
 

SOSTEn Sosiaalibarometri 2014: 
Hyvinvointikertomus kunnan työvälineenä 
 
 
Taustaa 

 71 % sosiaali- ja terveysjohtajista: omassa kunnassa tai yhteistoiminta-alueella on tehty 
hyvinvointikertomus 

 useammin suurissa kuin pienissä kunnissa: yli 30 000 asukkaan kunnissa 85 %, alle 10 000 asukkaan 
kunnissa 58 % 

 monissa kunnissa hyvinvointikertomustyö on vasta aluillaan eikä vastuita ole selkeästi määritelty  

 viime vuonna noin 30 kunnalla oli hyvinvointikoordinaattori tai muu kokopäiväisesti 
hyvinvointikertomusta valmisteleva tai koordinoiva työntekijä 

 muuten valmistellaan oman toimen ohella, esimerkiksi sosiaalihuollosta vastaava johtaja tai 
hallintojohtaja 

 
Kokemustiedosta hyötyä 

 48 % sotejohtajista: kertomuksessa hyödynnetty kokemustietoa 

 sitä kautta saatu uutta oleellista tietoa mm. alueellisista hyvinvoinnin eroista, hyvinvoinnin 

haasteista, hyvinvointipalvelujen puutteista sekä koululaisten hyvinvoinnista ja terveydestä 
 
Missä hyvinvointikertomuksesta on ollut hyötyä? 

 parhaiten palvelee kuntalaisten tarpeiden tunnistamisessa ja palveluvajeiden havaitsemisessa 

 niissäkin kuitenkin vain vajaan kolmanneksen mielestä paljon tai melko paljon 

 valtaosa vastaajista: vaikutukset enintään kohtalaiset 

 
Missä kertomuksesta ei ole ollut hyötyä? 

 kuntalaisten osallisuuden toteutumisessa (61 %: vaikutukset enintään melko vähäiset) 

 järjestöjen palvelujen ja muun tuen näkyväksi tekemisessä (68 %: vaikutukset enintään melko 

vähäiset) 
 
Hyvinvointikertomus yhteistyön välineenä 

 29 % sotejohtajista: alueen järjestöt otettu mukaan hyvinvointikertomuksen laatimiseen, usein 
työryhmien tai kuulemisten kautta 

 eniten hyvinvointikertomus parantanut kunnan eri hallinnonalojen välistä yhteistyötä (61 %) 

 seuraavaksi eniten parantunut virkamiesjohdon ja luottamushenkilöiden yhteistyö (44 %)  

 vähiten vaikutusta kunnan ja valtiollisten toimijoiden yhteistyöhön 

 
Sosiaali- ja terveysalan kattojärjestön SOSTEn näkemys välineestä 

 välineen hyödyntämisessä ollaan vielä alkutaipaleella, mutta myönteiset vaikutukset ovat alkaneet 
näkyä 

 järjestöjen palvelut ja muu tuki rakennettava osaksi hyvinvointikertomuksia 

 kuntalaisten osallistumista hyvinvointikertomusten laadintaan vahvistettava 

 
Miten tulokset saatiin? 

 Tulokset perustuvat SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n Sosiaalibarometri 2014 –tutkimukseen, 
joka tehtiin vuodenvaihteessa 2013-14. 

 Hyvinvointikertomusta koskeviin kysymyksiin vastasi 140 kuntien sosiaali- ja terveydenhuollosta 
vastaavaa johtajaa. 

 Vastaajien vastuualueet kattavat 70 % Manner-Suomen kunnista (4,13 miljoonaa asukasta). 

 Tiedot kerättiin lomakekyselyllä, joka lähetettiin kaikkiin kuntiin tai yhteistoiminta-alueille. 
Sotejohtajien vastausprosentti oli 42. 

http://www.soste.fi/ajankohtaista/julkaisut/sosiaalibarometri.html

