ohjauksen
osaamista, eli ryhmätyötaitoja. Tämän julkaisun luvussa kolme on avattu työpohjia, joita
työskentelyyn voi soveltaa. Niitä voi myös kehittää eteenpäin. Loogisesti järjestetyt
toiminnot voidaan myöhemmin viedä digitaalisille alustoille.

4. Arviointi

Menetelmään kuluu toimintaa peilaava reflektiivinen työskentelyote. Palautetta tarvitaan
sekä osallistujilta että ohjaajilta prosessin eri vaiheissa. Kriittinen arviointi on menetelmien
ja osaamisen kehittymisen keskeinen edellytys.
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5. KOHTI PAIKKAVIISAITA HYVINVOINTIRATKAISUJA
Tätä tutkimusmatkaa on motivoinut vahva luottamus siihen, että
kiperiä hyvinvoinnin ongelmia voidaan ratkaista viisaammin, jos
otamme käyttöön uusia vuorovaikutteisia tapoja jäsentää ongelmia sekä tuottaa niihin paikkaperustaisia ratkaisuja eri toimijatahojen ja ihmisten yhteistyönä.
Raportissa esitellyssä kokeilussa testattiin systemaattisuutta luovia
periaatteita ja työtapoja kolmella pienalueella.
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•

Hyvinvoinnin käsite on monitulkintainen. Eri tahot tuottavat
paljon siihen liittyvää uutta tietoa. Tästä tietomassasta ei ole
helppoa erottaa oleellista ja hyödyllistä tietoa. Järjestetyn tutkimustiedon hyödyntäminen on kuitenkin tärkeä lähtökohta,
kun pyritään muotoilemaan paikallisia hyvinvointiratkaisuja.

•

Tutkimus- ja tilastotieto ovat välttämättömiä, mutta lopulta riittämättömiä edellytyksiä paikkaperustaiselle hyvinvointityölle.
Tarvitsemme kontekstiin liittyvää tietoa. Sen tuottaminen motivoi ihmisiä toimintaan.

•

Jos paikkaperustaista kokemustietoa ei kerätä avoimesti ja systemaattisesti, sitä on vaikeata yhdistää järjestelmällisesti kerättyyn tilastotietoon.

•

Raportissa esitetyllä kumppanuuspöytä-menetelmällä voidaan
tarkentaa hyvinvointiin liittyvien ongelmien paikallisia piirteitä.
Sillä voidaan myös muotoilla pienalueille sovitettuja, erityisiä
hyvinvointiratkaisuja.

•

Työpajoista tiedotettiin ja ne kutsuttiin koolle perinteiseen tapaan. Niissä oli paikalla 10-16 henkilöä. Paikalle tulleet ihmiset
eivät voi edustaa koko pienaluetta, vaikka he luonnollisesti tietävät paljon alueen olosuhteista. Toiminnan viriämisen näkökulmasta tämä edustavuusongelma ei kuitenkaan ole kriittinen,

jos mukaan tulevat aktiiviset ihmiset ovat valmiita jatkamaan
ratkaisuaihioiden toteutusta ja toimimaan itse.
•

Kumppanuuspöytä-menetelmä ja siinä syntyneen tiedon analysointi vaati suhteellisen paljon työtä tässä kokeilu- ja kehitysvaiheessa. On selvää, että työmäärä olisi pienempi, jos prosessi toistettaisiin jo kehitetyn toimintamallin mukaisesti.

Mikäli kunnan hyvinvointityössä halutaan edistää paikkaperustaisia
ratkaisuja, tarvitaan erilaisten osaamisten yhdistelyä, käytännössä
tiimi, jossa on kolmenlaista osaamista: a) taitoa analysoida ja tulkita jo olemassa olevia tietovarantoja, b) taitoa fasilitoida, eli suunnitella ja järjestää kumppanuuspöytätilaisuudet ja paikallista tietoa kokoava työskentely ja c) kykyä johtaa ratkaisujen jalostamista
ja jalkauttamista yhdessä paikallisten ihmisten ja asiantuntijoiden
kanssa. Näiden osaamisten ja ihmisten ei tarvitse olla samassa organisaatiossa tai esimerkiksi samassa kehittämishankkeessa. Heidän täytyy olla vain samassa vaiheistetussa kehittämisen prosessissa ja jakaa sama kehittämisvisio.
Menetelmässä hyödynnetty vuorovaikutteinen ihmisäly tulee tulevaisuudessa yhdistymään koneälyn kykyyn käsitellä tietoa. Paikkaperustaisten hyvinvointitiedon muotoilun menetelmien kehittämisen luontevana jatkona voidaan pitää digitaalisia sovelluksia, jotka
mahdollistavat esimerkiksi osallistujien määrän laajentamisen ja
vuorovaikutuksen tehostamisen.
Kunnat ovat tulevaisuudessakin tärkeitä paikallisen hallinnan instituutioita. Paikkaperustaisen kehittämisen menetelmät - ja paikkaviisaat ratkaisut - ovat sitä uutta osaamista ja verkostomaista toimintakulttuuria, jonka suuntaan kuntia enenevästi kannustetaan.
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LIITEOSA
Etelä-Savo kaupunkien ja maaseutujen mosaiikkina
Etelä-Savo ja Mikkeli koostuvat yhdyskuntarakenteeltaan
erilaisista alueista ja paikoista. Saman kunnan sisälle sopii yhdyskuntarakenteeltaan erilaisia vyöhykkeitä. Kuntien tyypittely kaupunki- ja maaseutuluokkiin kokonaisina
hallinnollisina yksikköinä alkoi menettää kuvailuarvoaan
sitä mukaa, kun kunnat ovat kuntaliitosten myötä laajentuneet.
Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) vuonna 2014 julkaisema uusi luokitus on paikkatietopohjainen. Siinä maa
on jaettu 250 x 250 metrin ruudukkoon ja jokainen ruutu
on luokiteltu johonkin seitsemästä kaupunki- ja maaseutualueluokasta. Alueluokituksen muodostamisperiaatteet
on selvitetty seikkaperäisemmin Suomen ympäristökeskuksen lähteissä. Alla esitetään maaseutu-kaupunki-luokkien selitykset ja luokkien sijoittuminen Etelä-Savossa.
Kaupunkialueet

Maaseutualueet

•

Sisempi kaupunkialue = kaupungin tiivis yhtenäinen
tehokkaasti rakennettu alue

•

•

Ulompi kaupunkialue = sisemmän kaupunkialueen
reunasta yhtenäisesti jatkuvan taajamarakenteen reunalle
ulottuva kaupunkimaisen tehokkuuden alue

•

•
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Etelä-Savon asukkaista
55 % asuu maaseudulla...

Kaupungin kehysalue = kaupunkiin välittömästi
kytkeytyvä osa kaupungin ja maaseudun välivyöhykkeestä

•
•

...ja 45 % kaupungissa

Maaseudun paikalliskeskukset = suurempien kaupunkialueiden ulkopuolella sijaitsevat
taajamakeskukset, pikkukaupungit ja isot kirkonkylät
Kaupungin läheinen maaseutu = maaseutumainen alue, joka on toiminnallisesti ja
fyysisesti lähellä kaupunkialueita
Ydinmaaseutu = intensiivistä maankäyttöä ja/tai paikallistasolla elinkeinorakenteeltaan
monipuolista, suhteellisen tiiviisti asuttua maaseutua
Harvaan asuttu maaseutu = toiminnoiltaan monipuolista keskittymiä ei ole tai ne ovat
pieniä ja sijaitsevat etäällä toisistaan. Alueen maa-alueesta suurin osa on metsää

Palveluiden saavutettavuus, palvelurakenne, harrastusmahdollisuudet ja monet muut asumiseen ja elämään vaikuttavat seikat eroavat
erilasten   yhdyskuntarakenteiden alueilla toisistaan. Seuraavien sivujen tilasto- ja karttakoosteissa on näytteitä siitä, miten hyvinvointi
vaihtelee Etelä-Savossa ja Mikkelissä. Osassa karttoja on sovellettu SYKEn kaupunki-maaseutuluokitusta. Käytetyt hyvinvointimittarit
ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ATH-aineistosta (katso tämän julkaisun sivu 13).

Havaintoja hyvinvointieroista Etelä-Savossa ja Mikkelissä
Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus
(Koko Suomi 39 %)

Naiset,
Mikkeli:
39 %

TERVEYS
Viimeisen 12 kk aikana ollut vähintään kahden viikon jakso, jolloin on
suurimman osan aikaa ollut mieli maassa, alakuloinen tai masentunut.
Pieksämäki 16 %

46 % Etelä-Savon
maaseutualueet

Joroinen 11%
Savonlinna 21 %

Kangasniemi 22 %

41 % Mikkelin
kaupunkialueet

Juva 9 %

42 % Etelä-Savon
kaupunkialueet

Miehet,
Mikkeli:
46 %

Mikkeli 20 %
47 % Mikkelin
maaseutualueet

Koettu terveys ja työkyky
heikommat maaseutualueilla,
kuin kaupunkialueilla.
28 % Mikkelin kaupunkialueiden asukkaista...
42 % Mikkelin maaseutualueiden asukkaista...

...kokee työkykynsä heikentyneeksi.

20-34 vuotiaista
mikkeliläisistä
osuus 29 %

Mäntyharju 21 %

MIKKELILÄISTEN OIREILU
Oire

Yleisyys kuluneen kk aikana

Selkäkipu

54 %

Päänsärky

51 %

Nivelsärky

41 %

Unettomuus

39 %

Yskä

38 %

Vatsavaivat

30 %

Korvien soiminen

21 %

Hammassärky

12 %

Virtsanpidätysongelmat

12 %

Ripuli

11 %

Selkäkivut ja päänsärky
vaivaavat joka toista
mikkeliläistä
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ELINOLOT JA TOIMEENTULO
Kotitalouden menojen kattaminen tuloilla hankalaa (%)
Etelä-Savo Suomi
Sisempi kaupunkialue
33 %
32 %
Ulompi kaupunkialue
38 %
31 %
26 %
29 %
Kaupunki Kaupungin kehysalue
Maaseudun paikalliskeskukset
32 %
30 %
Kaupungin läheinen maaseutu
24 %
34 %
Ydinmaaseutu
32 %
34 %
Maaseutu Harvaan asuttu maaseutu
31 %
34 %

Huonot julkiset liikenneyhteydet haittaavat...
44 % Mikkelin maaseutualueiden asukkaista

15 % Mikkelin kaupunkialueiden asukkaista

Niiden osuus, jotka ovat jättäneet käymättä lääkärissä
rahan puutteen vuoksi viimeisen vuoden aikana

Taloudellisia vaikeuksia eniten
ulommilla kaupunkialueilla
Lähde: Suomen ympäristökeskus

Pieksämäki 8 %

Joroinen 12%
Savonlinna 13 %

Kangasniemi 10 %
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Niiden osuus, jotka ovat tyytyväisiä asuinalueensa turvallisuuteen (%)
Etelä-Savo Suomi
Sisempi kaupunkialue
94 %
89 %
Ulompi kaupunkialue
92 %
92 %
96 %
94 %
Kaupunki Kaupungin kehysalue
Maaseudun paikalliskeskukset
91 %
93 %
Kaupungin läheinen maaseutu
96 %
92 %
Ydinmaaseutu
92 %
92 %
Maaseutu Harvaan asuttu maaseutu
93 %
92 %

Juva 3 %

Mikkeli 15 %
Mäntyharju 13 %

KOETTU HYVINVOINTI
Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus (%)
Etelä-Savo Suomi
Sisempi kaupunkialue
12 %
11 %
Ulompi kaupunkialue
9%
9%
6%
7%
Kaupunki Kaupungin kehysalue
Maaseudun paikalliskeskukset
11 %
10 %
Kaupungin läheinen maaseutu
14 %
8%
Ydinmaaseutu
11 %
8%
Maaseutu Harvaan asuttu maaseutu
8%
10 %

26 % Mikkelin kaupunkialueiden asukkaista...

20 % Mikkelin maaseutualueiden asukkaista...

...osallistuvat jonkin kerhon, järjestön, yhdistyksen, harrastusryhmän
tai hengellisen tai henkisen yhteisön toimintaan

Itsensä suurimman osan aikaa 4 viime viikon
aikana onnelliseksi kokeneiden osuus (Koko Suomi: 50 %)

Pieksämäki 53 %

Lähde: Suomen ympäristökeskus

Joroinen 62%
Savonlinna 49 %

Kangasniemi 46 %

Juva 58 %

Mikkeli 51 %
Mäntyharju 55 %

Etenkin Etelä-Savon maaseutualueilla
ollaan Suomen keskiarvoa onnellisempia

Itsensä suurimman osan aikaa 4 viime viikon aikana onnelliseksi kokeneiden osuus (%)
Etelä-Savo
Suomi
Sisempi kaupunkialue
47 %
47 %
Ulompi kaupunkialue
47 %
50 %
65 %
53 %
Kaupunki Kaupungin kehysalue
Maaseudun paikalliskeskukset
52 %
49 %
Kaupungin läheinen maaseutu
54 %
51 %
Ydinmaaseutu
53 %
51 %
Maaseutu Harvaan asuttu maaseutu
56 %
53 %

29

HELSINGIN YLIOPISTO
RURALIA-INSTITUUTTI

2018

