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MONIALAISEN YHTEISTYÖN 
TAVOITTEET

• Hyvinvoinnin edistäminen on kunnan perustehtävä (Kuntalaki 1 §). 
Terveydenhuoltolaissa (12 §) todetaan lisäksi, että kunnan on nimettävä 
terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutahot ja että eri 
toimialojen on tehtävä yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämisessä. Lisäksi kunnan on tehtävä yhteistyötä muiden kunnassa 
toimivien julkisten tahojen sekä yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten 
yhteisöjen kanssa.

• Nokian kaupungin kuntastrategiassa ”Elinvoimainen, ekologinen Nokia 
2027” on yhtenä strategisena tavoitteena aktiivinen ja hyvinvoiva 
nokialainen. Kaupungin hyvinvointityössä tavoitellaan laaja-alaisesti 
kaupunkilaisten hyvinvointia ja terveitä elämäntapoja. 
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HYVINVOINTITYÖN ORGANISOITUMINEN
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Kaupungin johtoryhmä
pj. kaupunginjohtaja Eero 

Väätäinen 
(hyvinvoinnin edistämisen 

johtoryhmä)                    

Hyvinvointiryhmä
pj. va. sivistysjohtaja Pauliina 

Pikka
(ohjaa, kehittää ja koordinoi 

hyvinvointityötä)

Viisaan liikkumisen 
työryhmä

pj. yhdyskuntatekniikan 
päällikkö Jouni Saranpää

Mielenterveys- ja 
päihdetyön ryhmä

pj. osastonhoitaja Terhi 
Leskinen

Lasten ja nuorten 
verkostoryhmä

pj. 
nuorisopalvelupäällikkö 

Tiina Alakoski

Oppilashuollon 
ohjausryhmä

pj. johtava rehtori Kari 
Lähde

Työllisyyden 
edistäminen ryhmä

pj. elinkeinojohtaja Tiina 
Laakkonen

Ikääntyneiden 
teematyöryhmä

pj. kotihoidon esimies 
Riitta Sernola

Ravitsemuksen 
teematyöryhmä

pj. ravitsemusterapeutti 
Hilla Martikainen

Hyvinvointityö eri palvelualueilla ja toiminnoissa → kaikki kaupungin työntekijät ja yhteistyökumppanit



1. KAUPUNGINJOHTAJAN JOHTORYHMÄ

• Kokoontuu kerran viikossa

• Tehtävät 
• Toimii hyvinvoinnin edistämisen johtoryhmänä. Johtaa, seuraa, arvioi ja 

kehittää hyvinvoinnin edistämisen strategista toimintaa. 

• Kokoonpano
kaupunginjohtaja Eero Väätäinen (pj.)
talousjohtaja Mikko Koskela 
kaupunkikehitysjohtaja Mikko Nieminen
va. sivistysjohtaja Pauliina Pikka
vs. perusturvajohtaja Katja Uitus-Mäntylä
hallintojohtaja Hanna Vuojela
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2. HYVINVOINTIRYHMÄ
• Kokoontuu kerran kuukaudessa

• Tehtävät
• Valmistelee hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen 

sekä hyvinvointiturvallisuuteen liittyvät asiat omalta 
osaltaan johtoryhmälle.

• Valmistaa hyvinvointikertomuksen.
• Kehittää ja koordinoi hyvinvoinnin edistämisen 

käytäntöjä yhteistyössä eri toimialojen kanssa. 
• Tuottaa tietoa väestön terveydestä ja hyvinvoinnista 

sekä palvelujärjestelmän toimivuudesta.
• Koordinoi kaupungin sisäisten hyvinvoinnin 

teematyöryhmien työtä.
• Ohjaa hyvinvointiohjelmien ja –suunnitelmien 

valmistamista ja päivitystä.
• Toimii Nokian kaupungin LAPE –ohjausryhmänä 

tarvittaessa. 

• Kokoonpano

va. sivistysjohtaja Pauliina Pikka (pj.)

liikuntapalvelupäällikkö Hanna Murotie 
(hyvinvointikoordinaattori, vpj., sihteeri)

nuorisopalvelupäällikkö Tiina Alakoski, sij. Hanna Savikko -
Koskela

kaavoitusarkkitehti Johanna Fingerroos

osastonhoitaja Kirsi Kankainen-Vähätalo

sosiaalityön johtaja Erja Kovalainen

elinkeinojohtaja Tiina Laakkonen

vt. hoitotyön johtaja Heidi Leppänen

osastonhoitaja Terhi Leskinen

johtava rehtori Kari Lähde

ravitsemusterapeutti Hilla Martikainen

vapaa-aikajohtaja Marko Ojala

liikuntapaikkapäällikkö Mika Lehtinen

vanhustyönjohtaja Katja Uitus-Mäntylä

varhaiskasvatuksen johtaja Minna Sillanpää 5



HYVINVOINTIRYHMÄN ALAISET 
TEEMATYÖRYHMÄT

• Teematyöryhmät nimeää kaupunginjohtaja hyvinvointiryhmän esityksen pohjalta

• Teematyöryhmillä on selvät tehtävät, toimikausi ja työskentelyaikataulu

• Teematyöryhmän tulee toimikautensa alussa laatia toiminta- ja työskentelysuunnitelma ja raportoida työstään 
puolivuosittain hyvinvointiryhmälle

• Teematyöryhmän toiminta loppuu ennalta määrättynä ajankohtana, tai kun sille asetettu tehtävät on suoritettu

• Työryhmän jäsenten on raportoitava esimiehelleen teematyöryhmän työskentelyyn käytettävästä ajasta ja pyydettävä 
esimieheltä lupa työryhmäkokouksiin osallistumiseen.

• Teematyöryhmien yhteiset tavoitteet:
• Operatiivisen toiminnan kehittäminen ryhmän tehtävänkuvan mukaan (työkäytännöt, työmenetelmät ja 

asiakaslähtöiset toimintamallit)
• Antaa substanssiosaamiseensa ja hiljaiseen tietoonsa perustuvaa tukea hyvinvointiryhmälle omasta teemastaan
• Auttaa hyvinvointiryhmää omaan teemaansa liittyvän hyvinvointitiedon tulkinnassa
• Varmistaa, että työryhmän tehtävään liittyvät asiakirjat tulevat huomioiduksi laadittaessa vuosittaisia suunnitelmia 

ja kertomuksia sekä huolehtivat tehtävän saatuaan asiakirjojen päivittämisestä hyvinvointiryhmän ohjeiden mukaan
• Auttaa hyvinvointisuunnitelman toimeenpanossa ja pohtii, mitä voi tehdä tukeakseen hyvinvointitavoitteiden 

saavuttamista ja arviointia sekä toimenpiteiden toteutusta
• Valmistelee oman kohderyhmänsä osalta tehtävänannot liittyen sote-uudistukseen.
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2.1. VIISAAN LIIKKUMISEN TYÖRYHMÄ
• Kokoontuu suunnitelman mukaan

• Tehtävät
• Liikenneturvallisuuden ja arkiliikunnan 

olosuhteiden kehittäminen Nokialla.
• Liikenneturvallisuussuunnitelmien 

laatiminen, päivitys ja suunnitelmien 
toteutumisen seuranta.

• Liikenneturvallisuuteen ja esteettömyyteen 
vaikuttavien kehitys- ja parannusehdotusten 
laatiminen. 

• Yhteistyö eri toimijoiden kanssa 
liikenneturvallisuuteen, arkiliikunnan 
edistämiseen ja esteettömyyteen liittyvissä 
asioissa.

• Kokoonpano

liikuntapaikkapäällikkö Mika Lehtinen (pj.)

varhaiskasvatuksen johtaja Juha Nygård

vapaa-aikajohtaja Marko Ojala

suunnitteluinsinööri Juha Paattakainen

logistiikkainsinööri Milla Valkonen

rehtori Jari Vänskä

vanhusneuvoston edustaja Maire Heinonen

nuorisovaltuuston edustaja Soila Lehtonen

vammaisneuvoston edustaja Pentti Matikka

poliisin edustaja Juha Riskilä
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2.2. MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN RYHMÄ

• Kokoontuu suunnitelman mukaan

• Tehtävät
• Alueellisen ja paikallisen mielenterveys- ja 

päihdesuunnitelman seuranta ja toimeenpano. 
• Päihteettömyyden edistäminen ja päihdeolojen 

seuraaminen. 
• Suunnittelee, seuraa ja arvioi ehkäisevän ja korjaavan 

päihde- ja mielenterveystyön toteutusta sekä 
järjestää koulutusta yhteistyössä kaupungin 
henkilöstöhallinnon kanssa.

• Kokoonpano

osastonhoitaja Terhi Leskinen (pj.)

lastensuojelun sosiaalityöntekijä Taru Parsiala (sihteeri)

opiskeluhuollon terveydenhoitaja Päivi Hakanen

mielenterveys- ja päihdepalveluiden sosiaalityöntekijä 
Kirsti Hallikainen

työhönvalmennuksen koordinaattori Riikka Katajainen 
(Hannele Koivuoja sijaisena vuoteen 2022 saakka)

päihdetyön vastuusairaanhoitaja Elina Kekki

päihdetyön vastuulääkäri -

vanhustyön sosiaalityöntekijä Sanna Koivukangas

erityisnuorisotyöntekijä Mirja Laitinen 

psykologi Anna Lappeteläinen

koulukuraattori Salla-Maria Silvennoinen

seurakunnan edustaja Marjut Kuusijoensuu-Prusi

työterveyden edustaja Katariina Lappi 8



2.3. LASTEN JA NUORTEN VERKOSTORYHMÄ

• Kokoontuu suunnitelman mukaan

• Tehtävät
• Toimialat ylittävän yhteistyön kehittäminen 

asiakaslähtöisesti. 
• Varhaisen puuttumisen toimintamallin kehittäminen ja 

juurruttaminen. 
• Seurata lasten ja nuorten hyvinvointiohjelman ja 

lastensuojelusuunnitelman toteutumista. 
• Seurata lasten, nuorten ja perheiden valtakunnallisia 

linjauksia ja politiikkaohjelmia sekä niiden toteutumista. 
• Raportoida ja arvioida ennaltaehkäisevän työn ja 

varhaisen puuttumisen yhteistyön toimintaa ja sen 
vaikutuksia hyvinvointiryhmälle. 

• Kehittää lasten ja nuorten palveluiden mittaamista ja 
arviointia. 

• Tehdä yhteistyötä paikallisten viranomaisten kanssa 
lasten ja nuorten hyvinvointia koskevissa asioissa.

• Kokoonpano

rehtori Terhi Lehto (pj.)

terveydenhoitaja Anne Kemppainen

liikuntapalvelupäällikkö, hyvinvointikoordinaattori Hanna 
Murotie

etsivä nuorisotyöntekijä Kirsimari Peltomäki (sijaisena Laura 
Sarasto)

varhaiskasvatuksen erityisopettaja Elina Sahi

sosiaalityöntekijä Riikka Sujamo

nuorisokoordinaattori Ulla Taponen

psykologi Ulla Toivonen

rehtori Jari Vänskä

Tredun ammattiopiston erityisopettaja Tanja Helenius

nuorisovaltuuston edustaja

vanhempi konstaapeli Saila Lahtinen

seurakunnan nuorisotyöntekijä Petra Lämsä

SPR:n edustaja
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2.4. OPPILASHUOLLON OHJAUSRYHMÄ

• Kokoontuu suunnitelman mukaan

• Tehtävät
• Oppilaiden koulutyön tukeminen sekä koulun ja kodin 

välisen yhteistyön edistäminen.
• Oppilashuoltolain velvoitteiden toimeenpano, 

suunnittelu ja seuranta. 
• Toimii asiantuntijaryhmänä lain määrittelemällä 

tavalla.

• Kokoonpano

johtava rehtori Kari Lähde (pj.)

apulaisrehtori Mari Larikka (sihteeri)

koulukuraattori Sari Arosarka

erityisopettaja Laura Herkkola-Matilainen

koululääkäri Mari Juvonen

varhaiskasvatuksen suunnittelija Anette Lehtonen

johtava sosiaalityöntekijä Kaisa Männistö

kouluterveydenhoitaja Sanna Ojala

rehtori Kalle Rautama

koulupsykologi Jenni Saranpää

nuorisokoordinaattori Hanna Savikko-Koskela

erityisopettaja Linda Vesanto
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2.5. TYÖLLISYYDEN EDISTÄMISEN RYHMÄ
• Kokoontuu suunnitelman mukaan

• Tehtävät
• Kehittää poikkihallinnollista yhteistyötä ja seuraa 

asetettujen tavoitteiden toteutumista.
• Edistää, kehittää ja seuraa yleisen työllisyystilanteen 

kehittymistä. 
• Seuraa nuorten koulutukseen ja työelämään 

sijoittumista. 
• Tekee esityksiä toimenpiteistä, joilla voidaan vaikuttaa 

myönteisesti alueen työllisyyskehitykseen ja 
nuorisotakuun toteutumiseen.

• Kokoonpano

elinkeinojohtaja Tiina Laakkonen (pj.)

varikkopäällikkö Kari Mäkelä (vpj.)

työllisyyspalveluiden päällikkö Marita Leppämäki (sihteeri)

nuorisopalvelupäällikkö Tiina Alakoski

sosiaalityön johtaja Erja Kovalainen

johtava sosiaalityöntekijä Kaisa Männistö

lukion rehtori Juha Sainio

Tredun ammattiopiston edustajat Sami Hasila ja Pirjo 
Räsänen

KELA:n edustaja Kristiina Harsu

ELY/TE-toimiston edustaja Riku Immonen

Nokian yrittäjät ry:n edustajat Timo Salonen ja Jari Tuominen
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2.6. IKÄÄNTYNEIDEN TEEMATYÖRYHMÄ

• Kokoontuu suunnitelman mukaan

• Tehtävät
• Ikääntyneiden teematyöryhmän tehtävänä on 

suunnitella, seurata ja arvioida 
ikääntyneeseen väestöön kohdentuvaa 
hyvinvoinnin edistämistyötä.

• Kokoonpano

vanhustyön johtaja Katja Uitus-Mäntylä (pj.)

kotihoidon esimies Riitta Sernola

Pirkan opiston koulutussuunnittelija Päivikki 
Koikkalainen

liikuntapaikkapäällikkö Mika Lehtinen

liikuntapalvelupäällikkö Hanna Murotie
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2.7. RAVITSEMUKSEN TEEMATYÖRYHMÄ

• Kokoontuu suunnitelman mukaan

• Tehtävät
• Ravitsemuksen teematyöryhmän tehtävänä 

on tarkastella nokialaisen väestön 
ravitsemukseen ja ravitsemuspalveluihin 
liittyviä kokonaisuuksia sekä edistää 
väestötasoisesti nokialaisten 
ravitsemustottumuksia tehden ehdotuksia 
ravitsemustottumusten edistämiseksi. 

• Kokoonpano

ravitsemusterapeutti Hilla Martikainen (pj.)

liikuntapalvelupäällikkö Hanna Murotie (vpj.)

varhaiskasvatusyksikön johtaja Sanna Elovirta 
(virkavapaan ajan sijaisena Päivi Leponiemi)

kotitalouden lehtori Katriina Eronen

varhaiskasvatusyksikön johtaja Vuokko Heikkilä

palveluesimies Reetta Kuitunen (ruokapalvelut)

diabeteshoitaja Mervi Puustinen

kotihoidon esimies Riitta Sernola 2/2020 saakka, 
4/2020 alkaen kotihoidon terveydenhoitaja Piia 
Nieminen
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2.8. LAPSIYSTÄVÄLLINEN KUNTA 
TEEMARYHMÄ
• Kokoontuu suunnitelman mukaan

• Tehtävät

Valmistella, ohjata ja koordinoida Nokian 
kaupungin prosessia Lapsi ystävällinen kunta 
hankkeessa. 

Suunnitelma lapsi ystävällisestä kunnasta, joka 
edistää aktiivisesti ja konkreettisilla teoilla lasten 
oikeuksia. Sitoutumisen lapsen oikeuksien 
edistämiseen kunnan päätöksenteossa, 
hallinnossa ja palveluissa. 

Prosessin tavoitteista ja toteutumisesta 
tiedottamisesta kuntalaisille. 

Kokoonpano

varhaiskasvatuksen suunnittelija, Anette
Lehtonen, pj.

koulukurattori Hanna Kiuru

lehtori Iina Luoto

varhaiskasvatusyksikön johtaja Anne Soini

nuorisokoordinaattori Ulla Taponen

erityisopettaja Marja Tuomaala

Jutta Andersin- Salonen (sivistyslautakunnan 
edustaja)

Antti Keskinen (MLL Nokian edustaja)

Markus Koski (nuorisovaltuuston edustaja 14
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