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Moniulotteinen hyvinvointi

Hyvinvointi on vuorovaikutuksessa 

ympäristön kanssa

Hyvinvointiin vaikuttaa esimerkiksi

• sosiaaliset kontaktit ja niiden laatu 

• asuin- ja synnyinpaikkakunnan sijainti

• kulttuuriin sisäänrakennetut käytännöt 

ja merkitykset

• yksilön omat voimavarat ja koettu 

terveys 
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Luontoympäristö luo erilaisten 

aistimusten ja elämysten kautta 

mahdollisuuksia eheytymiseen, 

virkistäytymiseen ja tunteiden 

säätelyyn
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Osallisuus 

Mitä osallisuudella tarkoitetaan?

Osallisuus on kuulumista sellaiseen 

kokonaisuuteen, jossa pystyy liittymään 

erilaisiin hyvinvoinnin lähteisiin sekä 

elämän merkityksellisyyttä lisääviin 

vuorovaikutussuhteisiin ja jossa pystyy 

vaikuttamaan oman elämänsä kulkuun, 

toimintoihin, palveluihin ja joihinkin 

yhteisiin asioihin.
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Osallisuuden kolme ulottuvuutta

1) Osallisuus omassa elämässä

2) Vaikuttaminen ja vaikuttuminen

a) Palvelujen yhteiskehittäminen

b) Omaehtoinen ja yhteinen toiminta

3) Paikallinen hyvä eli sellaisen paikallisen 
toiminnan, tilan tai yhteiskuntaryhmät 
ylittävän vuorovaikutuksen luominen, jossa 
pääsee osoittamaan osaamistaan ja joka on 
eettisesti kestävää



Onko taloudellinen niukkuus vaikeuttanut elämääsi, miten?
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• Helsingin Sanomien Niukkuuskysely syventää 

ymmärrystä köyhyydestä 

• Vastanneita yhteensä 4400, joista 750 Itä- ja Pohjois-

Suomesta.

• Aineistolähtöisesti luokitus keskeisistä niukkuuteen 

liittyvistä tekijöistä.



Taloudellinen

InhimillinenSosiaalinen
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Kokonais-

valtainen 

osattomuus

Sosiaalisen 

elämä 

supistuu
Elämänpiiri kuihtuu

Vaikeuksia 

perhe-elämässä

Fyysinen terveys heikkenee

Mielenterveys 

haurastuu

Tulot ei riitä

Puutteita 

perustarpeissa

Rajoituksia 

hankintoihin



Muutosten tekijät – mitä projektiryhmä voi arvioida?

• Arki hämärtää helposti muutokset ja muistot: siksi syytä kirjata ylös 
esimerkiksi viikoittain: systemaattinen arviointi oman työn 
vaikutuksista

• Systemaattinen: määrämuotoinen sisältö, määräajoin toteutettu, 
selkeästi dokumentoitu

• Työntekijöiden itsearviointi: oma työ, osallistujien tunnelmat ja 
tekeminen, subjektiivinen arvio muutoksesta

• Osallistujien itsearviointi erilaisilla mittareilla
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Ensisijaiset hyvinvoinnin ja osallisuuden muutokset ja niiden arviointi 

• Monelle työllistyminen tai opiskelu eivät ole vielä ajankohtaisia: toiminnan tuloksia mitataan kuitenkin

usein esim. nuoren kiinnittymisellä opiskeluun tai työelämään  etenemisen kannalta ensisijaiset

hyvinvoinnin edistysaskeleet jäävät huomiotta

• Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tarkastelu on olennaista: palvelun tuottaman hyvinvoinnin lisääntyminen

ei tule näkyväksi, jos ensisijaiset hyvinvointimuutokset jätetään todentamatta

• Ensisijaiset hyvinvointimuutokset ovat muutoksia, jotka edeltävät asiakkaan toimijuuden vahvistumista ja

pysyvämpiä positiivisia siirtymiä, kuten kiinnittymistä koulutukseen ja/tai työelämään

• Asiakas itse on oman tilanteensa asiantuntija, mutta työntekijät ja sidosryhmät huomaavat asioita, joita

ei itse näe tai osaa välttämättä tulkita hyvinvointinsa paranemiseksi

• Työ on usein moniammatillista työtä ja eri tahojen tavoitteiden & toimenpiteiden tulee tähdätä yhdessä

sovittuun päämäärään

• Työntekijät ja sidosryhmät huomaavat erilaisia hyvinvoinnin muutoksia ja näiden näkyväksi tekeminen

on tärkeää (sanoittaminen myös asiakkaalle)

• Arvioinnin tulee olla systemaattista, jotta vaikutukset voidaan todentaa
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Ratkaisu: monitoimijainen arviointiväline tekee ensisijaiset 
hyvinvointivaikutukset näkyviksi

• Arviointiväline, jonka avulla voidaan systemaattisesti osoittaa ensisijaisia 
hyvinvointimuutoksia

• Tavoitteena helppo, mutta systemaattinen hyvinvointimuutosten arviointi ja 
vaikutusten näkyväksi tekeminen

• Perustuu tutkimustietoon 

• Voidaan hyödyntää toiminnan vaikutusten arvioimisessa erilaisissa nuorten ja 
työikäisten psykososiaalisissa tuki- ja palvelumuodoissa

• Tekee palvelu- ja muutosprosessin näkyväksi (alusta alkaen)

• Moniammatillisen työn tulosten arviointiin

- Mietitään kokonaisvaltaisesti vaikutuksia

- Voidaan nähdä muutos

- Voidaan panostaa oikeisiin asioihin (voidaan tilata oikeita asioita)

10



Yksilö

Toiminta / 

yhteisö, 

jossa on 

mukana

Muut palvelut / 

palvelu-

järjestelmä

Tulevaisuus

: missä on 

1-5 vuoden 

päästä

Kustannukset ja 

säästöt: 

palveluntuottajan ja 

sidosryhmien 

näkökulma

Asiakkaan oma 

arvio

Itseluottamus, usko omaan 

itseen ja vahvuuksiin 

Tunne

kuulumisesta ja 

kuulluksi 

tulemisesta

Luottamus, palveluiden 

tarpeenmukainen 

käyttö

Missä näet itsesi 

1-5 vuoden 

päästä?

Työntekijän / 

työntekijöiden 

arvio(t)

Pystyy tekemään päätöksiä 

oman elämänsä suhteen, 

pystyy toimimaan päätösten 

eteenpäin viemiseksi

Sitoutumisen 

aste

Asiakas on saanut 

tarkoituksenmukaiset 

palvelut

Missä näet 

asiakkaan 1-5 

vuoden päästä 

(aikajanalla)? 

Mitä palvelu maksaa ja, 

mihin kustannuksiin 

palvelulla on vaikutusta?

Sidosryhmän / 

sidosryhmien 

arvio(t) (myös 

esim. perhe, 

ystävät 

oppilaitos, muut 

palveluiden 

tuottajat

Miten toiminnassa mukana 

oleminen näyttäytyy asiakkaan 

elämässä sidosryhmien 

näkökulmasta?

Heijastuuko 

toiminnassa 

mukana 

oleminen 

yhteisöjen tasolle 

sidosryhmien 

näkökulmasta?

Heijastuuko 

toiminnassa mukana 

oleminen palveluihin ja 

palvelujärjestelmään 

sidosryhmien 

näkökulmasta?

Missä näet 

asiakkaan 1-5 

vuoden päästä? 

Millä kaikilla sektoreilla 

ja yhteiskunnan osa-

alueilla toimintaan 

osallistuminen näkyy?
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Esimerkkejä 

arvioitavista 

asioista eri 

näkökulmista



Yksilötason mittarit

• Mittari valittava sen mukaan mitä halutaan saada selville – mikä on projektin tavoite?

• Tilannekatsaus tai ajallinen seuranta

• Ryhmämuutokset tai yksilömuutokset

• Yleensä osa projektityötä, vaativat keskustelua 

• Käytössä olevia ja validoituja mittareita – ei kannata rakentaa uutta

• Kykyviisari: työ- ja toimintakyky https://sivusto.kykyviisari.fi/

• 3X10D: elämäntilanne https://www.diak.fi/3x10d

• TOIMIA-mittarit http://www.thl.fi/toimia/tietokanta/mittari/tulokset/
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Viranomaisten rekisteritiedot (esim. kuukausittain)

Omat asiakastietojärjestelmät

Sote-järjestelmät 

TEM / Me-säätiö http://data.mesaatio.fi/syrjassa/#unemployment/all

Kelasto http://raportit.kela.fi/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=NIT100AL

13 25.2.2019 Etunimi Sukunimi

http://data.mesaatio.fi/syrjassa/#unemployment/all
http://raportit.kela.fi/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=NIT100AL


Alueelliset indikaattorit (vuosittain)

• Väestö http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/

• Kunta https://www.tilastokeskus.fi/tup/alue/kuntienavainluvut.html#?year=2017&active1=SSS

• Terveys ja hyvinvointi https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/index
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