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Julkaisuvapaa heti 

 
Pohjalaismaakuntien hyvinvointibarometri 2017 tuo asiantuntijatietoa sote- ja 
maakuntauudistuksen tueksi 
 
Hyvinvointitiedon merkitys päätöksenteossa ja palvelujen kehittämisessä kasvaa. Maaliskuussa 2017 Etelä-
Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan asukkaiden hyvinvointia selvitetään laajalla 
asiantuntijakyselyllä. Pohjalaismaakuntien hyvinvointibarometri 2017 –tutkimuksessa alueemme 
asiantuntijat arvioivat ihmisten hyvinvointia ja hyvinvointipalvelujen tilaa sekä niiden kehityssuuntia. 
Barometrin toteuttamisesta vastaavat Seinäjoen Ammattikorkeakoulu ja Pohjanmaan maakuntien 
sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA.  Se toteutetaan Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja 
Pohjanmaan maakuntaliittojen toimeksiannosta.  
 

Sote- ja maakuntauudistus vaikuttavat laajasti palvelujärjestelmään ja ihmisten arkeen. Sekä palvelujen 
toimintaympäristö, palvelujen järjestäminen että tuottamistavat ovat suuressa muutoksessa. Alueellista 
hyvinvointitietoa hyödyntämällä voimme vahvistaa asiakaslähtöisyyttä ja ihmisten tarpeisiin vastaavia 
palveluratkaisuja.     

Pohjalaismaakuntien eri alojen ammattilaisten näkemykset ovat tärkeitä väestön hyvinvoinnin 
kokonaiskuvan saamiseksi. Sote-ja maakuntauudistuksen onnistumiseksi on tärkeää, että hyvinvointia 
edistävällä tiedolla paitsi ohjataan toimintaa, sitä myös hyödynnetään hallintokuntarajat ylittäen sekä 
kunnissa että maakunnissa.   
 
Maaliskuussa 2017 kolmannen kerran sähköisenä internetpohjaisena kyselynä toteutettava 
pohjalaismaakuntien hyvinvointibarometri selvittää väestön hyvinvoinnin ja hyvinvointipalvelujen 
kehityslinjoja sekä auttaa suuntaamaan tarvittavia toimenpiteitä hyvinvoinnin edistämiseksi sekä palvelujen 
kehittämiseksi. Ensimmäisen kerran barometri toteutui vuonna 2009. 
 
Vuoden 2017 hyvinvointibarometriin on lisätty aiempiin kyselyihin verrattuna muistisairaiden ja 
ikääntyneiden terveyden ja hyvinvoinnin selvittämistä. Barometritutkijana toimii dosentti, yliopettaja Jenni 
Kulmala Seinäjoen Ammattikorkeakoulusta.  
 

Barometrivastaajiksi on valittu laaja-alainen noin 1000 asiantuntijasta koostuva vastaajajoukko: 
Kyselyvastaajat ovat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan kuntien ja maakunnissa 
toimivien kuntayhtymien eri hallinnonalojen johtavia viranhaltijoita sekä Kelan, työ- ja elinkeinohallinnon, 
poliisin, pelastustoimen, evankelis-luterilaisten seurakuntien sekä sosiaali- ja terveysalan järjestöjen 
asiantuntijoita. 

Hyvinvointibarometrin suurin merkitys on siinä, että säännöllisesti toteutettuna se antaa tietoa väestön 
hyvinvoinnin ja hyvinvointipalvelujen pitkän aikavälin muutoksista pohjalaismaakuntien alueella. Kun 
pohditaan alue- ja väestörakenteen muutosta ja väestön keskittymiskehitykseen vastaamista, myös 
erilaisilla hyvinvoinnin vetovoimatekijöillä on merkitystä.   
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Lisätietoja tutkimuksesta antavat: 

Pohjalaismaakuntien 2017 hyvinvointibarometrin ohjausryhmän puheenjohtaja, yhteiskuntatieteiden 
tohtori, kehitysjohtaja Arto Rautajoki, Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA, 
arto.rautajoki@seamk.fi, puh. 040 830 2399 tai dosentti, terveystieteiden tohtori, yliopettaja Jenni 
Kulmala, Seinäjoen Ammattikorkeakoulu, jenni.kulmala@seamk.fi, puh. 040  830 00424 
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