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Tausta 

Aineisto 

• Kevään 2018 Hyte-kuntakeskustelujen muistiot: 30 
kuntaa, 62 sivua muistioita  kiitos kaikille! 

• Hyte-kuntakeskustelujen suunnittelusta ja 
toteutuksesta vastasi maakuntavalmistelun Hyte-
työrukkastiimi: Sanna Salmela, Raija Fors, Leena 
Pimperi-Koivisto, Terttu Piippo, Ilpo Tapaninen, Hannu 
Kallunki, Helena Liimatainen, Anu Vuorinen ja Sirkka-
Liisa Olli. Osaan keskusteluista osallistuivat myös Leea 
Järvi ja Sirpa Hyyrönmäki.  

• Keskustelut kestivät 1,5-2 tuntia edeten keskusteluja 
varten tehdyn diaesityksen pohjalta.  Keskustelut 
painottuivat kuntien näkemysten kuuntelemiseen. 

• Hyte-työrukkasen tai muiden toimijoiden edustajia oli 
läsnä aina kaksi: Toinen kantoi päävastuun 
keskustelun etenemisestä ja toinen kirjoitti muistion. 

 

 

 

Analyysi ja tuotokset 

• Kevyt, vapaamuotoinen sisällönanalyysi – ei 
tutkimuksellisella tarkkuudella. Saturaatio- eli 
kyllääntymispiste saavutettiin.  

• Analyysi ja tulosten kirjoittaminen kesti noin neljä 
työpäivää (Sanna Salmela, POPmaakuntavalmistelun 
Hyte-asiantuntija) 

• Maku-valmistelun Hyte-sivulla julkaistaan sekä kattava 
kooste että tiiviit johtopäätökset. Luettavissa  
osoitteessa 
https://www.popmaakunta.fi/mista_on_kysymys/hyvi
nvoinnin_ja_terveyden_edistaminen  

• Tuloksissa esitetyt kursivoidut tekstit ovat muistioihin 
kirjattuja suoria lainauksia kuntien edustajilta 

 

https://www.popmaakunta.fi/mista_on_kysymys/hyvinvoinnin_ja_terveyden_edistaminen
https://www.popmaakunta.fi/mista_on_kysymys/hyvinvoinnin_ja_terveyden_edistaminen
https://www.popmaakunta.fi/mista_on_kysymys/hyvinvoinnin_ja_terveyden_edistaminen
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Lyhyt kooste ja johtopäätökset 
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Hyte-kuntakeskustelut: Pohjois-Pohjanmaan kunnilta opittua 

Hyten tulee olla… 
• ihmislähtöistä 
• lähellä ihmisen arkea  
• laaja-alaista (= huomioi monipuolisesti ihmisen 

hyvinvointiin vaikuttavat tekijät) 
• positiivista (= ei pelkkiä haasteita ja ongelmia) 
• kansankielistä 
• yhdessä KUNTA- TAI MUUNA YHTEISÖNÄ tekemistä 
• toiminnallista (= ei paperinmakuista) 
• kokemustietoon painottuvaa (mm. vähemmän tilastoja) 

”Kunnan perusolemus on olla asukkaiden eli jäsentensä yhteisö. 
Maakunnalla ei tätä roolia ole.”  
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• Hyte on kunnissa merkittävässä tai kasvavassa roolissa  
Hyvinvointijohtamisen määrätietoisuus ja painoarvo kuitenkin vaihtelevat 

• Kaikissa kunnissa on jotain ”Hyte-hyvää” 
• Kunnilla on yhteisiä mutta myös erityisiä Hyte-vahvuuksia ja -haasteita  
• Osa ei hahmota vielä muutosta / Osan mielestä muutos ei Hyten osalta ole 

kovin merkittävä / Osan mielestä muutos on merkittävä  Osa kunnista on 
valmistautunut muutokseen, osa ei 

• Haasteita, huolia ja pelkojakin on. Lähipalvelujen  ja elinvoiman katoaminen 
on ehkä kuntien suurimpia Hyte-huolia maakuntauudistuksen suhteen.  

• Kuntia mietityttää se, mikä motivoi kuntia jatkossa Hyteen. ”Kannattaako 
kunnissa nyt satsata Hyteen?”  

• Osallisuus on Hyten nykyinen trendi  Osallistamisen keinoissa, 
aktiivisuudessa ja innovatiivisuudessa on kuitenkin eroja kuntien välillä 

• Hyteä tehdään tulevaisuuden kunnassa, tulee uudistus tai ei 

Hyte-kuntakeskustelut: Pohjois-Pohjanmaan kunnilta opittua 
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• Hyten tulee maakunnassakin ja sen valmistelussa olla merkittävässä roolissa  
• Maakunnan on edistettävä ja arvostettava laaja-alaista Hyteä (ei sote-

keskeisesti). Ns. joogaajakuva on ymmärrettävä avaus abstraktista ja laaja-
alaisesta kunta-maakunta-yhdyspintatoiminnasta. 

• Maakunnan on löydettävä kuntien yhteiset vahvuudet ja haasteet, mutta 
huomioitava myös kuntien erityisyys.  

• Yhteistyön on perustuttava luottamukselliseen kumppanuuteen ja selkeään 
vastuiden ja tehtävien jakamiseen. Yhteistyön on oltava mahdollistavaa, ei 
kuntia pakottavaa. Kunnilla oltava vapaus toimia haluamallaan tavalla. 

• Kaikki kuntien ja maakunnan Hyte-yhdyspintatoiminnat (ks. joogaajakuvan 
yhdyspintatoimintojen kuvaus) ovat tärkeitä eikä yhtäkään niistä saa jättää 
kehittämättä. Eniten panostusta useimpien kuntien mielestä vaativat  
yhdyspintapalvelut, jotka liittyvät  
• varhaiskasvatukseen, kouluun ja opiskeluun 
• työhön ja työllisyyteen  
• asumiseen ja elinympäristöön 
• mielen hyvinvointiin ja fyysiseen terveyteen. 

Hyte-kuntakeskustelut: Pohjois-Pohjanmaan kunnilta opittua 
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Talousarvioasiakirja on orkesterin tärkein kirja,  
sinne on saatava Hyte 

Nykyisessä hyvinvointikertomuksessa ihmisestä tulee objekti 

Kuntalaisten palvelujen kehittäminen kohti yhteen sovitettuja päämääriä on 
työtä, jota kuntien ja maakunnan pitää tehdä käsi kädessä riippumatta siitä, 

kuka maksaa palkan. 
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Yksityiskohtaiset tulokset 
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Teemat 

• Kuntalaisten hyvinvointi (1 dia) 

• Osallisuuden muotoja (1 dia) 

• Hyte käsitteenä (1 dia) 

• Hyvinvointijohtaminen (1 dia) 

• Hyvinvointityö (1 dia) 

• Hyvinvointikertomus (1 dia) 

• Tulevaisuuden hyte kunnissa (1 dia) 

• Maakunnan ja kuntien hyte-yhdyspintatoiminta (5 diaa) 
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Ihmisten hyvinvointi Pohjois-Pohjanmaan kunnissa 
Yleisiä vahvuuksia Yleisiä haasteita Huomioitava Hyte-työssä (yhteenvetoa ja yksittäisiä 

huomioita) 

• Valtaosa voi hyvin 
• Aktiiviset kuntalaiset 
• Perhe- ja lapsirikkaus 
• Vireät ja aktiiviset eläkeläiset  
• Luonnon läheisyys, ympäristön 

kauneus 
• Turvallinen elinympäristö 
• Aktiivinen kulttuuri- ja 

harrastustoiminta  
• Järjestöjen ja yhdistysten 

runsaus ja aktiivinen toiminta 
• Kuntalaiset varsin tyytyväisiä 

palveluihinsa 
 
Erityisesti pienissä tai reuna-
alueiden kunnissa nousi esille: 
• Yhteisöllisyys, toisista 

huolehtiminen: ”Meillä ei 
kukaan vanhus unohtuisi 
hoitamattomana kotiin” 

• Tottuminen vaatimattomiin 
olosuhteisiin: ”Sitkeän 
pärjäämisen identiteetti”  
 
 

• Elämän haasteiden kasautuminen ja eriarvoisuus: 
kouluttamattomuus, työttömyys, pienituloisuus, sairaudet ja 
mielenterveysongelmat, neljän seinän sisään jääminen, 
syrjäytyminen  saa alkunsa usein jo ennen kouluikää 
(ylisukupolvisuus) 

• Kuntalaisten arjen tuki 
• Vanhemmuuden tuki, perheiden arkinen hyvinvointi 
• Nuorten pahoinvointi: itsenäistyminen, työelämätaidot,  

pakollinen poismuutto reuna-alueilta, koulutuksen etäisyys 
• Väestön ikääntyminen, heikko huoltosuhde 
• Työttömyys, työvoiman saatavuus, työn ja tekijän 

kohtaamattomuus 
• Taloudellisen toimeentulon ongelmat, erityisesti lapsiperheillä 
• Yksinäisyys (vaikka olisi ihmisiä ympärilläkin) 
• Päihteet, muut elintavat, toimintakyky 
• Mielenterveyden haasteet, korkea sairastavuus, kansansairaudet 
• Koetun turvallisuuden puutteet (vaihtelivat hirvikärpäsistä ja 

susista poliisien etäisyyden kautta ydinvoimalaan) 
• Pitkät välimatkat, joukkoliikenteen puutteet, kulkemisen 

vaikeudet  
• Sisäilmaongelmat 
• Kotoutuminen, juurettomuus 
• Kuntalaisten osallistumisen vähyys 
• Vapaaehtoistyötä tekevien jaksaminen ja ikääntyminen 
• Väen väheneminen, toisaalla taas muuttovoitosta omat 

haasteensa 

Kuntien erilaisuus ja erityisyys: 
• Pieniä kuntia vs. iso kaupunki vs. iso ja pieni kunta 

samassa… 
• Teknologiaa vs. teollisuutta vs. maataloutta vs. 

matkailua vs. vapaa-ajan asumista…  
• Vähän nuoria / ikäihmisiä vs. paljon nuoria / ikäihmisiä 
• ”Yhteinen kunta kaikille” vs. ”kylien kunta” (vahvoja 

kunta- tai kyläidentiteettejä)  
• Kaikki kuntalaiset tuntevat toisensa vs. eivät tunne  
• Kompakti kuntarakenne vs. pitkät välimatkat 
• Vireys vs. taantuminen 
• Maaseutumaisuus vs. kaupunkimaisuus 
 
Muita havaintoja: 
• Monessa kunnassa suuri huoli elinvoiman ja palvelujen 

menetyksestä ja sen vaikutuksista hyvinvointiin 
• Paljon suuria perheitä 
• Muuttotappiokuntiin jäävät ovat ehkä tyytyväisiä 

elämäänsä, koska haluavat jäädä? 
• Muuttovoiton myötä kuntaan virtaa myös ongelmia 
• Osa kotoutuu esim. työttömien työpajoihin 

yhteiskunnan tai muun yhteisön sijaan 
• Ainakin yhdessä kunnassa vahvuutena myös perheiden 

hyvinvointi – harvinainen ilmaisu?  
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Varsin yleisiä Harvemmin mainittuja / Esimerkinomaisia poimintoja Muuta huomionarvoista 

• Lakisääteiset neuvostot 
• Kuntalaiskyselyt, -barometrit 
• Kuntalaiskuulemiset, -illat yms. 
• Kyläpäivät, kyläneuvostot 
• Kuntalaisten asukastuvat, 

olohuoneet tms. avoimet 
kohtaamispaikat 

• Asukasraadit (esim. 
elämänvaiheittaiset) 

• Kuntalaisaloitteet 
• Järjestötapaamiset, kolmannen 

sektorin aktivointi 
• Osallisuussuunnitelmat ja –

ohjelmat (ainakin muutama 
maininta) 

• Kuntalaisten osallistuminen 
strategian ja/tai 
hyvinvointikertomuksen 
valmisteluun (esim. kyselyillä, 
tilaisuuksilla, piirustuksilla, 
tarinan muodossa) 

 
• Pienissä kunnissa viranhaltijoiden 

oma arkinen elämä kuntalaisten 
keskuudessa, jolloin työhön 
liittyvää keskustelua syntyy 
luonnostaan esim. kaupassa tai 
uimahallin saunanlauteilla  

• Kokemustiedon keruu; Osallisuuteen liittyvää erityisosaamista 
(Oulu) 

• Kouluruokaraadit; Kyläraha Hyteen (Siikajoki) 
• Osallistuva budjetointi; Penkkikahvila, jossa virkamies vie 

penkin ihmisten ilmoille ja juttelee ja juo kahvia kuntalaisten 
kanssa; Kuntalaisille avoimia valiokuntatilaisuuksia (Pudasjärvi) 

• Vanhempienvaltuusto; Lähidemokratiahallitus-tilaisuudet, 
joissa mietitään kaupunginosittaisia Hyte-tarpeita  
hankeavustus (Raahe) 

• Valtuuston kyselytunti; Yrityskilpailu; Kunnantalosta ilmainen 
yhteistila järjestöjen ja yrittäjien käyttöön (Muhos) 

• Hyte-kyläkortit kylien oman Hyte-työn tukena; Tapahtumissa 
mukana kulkenut hyvinvointiseinä; Kyläasiain neuvottelukunta; 
Hyvinvointilupaus ja -sopimus tulossa (Ii) 

• Yhteisöllisyyden valiokunta; Lapset, nuoret ja lapsiperheet -
neuvosto (Kempele) 

• Lasten kokous; Kuntalaisten tapahtumakello; Kulttuurifoorumi 
ym. foorumeita (Liminka) 

• Vapaa-ajanasukkaiden neuvosto (Vaala) 
• Toimintatorstai ikääntyneille eli taksikyyti keskustaan (Sievi) 
• Järjestöjen yhteinen toimintakalenteri; Riksapyöräkuskit esim. 

ikäihmisten kulkemisen apuna; Mökkiläistyöryhmä (Utajärvi) 
• Suunnitteilla aamukahvitilaisuudet kuntalaisten kanssa 

(Haapavesi) 
• Monitoimipuisto yhteistyössä järjestöjen kanssa (Pyhäntä) 
• Kylien terveiset -päivä, jossa kylät kertovat toisilleen 

toiminnastaan; 100 hyvää asiaa koulussamme -haaste 
(Taivalkoski) 

• Osallisuus ja Hyte kuntaYHTEISÖSSÄ ovat nousussa. 
Osa kunnista on edelläkävijöitä, joilla on tietoinen 
asenne ”tehdään asioita ihmisten joukossa”.  

• Kunnissa eroja osallistamisen aktiivisuudessa ja 
innovatiivisuudessa.  

• Ympäristötoimessa osallisuus ehkä vakiintuneinta?  
• Kuntalaisissa on osallisuutta mutta myös 

osallistumattomuutta. Ihmisiä tulee opettaa 
osallistumaan, ei tapahdu hetkessä. 

• Monet työntekijät kaipaavat osallistamisosaamista. 
Osallistaminen ei saisi kuormittaa liikaa muutenkin 
tiukilla olevia työntekijöitä.  

• Kuntalaisten toiveet yleensä kohtuullisia. Toisinaan 
vaatimukset suuria. Kunnat kaipaavat toiminnan tueksi 
myös kuntalaisten omaa panostusta.  

• Hyväksyttävä, että kaikki eivät halua osallisuutta ja 
yhteisöllisyyttä. 

• Järjestöjen ja yhdistysten halutaan tekevän enemmän 
yhteistyötä keskenään  järjestö- ja yhdistysrajat 
ylittävä yhteistyö, joka voisi olla jopa 
avustuskriteerinä. Joillakin järjestöilläkin on tunnetta 
siitä, että ovat yksin.  

• Moni kunta haluaisi tukea myös yritysten ja 
järjestöjen välistä yhteistyötä. 

• Pelkkä tilojen tarjoaminen ei riitä: tarvitaan myös 
toiminnan järjestäjiä. Esim. hankintalaki voisi 
edellyttää kuntalaisten kuulemista. 

Osallisuuden muotoja Pohjois-Pohjanmaan kuntien Hyte-työssä 
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Hyten määritelmästä Huomionarvoisia havaintoja 

• Kaikissa kunnissa tähtäin nyt laaja-alaisessa Hytessä, ei enää 
terveyteen ja sote-palveluihin keskittyen. Laaja-alaisuus ei 
silti tarkoita, että sotessa tapahtuvaa Hyteä väheksyttäisiin tai 
oltaisiin unohtamassa.  

• Joissakin kunnissa Hyte-viitekehyksenä Marika Kunnarin 
väitöskirja (sama kuin maakuntavalmistelussa ja Maaseudun 
arjen palveluverkosto -hankkeessa: linkki väitöskirjaan) 

• Aina silti subjektiivinen kokemus: Hyvinvoinnin kokemus 
vaihtelee yksilöittäin 

• Moni kunta haluaa muuttaa Hyteä positiiviseen, 
osallistuvaan, ihmislähtöiseen ja arkisia asioita korostavaan 
suuntaan 

 
Hyteä kuvattiin mm. seuraavilla ilmaisuilla:  
• Henkinen, fyysinen, psyykkinen, emotionaalinen, hengellinen, 

sosiaalinen, ympäristöllinen, yksilöllinen ja yhteisöllinen 
hyvinvointi 

• Toimivaa arkea 
• Vastuuta omasta ja läheisten hyvinvoinnista 
• Osallisuutta ja osallisuuden tunnetta  
• Mahdollisuuksien luomista 
• Luovuutta ja verkostotyötä: Mitä voidaan tehdä yhdessä? 

• Yhtenäinen Hyte-käsite maakunnassa ja kunnissa on haaste. Toisaalta, tarvitaanko sitä? 
 
Lainauksia keskusteluista: 
• Kunnan elinvoima lähtee siitä, että kuntalaiset voivat hyvin 
• Hyvinvointi on koko elämä ja arjen mukavaa sujumista 
• Eniten ihmisten hyvinvointiin vaikuttavat ihan muut asiat kuin palvelut  
• Arkiset asiat johtavat kuntalaisten kokemukseen siitä, että he elävät hyvää elämää 
• Hyvinvoinnin lisääntyminen luo hyvän kierteen 
• Osallisuuden tunteen kasvattaminen arjessa on erittäin tärkeä osa Hyteä 
• Vaikea nähdä toimintaa, jossa Hyte-aspektia ei olisi 
• Hyten ylläpitäminen on yhtä tärkeää kuin korjaavakin toiminta 

 
 

 
 

Hyte käsitteenä Pohjois-Pohjanmaan kunnissa 

http://jultika.oulu.fi/files/isbn9789526215723.pdf
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Vahvuuksia Haasteita ja huomionarvoisia asioita 

• Kunnat nimesivät Hyte-työn johtajaksi yleisimmin 
kunnanjohtajan, kunnan johtoryhmän, kunnanvaltuuston 
ja/tai Hyte-työryhmän. Myös kunnanhallitus, 
hyvinvointilautakunnat ja hyvinvointijohtaja saivat 
mainintoja. Korostui, että Hyte kuuluu nimeämisistä 
huolimatta kaikille. 

• Jokaisessa kunnassa on Hyte-työryhmä tai vastaava, joka on 
usein johtoryhmäpohjainen tai ainakin osa jäsenistä on 
yhteisiä. Puheenjohtaja vaihtelee ja kokoonpano elää. 
Suurimmassa osassa kuntia ryhmät toimivat aktiivisesti. 
Aktiivisuuden taso vaihtelee. 

• Hyte-työn nähdään useimmiten olevan sekä strategisen 
tason että käytännön työtä. Joissakin (varsinkin pienissä) 
kunnissa käytännön työ painottui enemmän. 

• Kaikki kunnat tekevät Hyteä. Pisimmällä olevissa kunnissa 
Hyte on näkyvästi mukana kaikkien työssä 
kunnanjohtajasta ruohonjuuritasolle asti. ”Hyteä on ajettu 
sisään vuosikausia”. Nekin kunnat, joissa Hyte ei vielä ole 
ollut yhtä näkyvässä roolissa, kokevat, että Hyteen täytyy 
jatkossa panostaa entistä määrätietoisemmin. 

• ”Hyten käytäntöön vieminen vaatii johdon sitoutumisen.” 
Moni kunta kytkee Hyten strategiaan ja talousarvioon 
tietoisesti ja näkyvästi. Strategian ja talousarvion koetaan 
olevan kaikista tärkeimmät asiat sen varmistamisessa, että 
Hyte valuu ruohonjuuritasolle asti. ”Talousarvioasiakirja 
on orkesterin tärkein kirja, sinne on saatava Hyte”.  

• Moni kunnanjohtaja kokee hyvinvointijohtamisen olevan 
tärkeä osa omaa työtä ja tiedostaa oman roolinsa.  

• Sivistystoimi löytää helposti oman roolinsa. Muutkin 
toimialat saaneet tai saamassa näkyväksi ja arvostetuksi 
oman roolinsa: Esim. teknisessä toimessa kuntouttava 
työtoiminta, virkistyspaikat, asuinalueiden viihtyisyys, 
rakennusten kunto, liikenneturvallisuus, ruokapalvelut…. 

• Hyvinvointijohtamisen määrätietoisuus ja painoarvo vaihtelevat kunnittain 
• Joidenkin yksittäisten kuntien Hyte-työryhmän toiminta ei vaikuta kovin aktiiviselta (esim. ei vuosittaista kokoontumista)? 
• Kaikki päätöksentekijät (esim. valtuutetut) eivät ole kiinnostuneita Hytestä. Joissakin kunnissa valtuutetut ovat puolestaan 

hyvinkin kiinnostuneita. Joskus tarvitaan ulkopuolista profeettaa esim. maakunnasta. 
• Hyte-haasteet usein samoja kuin edelliselläkin valtuustokaudella  työn vaikuttavuus, vaikuttavuuden arviointi ja 

vaikuttavan työn hitaus? 
• Taloudellisten näkökulmien ja hyvinvoinnin yhteydestä tulisi saada lisää tietoa 
• Onko vaarana, että Hyte jää strategiassa julistukseksi ilman, että se etenee käytäntöön? 
• Osa kuntia vie strategisen tason työtä tietoisesti, näkyvästi ja tavoitteellisesti kohti ihmisten arkea ja arkikieltä 
• Joissakin kunnissa tekninen toimi kokee olevansa Hyten ”reunalla”: ”Emme tee Hyte-työtä, vaan luomme  sille edellytyksiä”. 

Joidenkin toimialojen roolia Hyte-työssä voisi vielä tukea (erityisesti tekninen toimi, elinkeinotoimi sekä hallinnon ja talouden 
johtaminen).  

• Uudet hyvinvointikoordinaattorin tehtäviä hoitavat ihmiset kaipaavat tehtävän selkiyttämistä ja tukea työlleen 
• Vuosikellot auttavat Hyten aikatauluttamisessa 
• Miten Hytestä tulisi viestiä kuntalaisille? Hyvin tehty työ tulisi saada paremmin esille. 
• Hyvinvointijohtamisessa tarvitaan reagoivaa ja kehittävää ketteryyttä 
• Hankkeet ovat hyviä, mutta joissakin hankkeissa koetaan olevaan päällekkäisyyksiä (esim. LAPE, Arjen turvaa, Järjestöhanke). 

Kyseessä on lopulta yksi iso kokonaisuus, jota hankkeissa katsotaan eri näkökulmista. 
• Osa kunnista käyttää mieluummin termiä hyvinvointisopimus kuin elinvoimasopimus. (Onko hyvinvointi nyt tulevan 

uudistuksen ansiosta sanana houkuttelevampi kuin esim. viisi vuotta sitten?)  
• EVAa ei käytetä systemaattisesti (paitsi Utajärvellä), ja moni kunta vierastaa ajatusta.  
• Järjestötyötä halutaan enenevässä määrin ohjata kunnan strategisten tavoitteiden suuntaan  Järjestöavustuksilla tai 

niiden euromäärällä palkitaan kuntastrategian suuntaisesta työstä. Myös avustuskriteereissä kannattaa huomioida Hyte (esim. 
Iissä edellytetään talkoolaisten päihteettömyyttä).  

• Miten löydetään kuhunkin kehittämisteemaan oikeat järjestötoimijat? 
 
• ”Tekemistä riittää, mutta suunta on oikea” 
• ”Strategiasta alkaen Hyte on yhteen hiileen puhaltamista” 
• ”Hyte ohjaa strategiaa” ja ”strategia linjaa Hyteä ja siirtää ajattelun käytännönläheiseen työhön”  
• ”Hyte on läpileikkaava teema jokaisella sektorilla strategisesti” / ”Hyte on läpivietynä periaatteena kaikessa kaupungin 

toiminnassa” 
• ”Strategia ohjaa – haalarit päällä tehdään työtä” 

Hyvinvointijohtaminen Pohjois-Pohjanmaan kunnissa 
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Vahvuuksia Haasteita ja huomionarvoisia asioita 

• Monessa kunnassa on monipuolista ja vireää käytännön Hyte-toimintaa, joka 
konkretisoituu kuntalaisten arjessa  

• Monissa kunnissa on tapahtunut oivallus Hyteen panostamisen merkityksestä  
on tuottanut jo käytännön tulostakin ja vahvistanut hyvinvointijohtamisen 
merkitystä 

• Paljon erilaisia Hyte-tapahtumia  
• Paljon käytännön investointeja / panostuksia (esim. hyvinvointitarpeen 

mukaisesti palkattuja työntekijöitä, uimahallit, ulkoilureitit, puistot, 
juoksuportaat, kulttuuri, työryhmät, neuvostot…)  

• Verkostomainen Hyte: Mukana yhteistyössä usein kansalaisopistot, 3. sektori, 
seurakunnat, yritykset, poliisi…  

• Paljon hyvää ja toimivaa yhteistyötä nykyisten sote-kuntayhtymien ja muiden 
sote-palvelujen tuottajien kanssa  

• Paljon olemassa olevia Hyte-palveluja: erityisesti nousivat esille kuntien liikunta-, 
vapaa-aika- ja kulttuuripalvelut  

• LAPE, Maaseudun arjen palveluverkosto ym. laajat hankkeet, jotka antavat tukea 
kuntien hyvinvointityölle 
 

 

• Kaikkea arjen työtä ei osata nähdä Hyte-työnä 
• Monessa kunnassa koetaan edelleen painotuksen olevan korjaavissa palveluissa 
• Matalakynnyksinen kuntalaisten arkisen elämän tuki (esim. lapsenhoito vanhemman 

kauppareissun ajaksi) voi edelleen olla vaikeasti saatavilla 
• Toimivasta Hyte-yhteistyöstä huolimatta moni näkee edelleen mahdollisuuksia parantaa 

nykyistä yhteistoimintaa ja -prosesseja  
• Missä on oikea-aikaisen vaikuttamisen paikka? Usein ongelmien juuret ovat olemassa jo 

ennen kouluikää, joten koulussa tapahtuva varhainen vaikuttaminen on jo tavallaan 
myöhässä. 

• Tarvitaan arkeen jalkautuvaa moniammatillisuutta  
• Käytännönläheisyys motivoi työntekijöitä Hyte-työhön 
• Henkilöstön vaihtuminen vaatii uusien työntekijöiden Hyte-perehdyttämisen 
• Vaikka hyvääkin yhteistyötä on paljon, operatiivisen tason Hyte-yhteistyön kuntayhtymän 

sote-palvelujen kanssa ei kaikilta osin koeta toimivan 
 

 
 
 

Käytännön hyvinvointityö Pohjois-Pohjanmaan kunnissa 



POPmaakunta  

Nykyisen valtuustokauden laaja hyvinvointikertomus (HVK): Tilanne 
haastattelukierroksen päättyessä toukokuun alussa 2018 
Valmis Työn alla Tulossa työn alle Haasteita ja huomionarvoisia asioita 

• Siikalatva 
• Oulu 
• Taivalkoski 
• Haapajärvi 
• Vaala 

 

• Tyrnävä 
• Oulainen  
• Siikajoki 
• Pudasjärvi 
• Kärsämäki 
• Pyhäjärvi 
• Kempele 
• Kuusamo 
• Nivala 
• Sievi? 
• Reisjärvi 
• Liminka 
• Lumijoki 
• Haapavesi 
• Pyhäntä 
• Utajärvi 
• Alavieska 
• Kalajoki 

• Hailuoto 
• Siikajoki (mukana myös 

seudullisessa HVK-
työssä) 

• Muhos 
• Raahen seutu (Raahe, 

Siikajoki, Pyhäjoki) 
• Ylivieska 
• Merijärvi? 

• ”HVK tehdään siksi, että se valuu strategiatasolle ja myös käytännön tasolle.” 
• Monessa kunnassa selvänä suuntauksena se, että halutaan ihmislähtöisempi, positiivisempi, 

osallistavampi, toiminnallisempi, arkikielisempi, lähempänä ihmisten arkea oleva, luettavampi ja 
vähemmän tilastotietoa ja enemmän kokemustietoa sisältävä hyvinvointikertomus. ”Nykyisessä 
hyvinvointikertomuksessa ihmisestä tulee objekti.”  

• Pieneltä osin havaittavissa sitä, että hyvinvointikertomuksen valmisteluvastuu on ehkä painottunut 
käytännössä liikaa yhdelle ihmiselle tai pienelle aktiiviselle joukolle eikä ole vielä aidosti kaikkien 
yhteinen asia. Toki käytännön kirjoittamiseen ja tekemiseen voidaan tarvitakin pieni vastuutiimi. 

• Suunnitelmista voi tulla ähky, ja edelleen vaarana on, että hyvinvointikertomus suunnitelmineen 
jää irralliseksi muusta kunnan toiminnan ja talouden suunnittelusta. Kunkin kunnan on tässä 
löydettävä itselleen toimivat tavat, eikä yhtä oikeaa tapaa ole.  Esimerkki Kempeleestä: ”Erilliset 
kertomukset voi unohtaa, talousarvio on hyvinvointikertomuksena toimiva.” HVK tehdään suoraan 
talousarvioon, jossa on Hytestä yksi sivu. Sitä ennen hyvinvointitietoa on esitelty ja käsitelty eri 
yhteyksissä. Kuntastrategian valmistelussa yksi päivä keskitetään Hyteen. Laaja HVK käsitellään 
valtuustossa samanaikaisesti strategian kanssa. Kertomuksen toteutus tapahtuu 
talousarvioseurannan rytmissä. 

• Mittareita arjen elämästä kaivataan. Mittareita tulee tarkastella osana kunnan normaalia toimintaa. 
• Moni kunta pohtii kertomukseen liittyvää viestintää.  
• Alueellisissa kertomuksissa yksittäinen kunta voi kokea jäävänsä sivurooliin. Siksi voidaan kokea 

tarvetta myös kuntakohtaiseen kertomukseen. 
• Sähköinen HVK -työväline liian tilastollinen, kapea-alainen ja käytettävyydeltään puutteellinen 



POPmaakunta  

Vahvuuksia Haasteita, huolia ja huomionarvoisia asioita 

• Kaikki tai lähes kaikki kunnat sitä mieltä, että kuntien Hyte-tehtävä korostuu 
jatkossa. Uudistus antaa paljon mahdollisuuksia kunnalle. Saa keskittyä Hyteen 
enemmän kuin nykyisin. 

• Osallisuuden ja verkostomaisen Hyten edistäminen on selkeä kehittämisen kohde 
useimmissa kunnissa. Kunta ja/tai sen alueet (esim. kylät, kaupunginosat) ovat 
ihmisten Hyte-yhteisöjä. ”Kunnan perusolemus on olla asukkaiden eli jäsentensä 
yhteisö. Maakunnalla ei tätä roolia ole.” Kunnan roolina on koordinoida 
toimijoiden välistä Hyte-yhteistyötä. 

• Kunnilla on selkeä halu suunnitella Hyteä yhdessä maakunnan kanssa. 
• Osa kunnista kokee, ettei muutos nykyiseen tule olemaan merkittävä eikä se siksi 

edellytä erityistä valmistautumista. ”Samojen porukoiden kanssa todennäköisesti 
tehdään töitä jatkossakin, vaikka joillakin palkanmaksaja vaihtuu.” 

• Monissa kunnissa tulevaisuuden Hyteen on kuitenkin jo valmistauduttu tai ollaan 
valmistautumassa tekemällä konkreettisia muutoksia: Esim. 
hyvinvointikoordinaattorin palkkaus tai siirto muun toimialan kuin soten alle; 
Hyvinvointilautakunnan perustaminen; Hyvinvointijohtajan nimeäminen; Samaan 
aiheeseen kytkeytyvien toimialojen siirtäminen saman katon alle Hyte-yhteistyön 
helpottamiseksi. 

• Kuntia, joissa sote-palvelut järjestää  jo nykyisin jokin muu kuin kunta itse, muutos 
ei huoleta niin paljoa. ”Ollaan jo nyt tulevan uudistuksen moodissa.” 

• Monessa kunnassa uudistuksen tuomaan muutokseen suhtaudutaan Hyten osalta 
luottavaisesti, vaikka jotkin asiat mietityttävät ja huolestuttavatkin: ”Arkipäivän 
huolia on tällä hetkellä, ja kun ne selviävät, yhteistyö varmasti sujuu”. ”Luotetaan 
siihen, että yhteistyön muodot syntyvät”. 

• Moni kunta linjaa, että Hyteä tehdään kunnassa nykyistäkin enemmän, tulee 
maakuntauudistus tai ei 

• Kaikissa kunnissa Hyten asemaa ei ole juuri mietitty suhteessa tulevaan muutokseen.  
• Osa kokee, ettei vielä osaa hahmottaa, mikä muuttuu. 
• ”Hyte on kunnan ja maakunnan tärkein tehtävä.” Hyteä täytyy pitää mukana kaikissa 

keskusteluissa ja rakenteissa.  
• Millaiseen Hyte-työhön kunnilla on valtiolta saadun rahoituksen turvin varaa? 
• ”Kannattaako kunnassa nyt satsata Hyteen?” 
• Mikä on jatkossa kuntien kannustin Hyte-työhön, kun Hyte-puutteet eivät enää näy 

nykyiseen malliin kuntien taloudessa? Motiiveiksi ehdotettiin seuraavia: Hyte edistää 
kuntalaisten tyytyväisyyttä. Hyte on kunnan veto-, pito- ja elinvoimatekijä. Verorahoin 
pyöritettävällä kunnalla on edelleen velvollisuus toimia kuntalaisten hyvinvoinnin 
parhaaksi.  

• Toisaalta ”tuskin jätetään mitään tekemättäkään sen takia, että maakunta joutuisi 
maksajaksi”.  

• Valtion Hyte-kannustinta pidetään liian pienenä, äärimmillään ”naurettavan pienenä, 
kertoo valtakunnallisesta arvostuksesta”. Maakunnalta kaivataan myös Hyte-
kannustimia. 

• Lähipalvelujen ja elinvoiman katoaminen ovat ehkä kuntien suurimmat 
hyvinvointihuolet uudistukseen liittyen 

• Jos jokin hallinnonala (esim. hyvinvointi- ja sivistystoimi) johtaa Hyteä, miten 
varmistetaan, että Hyte silti kuuluu kaikille toimialoille ja on aidosti poikkihallinnollista?  

• Hyte edellyttää isoa kulttuurista muutosta: Tulevaisuuden Hytessä korostuu osallisuus, 
jolloin valtaa ja vastuuta on kyettävä jakamaan kaikille hyvinvointiverkoston 
toimijoille. Tämä edellyttää luottamusta ja uskoa toimijoiden ja kuntalaisten kykyyn 
päättää asioista. 

• Kuntien Hyte-työryhmän kokoonpanon tulee olla sellainen, että se varmistaa asioiden 
eteenpäin menon kunnissa. 

Tulevaisuuden Hyte Pohjois-Pohjanmaan kunnissa 



POPmaakunta  

Toiveita, kommentteja, huolia 

• Maakunnan on otettava koppia laaja-alaisesta Hytestä ja arvostettava kaikkia Hyte-yhdyspintoja. ”Hyte ei maakunnassa saa missään nimessä olla sotessa eikä sote-johtoinen, 
vaan ennemminkin konsernihallinnossa”. 

• Maakunnan kanssa halutaan aitoa, tasavertaista ja aktiivista Hyte-kumppanuutta, jossa molemmat tukevat toisiaan. Kumppanuusasenteen tulee näkyä kaikessa 
sähköposteista alkaen. Kumppanuusmallissa pitää puhua ennemmin koordinoimisesta ja ohjaamisesta kuin johtamisesta (esim. tiedolla ohjaamisesta).  

• Yhteistyö ei saa olla kaavamaisesti samaa kaikille kunnille. Kuntien ja kuntalaisten erilaisuus sekä kunnan omat toimintatavat ja yksilöllinen ääni on huomioitava.  
• Hyte-yhteistyön on ulotuttava strategiselta tasolta käytännön työhön asti. Luottamuksen rakentaminen on keskeistä. Tavoitteet ja toimenpiteet tulee sovittaa yhteen.  
• Yhteistyö ei saa jäädä ylätason yhteistyöksi. Asiakasarvoa tuottavan ruohonjuuritason yhteistyö on lopulta kaikista tärkeintä. Miten saadaan käytännön työntekijöille Hyte-

työn edellytykset? 
• Määräytyykö hyvinvointityö sen mukaan, mitä kuntalaiset pitävät tärkeänä?  
• Maakunnan valtuutetut tulee saada Hyten taakse. Maakuntavaaliehdokkaille kysymyksiä Hytestä.  
• Tulevan maakuntavaltuuston kyvykkyys koko maakunnan asukkaiden yhteisen hyvinvoinnin edistäjänä arveluttaa. Päätöksenteon pelätään siirtyvän kauas henkilöille, jotka 

eivät ajattele koko maakunnan näkökulmasta. 
• Puhuttava myös maakuntalaisista, ei vain kuntalaisista. Toisaalta varsinkin reuna-alueilla maakunnallinen identiteetti on heikko ja kohdistuu osin naapurimaakuntiinkin. 
• Kapula- ja virkakieli pitää poistaa Hyte-asioista. 

 
• Kaikkia Hyte-joogaajakuvan aihealueita tulee kehittää. ”Joogaajakuva on ensimmäinen selkeä kuva Hyte-yhdyspintatoiminnasta. Yhdyspintojen määrittäminen edellyttää vielä 

tarkemmin tehtävien avaamista.” Tarvitaan vielä joogaajakuvat kunnan ja järjestöjen yhdyspinnoista. 
• Pohjoispohjalaisten kannalta tärkeimpiä joogaajakuvan Hyte-yhdyspintalaatikoista ovat kuntien mielestä asuminen ja elinympäristö, työ, opiskelu sekä mielen hyvinvointi ja 

fyysinen terveys. Mainintoja saivat myös yhteiskunta, vapaa-aika, elintavat sekä maakunnalta saatava rahoitus, joka ei tule esille joogaajakuvassa. Erityisesti nousivat esille 
työllisyys, oppilashuolto, kaavoitus, joukkoliikenne, turvallisuus ja varautuminen sekä sote-palvelut. Myös kuntien yksilöllisiä toiveita tuli esille (esim. kansainvälistyminen, 
kotouttaminen, maatalous, paikallinen identiteetti).  

Hyte-yhdyspintatoiminta Pohjois-Pohjanmaan kuntien ja maakunnan välillä (1/5) 



POPmaakunta  

Toiveita, kommentteja, huolia 

• Kunnat pelkäävät hyvin toimivan nykyisen Hyte-yhteistyön katkeamista, sirpaloitumista ja heikkenemistä. ”Kuntalaisten palvelujen kehittäminen kohti yhteen sovitettuja 
päämääriä on työtä, jota kuntien ja maakunnan pitää tehdä käsi kädessä riippumatta siitä, kuka maksaa palkan”. 

• Koska Hyte-toimijoita on maakuntatasolla paljon, miten Hyte-työn ohjaus muodostetaan?  
• Tietoa Hyte-valmistelusta kunnanjohtajien tapaamisiin. Maakuntaan kuntayhteistyön vastuuhenkilö. Mikä taho jatkossa käyttää kuntien ääntä, kun Pohjois-Pohjanmaan liitto 

katoaa?  
• Hyte-vuoropuhelua tulee luontevasti eri tilaisuuksissa kuntien ja maakunnan välillä. Säännölliset Hyte-keskustelut maakunnan ja kunnan välillä – myös kunnan kannalta 

tärkeistä asioista, ei vain maakunnan kannalta tärkeistä. Onko maakunnalla mahdollista tavata kutakin kuntaa erikseen, jotta saa äänensä kuuluviin? Miten palvelupolkujen 
suunnittelu saadaan toimimaan, jos maakunnalla ei ole aikaa käydä keskusteluja kaikkien kuntien kanssa? 

• Hyte yhdeksi maakunnan ja kunnan neuvottelumenettelyn aiheeksi. Mikä on kunnan todellinen mahdollisuus vaikuttaa maakunnan ja kunnan yhteiseen Hyte-
yhdyspintatoimintaan (esim. kaavoitukseen)?  

• Maakunta-järjestäjän edustajan ja kuntien väliset Hyte-tapaamiset säännöllisesti (yleisin toive noin kerran vuodessa). Vuotuinen Hyte-kehityskeskustelu kuntien kanssa. 
Sopimusneuvotteluissa kuntien tehtävä Hyte-nostoja, ja Hyte-vuoropuhelua käytävä myös maakunnan talousarvion yhteydessä. Kuntia kohdeltava neuvotteluissa 
oikeudenmukaisesti erilaisten Hyte-rakenteiden takia.  

• Maakunta-järjestäjän edustaja voi osallistua harvakseltaan kunnan hyvinvointiryhmän kokouksiin (esim. kerran vuodessa tai sisällön mukaan tarvittaessa). Tärkeämpää on, 
että lähellä kuntalaista olevilla maakunnan tai palveluntuottajien edustajilla on lupa ja mahdollisuus osallistua kokouksiin. Huolena se, että kunnilla ei ole päätäntävaltaa 
maakunnan ja palvelutuottajien työntekijöiden osallistumisesta yhteistyöhön (esim. Hyte-ryhmien kokouksiin), vaikka asiakkaat ovat yhteisiä. 

• On tärkeää tunnistaa ne toimijat, jotka maakunnassa Hyteä tekevät. Löydetäänkö maakunnasta kunnalle ”Hyte-vastapelurit”? Pitää olla helppo ottaa yhteyttä, pitää tavoittaa 
ihmiset ja tietää, keneen on minkäkin asian tiimoilta yhteydessä.”Vie aikaa, että oppii tuntemaan ihmiset, jotka hoitavat tiettyjä asioita.” 

• Yhteistyö maakunnan kanssa tulee kuvata ja välttää siten hallintohimmelit, päällekkäisyys ja sirpaleisuus. Yhteistyö ei saa olla raskasta eikä sitä saa pilkkoa. Pelkona nykyisten 
hyvien toimintamallien hukkaaminen tai rikkoutuminen. Uudenlainen yhteistyö edellyttää yhteisesti sovittuja toimintatapoja ja selkeää sopimusta tehtävänjaosta. Kaikkien 
Hyte-rakenteiden roolit syytä avata tulevan uudistuksen yhteydessä (esim. nuorisovaltuuston rooli) 
 

• Maakunnallisessa Hytessä pitäisi löytää asiat, jotka ovat yhteisiä koko maakunnassa. Maakunnan ja kuntien strategioiden tulee kohdata hyvinvoinnin osalta. Saavatko kunnat 
maakunnalta jotain toimenpide-ehdotuksia? Maakunnallinen Hyte-strategia, johon haetaan rahoituksia.  

• Joihinkin asioihin kunta tarvitsee leveämmät hartiat, ja näissä voisi maakunta tukea maakunnallisilla linjauksilla ja kampanjoilla.  
 

• Maakunnalla on todistamisen paikka siinä, että kuntia ei Hytessä eriarvoisteta ja että ”periferiakin huomioidaan”. Maaseutumaisille kunnille oma yhteistyöfoorumi, josta olisi 
yksi edustaja ajamassa maaseutumaisten kuntien asioita. 

• ”On asioita, joissa kunnan tulee antaa toimia yksin kun yhteistyöllä ei saada lisäarvoa”.  

Hyte-yhdyspintatoiminta Pohjois-Pohjanmaan kuntien ja maakunnan välillä (2/5) 



POPmaakunta  

Toiveita, kommentteja, huolia 

• Toimivat alueelliset kehittämisverkostot. Maakunnalla vetovastuu. Vältettävä työn ja verkostojen päällekkäisyyttä rajallisten resurssien vuoksi (varsinkin pienissä kunnissa 
samat ihmiset useissa verkostoissa). Työryhmiin ja verkostoihin oikea ihminen oikeaan paikkaan.  

• Onko tarvetta Hyte-alueverkostoille? 
• Nykyinen Hyte-yhdyshenkilöverkosto on hyvä, sen toimintaa syytä kehittää. Tapaamisia tarpeen mukaan, noin 2-3 kertaa vuodessa. Hyte-yhdyshenkilöiden oltava mukana 

monenlaisissa verkostoissa, jotta voi koordinoida yhteistyötä. Yhdyshenkilöiden toimenkuvaa tulisi kirkastaa ja nimetä varahyvinvointiyhdyshenkilöt. 
• Samat Hyte-toimintatavat / hyvät käytännöt kaikille aloille. Yhteiset, esim. alakohtaiset neuvottelukunnat (kuten kaavoituksessa). Alakohtaista ohjausta, tukea ja ajankohtaista 

tietoa tarjoavia tilaisuuksia (esim. puolikas päivä Oulussa tietylle verkostolle). 
• Yhteinen Hyte-tietopohja ja -ymmärrys  yhteiset tavoitteet ja tehtävänjako yhteistyölle  yhteistyön varmistavat, organisaatioriippumattomat rakenteet  yhteiset Hyte-

mittarit ja yhteistyön onnistumisen arviointi.  
• Yhteisen Hyte-materiaalin tuottaminen (esim. Hyte-tieto) 
• ”Hyvinvointiallianssi”, asiakkaan näkökulmaan perustuva ekosysteemiajattelu. Miten palveluja katsotaan asiakkaan näkökulmasta? Hyte-yhdyspintatoiminta vaatii 

asiakasprosessien kuvaamista. Yhteinen ”Hyte-markkinointi” kuntalaisen näkökulmasta. 
• Joustavat käytännöt, vapaamuotoista keskustelua, yhdessä ajattelua, kokemusten vaihtoa, käytännönläheistä toimintaa, vertaistukea. Ei raskasta byrokraattista Hyte-

rakennetta.  
• Antakaa kunnan oman aktiivisuuden tulla esille. Yhteinen käytäntö ei tarkoita kaikille kunnille samaa. 
• Osallistumisessa lisättävä teknologian hyödyntämistä (etäosallistuminen usein hyvä vaihtoehto).  
• Alueelliset tilaisuudet eivät houkuttele kaikkia. Mieluummin kuntakohtaisesti joko paikan päällä tai sähköisten palvelujen avulla. 
• Kuntayhteistyötä maakunnan koordinoimana.  
• Miten maakunnallisessa Hyte-työssä huomioidaan alueiden ja kuntien erilaisuus, entä Oulun kaupungin sisäiset erot? ”Jokainen on erityinen.” Keskiarvot eivät kerro juuri 

mitään.  

Hyte-yhdyspintatoiminta Pohjois-Pohjanmaan kuntien ja maakunnan välillä (3/5) 



POPmaakunta  

Toiveita, kommentteja, huolia  

• Kunnan ja maakunnan toimivan yhteistyön rakentaminen voi viedä vuosia. Näiden vuosien kadottaminen ei ole hyvä asia.  
• Sekavuutta ja liikkuvia junia on paljon. Maakuntavalmistelu näyttäytyy kuntiin erillisinä osina eikä yhtenä kokonaisuutena. Hallitseeko kukaan kokonaisuutta? 
• Miten onnistutaan lähtemään liikkeelle toiminta- eikä organisaatio- ja rakennelähtöisesti?  
• Maakunnan Hyte-valmistelu ollut organisaatiolähtöistä (Sanna Salmelan kommentti: Totta. Tätä korjataan koko ajan. Katsotaan, mihin se johtaa. ) 
• Kokemukset nykyisten kuntayhtymien ja kuntien Hyte-yhteistyön onnistumisista ja vaikeuksista tulee huomioida 
• Keskittävä toimintamalli on huono. Vähintäänkin pitäisi nimetä henkilö, joka tulee kuntaan asukkaiden luo eikä niin, että asukas lähtee Ouluun työntekijän luo. Voi olla silti 

hallinnollisesti keskitetty.  
• Ohjautuminen kunnan Hyte-palveluihin maakunnasta ja päinvastoin? Hyte-työn ongelmana kunnan ja maakunnan välillä voi olla se, ettei palveluja ole kuvattu. 
• Henkilöstön mahdollinen vaihtuminen uudistuksen myötä on uhka nykyisen toimivan Hyte-työn jatkuvuudelle 
• Kuinka paljon tulee suoraan asiakkaaseen kohdistuvaa Hyte-toimintaa maakunnalta ja kuinka paljon kunnalta? Tuleeko tilanteita, että joutuu sanomaan, että kysy maakunnasta? 
• Lähipalvelut tärkeitä asukkaiden hyvinvoinnin kannalta. Työntekijöiden on tunnettava asiakkaat. Varsinkin heikommassa asemassa olevat ihmiset tukeutuvat mieluusti lähellä 

olevaan tukeen, ei kaukana oleviin palveluihin. Väliinputoajien määrä voi kasvaa? 
• Menevätkö kuntien ja maakunnan osallisuustoimenpiteet päällekkäin? 
• Elämänkaaribudjettia voisi hyödyntää Hyten johtamisessa (käytössä Oulussa) 
• Palvelukeskittymien vaikuttavuuden seuranta (esim. yhteisöllinen opiskelija- ja oppilashuolto ja sote-palvelut) 
• Missä määrin valtakunnalliset sähköiset järjestelmät tukevat Hyteä (esim. Suomi.fi)? 
• Miten yksityiset palvelut tuottavat hyvinvointia? 
• Hoitaako tuleva maakunta omat kunnissa toimivat palvelunsa yhtä laadukkaasti kuin osa kunnista hoitaa nyt? Pelkona laadun laskeminen, koska kuntien ja maakunnan välillä 

voi olla erilainen tulkinta siitä, mitä korkealaatuinen  käytännössä tarkoittaa. Tasamitoitus on uhka niille kunnille, joissa palvelujen laatu on nyt korkea.  
• Syökö sote subjektiivisten oikeuksiensa takia budjettia niin, että kunnilta nipistetään, jolloin lopulta kaikkien palvelujen taso heikkenee?  
• Löytyykö paikallisille järjestöille ja yhdistyksille yhteistyökumppani maakunnasta? Miten järjestötoimintaa tuetaan? Oulun seudun vahvoilta järjestötoimijoilta kaivataan tukea 

pienempiin kuntiin. 
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Toiveita, kommentteja, huolia 

• Maakunnalla tulisi olla tietoa muiden maakuntien ja kuntien toimintamalleista ym., jotta voi viestiä ja levittää niitä kuntiin 
• Viestinnän tulee olla avointa ja hyvää, koska se sitouttaa kuntia. Sähköpostikin ok, hukkuu tosin joskus. Skype-katsausta syytä kokeilla. Tärkeintä saada tieto Hyte-työryhmiin, 

joista se välittyy kuntaan laajemminkin. Viestin kuljettava molempiin suuntiin. Yhteinen sähköinen pohja viestinnälle. 
• Maakuntatasoiset ja alueelliset hankkeet koettu hyväksi, niitä syytä jatkaa maakunnan toimesta. Kunnilla oltava oikeus päättää, mihin osallistuvat. Niitä kuntia, joille 

kokeiluhankkeita tarjotaan, voisi siivilöidä jo etukäteen.  
• Onko maakunnalla jotain kehittämisrahoitusta tarjolla jatkossakin? Pelkkä hyvä Hyte-tahto ei riitä.  
• Rahoituksessa hankalaa se, että usein sitä suunnataan vain kehittämiseen eikä tekemiseen eli perustason työhön ja ydintoimintoihin. 
• Maakunta voisi haastaa kuntia joidenkin yhteisten haasteiden tai asioiden toteutukseen 
• Alueellista Hyte-yhteistyötä tarvitaan erityisesti hankinnoissa ja yritysyhteistyössä 
• Hyvinvointifoorumi ja Maakuntapäivät tarvitaan jatkossakin 
• Hytessä tulisi kehittää innovatiivisilla hankinnoilla  
• Maakunnallisessa kulttuuriverkostossa oltava muitakin kuin kuntien edustajia (mm. tahoista, jotka järjestävät paljon tapahtumia)  
• Maakunnalta kaivataan kannustamista lepäämään jääneissä Hyte-asioissa (esim. ilmastostrategia) 
• Hyte-kuntakortissa on potentiaalia  
• Rohkeita avauksia 
• Hyvinvointikertomusyhteistyö 
• Hyvien käytäntöjen yhteinen kehittäminen 

 
• Hyvinvoinnin yhteistyöryhmä HYR: Mistä kunnista on edustus ja millä perusteella? Osan mielestä riittää, että HYRissä on seudulliset edustajat, ja että sen rinnalla toimii 

hyvinvointiyhdyshenkilöiden verkosto (jossa edustaja jokaisesta kunnasta). Osa kaipasi kuntakohtaista edustusta jokaisesta kunnasta. Miten HYRin toiminnasta ja tavoitteista 
viestitään? Vaikutti varsin tuntemattomalta monelle osallistujalle. Onko HYR tarpeellinen enää vuoden 2019 jälkeen? Jos on, onko sillä riittävästi ohjausvaltaa vai jääkö vain 
sanahelinäporukaksi?  

Hyte-yhdyspintatoiminta Pohjois-Pohjanmaan kuntien ja maakunnan välillä (5/5) 



POPmaakunta  

Kiitos keskusteluista! 
Hyödynnämme niitä Pohjois-Pohjanmaan 

hyvinvointiyhteistyön valmistelussa. 

        


