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YHTEISENÄ

TAVOITTEENA 

HYVINVOIVA 

ASUKAS

Asukkaan 

hyvinvoinnin 

osa-alueet

Asukkaan voimavarat 

ja hyvinvointiteot

Hyvinvoinnin 

edistäminen ja 

yhdyspintatoiminta 

asukkaiden

palveluissa

Toiminnan tuki, 

koordinaatio, ohjaus 

ja päätöksenteko

KARSITTU LUONNOS 
1.11.2022

30 KUNTAA

(Sote-järjestämislaki 6 §)

HYVINVOINTIALUE 

(Sote-järjestämislaki 7 §)

YHDYSPINTATOIMINTA ASUKKAITA KOHTAAVAN TYÖNTEKIJÄN TASOLLA

Tulen ymmärretyksi kokonaisuutena 

enkä yksittäisen tarpeeni kautta.
Pystyn itse helpottamaan tarvitsemiani 

muutoksia ja niiden ylläpitoa. 

Minulla on voimavaroja ja selviytymiskeinoja. 

Haen ja saan apua, tukea ja palveluja. 
Minulla on hyvinvointiani tukevia ja 

hyvinvointitekoihin kannustavia arkiympäristöjä. 

Kasvu, oppiminen, 

kasvuyhteisöt 
Ihmissuhteet, 

elämänmuutokset

Asuminen, elinympäristö, 

luonto
Arjen 

turvallisuus 

Työ ja 

toiminta
Taloudellinen 

hyvinvointi

Elintavat

Fyysinen 

terveys

Mielen 

hyvinvointi

Osallisuus, 

vaikuttaminen, 

yhteiskuntaVapaa-aika ja 

kulttuuri

YHDYSPINTATOIMINTA KUNTATASOLLA

YHDYSPINTATOIMINTA PALVELUALUETASOLLA (OULU, KOILLISMAA, OULUNKAARI, LAKEUS, RANNIKKO, ETELÄINEN)

YHDYSPINTATOIMINTA HYVINVOINTIALUETASOLLA

Hyvinvoinnin edistämisen ja yhdyspintatoiminnan rakenteet Pohjois-Pohjanmaalla

VAIKUTTAVA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN JA YHDYSPINTATOIMINTA



Uhkia

• ”Viestintä epäonnistuu aina”: Missä vaiheessa valmistelu on? 

Milloin otollinen aika yhdyspintatoiminnan kehittämiselle – minkä 

tason kehittämiselle (rakenteet, toiminnallinen kehittäminen)?

• Oletus, että valmistelu on jo pitkällä eikä yhteistyötä vain ole 

haluttu tehdä  luottamuspula

• Muutoksen näkeminen todellisuutta suurempana?

• Vastuun siirtäminen toiselle, pois itseltä (organisaatiokeskeisyys)

• Pohteen edustajien puuttuminen ryhmistä ja verkostoista

• Puutteet ja ongelmat asukkaiden palveluissa ja tuessa

• Resurssipula: aika ja rahoitus



Mahdollisuuksia 

• Pitkä ja ansiokas perinne – paljon ehditty kokeilla, tehdä, 

onnistua ja epäonnistua – paljon OPITTU, nyt oiva 

mahdollisuus tehdä entistäkin paremmin ja toteuttaa 

pitkään haaveiltuja asioita

• Aito halu tehdä yhteistyötä – ongelmat johtuvat käytännön 

asioista, eivät tahtotilasta – RATKAISTAVISSA 

• Ihmislähtöisyys, rohkeus – hyvä HYTE-PÖHINÄ

• Aikaa yhteiskehittämiselle – tehdään RAUHASSA HYVÄ 

• Useissa asioissa 1.1.2023 ei ole kovin dramaattinen päivä 

– paljon vanhaa, hyvää ja toimivaa
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Ideoidaan yhdessä! 

• www.mentimeter.com 

• Kirjoita max viisi vastausta (max 25 kirjainta per vastaus)

• Kun valmis, valitse ”lähetä” 
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Kiitos -
Turvallista 
kotimatkaa!

Sanna Salmela

040 5890 132

sanna.salmela(a)ppshp.fi


