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Tiivistelmä 
 

Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja soteuudistuksen valmistelun (POPmaakunta) yhtenä osa-

alueena oli hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (hyte). Hyte-valmistelua edesauttoi se, että 

Pohjois-Pohjanmaalla on jo yli 20 vuoden ajan koordinoitu ja kehitetty maakunnallista hyte-

yhteistyötä. Esimerkiksi hyte-valmistelun ohjausryhmäksi määritellyn Hyvinvoinnin 

yhteistyöryhmän (HYR) toiminta on ollut vakiintunutta jo pitkään. Lisäksi monet hankkeet ja 

järjestöjen kanssa tehty yhteistyö olivat raivanneet tietä. 

POPmaakunnan hyte-valmistelussa korostettiin tietoisesti, näkyvästi ja kuntien ohjauksen 

mukaisesti ihmislähtöisyyttä. Viitekehykseksi ja ajattelun apuvälineeksi yhteiskehitettiin ns. 

joogaajakuva. Kuvaa on sovellettu vuoden aikana monella tavalla: mm. toimijoiden hyte-

tehtävien ja hyte-yhdyspintatoiminnan hahmottamiseen, tietojohtamiseen ja maakunnallisen 

hyte-yhteistyön rakenteen hahmotteluun. Joogaajakuva on osoittautunut monessa mielessä 

toimivaksi ihmislähtöistä hyte-valmistelua helpottaneeksi työvälineeksi. Tässä raportissa 

avataan konkreettisesti sitä, miten kuvaa on hyödynnetty ja sovellettu ja millaisia vahvuuksia 

ja haasteita hyödyntämiseen on liittynyt.  

Hyte-valmistelussa yhteiskehitettiin myös hyvinvointijohtamisen työvälineiksi hyte-kuntakortti 

ja hyte-yhteisökortti. Kuntakortin tarkoituksena on tuoda esille kuntien erilaisuutta ja 

erityisyyttä, jotka tulisi huomioida maakunnallisessa hyte-yhteistyössä. Yhteisökortin 

tarkoituksena on puolestaan antaa kunnan erilaisille yhteisöille työväline yhteisön 

hyvinvointitilanteen kuvaamiseksi ja edistämiseksi. Samalla se tarjoaa kunnalle yhteisöjen 

itsensä tuottamaa kokemustietoa kuntalaisten ja yhteisöjen hyvinvoinnin vahvuuksista ja 

tarpeista. Tietoa olisi hyvä käyttää kunnan hyvinvointikertomuksen valmistelussa.  

Maaliskuussa 2019 tehdyn arviointikyselyn mukaan POPmaakunnan hyte-valmistelulla oli 

useita myönteisiä vaikutuksia. Myönteisimmällä tavalla valmistelu vaikutti maakunnallisen 

hyte-yhteistyön ihmislähtöisyyteen ja kumppanuushenkeen. Myönteistä kehitystä tapahtui 

vähiten toimijoiden sitoutumisessa hyte-yhteistyöhön ja tuessa kuntien hyte-työlle. Näissäkin 

silti 60–75 % kyselyyn vastanneista koki tapahtuneen myönteistä kehitystä.  

Valtakunnallisesti tarkasteltuna POPmaakunnan hyte-valmistelun myönteinen erityispiirre oli 

ihmislähtöisyyden korostuminen ja sen pohjalta kehittynyt toimintaperiaate. Toisaalta näiden 

kehittäminen vei aikaa muilta ”perinteisemmiltä” kehittämiskohteilta, jotka joissakin muissa 

maakunnissa ovat Pohjois-Pohjanmaata pidemmällä. Pohjois-Pohjanmaa voi jatkossa 

hyödyntää muiden maakuntien kehittämiä hyviä toimintamalleja omassa toiminnassaan.  

POPmaakunnan hyte-valmistelu on loppunut 31.3.2019. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin 

perusterveydenhuollon yksikkö, Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Pohjois-Suomen 

aluehallintovirasto ovat sopineet turvaavansa työn jatkuvuuden ja toimintaedellytykset 

huhtikuusta 2019 alkaen. Uudistus kaatui, mutta Pohjois-Pohjanmaan hyte-yhteistyö ja hyvälle 

alulle saatu ihmislähtöisen toimintaperiaatteen yhteiskehittäminen jatkuu.  
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1. Ihmislähtöisen hyten juuret Pohjois-Pohjanmaalla  
 

Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen hyte-valmistelussa korostettiin 

voimakkaasti ja näkyvästi ihmislähtöisyyttä. Tämän valinnan taustalla on monta tekijää, joista 

keskeisimmät on esitelty alla.    

Pohjois-Pohjanmaalla on maakunnallisessa hyte-yhteistyön koordinoinnissa ja tukemisessa 

pitkä ja ansiokas historia (kuvio 1). Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus nimesi 

ensimmäisen hyvinvointistrategian koordinaatiotyöryhmän jo 1990-luvun puolivälissä. 

Sittemmin työryhmän nimi muuttui Hyvinvoinnin yhteistyöryhmäksi (HYR), joka 

kokoontuu edelleen noin 4-5 kertaa vuodessa (linkki). Ryhmän tarkoituksena on ollut edistää 

ja koordinoida organisaatio- ja sektorirajat ylittävää hyte-yhteistyötä. Yksi keskeisimmistä 

kehitysaskeleista oli vuosille 2007–2017 laadittu Hyvinvointiohjelma (linkki) ja siihen kuulunut 

kuntien ja muutamien muiden toimijoiden allekirjoittama Hyvinvointisopimus (linkki). 

Maakuntahallituksen kokouksessa tammikuussa 2018 päätettiin, että HYRin yhtenä tehtävänä 

on ohjata POPmaakunnan hyte-valmistelua. Tämän päätöksen ansiosta HYRin pitkä kokemus 

maakunnallisesta hyte-yhteistyöstä antoi perspektiiviä POPmaakunnan hyte-valmistelulle.      

Pohjois-Pohjanmaalla on ollut lukuisia hankkeita, joilla hyte-työtä ja -yhteistyötä on vuosien 

varrella käytännössä tuettu. Yksi näistä oli Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallinnoima 

Terveempi Pohjois-Suomi -hankekokonaisuus, jolla edistettiin vuosina 2009–2014 kuntien 

strategista hyvinvointijohtamista. Hankkeella tuettiin kuntien hyvinvointiryhmien perustamista 

ja toimintaa. Yksi keskeisimmistä tuotoksista oli sähköinen hyvinvointikertomus -työväline, 

jonka omistajuus siirtyi hankkeen päätyttyä Kuntaliitolle. Hanke painottui kuntien 

poikkihallinnollisen hyte-työn kehittämiseen, mutta myös yhteistyötä järjestöjen ja muiden 

toimijoiden kanssa pidettiin tärkeänä. Vuodet kuntien hyvinvointijohtamisen kehittämisen 

parissa antoivat erinomaiset eväät POPmaakunnan hyte-valmistelulle.       

Hyte-valmistelun tarve omana, näkyvänä kokonaisuutenaan alkoi nousta esiin syksyllä 2017 

Pohjois-Pohjanmaan sote-uudistuksen esivalmisteluhankkeen loppuvaiheessa (Pohjois-

Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuolto osana tulevaisuuden maakuntaa, POPSTER 

 linkki). Hyte oli ollut yhtenä näkökulmana mukana jokaisessa hankkeen työryhmässä, mutta 

niissä hyteä lähestyttiin luonnollisestikin kyseisen työryhmän teeman (esim. ikäihmisten) 

näkökulmasta. Hankkeen loppuvaiheessa todettiin, että hyteä on jatkossa kehitettävä myös 

strategisen tason kokonaisuutena.       

Vuosina 2016–2018 Pohjois-Pohjanmaalla oli käynnissä Lapin liiton hallinnoima, Pohjois-

Pohjanmaan liiton kanssa yhteistyössä toteutettu Maaseudun arjen palveluverkosto -

hanke (linkki). Hankkeessa oli Pohjois-Pohjanmaalla alettu hyödyntää Marika Kunnarin 

väitöskirjaa (linkki), joka käsitteli hyvinvointia ihmisen kokemuksen näkökulmasta. Hankkeen 

keskiöön oli nostettu kuntalainen ja hänen arkensa turvaaminen paikallisyhteisön toimijoiden 

yhteistyön avulla. Hankkeen ja POPmaakunnan hyte-valmistelun yhteisten keskustelujen 

kautta Kunnarin väitöskirjaa alettiin hyödyntää myös hyte-valmistelussa.  

     

https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/pohjois-pohjanmaan_liitto/organisaatio/toimikunnat_ja_ty%C3%B6ryhm%C3%A4t/hyvinvoinnin_yhteisty%C3%B6ryhm%C3%A4
https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/aluesuunnittelu/hyvinvointiohjelma_2007-17
https://docplayer.fi/265344-Muutos-nyt-hyvinvointisopimus-2013-2017.html
https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/popster
http://www.lappi.fi/lapinliitto/maaseudun-arjen-palveluverkosto
http://jultika.oulu.fi/files/isbn9789526215723.pdf
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KUVIO 1. POPmaakunnan hyte-valmistelun taustalla vaikuttaneita maakunnallisen hyte-yhteistyön vaiheita Pohjois-Pohjanmaalla.  
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Ensimmäisiä hyte-valmistelun kaltaisia toimenpiteitä alettiin tehdä jo syksyllä 2017. Tuolloin 

tehtiin POPmaakunnan hyte-tiekartta (linkki), joka pohjautui väljästi silloiseen 

valtakunnalliseen hyte-tiekarttaan. Myös maakunnallisen hyvinvointikertomuksen valmistelua 

aloiteltiin.  

 

Loppuvuonna 2017 ja alkuvuonna 2018 käytiin hyteen liittyviä keskusteluja esimerkiksi 

POPSTER-hankkeen ja HYRin tilaisuuksissa. Näiden seurauksena keväällä 2018 käytiin hyte-

kuntakierros, jossa kuultiin jokaisen kunnan johtoryhmän ja/tai hyvinvointiryhmän näkemyksiä 

hyte-yhteistyöstä (kuvio 2, linkki). Keskustelujen ydinviesteiksi ja johtopäätöksiksi nousivat 

seuraavat asiat: 

 Nostakaa hyte-työn keskiöön ihminen eikä palveluita, organisaatioita ja/tai 

indikaattoreita 

 Maakunnallisen hyte-yhteistyön tärkeimpinä toimijoina ovat jatkossakin kunnat ja 

kuntayhteisöt 

 Huomioikaa erityisesti hyte-yhdyspintatoiminta 

 Hyte-yhteistyö ja -yhdyspintatoiminta edellyttävät toimijoiden välistä luottamusta 

Samanaikaisesti kuntien hyvinvointiyhdyshenkilöiden verkostoon oli tullut uusia jäseniä. 

Verkoston tapaamisessa syksyllä 2017 kävi ilmi, että moni sekä kokenut että uusi 

yhdyshenkilö koki kunnan hyvinvointijohtamisen ja hyte-työn olevan turhan abstraktia, 

vaikeaa ja monimutkaista. Toivottiin, että hytestä tulisi yksinkertaisempaa ja lähempänä 

ihmistä ja hänen arkeaan olevaa.  

Pohjois-Pohjanmaalla on tehty jo pitkään hyte-yhteistyötä järjestöjen kanssa. Keskeisenä 

yhteistyökumppanina on ollut maakuntahallituksen vuonna 2014 nimeämä 

järjestöneuvottelukunta. Lisäksi syksyllä 2017 käynnistyi Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja 

terveysturvayhdistyksen hallinnoima Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke, jonka 

tehtävänä oli tukea erityisesti sosiaali- ja terveysalan järjestöjen kiinnittymistä maakunta- ja 

sote-uudistuksen valmisteluun sekä edistää kuntien ja järjestöjen välistä yhteistyötä. Hanke 

toimi yhteistyössä maakuntauudistuksen valmistelijoiden, järjestöneuvottelukunnan ja kuntien 

hyvinvointi- ja järjestöyhdyshenkilöiden kanssa. Hyte-valmistelu teki tiivistä yhteistyötä 

hankkeen kanssa, mikä on myös vahvistanut ihmislähtöisyyden ja osallisuuden merkitystä 

valmistelussa.  

  

 

https://www.popmaakunta.fi/kohti_maakuntaa/hyvinvoinnin_ja_terveyden_edistaminen
https://www.popmaakunta.fi/kohti_maakuntaa/hyvinvoinnin_ja_terveyden_edistaminen
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KUVIO 2. Hyte-kuntakierroksen ydinviestit pähkinänkuoressa keväältä 2018. Yksityiskohtaisemmat tulokset luettavissa tästä linkistä.

https://www.popmaakunta.fi/kohti_maakuntaa/hyvinvoinnin_ja_terveyden_edistaminen


 

8 

 

2. Ihmislähtöisyys näkyväksi hyte-valmistelun 

viitekehykseksi ja toimintaperiaatteeksi 
 

Luvussa 1 kuvatut asiat johtivat oivallukseen siitä, että hyte-valmistelulle on laadittava jokin 

yksinkertainen, ymmärrettävä ja visuaalinen viitekehys, joka nostaa näkyvästi ja 

kansantajuisesti keskiöön ihmisen ja hänen arkensa. Viitekehystä tulisi käyttää hyte-

valmistelussa järjestelmällisesti ajattelun, kehittämisen, yhteistyön ja viestinnän apuvälineenä.   

Laatimisen tueksi löytyi jo aiemmin mainittu Kunnarin väitöskirja, jota soveltaen syntyi 

ihmislähtöisen hyten viitekehyksenä pidettävä ns. joogaajakuva (kuvio 3). Kuvan idea 

on yksinkertainen: Kuvan keskellä on ihminen, jota ympäröivät laatikot kuvaavat koettuun 

hyvinvointiin vaikuttavia perusasioita. Keskellä, ihmisen keskivartalon päällä oleva laatikko 

kuvaa päämääriä eli sitä, mitä voidaan saavuttaa, kun vaikutetaan perusasioihin.  

Kuvan sisällössä ei sinänsä ole mitään kovin uutta ja ihmeellistä. Uutuusarvo on enemmän 

siinä, että se kuvaa visuaalisesti, yksinkertaisesti, kokonaisvaltaisesti ja kansantajuisesti 

ihmisen koettuun hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä.  

Toinen uutuusarvo on ollut siinä, että kuvaa on käytetty ja sovellettu Pohjois-Pohjanmaalla 

kuntien hyte-työn ja POPmaakunnan hyte-valmistelun tukena nyt yli vuoden ajan. Tämä 

loppuraportti konkretisoi sitä, kuinka monella tavalla viitekehys on toiminut ajattelun ja 

kehittämisen apuvälineenä. Vaikka tämäkään lähestymistapa ei ole ongelmaton, kokemukset 

ovat hyviä ja kannustavia (ks. taulukko).  
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KUVIO 3. Marika Kunnarin väitöskirjan (linkki) soveltaminen Pohjois-Pohjanmaan ihmislähtöisen viitekehyksen rakentamisessa.

POPmaakunnan  

hyte-valmistelun 

viitekehys 

Toimiva arki ei suoraan noussut 

Kunnarin väitöskirjasta. Se lisättiin 

kuvaan Lapset puheeksi -

työmenetelmän opeista. 

Kunnarin väitöskirjan  

viitekehys 

http://jultika.oulu.fi/files/isbn9789526215723.pdf
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Hyödyt, vahvuudet Haasteet, kehittämistarpeet 

 Kuvaa visuaalisesti ihmisen hyvinvointia 

laajana kokonaisuutena  

 Ei lähesty hyvinvointia yksittäisen 

palvelun, teeman tai organisaation vaan 

ihmisen näkökulmasta  

 Jokainen tai ainakin lähes jokainen 

ihminen löytää kuvasta asioita, jotka 

vaikuttavat hänen hyvinvointiinsa  on 

samaistuttava 

 Avaa ymmärrettävällä tavalla sitä, mihin 

ihmisten arkipäiväisiin asioihin hyte-

työllä pyritään vaikuttamaan  

 Kuvan avulla on ollut helppo avata asiaa 

sellaisillekin henkilöille, jotka eivät hyte-

työtä tunne 

 Auttaa toimijoita löytämään oman 

paikkansa ja roolinsa hyte-työssä 

 Korostaa, että hyvinvointi on muutakin 

kuin palveluja  ihmisen oma aktiivisuus 

ja vastuu 

 Vähentää hyten abstraktisuutta ja 

epämääräisyyttä ja sen takia joskus 

loputtomalta tuntuvaa keskustelua siitä, 

mitä hyte on ja ei ole 

 Kuvaa on esitelty vuoden aikana 

lukuisissa tilaisuuksissa eri 

kohderyhmille. Saatu palaute on ollut 

98-prosenttisesti myönteistä.  

 

 Perustuu yhteen väitöskirjaan eikä 

esimerkiksi systemaattiseen 

kirjallisuuskatsaukseen tai meta-analyysiin. 

Aikataulusyistä priorisoitiin tärkeämmäksi 

päästä käytännön kehittämistyössä 

eteenpäin. 

 Moni laatikon otsikko on sellainen, että ne 

liittyvät myös muihin laatikoihin. Lienee 

mahdotonta tehdä yksinkertaista kuvaa, 

jossa nämä kaikki kytkökset olisi kuvattu.   

 Vuoden käytön jälkeen on todettu, että 

otsikoita kannattanee joiltakin osin päivittää: 

 opiskelu  kasvu, oppiminen ja 

kasvuyhteisöt 

 minämyötätunto-sanan poistaminen 

otsikosta, koska se ei ole 

kansantajuinen käsite? 

 ihmissuhteet, osallisuus, 

elämänmuutokset ja yhteiskunta, arvot 

ja vaikuttaminen  jaettaneen 

otsikoihin ”ihmissuhteet ja 

elämänmuutokset” ja ”osallisuus, 

vaikuttaminen ja yhteiskunta”   

 POPmaakunnan diojen visuaalinen ilme 

vaihtui valmistelun aikana, ja joogaajakuva 

on muutoinkin kehittynyt visuaalisesti 

matkan varrella. Siksi joogaajakuvasta on 

liikkeellä hieman erilaisella visuaalisella 

ilmeellä olevia versioita. 

Joogaajakuvasta on tullut hyte-valmistelun tietoon 

vain vähän kielteistä palautetta. Seuraavat 

palautteet ovat lähinnä yksittäisiä kommentteja:  

 Joogaaja on kuvana elitistinen 

 Joogaajan kuva voi loukata viittaamalla 

tiettyyn uskontoon 

 Kuva sisältää paljon isoja asioita, joten sen 

laajuus voi hämmentää ja ahdistaakin 

Esimerkkejä siitä, miten hyödynnetty kunnissa ja järjestöissä 

 Hyteä koskevissa esityksissä  

 Kunnan työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja yhteistyötahojen koulutuksissa 

 Kuva mukana valtuuston kokouksessa talousarviosta päätettäessä 

 Eräässä kaupungissa tulossa ehdotus siitä, että kunnan ikääntymispoliittinen ohjelma 

päivitettäisiin joogaajakuvaa hyödyntäen  

 

Joogaajakuvan laatikoiden sisältöjä on avattu esimerkinomaisesti kuviossa 4. Yleisen 

joogaajakuvan ohella hyte-työssä on tarkasteltava hyvinvointia myös elämänvaiheiden 

näkökulmasta. Tämän takia joogaajakuvan rinnalle kehitettiin lapsia ja lapsiperheitä, nuoria 

ja nuoria aikuisia, työikäisiä ja ikäihmisiä koskevat kuviot (kuviot 5-8).  
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KUVIO 4. Esimerkkejä joogaajakuvan otsikoiden sisällöistä (sovellettu Kunnarin väitöskirjasta).  
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KUVIO 5. Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin erityispiirteitä (täydentää kuviota 3). Dia valmisteltu yhteistyössä LAPE-hankkeen kanssa.  
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KUVIO 6. Nuorten ja nuorten aikuisten hyvinvoinnin erityispiirteitä (täydentää kuviota 3). Dia valmisteltu yhteistyössä LAPE-hankkeen ja Oulun 

kaupungin sosiaalijohtaja Arja Heikkisen kanssa. 
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KUVIO 7. Työikäisten hyvinvoinnin erityispiirteitä (täydentää kuviota 3). Dia valmisteltu yhteistyössä Työterveyslaitoksen Oulun 

aluetoimipisteen kanssa. 
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KUVIO 8. Ikäihmisten hyvinvoinnin erityispiirteitä (täydentää kuviota 3). Dia valmisteltu yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan I&O-hankkeen 

kanssa.
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3. Toimijoiden hyte-tehtävät 
 

Joogaajakuvaa on hyödynnetty toimijoiden hyte-tehtävien, -roolien ja -vastuiden 

tunnistamisessa, kuvaamisessa ja näkyväksi tekemisessä (kuviot 9-15). Kukin toimija voi 

kirjoittaa kuvan laatikoihin niitä asioita, palveluja ja toimintoja, joita toimija tekee ihmisten 

hyvinvoinnin edistämiseksi.  

Ihmislähtöisessä hyte-työssä myös tehtävien tunnistamisen tulisi lähteä yksilöistä ja 

yhteisöistä. Tähän sovelletun työvälineen (kuvio 9) hyödyntäminen on hyte-valmistelussa 

jäänyt kuitenkin lähes olemattomaksi.  

Kuva soveltui hyvin mm. kunnan ja maakunnan hyte-tehtävien laajuuden avaamiseen. 

Lisäksi POPmaakunnan pelastustoimen ja varautumisen työryhmä sekä elinkeinoja, 

työllisyyttä, aluesuunnittelua ja rahoitusta koskenut työryhmä ehtivät tunnistaa omia hyte-

tehtäviään kuvan avulla. Muiden tehtävänalojen osalta työ jäi kesken tai sitä ei ehditty 

aloittaa. 

 

Hyödyt, vahvuudet Haasteet, kehittämistarpeet 

 Jäsentää toimijan omien tehtävien, 

roolien ja vastuiden tunnistamista ja 

kuvaamista ihmisen hyvinvoinnin 

näkökulmasta 

 Tekee tehtävät, roolit ja vastuut 

näkyväksi ja ymmärrettäväksi myös 

muille toimijoille (esim. kuntalaisille ja 

yhteistyökumppaneille)  helpottaa 

vuoropuhelua ja yhteistyötä 

 Lisää toimijan tekemän hyte-työn 

näkyvyyttä ja tunnettuutta ja siten 

pitkällä tähtäimellä ehkä myös 

arvostusta   

 Usein samat tehtävät liittyvät useampiin 

laatikoihin. Mihin kukin tehtävä sijoitetaan, 

vai sijoitetaanko se useampaan laatikkoon? 

Pohjois-Pohjanmaalla on suositeltu, että 

sijoitetaan kukin tehtävä ensisijaisesti vain 

yhteen laatikkoon eli siihen, johon se eniten 

kuuluu. 

 Kuinka tarkalla tasolla tehtävät pitää kuvata?  

Esimerkkejä siitä, miten hyödynnetty kunnissa ja järjestöissä 

 Määritelty kuvan avulla sitä, mitä hyvinvointityö kunnassa on 

 Kuvan avulla on tunnistettu yhdistystoimijoiden toimijatapaamisissa, mitä hyteen liittyviä 

toimintoja, palveluja tai tuotteita yhdistyksillä on tarjota kuntalaisille  

 Kunta alkanut kokoamaan Lape-työryhmän ja nuorten palvelu- ja ohjausverkoston kanssa 

palvelukarttaa joogaajakuvan pohjalle 

 Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke on tarjonnut työvälineeksi järjestöille  tuloksia voi 

hyödyntää ihimiset.fi-sivustolla, jossa järjestöt esittelevät toimintaansa kuntalaisille (linkki) 

 

 

https://www.ihimiset.fi/kansalaisille/valitse-kuntasi/
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KUVIO 9. Työväline yksilön tai yhteisön roolin ja vastuun kuvaamiseksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. 
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KUVIO 10. Kunnan hyte-tehtävien kuvaaminen joogaajakuvan avulla. Kunnan tehtävät sovellettu lähteestä Majoinen ja Antila 2017, 18 (linkki). 

http://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=3423
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KUVIO 11. Maakunnan hyte-tehtävien kuvaaminen joogaajakuvan avulla. Maakunnan tehtävät sovellettu Alueuudistus-sivuston luettelosta 

(linkki).  

https://alueuudistus.fi/tehtavat
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KUVIO 12. Esimerkki joogaajakuvan hyödyntämisestä järjestön hyte-tehtävien kuvaamisessa. Dian sisältö on tuotettu Pohjois-Pohjanmaan 

Järjestörakenne-hankkeen tilaisuudessa keväällä 2018. 
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KUVIO 13. Pelastustoimeen ja varautumiseen liittyvien hyte-tehtävien kuvaaminen joogaajakuvan avulla (POPmaakunnan työryhmä 3). 

Yhteyshenkilönä riskienhallintapäällikkö Tomi Honkakunnas, Oulu-Koillismaan pelastuslaitos.  
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KUVIO 14. Elinkeinoon, työllisyyteen, aluekehittämiseen ja rahoitukseen liittyvien hyte-tehtävien kuvaaminen (POPmaakunnan työryhmä 2). 

Yhteyshenkilönä palvelujohtaja Mari Tuomikoski, TE-toimisto.
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KUVIO 15. Apuväline minkä tahansa toimijan hyte-tehtävien tunnistamiseen, kuvaamiseen ja näkyväksi tekemiseen.  
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4. Hyte-yhdyspintatoiminta ja palvelujen integraatio 
 

Pohjois-Pohjanmaalla toivottiin, että hyte-valmistelussa huomioidaan erityisesti hyte-

yhdyspintatoiminta. Usein tällä tarkoitettiin käytännössä ensisijaisesti kunnalle jäävien 

palvelujen ja maakunnalle siirtyvien sote-palvelujen välistä yhdyspintaa. 

Joogaajakuvan viitekehyksestä katsottaessa hyte-yhdyspintatoiminta tarkoitti kuitenkin paljon 

muutakin kuin soteen liittyvää yhdyspintatoimintaa. Tätä laajuutta kuvattiin sijoittamalla 

kuvioissa 10 ja 11 esitetyt kunnan ja maakunnan hyte-tehtävät samaan diaan jokaiseen 

laatikkoon rinnakkain (kuvio 16).  

Kuvio 16 osoittaa, että sekä kunnalla että maakunnalla olisi ollut esimerkiksi kulttuurin 

edistämiseen liittyviä tehtäviä. Tässä oli siis yksi hyte-yhdyspinta, koska kulttuurin 

edistäminen koskettaa samoja pohjoispohjalaisia ihmisiä, olisi kyse ollut sitten kunnan tai 

maakunnan toiminnasta. Jokaisen laatikon sisällä siis olisi ollut hyte-yhdyspintoja.  

Toisaalta myös laatikoiden välillä on hyte-yhdyspintoja: Esimerkiksi Asuminen ja elinympäristö 

-laatikossa kuvatuista tehtävistä moni vaikuttaa Elintavat ja terveyskäyttäytyminen -laatikkoon 

(esim. liikenne, tie- ja liikenneolot yms. vaikuttavat siihen, kulkevatko ihmiset matkojaan 

autolla, pyörällä vai kävellen). Hyte-yhdyspintatoiminnan kattava kuvaaminen on vaikeaa, 

joten kuviota 16 tulee ajatella monimutkaista todellisuutta kuvaavana yksinkertaistuksena. 

Kuviosta on tehty työväline myös kunnan ja järjestöjen yhdyspintatoiminnan hahmottamiseen 

(kuvio 17). Kunnan, maakunnan ja järjestöjen hyte-yhdyspintatoimintaa on hahmotettu myös 

toisenlaisella joogaajakuvan muunnoksella (kuvio 18).  

Kuvioita on mahdollista soveltaa mihin tahansa hyte-yhdyspintatoiminnan 

konkretisoimiseen. Esimerkiksi kuviota 17 ja 19 voi muuttaa siten, että kunnan, maakunnan 

ja järjestön tilalle kirjoittaa haluamiensa toimijoiden nimet. 

 

Hyödyt, vahvuudet Haasteet, kehittämistarpeet 

 Auttaa konkretisoimaan sitä, mitä kukin 

toimija tekee ja mistä löytyy 

yhdyspintatoimintaa 

 Auttaa ymmärtämään, mitä hyte-

yhdyspintatoiminnalla tarkoitetaan 

 Auttaa hahmottamaan hyte-

yhdyspintatoiminnan laajuutta ja 

moniulotteisuutta ihmisen näkökulmasta 

katsottuna  ihmislähtöinen hyte-

yhdyspintatoiminnan kehittäminen 

 On sovellettavissa mihin tahansa hyte-

yhdyspintatoiminnan kuvaamiseen 

 Voi aiheuttaa hämmennystä, kun ymmärtää, 

kuinka laajasta asiasta joogaajakuvan 

näkökulmasta on kyse 

 Ei vielä paljoa kokemusta siitä, kuinka 

tarkalla tasolla olevaa hyte-

yhdyspintatoimintaa tällä mallilla voisi kuvata 

vai soveltuuko se eritasoiseen kuvaamiseen 

 Ei vielä kartoitettu käyttäjiltä käyttöön 

liittyviä haasteita ja kehittämistarpeita 

Esimerkkejä siitä, miten on hyödynnetty kunnissa ja järjestöissä 

 Kokeiltu yhdistystoimijoiden toimijatapaamisissa: Selkeytetty kunnan ja järjestöjen 

yhdyspintatoimintaa 

 Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke hyödyntänyt toiminnassaan ja tarjonnut 

työvälineeksi järjestöille ja kunnille 
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KUVIO 16. Yksinkertaistettu kuvaus kunnan ja maakunnan hyte-yhdyspintatoiminnasta. Yhdyspintoja on jokaisen laatikon sisällä, mutta myös 

laatikoiden välillä.  
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KUVIO 17. Apuväline kunnan ja järjestöjen hyte-yhdyspintatoiminnan tunnistamiseen, kuvaamiseen ja näkyväksi tekemiseen. Ideaa voi 

soveltaa myös muiden toimijoiden hyte-yhdyspintatoimintaan.   
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KUVIO 18. Esimerkki sote-järjestöjen, maakunnan ja kunnan hyte-yhdyspintatoiminnan kuvaamisesta (Helena Liimatainen, Pohjois-

Pohjanmaan järjestörakenne -hanke, Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys). Kuvassa hyödynnetty Varsinais-Suomen 

Järjestösote-hanke 113:n työtä (linkki).  

https://vslapset.fi/jarjestosotehanke-113/
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KUVIO 19. Apuväline kunnan, maakunnan ja järjestöjen yhdyspintatoiminnan tunnistamiseen nuorten ja nuorten aikuisten hyte-työssä. Kuviota 

voi soveltaa myös muihin toimijoihin vaihtamalla sarakkeiden otsikot. 
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Joogaajakuvan hyödyntäminen sote-palvelujen ja hyte-työn yhdistämisessä  

 

POPmaakunnan sote-valmistelussa tehtiin vuonna 2018 yhteistyössä kuntien kanssa sote-

aluesimulaatio (linkki), jossa Pohjois-Pohjanmaa jaettiin neljään osaan: Rannikko, 

Jokilaaksot, Oulu ja ympäristö sekä Koillismaa. Simuloinnissa katsottiin eri näkökulmista 

näiden alueiden sote-palvelujen toimintaa ja kehittämistä. Alueet tuottivat POPmaakunnan 

tehtävänannon pohjalta väliraportit.   

Hyte-valmistelun resurssia hyödynnettiin väliraporttien laadullisessa analysoinnissa. Tämä 

antoi mahdollisuuden 

 ymmärtää nykyisten sote-palvelujen tilannetta ja kehittämistarpeita hyten 

näkökulmasta 

 nostaa hyte-näkökulmaa näkyvästi esille aineistosta. 

Esimerkki analyysin tuloksesta on kuviossa 20. Kuvio koskee ikäihmisten kotoa kotiin –

prosessia. Aineistolähtöisessä analyysissa hahmottui lopulta kuusi vaihetta sisältävä prosessi ja 

vaiheiden tärkeitä sisältöjä. Koska tehtävänanto ei suoraan koskenut tämänkaltaisen 

vaiheistuksen kuvaamista, sisällöt ovat esimerkinomaisia eivätkä siten kattavia luetteloita 

kuhunkin vaiheeseen kuuluvista sisällöistä. Hyten roolia kaikissa vaiheissa on nostettu 

näkyväksi, ja erityisesti kaksi ensimmäistä vaihetta tulee nähdä hyte-työn ytimenä.  

Kuvio 20 painottuu tehtävänannon mukaisesti sote-palvelujen näkökulmaan. Kokeilimme 

tammikuussa 2019 kunnille ja järjestörakenne-hankkeelle suunnatussa hyte-työpajassa 

täydentää kuviota keskittyen siihen, mitä kunnat ja järjestöt voisivat ikäihmisen kotoa 

kotiin -prosessissa tehdä. Työpajatyöskentelyssä ei hoksattu käyttää työvälineenä 

joogaajakuvaa, mutta sen tarve nousi työskentelyn aikana esille. Työpajan tuotoksia on 

jälkikäteen sisällytetty joogaajakuvaan, mutta se on keskeneräinen ja vaatii jatkotyöstämistä 

(kuvio 21).  

Kotoa kotiin -polkua voi tarkastella myös muiden, yksityiskohtaisempien teemojen 

näkökulmasta. Kuviossa 22 on esimerkki siitä, miltä polku näyttää, kun sitä tarkastelee 

ravitsemuksen näkökulmasta.  

      

 

https://www.popmaakunta.fi/kohti_maakuntaa/sote-aluesimulointi
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KUVIO 20. Ikäihmisen kotoa kotiin -prosessiin kuuluvia vaiheita ja niiden aineistosta nousseita sisältöjä. Hyten merkitys korostuu kaikissa 

vaiheissa, mutta erityisesti kahdessa ensimmäisessä vaiheessa.  
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KUVIO 21. Täydentää kuviota 20: Mitä ikäihminen itse, hänen läheisensä, kunta ja järjestöt voivat tehdä ikäihmisen kotona asumisen 

turvaamiseksi tai kotoa kotiin -prosessin edistämiseksi? Keskeneräinen esimerkki, jossa hyödynnetty tammikuussa olleen, kunnille ja Pohjois-

Pohjanmaan järjestörakenne -hankkeelle suunnatun hyte-työpajan tuloksia.  
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KUVIO 22. Ikäihmisen kotoa kotiin -polku ravitsemuksen näkökulmasta (yhteyshenkilönä terveyden edistämisen koordinaattori Leea Järvi, 

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri). 
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5. Pohjoispohjalaisten hyvinvointia kuvaavat tietopaketit 
 

POPmaakunnassa valmisteltiin asiantuntijoiden toimesta myös tietojohtamista. 

Tietojohtaminen on tärkeä osa myös maakunnallista hyte-yhteistyötä. Koska moni organisaatio 

tai muu toimija tuottaa hyvinvointiin kytkeytyvää tietoa omien palvelujensa näkökulmasta 

osana omaa tietojohtamistaan, hyte-valmistelussa haluttiin välttää päällekkäisen työn 

tekemistä esimerkiksi sote-valmisteluun liittyvän tietojohtamisen kehittämisen kanssa.  

Pohdittaessa sitä, mikä olisi hyte-valmistelun tuottama suurin lisäarvo muulle 

tietojohtamiselle, esille nousi jälleen ihmislähtöinen näkökulma: Pohjoispohjalaisten ihmisten 

kokemus omasta hyvinvoinnistaan. Tämän vuoksi keväällä 2018 laadittiin hyte-tietopaketit, 

joiden sisältö painottui enimmäkseen ihmisten kokemusta kuvaavaan indikaattoritietoon. 

Paketteihin ei sisällytetty tietoa, jonka arveltiin sisältyvän muiden tahojen tuottamiin 

tietomateriaaleihin (esim. väestötiedot). Osasta paketeista tuli varsin massiiviset, koska 

indikaattoreiden rajaamiselle ei ollut painavia ja yhdessä sovittuja perusteita. Lisäksi 

ajatuksena oli, että kuka tahansa toimija voi hyödyntää tietopaketteja. Näin ollen 

tietopakettien käyttäjien tarpeetkin voivat vaihdellat. 

Joogaajakuva ja elämänvaiheittainen ajattelu ohjasivat tietopakettien laatimista. Jokaisesta 

joogaajakuvan laatikosta tehtiin oma tietopakettinsa, jonka sisällä indikaattorit oli 

luokiteltu elämänvaiheittain. Kunnat olivat toivoneet tulevalta maakunnalta yhteistä 

tiedontuotantoa, joten tietopakettien tiedot on esitetty kuntakohtaisesti. Lisäksi 

vertailukohteiksi valittiin neljä muuta maakuntaa.   

Tietopaketit on julkaistu keväällä 2018 POPmaakunnan hyte-valmistelua koskevalla 

sivustolla (linkki), joten ne ovat olleet siitä lähtien kaikkien hyödynnettävissä. Esimerkkejä 

tietopakettien dioista on kuvioissa 23–24. Tarkoitus oli tehdä oma tietopakettinsa myös 

hyvinvointijohtamisesta (esim. TEAviisarin mittarit), mutta muiden työpaineiden alla se jäi 

tekemättä.      

 

Tietopakettien laatiminen oli ensimmäinen kokeilu siitä, miten indikaattoritietoa ja 

joogaajakuvan ideaa voidaan yhdistää. Pääasiassa hyvinvoinnin kokemustietoa kuvaavat 

indikaattorit jakautuivat joogaajakuvan otsikoiden alle varsin luontevasti, joskin epätasaisesti 

(kuvio 25). Joogaajakuvan kokonaisuuden näkökulmasta käytettävissä ja helposti 

saavutettavissa ollut kuntakohtainen kokemustieto painottuu kouluhyvinvointiin sekä 

elintapoihin ja terveyskäyttäytymiseen.     

THL julkaisi keväällä 2018 senhetkisen luonnoksen maakunnan hyvinvointikertomuksen 

minimitietosisällöstä. Hyte-valmistelussa tehtiin pika-analyysi siitä, miten luonnoksen 

sisältämät indikaattorit tai muut tiedot jakautuisivat joogaajakuvan otsikoiden alle (kuvio 26). 

Analyysin tekeminen oli luokitteluun liittyvistä syistä johtuen varsin vaikeaa, joten tuloksia voi 

pitää vain suuntaa-antavina.  

Tietopaketit löytyvät osoitteesta 

https://www.popmaakunta.fi/kohti_maakuntaa/

hyvinvoinnin_ja_terveyden_edistaminen 

https://www.popmaakunta.fi/kohti_maakuntaa/hyvinvoinnin_ja_terveyden_edistaminen
https://www.popmaakunta.fi/kohti_maakuntaa/hyvinvoinnin_ja_terveyden_edistaminen
https://www.popmaakunta.fi/kohti_maakuntaa/hyvinvoinnin_ja_terveyden_edistaminen
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KUVIO 22. Esimerkki hyte-tietopakettien diasta. Palkkien värit ja kuntien luokittelu liittyvät samanaikaisesti alkaneeseen sote-aluesimulaatioon 

(linkki). Värityksen toivottiin helpottavan kuntakohtaisen tarkastelun lisäksi myös alueellista tarkastelua. 

https://www.popmaakunta.fi/kohti_maakuntaa/sote-aluesimulointi
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KUVIO 23. Esimerkki hyvinvointierojen kuvaamisesta hyte-tietopaketeissa. Nämä kuvaukset tehtiin maakuntatasoisesti, koska tulosten 

esittäminen kuntakohtaisesti osoittautui liian työlääksi. 
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KUVIO 24. Esimerkki hyte-tietopakettien aikasarjaa esittävästä diasta.  
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KUVIO 25. Tiedon jakautuminen joogaajakuvan otsikoiden alle. Tämän analyysin perusteella hyvinvointia kuvaava kokemustieto painottuu 

kouluhyvinvoinnin sekä elintapojen ja terveyskäyttäytymisen näkökulmiin. Monista joogaajakuvan otsikoista on saatavilla hyvin vähän 

kokemustietoa, joka olisi saatavilla kuntakohtaisesti.    
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KUVIO 26. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen maakunnallisen hyvinvointikertomuksen minimitietosisältö -suosituksen mittareiden ja muun 

tiedon luokittelu joogaajakuvan otsikoiden alle. Kyseessä oli suosituksen versio, joka oli käytettävissä keväällä 2018. Suosituksen sisältö on sen 

jälkeen muuttunut ja kehittynyt.   
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Hyödyt, vahvuudet Haasteet, kehittämistarpeet 

 Tietopaketit antoivat näkymää ja 

kokemusta joogaajakuvan sopivuudesta 

tietopakettien valmistamisessa  ei 

aina yksinkertaista ja helppoa, mutta 

tarvittaessa toimii 

 Vastaavat osittain kuntien toiveeseen 

siitä, että maakunta valmistaisi 

tietotuotteita, joita kunnat voivat 

hyödyntää  vähentää päällekkäistä 

työtä 

 Moni toimija (organisaatiosta 

riippumatta) voi hyödyntää 

tietopaketteja poimien sieltä juuri 

omaan toimintaan liittyviä tietoja 

 Nostavat esiin ne joogaajakuvan 

otsikot, jotka ovat koetulle 

hyvinvoinnille tärkeitä mutta joista 

tietoa on saatavilla vähän tai ei 

ollenkaan 

 Mahdollistavat vertailun muutamaan 

maakuntaan, kuntien välillä ja 

maakunnan sisällä olevien neljän alueen 

välillä 

 Kaikki hyvinvointitietoa kansallisesti koskevat 

haasteet koskevat myös näitä tietopaketteja 

(esim. ”pahoinvointimittarit”, ajantasaisen 

tiedon puute) 

 Ei ole aina helppoa luokitella indikaattoreita 

tietyn joogaajakuvan otsikon alle. Osa sopisi 

useamman otsikon alle. 

 Osa paketeista on isoja, osa lähes 

olemattomia  tietoa on saatavilla 

epätasaisesti teemasta ja ikäryhmästä 

riippuen 

 Tietopakettien tekeminen vie aikaa ja 

energiaa ja on välillä puuduttavaa, kun niitä 

laatii yksi ihminen  vastuuta voisi jakaa eri 

toimijoille. Kaikkien tulisi kuitenkin käyttää 

samaa visuaalista pohjaa. 

 Usein tiedon käyttäjät toivovat vain 

muutamaa indikaattoria, mutta niiden valinta 

on vaikeaa ja herättää aina kritiikkiä. Kuka 

ne valitsee ja millä perusteella? Ketä valitut 

mittarit hyödyttävät, ketä eivät? Tarvitaanko 

eri mittareita eri käyttäjille?  

 Tietopakettien tiedot tulisi tulkita ja tehdä 

niistä johtopäätökset. Nyt näin ei ole tehty, 

joten työ on jäänyt siltä osin kesken. 

 Tietopakettien tulkintavastuita tulisi jakaa ja 

tehdä tulkintaa vuoropuheluna eri 

toimijoiden kanssa (esim. kuntien kanssa). 

Tämä vaatii selkeän yhdessä kehitetyn 

toimintamallin. 

 Ei ole ehditty selvittää, onko paketteja 

hyödynnetty, millaiseksi ne on koettu ja 

miten niitä tulisi jatkossa kehittää 

 Tietopaketeista viestiminen ja niiden 

hyödyntämien jäi valmistelussa lopulta 

vähäiseksi  

Esimerkkejä siitä, miten hyödynnetty kunnissa ja järjestöissä 

 Kuvaa soveltaen tehty sähköinen kysely eri-ikäisille kuntalaisille 

 Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke välitti tietoa tietopaketeista järjestötoimijoille 

hyödynnettäväksi uusien rahoitusten hakemisessa. Tietoa siitä, onko paketteja hyödynnetty 

tässä tai muussa tarkoituksessa, ei kuitenkaan ole. 
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6. Pohjoispohjalaisten hyvinvointikuvaukset 
 

Hyte-valmistelun alussa ajatuksena oli laatia maakunnallinen hyvinvointikertomus. Laatimista 

viriteltiin eri keinoilla, mutta monista syistä johtuen se ei käytännössä edennyt kovin pitkälle. 

Yksi tärkeimmistä syistä oli se, että tämänkaltaiselle monien toimijoiden väliselle yhteistyölle ei 

ollut yhdessä sovittua rakennetta eikä toimintamallia. Lisäksi ihmislähtöisyyden voimakas 

korostuminen sai kyseenalaistamaan ”perinteistä” tapaa laatia kertomus.   

Syksyllä 2018 uudistuksen valmistelussa alettiin laatia POPmaakunnan tilannekuvaa, jota oli 

tarkoitus käyttää maakuntastrategian valmistelun pohja-aineistona. Hyte-valmistelussa 

todettiin, että tässä tilanteessa ei ole perusteltua tehdä erillistä hyvinvointikertomusta, vaan 

ennemminkin hyte on integroitava osaksi POPmaakunnan tilannekuvaa ja siten 

edesauttaa sen kytkeytymistä maakuntastrategiaan. Hyte-valmistelu olikin syksyllä 

mukana tässä työssä tuomassa tilannekuvaan ihmisten hyvinvoinnin näkökulmaa.  

Tuolloin vaikutti siltä, että tilannekuvasta tulee maakuntaorganisaation laajuuden vuoksi 

massiivinen tietopaketti, joka sisältää runsaasti eri tehtävänalojen ja toimijoiden tuottamaa 

tekstiä, taulukoita ja kaavioita. Hyten näkökulmasta huolena oli, että hyvinvointitieto hukkuu 

muuhun tietomassaan. Monella hyte-valmistelun tukena olleella asiantuntijalla oli kokemusta 

kuntien hyvinvointikertomusten valmistelusta. He kokivat, että perinteinen 

hyvinvointikertomus ei välttämättä tässä tilanteessa palvele tarkoitustaan, koska se ei erotu 

muun tietomassan joukosta. Huolena oli myös se, kuinka paljon maakunnallisilla 

päätöksentekijöillä ja muilla toimijoilla on kaiken muun tärkeän materiaalin ohessa aikaa 

paneutua hyvinvointikertomukseen, josta jo itsessään tulee helposti massiivinen asiakirja.  

Edellä kuvatuista syistä johtuen hyte-valmistelussa päätettiin kokeilla uudenlaista tapaa 

kuvata pohjoispohjalaisten hyvinvointia. Avuksi otettiin jälleen joogaajakuvat, joiden 

laatikot jaettiin kahteen sarakkeeseen. Niistä toiseen kirjoitettiin hyvinvoinnin vahvuuksia ja 

toiseen haavoittuvuuksia tai haasteita. Vahvuuksien kirjaamisella haluttiin päästä eroon 

hyvinvointikertomuksille tyypillisestä palautteesta, jossa kertomuksen koetaan olevan 

ennemminkin pahoinvointi- kuin hyvinvointikertomus.   

Maakuntastrategian valmistelun silloisen aikataulusuunnitelman vuoksi kuvausten laatimisella 

oli kiire. Laatimista vaivasi kuitenkin sama ongelma kuin alkuperäistä 

hyvinvointikertomuksenkin laatimista vaivasi: Ne olisi pitänyt tehdä eri toimijoiden 

yhteistyönä, mutta rakennetta ja yhdessä sovittua toimintamallia ei ollut. Kaikki 

kuvauksiin liittyneet toimijat olivat erittäin kiireisiä, ja kuntien hyvinvointikertomusten olisi 

pitänyt toimia kuvausten yhtenä lähdeaineistona. Kuitenkaan läheskään kaikilla kunnilla ei ollut 

tätä valtuustokautta koskevaa hyvinvointikertomusta, sillä niiden tekeminen oli kesken tai 

vasta käynnistymässä.  

 

Aikataulupaineiden takia oli valittava vähemmän järjestelmällinen ja osallistava, mutta 

nopeampi tie. Kuvausten valmisteluvastuut jaettiin seuraavasti:  

 Lapset ja lapsiperheet: Pohjois-Pohjanmaan LAPE-hanke (linkki) 

 Nuoret ja nuoret aikuiset: Oulun kaupungin sosiaalijohtaja Arja Heikkinen ja 

hyvinvointipäällikkö Arto Willman ja LAPE-hanke 

 Työikäiset: Työterveyslaitoksen Oulun aluetoimipiste 

 Ikäihmiset: Pohjois-Pohjanmaan I&O-hanke 

 

Kuvaukset kannustettiin tekemään mahdollisimman laajalla yhteistyöllä eri toimijoiden kanssa, 

mutta muiden työkiireiden keskellä ilman toimivaa yhteistyön rakennetta tämä oli vaikeaa. 

Siksi tekeminen viivästyi eikä kaikkia kuvauksia ehditty valmistelun aikana saada valmiiksi. 

Kuvioissa 27–30 on lasten ja lapsiperheiden ja kuvioissa 31–34 ikäihmisten hyvinvointikuvaus. 

Muiden kuvausten laatimista tulisi jatkaa.  

https://www.toimiva-arki.fi/etusivu
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KUVIO 27. Pohjoispohjalaisten lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin kuvaus 1/3 (Pohjois-Pohjanmaan LAPE-hanke).    
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KUVIO 28. Pohjoispohjalaisten lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin kuvaus 2/3 (Pohjois-Pohjanmaan LAPE-hanke).    
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KUVIO 29. Pohjoispohjalaisten lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin kuvaus 3/3 (Pohjois-Pohjanmaan LAPE-hanke).    
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KUVIO 30. Kuvioiden 27–29 pohjalta tehdyt nostot maakuntastrategian valmistelua varten: lapset ja lapsiperheet. Tässä on tehty jokaiseen 

joogaajakuvan laatikkoon omat nostot. (Pohjois-Pohjanmaan LAPE-hanke.) 



 

45 

 

 

KUVIO 31. Pohjoispohjalaisten ikäihmisten hyvinvoinnin kuvaus 1/3 (Pohjois-Pohjanmaan I&O-hanke).    

 



 

46 

 

 

 

KUVIO 32. Pohjoispohjalaisten ikäihmisten hyvinvoinnin kuvaus 2/3 (Pohjois-Pohjanmaan I&O-hanke).    

 



 

47 

 

 

KUVIO 33. Pohjoispohjalaisten ikäihmisten hyvinvoinnin kuvaus 3/3 (Pohjois-Pohjanmaan I&O-hanke).  
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KUVIO 34. Kuvioiden 31–33 pohjalta tehdyt nostot maakuntastrategian valmistelua varten: ikäihmiset. Tässä kokeiltiin tapaa, jossa tehdään 

vain muutama nosto koko kokonaisuudesta eli ei tehdä nostoja joogaajakuvan laatikoittain. (Pohjois-Pohjanmaan I&O-hanke.) 
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Edellä esiteltyjen kuvausten lisäksi on valmisteltu yhdessä SOKRA-hankkeen (linkki) kanssa 

eriarvoisuuteen, niukkuuteen ja huono-osaisuuteen keskittyvää kuvausta. Perusteluna on se, 

että teema on noussut kuluneen vuoden aikana voimakkaasti esille sekä mediassa että eri 

toimijoiden kanssa käydyissä hyte-keskusteluissa. Kuvaus on vielä keskeneräinen.  

Kuviossa 34 on esimerkki siitä, miten Vaalan kunnassa on hyödynnetty joogaajakuvaa 

hyvinvoinnin kuvaamisessa. Kuntalaisten hyvinvoinnin vahvuuksia ja haasteita on kuvattu 

yhdellä dialla.   

Hyödyt, vahvuudet Haasteet, kehittämistarpeet 

 Joogaajakuva antaa tietojen 

esittämiselle tutun rakenteen 

 Värikäs ja visuaalinen ilme tuovat 

vaihtelua kaavioiden, taulukoiden 

ja tekstien joukkoon  erottuu 

paremmin 

 Kuvauksia voi hyödyntää 

monenlaisissa tilanteissa ja 

esityksissä erilaisille 

kohderyhmille, koska ne ovat 

varsin kansantajuisia  

 Pakottavat löytämään ja 

priorisoimaan tietomassasta 

kutakin hyvinvoinnin teemaa 

koskevat oleelliset asiat 

 Joogaajakuvan monipuolinen 

otsikointi auttaa ainakin useimpia 

toimijoita löytämään kuvauksesta 

jotakin, joka liittyy myös heidän 

työhönsä ja jonka kautta he 

voivat kytkeytyä hyte-työhön 

 Kuvaukset eivät poissulje 

perinteisten taulukoiden, 

kaavioiden ja tekstin käyttöä. 

Päinvastoin: Niiden tulisi toimia 

kuvausten laatimisen perustana.  

Kuvaukset ovat niin tuoreita, etteivät 

niiden hyödyt ole selvillä 

 Osa ihmisistä voi kaivata perinteisiä kaavioita ja 

taulukoita (ns. ”kovaa dataa”)  

 Voivat herättää kysymyksiä siitä, mihin kuvausten 

tiedot perustuvat  pitäisikö lähteet ja taustalla 

olleet tiedot laittaa tiedoksi johonkin jotenkin?  

 Yksiselitteistä lähdettä kuvauksiin kirjoitettuihin 

asioihin ei välttämättä ole, koska osa tiedoista voi 

perustua esim. kuvausta laatineiden asiantuntijoiden 

hiljaiseen tietoon tai julkaisemattomiin tietoihin  

sekin on tärkeää tietoa, mutta pitäisikö tämän 

taustan jotenkin näkyä?  

 Osa kuvausten tekijöistä koki hyvinvoinnin 

vahvuuksien nimeämisen vaikeaksi, koska mitä 

tahansa kirjoittaa, aina löytyy ihmisiä, joilla ne asiat 

eivät ole hyvin  mitä uskaltaa kirjoittaa 

vahvuudeksi?  

 Vahvuuksien kirjaamisessa mietitytti myös se, onko 

kyse asioista, jotka ovat nyt hyvin vai joissa on kyllä 

potentiaalia, mutta joissa riittää kehitettävää (= 

mahdollisuudet) 

 Kuvauksissa on kaksi erilaista tapaa tehdä nostot 

strategiatyöhön: Yksi laatikko, jossa on vain 

muutama ydinnosto tai jokaisesta joogaajakuvan 

laatikosta muutama nosto. Kumpi on parempi tapa, 

vai riippuuko tilanteesta? 

 Kuvausten tulisi perustua suunniteltuun, eri 

toimijoiden yhdessä tekemään analyysiin. Tätä 

tavoitetta ei näillä aikatauluilla vielä ollut mahdollista 

saavuttaa.  

Kuvaukset ovat niin tuoreita, etteivät heikkoudet ja 
ongelmat ole vielä tiedossa 

Esimerkkejä siitä, miten on hyödynnetty kunnissa ja järjestöissä 

 Ei ole vielä ehditty julkaista eikä siten ole voitu hyödyntääkään 

 

Tällä hetkellä on epäselvää, jatketaanko keskeneräisten kuvausten valmistelua ja jos 

jatketaan, millä tavalla. Epäselvää on myös, valmistellaanko maakunnallinen 

hyvinvointikertomus. Hyvinvointitietoon liittyvää työtä jatketaan ainakin kuntien 

tuoreimpien hyvinvointikertomusten ja -suunnitelmien keruulla ja analysoinnilla. 

Analyysiin otetaan kesäkuun 2019 alkuun mennessä valmistuneet kertomukset ja 

suunnitelmat. Tulokset julkaistaan syksyllä. Myös analysoinnissa hyödynnetään joogaajakuvaa. 

On kuitenkin muistettava, että suurella osalla kunnista ei ole kertomusta ja suunnitelmaa 

tehdessään ollut vielä käytettävissä joogaajakuvan viitekehystä. 

https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/heikoimmassa-asemassa-olevien-osallisuus/hankkeet-ja-hanketuki/aluekoordinaattorit/pohjois-suomen-aluekoordinaatio
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KUVIO 34. Esimerkki Vaalan kunnasta: Kuvaus kuntalaisten hyvinvoinnin vahvuuksista ja haasteista. Yhteyshenkilönä hyvinvointijohtaja Pirjo 

Nikula.  
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7. Hyte-kuntakortti kuntien erilaisuuden ja erityisyyden 

huomioinnissa 
 

Keväällä 2018 hyte-valmistelussa toteutettiin kuntakohtainen hyte-keskustelukierros. Osa 

kunnista oli tuolloin huolissaan siitä, hukkuuko kuntien erilaisuus ja erityisyys maakunnallisiin 

keskiarvoihin. Kunnat toivoivat maakunnallista tukea hyte-työlleen, mutta siinä tulisi 

huomioida se, että kunnat ja niiden hyte-tarpeet ovat erilaisia.  

Hyte-valmistelun tukijoukoissa nousi esille idea hyte-kuntakortista, joka olisi lyhyt ja ytimekäs 

kuvaus kunnan hyte-tilanteesta. Kortti voisi olla maakunnallisen hyvinvointikertomuksen 

liitteenä konkretisoimassa kuntien erilaisuutta. Myöhemmin keväällä kuntien hyte-

työpajassa sovittiin, että kuntakorttia kehitetään ja se pilotoidaan viiden kunnan kanssa. 

Kehittäjä- ja pilotointikumppaneiksi hyte-valmistelun rinnalle tulivat Ii, Kuusamo, Oulu, 

Siikajoki ja Vaala.  

Joogaajakuvan otsikointi sisällytettiin hyte-kuntakorttiin ohjaamaan hyvinvoinnin kuvauksen 

laatimista. Pilotointi valmistui tammikuussa 2019. Pilotoinnin seurauksena kehitetty hyte-

kuntakortti on nähtävillä kuvioissa 36–37. Jotta kortin täyttäminen kuormittaisi kuntia 

mahdollisimman vähän, sen rinnalle laadittiin hyte-valmistelussa Excel-taulukko, jossa oli 

kaikki kortin indikaattoritiedot kuntakohtaisesti. Riittää, että kunnan edustaja siirtää tiedot 

korttiin.   

 

Hyödyt, vahvuudet Haasteet, kehittämistarpeet 

 Tiivis, lyhyt 
 Selkeä, ymmärrettävä 
 Vertailtavuus  

 kuntien välillä 
 suhteessa maakunnan keskiarvoon 

 Vapaamuotoiset kohdat mahdollistavat 
kunnan erityisyyden esille nostamista  

 Virittää paljon keskustelua, voi 
”hätkähdyttääkin” 

 Rikastaa maakunnallista 
hyvinvointikertomusta  ei vain 

”keskiarvoja” vaan erilaisuuden 
rikkautta 

 Valmis mittarimateriaali  helppo 

täyttää 

 Merkittävää hyötyä myös kunnalle 
 Hyvä tiivistys päättäjille ja 

kuntalaisille  nettisivuille 

 Hyvinvointikertomuksen ydinasiat 
tuodaan korttiin tiiviissä muodossa 

 Kunnan ”hyte-käyntikortti”  

 Jos kunta haluaa, voi päivittää 
vuosittain kunnan omiin tarpeisiin  

 Onko päällekkäisyyttä hyvinvointikertomuksen 
kanssa?  

 Osa kunnista kokee, että käyttötarkoitus ei ole 
riittävän selkeä  mitä lisäarvoa tuo kunnalle? 

 Vähän tilaa kirjoittaa avointa tekstiä varsinkin 
joogaajakuvan osa-alueita koskevissa 
laatikoissa 

 
Ne, joihin ei ole voitu tai on vaikea vastata: 

 ”Oikeiden” indikaattoreiden valinta on 
ikuisuusongelma, esim.  
 miksi valittu  näkemyserot 

indikaattoreista  
 tulkinnanvaraisuus  taustalla vaikuttavat 

tekijät 
 pahoinvointi-indikaattorit 

 Joillakin kunnilla voi olla halu saada kortti 
näyttämään mahdollisimman ”hyvältä”  

haluavat korttiin vain kunnan kannalta 
myönteisiä mittareita 

 Kaikki kunnat eivät ehkä halua ottaa käyttöön 
 vapaus käyttää tai olla käyttämättä  

 Selkokielisyys ja kortin vaatimat lyhyet ilmaisut 
ovat hankala yhdistelmä 

 

Hyte-kuntakortti on ollut maalis-huhtikuussa 2019 käsiteltävänä kuntien hyvinvointiryhmissä. 

Webropol-kyselyn avulla kunnat ovat antaneet palautetta kortista ja kertoneet, aikovatko 

ottaa sen käyttöön omassa kunnassa ja pitäisikö kortti ottaa käyttöön maakunnan kunnissa. 

Kyselyyn vastasi määräajassa 18 kuntaa. Tuloksia ei ole vielä analysoitu, joten hyte-

kuntakortin kohtalo selviää myöhemmin.  
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KUVIO 36. Hyte-kuntakortti, sivu 1/2 
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KUVIO 37. Hyte-kuntakortti, sivu 2/2 
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8. Hyte-yhteisökortti yhteisöjen työn tukena 
 

Yhteisöjen merkitystä kuntien hyte-työlle pidetään nykyisin tärkeänä, joten sen tukemiseen 

tarvitaan työvälineitä. Hyte-kuntakortin ideoinnin yhteydessä kehittyi ajatus hyte-

yhteisökortista, jonka luonnos laadittiin hyte-valmistelussa (kuviot 38-39). Pohjana toimi hyte-

kuntakortti, joten joogaajakuvan otsikot näkyvät myös tässä kortissa.     

Yhteisökortin ideana on aktivoida ja osallistaa näkyvästi kuntayhteisön erilaisia 

yhteisöjä kunnan hyte-työhön (esim. kylät, asukasyhdistykset, muut yhdistykset). Prosessi 

voi edetä esimerkiksi siten, että yhteisön jäsenet kartoittavat aluksi yhdessä tyhjien 

joogaajakuvien avulla jäsenten kokemuksia hyvinvoinnista (liite 40). Tiedot tiivistetään hyte-

yhteisökortin joogaajakuvan mukaisiin tekstilaatikoihin. Yhteisön hyvinvointia kuvaavan tiedon 

perusteella laaditaan suunnitelma yhteisön omista hyte-tavoitteista ja -mittareista sekä 

kirjoitetaan yhteisön hyvinvointilupaus.  

Hyte-valmistelun tietojen perusteella hyte-yhteisökorttia kokeillaan tai sen käyttöä 

pohditaan useassa Pohjois-Pohjanmaan kunnassa. Iin kunnassa kokeilu on varsin pitkällä, ja 

ensimmäinen hyte-yhteisökortti on jo lähellä valmistumista. Osin keskeneräinen versio on 

esitelty kuvioissa 41 ja 42.    

        

Hyödyt, vahvuudet Haasteet, kehittämistarpeet 

 Antaa erilaisille yhteisöille yksinkertaisen 

työvälineen  
 yhteisön hyvinvoinnin vahvuuksien 

ja haasteiden kuvaamiselle ja 
näkyväksi tekemiselle 

 oman yhteisön hyte-työn 
suunnittelulle 

 hyte-työtä koskevien tarpeiden 
kuvaamiselle esim. kuntaa varten  

 Antaa kunnalle työvälineen saada tietoa 
 kunnan erilaisten yhteisöjen 

kokemasta hyvinvoinnista  

 yhteisöjen omista hyte-
suunnitelmista ja sitä koskevista 
tarpeista ja mahdollisuuksista 

 Rikastaa kunnan hyvinvointikertomusta ja 

tuo sitä lähemmäs kuntalaisten arkea 
 

   

 Joogaajakuvan otsikoiden mukaisiin 

tekstikenttiin kannattaa luetteloida 
vahvuudet ja haasteet käyttämällä esim. 
luettelomerkkejä +/-. Muutoin 
ulkopuolisen lukijan on mahdotonta 

tietää, mikä on vahvuus ja mikä haaste. 
 Miten varmistetaan, että korttiin 

kirjattava kuvaus ei perustu yhden tai 
muutaman ihmisen näkemyksiin, vaan 
aidosti yhteisön jäsenten osallisuuteen ja 
kokemukseen? 

 Soveltuuko paremmin pienehköjen 

kuntien hyte-työhön kuin suuriin 
kaupunkeihin?   

 
Kortti on sen verran tuore, ettei ole vielä ehditty 

kerätä kokemuksia sen vahvuuksista ja 
haasteista.  

Esimerkkejä siitä, miten on hyödynnetty kunnissa ja järjestöissä 

 Iin kunta: Tehty päätös siitä, että jokaiselta kyläyhdistykseltä ja järjestöltä pyydetään hyte-
yhteisökortti, joka perustuu yhteisöltä kerättävään hyvinvoinnin kokemustietoon. Kunnan 
hyvinvointiyhdyshenkilö auttaa korttien täyttämisen edellyttämien tilaisuuksien järjestämisessä 
ja toteutuksessa. Kunta kerää valmistuneet kortit ja käyttää niitä kunnan 
hyvinvointikertomuksen valmistelussa. Tavoitteena on, että Iin kunnan hyvinvointikertomus 
on kuntalaisten kirjoittama. Kunnan avustuksia haettaessa yhteisö saa täytetystä hyte-
yhteisökortista lisäpisteitä. Lisätietoa Iin mallista tästä linkistä tai hyvinvoinnin yhdyshenkilöltä 

Riitta Räinältä. 

 Vaalan kunta: Kyläyhdistykset tuottavat kyläkortteja yhdessä kunnan kanssa. Kortit liitetään 
kunnan hyvinvointisuunnitelmaan. Lisätietoja saa hyvinvointijohtaja Pirjo Nikulalta.  

 

https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/pohjois-pohjanmaan-asukkaat-paasevat-vaikuttamaan-hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamistyohon-omissa-kunnissaan
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KUVIO 38. Hyte-yhteisökortti, sivu 1/2 
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KUVIO 39. Hyte-yhteisökortti, sivu 2/2
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KUVIO 40. Tiedonkeruulomake yhteisön kokemasta hyvinvoinnista. Keruun voi tehdä elämänvaiheittain, jolloin jokaiselle elämänvaiheelle 

on oma lomakkeensa (keskellä oleva kuva muutetaan halutun elämänvaiheen mukaiseksi). Tiedonkeruun tuotokset tiivistetään hyte-

yhteisökortin tekstilaatikoihin.  
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KUVIO 41. Pohjois-Iin vielä hieman keskeneräinen kyläkortti, sivu 1/2. Kyläkortin ulkonäkö 

perustuu aiemmin hyte-valmistelussa käytettyyn visuaaliseen ilmeeseen.  
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KUVIO 42. Pohjois-Iin vielä hieman keskeneräinen kyläkortti, sivu 2/2 
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9. Pohjois-Pohjanmaan hyte-yhteistyön päämäärä, tarkoitus 

ja pelisäännöt 
 

Hyvinvointikuvausten laatimista koskeneessa luvussa 6 todettiin, että hyte-valmistelua on 

hankaloittanut yhteistyön yhdessä kehitetyn perustan puuttuminen. Perustalla tarkoitetaan 

tässä yhteydessä yhdessä sovittua hyte-yhteistyön päämäärää ja tavoitetta, pelisääntöjä, 

rakennetta ja toimintamalleja. 

Kuntia on pidetty hyte-valmistelussa keskeisessä asemassa. Tämän vuoksi yllä kaivattua 

perustaa alettiin rakentaa tammikuussa 2019 kuntien ja kuntayhtymien 

hyvinvointiyhdyshenkilöille suunnatussa hyte-työpajassa. Myös Pohjois-Pohjanmaan 

järjestörakenne -hanke oli edustettuna.  

Työpajan tarkoituksena oli miettiä yhdessä kuntien kanssa mm. sitä, mitä Pohjois-

Pohjanmaan monitoimijaisella hyte-yhteistyöllä tavoitellaan ja millaisiin 

pelisääntöihin tai arvoihin yhteistyön halutaan perustuvan. Tulokset on tiivistetty 

kuvioihin 43-45. Ajan kuluessa ja toimintaympäristön muuttuessa on syytä silloin tällöin palata 

miettimään kuvioita ja tehdä niihin tarpeellisia päivityksiä tai muutoksia.     

 

Hyödyt, vahvuudet Haasteet, kehittämistarpeet 

 Vahvistaa perustaa Pohjois-Pohjanmaan 

hyte-yhteistyön olemassaololle 

 Kirkastaa sen,  

 miksi maakunnallista hyte-

yhteistyötä tehdään 

 millaisiin arvoihin ja pelisääntöihin 

yhteistyön halutaan perustuvan 

 Antaa perustan maakunnallisen hyte-

yhteistyön ja sen koordinoinnin ja tuen 

arvioinnille  testattu ensimmäisen kerran 

hyte-valmistelun loppuarvioinnissa (luku 

12) 

 Käytettävissä viestinnässä, esim. 

 maakunnallisella hyte-

yhteistyösivustolla 

 valtakunnallisissa esityksissä 

 Voidaan hyödyntää perehdytettäessä uusia 

toimijoita hyte-yhteistyöhön 

 Pitkällä tähtäimellä lisännee toimijoiden 

välistä luottamusta, avoimuutta ja 

yhteistyötä 

 Kaikista kunnista ei tullut edustusta 

työpajaan, jossa kuvaukset tuotettiin. 

Kuinka hyvin tuotokset vastaavat näiden 

kuntien ajatuksiin? 

 On tarkoitettu ensisijaisesti hyte-

yhteistyössä tiiviisti mukana oleville 

toimijoille (esim. kuntien hyvinvointi-, 

järjestö- ja osallisuusyhdyshenkilöt). Eivät 

välttämättä avaudu tai eivät ole 

tarpeellisiakaan muille.   

 

Ovat niin tuoreita tuotoksia, että tämän enempää 

vahvuuksia tai haasteita ei ole vielä tiedossa. 
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KUVIO 43. Yleiskuvaus Pohjois-Pohjanmaan hyte-ekosysteemistä.
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KUVIO 44. Pohjois-Pohjanmaan hyte-yhteistyön päämäärä ja tarkoitus. Joogaajakuva on muistutuksena konkretisoimassa sitä, mitä 

hyvinvoinnilla ja hyvällä arjella ja elämällä tarkoitetaan.
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KUVIO 45. Pohjois-Pohjanmaan hyte-yhteistyön pelisäännöt / arvot. 



 

64 

 

10. Hyte-yhteistyön rakenne  
 

Tyypillisesti hyte-yhteistyön rakennetta kunnissa ja tulevissa maakunnissa on kuvattu erilaisilla 

kaavioilla. Ne muodostuvat pääasiassa 

 kunnan ja maakunnan toimi- ja valmisteluelimistä (kuten valtuustoista, hallituksista ja 

johtoryhmistä) ja vaikuttamistoimielimistä (esim. kunnan nuorisovaltuustot ja vanhus- 

ja vammaisneuvostot) 

 kunnan ja maakunnan toimijoista ja palveluista, esim. kunnan toimialoista ja 

maakunnan tehtävänaloista 

 kunnan ja maakunnan ulkopuolisista toimijoista, kuten järjestöistä, yrityksistä, poliisista 

ja Kelasta 

 erilaisista yhteistyön foorumeista (esim. yhteistyöryhmät, asukasosallisuuden foorumi).  

Pohjois-Pohjanmaalla hyte-yhteistyön rakenteen kuvaaminen ei kuulunut ensimmäisenä 

tehtyihin asioihin, vaikka sen tärkeys ja tarve tiedettiin. Sen sijaan alussa keskityttiin luomaan 

ihmislähtöistä viitekehystä ja sen sovelluksia. Tämän kehittämistyön viemän ajan ja energian 

vuoksi aika ei tuntunut vielä vuonna 2018 olevan kypsä hyte-rakennekaavion luomiselle. 

Toisaalta tämä ”kypsyttelyaika” antoi mahdollisuuden tarkastella muihin maakuntiin 

kaavailtuja hyte-rakenteita uudenlaisesta näkökulmasta: ihmisen ja kuntalaisen näkökulmasta.  

Ihmislähtöisestä viitekehyksestä katsottuna hyte-rakennekaaviot alkoivat näyttää 

organisaatio- ja palvelulähtöisiltä. Lisäksi niissä tunnistettiin ainakin seuraavat haasteet ja 

se, mitä niistä voisi oppia:  

 

Haaste Opit 

Koska kaavioissa nimetään paljon 
organisaatioita ja muita toimijoita, 
toimintaympäristössä jatkuvasti tapahtuvien 
muutosten takia kaavioita joutuu usein 
päivittämään.    

Toimintaympäristön dynaamisuuden vuoksi ei kannata 
pyrkiä kuvaamaan tyhjentävästi hyte-ekosysteemin 
toimijoita, sillä toimijat voidaan luetella vain 
määrättyinä hetkinä, määrätyissä tilaisuuksissa. 
(Sovellettu Espoon kaupungin tuotoksesta 

”Ekosysteemien innovaatiojohtamisen viitekehys”, 
linkki.)  
   
Rakennekaaviossa kannattaa mainita vain kaikista 
keskeisimmät toimijat.   
 

Kun toimijoita hyten kaltaisessa laajassa 
kokonaisuudessa nimetään, on 
todennäköistä, että aina löytyy toimija, joka 

kokee tekevänsä hyte-työtä mutta jonka 
nimeä ei kaaviossa näy. Tämä antaa 

toimijalle itselleen helposti sen vaikutelman, 
ettei kyseistä toimijaa ole huomattu tai 
huomioitu tai sen työtä ei ymmärretä ja/tai 
arvosteta. Toisaalta kaikkia toimijoita ei 
mitenkään voida nimetä kaavioihin. 
 

Toimijoiden nimeämisen sijaan olisi luotava 
rakennekaavio, josta jokainen toimija löytää oman 
roolinsa ja paikkansa ilman, että toimijoita nimetään. 

Vain keskeisimmät toimijat kannattaa nimetä, jolloin 
kohtelu kaikkia muita kohtaan on tasapuolista.     

Mitä enemmän toimijoita nimetään, sitä 
vaikeammaksi kaavion tulkinta ja 
avaaminen varsinkin ulkopuolisille 
toimijoille käyvät. Monimutkaisuudesta 
aiheutuu helposti tunne hallinnollisesta 

himmelistä.  

Pyritään yksinkertaiseen rakennekaavioon.  

 

 

https://www.espoo.fi/materiaalit/espoon_kaupunki/verkkolehti/ekosysteemien-innovaatiojohtamisen-viitekehys/html5/index.html?page=1&noflash
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Kaikki edellä oleva yhdistettynä ihmislähtöiseen viitekehykseemme sai miettimään, millainen 

voisi olla ihmislähtöinen hyte-rakennekaavio. Hyte-valmistelu haastoi tammikuun 2019 

hyte-työpajassa kuntien ja kuntayhtymien hyvinvointiyhdyshenkilöitä ja Pohjois-Pohjanmaan 

järjestörakenne -hankkeen edustajia etsimään vastausta tähän kysymykseen.      

Vaikka kysymys oli haastava ja ehkä aluksi hämmentäväkin, vastaus oli toisaalta äärimmäisen 

yksinkertainen: Ihmislähtöisen hyte-yhteistyön rakenteen tulee lähteä kuntalaisista ja 

heidän osallisuudestaan hyte-työssä. POPmaakunnan hyte-valmistelussa päädyttiin siis 

samaan lopputulokseen kuin Antila ja Majoinen, jotka ovat todenneet, että hyvinvoinnin 

edistäminen lähtee osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamisesta (linkki). Hyte-

valmistelussa haluttiin, että tämä periaate tulee näkyvästi esille myös rakennekaaviossa.  

Hyte-työpajan tulosten pohjalta tehty ensimmäinen ihmislähtöinen hyte-yhteistyön 

rakenneluonnos on esitetty kuviossa 46. Rakenteessa mainittuja asioita on avattu ja 

perusteltu tarkemmin kuvioissa 47-51.  

Maakunta- ja sote-uudistuksen kaatuminen tapahtui työpajan pitämisen jälkeen, samoihin 

aikoihin kun näitä rakenneluonnoksia työstettiin. Sen ansiosta luonnokset on päivitetty saman 

tien sellaisiksi, että ne koskevat uudistuksen kaatumisen jälkeistä aikaa.   

Kuvioiden senhetkiset versiot on esitelty kuntien hyvinvointiyhdyshenkilöille ja muille 

osallistujille pe 22.3.2019 olleessa Skype-katsauksessa. Niitä on myös esitelty muutamille 

muille kohderyhmille eri tilaisuuksissa. Kuvioita ei kuitenkaan ole vielä ehditty virallisesti 

käsitellä saati hyväksyä Pohjois-Pohjanmaan yhteiseksi hyte-rakenteeksi. Tämän takia niitä on 

syytä pitää toistaiseksi keskeneräisinä, yhteiskehittämistä kaipaavina ensimmäisinä 

luonnoksina.  

 

 

Hyödyt, vahvuudet Haasteet, kehittämistarpeet 

 Kaavion ylimpinä toimijoina ovat 

kuntalaiset eli ajattelu lähtee aidosti 

ihmisistä eikä esimerkiksi kunnan tai 

maakunnan toimielimistä 

 Korostaa sekä kuntalaisten että muiden 

toimijoiden osallistumisen mahdollisuuksia 

 Edistää yhdenvertaisuutta korostamalla 

erityisesti heikommassa asemassa olevien 

ihmisten osallisuutta ja vaikuttamista hyte-

työssä 

 Kaaviossa on nimetty vain muutama 

keskeisin toimija, jotka kunnassa ja 

Pohjois-Pohjanmaalla tekevät hyte-

yhteistyön koordinointia  

 Perustuu osittain kaikille avoimiin 

verkostoihin, minkä ansiosta ei tarvitse 

nimetä yksittäisiä toimijoita eikä siten sulje 

ketään epähuomiossa pois 

 Nimeää mahdollisimman vähän toimijoita, 

minkä ansiosta päivitystarve vähenee 

 Huomioi kuntien erilaiset hyte-rakenteet 

 

 Osa voi aluksi vierastaa uudenlaista 

rakenteen kuvaamista? 

 Tämäkin malli voi tuntua ainakin alussa 

monimutkaiselta. Tämäkin vaatinee 

suullista avaamista? 

 Yhteisen käsitteistön löytäminen niin, että 

se sopii kaikille, on haasteellista. Yhden 

saamamme palautteen mukaan tämäkin 

rakenne on sote-lähtöinen, koska siinä 

puhutaan neljästä elämänvaiheesta.   

 Kaavion hyödyntäminen on niin alussa, että 

ei vielä tiedetä, 

 millaisia ongelmia rakenne tai sen 

kuvaaminen sisältää 

 miten toimijat löytävät siitä oman 

paikkansa ja roolinsa  koska ei 

nimeä ketään, kokevatko toimijat, että 

se ei kosketa heitä? 

 miten rakenne alkaa konkretisoitua 

käytännön toiminnaksi 

 sulkeeko sittenkään pois tarvetta 

tehdä myös ”perinteinen” hyte-

rakennekaavio. 

 

https://www.kuntaliitto.fi/ajankohtaista/2017/hyvinvoinnin-edistaminen-lahtee-osallisuuden-ja-yhteisollisyyden-vahvistamisesta
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KUVIO 46. Luonnos Pohjois-Pohjanmaan hyte-yhteistyön ihmislähtöisestä rakenteesta 11.4.2019. Rakenne on päivitetty POPmaakunnan osalta 

uudistuksen valmistelun jälkeiseen aikaan, jossa POPmaakunnan puolesta työtä jatkavat Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP), 

Pohjois-Pohjanmaan liitto (PPL) ja Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (PSAVI). Rakenteen yhteiskehittämistä tulee jatkaa.    
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KUVIO 47. Rakennekaavion luonnosta avaava dia, jossa kuvataan tarkemmin kuntalaisten osallisuutta ja kunnan elämänkaariverkostoja. 
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KUVIO 48. Rakennekaavion luonnosta avaava dia, jossa kuvataan tarkemmin Pohjois-Pohjanmaan hyte-teemaryhmiä ja hyte-

koordinaatioryhmää.
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KUVIO 49. Rakennekaavion luonnosta avaava dia, jossa kuvataan tarkemmin Hyvinvoinnin yhteistyöryhmän (HYR) rooli. HYR ei ole vielä 

ehtinyt käsitellä rakenneluonnosta eikä sen virallisia tehtävänkuvia ole ehditty päivittää uudistuksen kaatumisen jälkeiselle ajalle.  
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KUVIO 50. Perustelu sille, miksi joogaajakuvan kullekin laatikolle eli teemalle tarvitaan oma maakunnallinen koordinaatioryhmänsä. Kunkin 

teeman alle mahtuu runsaasti organisaatioita ja verkostoja, joiden yhteistyötä olisi tarpeen koordinoida ja edistää. Verkostoja-kohdassa 

mainituissa verkostoissa on runsaasti kuntien ja kuntayhtymien edustajia.
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KUVIO 51. Joogaajakuvan mukaisten hyte-teemaryhmien alustava suunnitelma ja kytkeytyminen muuhun maakunnalliseen hyte-rakenteeseen.  
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11. Hyte-yhteistyön tapahtumakalenterit 
 

Hyte-valmistelussa laadittiin ensimmäisen kerran syksyllä 2018 hyte-vuosikello. Vuoden 2019 

alkupuolella laadittiin toinen vuosikello, jota päivitetään matkan varrella. Sittemmin nimitys on 

muuttunut hyvinvointijohtamisen tapahtumakalenteriksi, koska sen asiat koskevat vain 

strategisen tason hyvinvointijohtamista eivätkä minkään yksittäisen hyte-teeman tapahtumia. 

Kalenterin tämänhetkinen luonnos on kuviossa 52.  

Edellisessä luvussa mainituista hyte-teemaryhmistä pisimmällä on Elintavat ja 

terveyskäyttäytyminen -laatikkoa koordinoivan MANTRA-ryhmän työskentely. Ryhmä on 

tarttunut hyte-valmistelun haasteeseen siitä, voisiko kukin hyte-teemaryhmä työstää oman 

hyte-tapahtumakalenterinsa (tyhjä pohja kuviossa 53). Kalenterin laatimista pilotoidaan 

lähiaikoina.  

 

Hyödyt, vahvuudet Haasteet, kehittämistarpeet 

 Tekee läpinäkyväksi toimijoiden 

suunnitelmia ja tapahtumia 

 Edistää toimijoiden välistä vuoropuhelua, 

yhteistä suunnittelua ja yhdessä tekemistä 

 vähentää päällekkäisyyttä ja lisää 

synergiaa 

 Jäsentää maakunnallisia tärkeitä 

tapahtumia teemakohtaisesti  

 Ei tiedossa vielä 
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KUVIO 52. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointijohtamisen tapahtumakalenteri vuodelle 2019 (versio 2.4.2019).
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KUVIO 53. Pohja hyte-teemakohtaiselle tapahtumakalenterille. Pilotoidaan Elintavat ja terveyskäyttäytyminen -teemaryhmän kanssa. 
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12. Hyvinvointijohtamisen yhteistyömalli 
 

Tammikuun 2019 hyte-työpajassa pohdittiin kuntien ja Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -

hankkeen kanssa sitä, millainen hyvinvointijohtamisen yhteistyömalli Pohjois-Pohjanmaalle 

haluttaisiin. Tässä tapauksessa hyvinvointijohtamisella viitataan esimerkiksi siihen, miten 

hyvinvointikertomukset ja -suunnitelmat ja hyvinvointitiedolla ohjaaminen yhteensovitetaan eri 

toimijoiden kesken.  

Työpajan tuotokset on esitelty kuvioissa 54-56. Yhteiskehittämistä tulee jatkaa.   

 

Hyödyt, vahvuudet Haasteet, kehittämistarpeet 

 Tekee läpinäkyväksi kunnan ja maakunnan 

hyvinvointijohtamiseen liittyvää toimintaa 

ja sen yhdyspintatoimintaa 

 Auttaa konkretisoimaan sitä, mitä missäkin 

vaiheessa pitäisi tapahtua, jotta yhteistyö 

olisi sujuvaa ja palvelisi molempia 

osapuolia 

 Auttaa esimerkiksi järjestöjä, yrityksiä ym. 

hyte-toimijoita hahmottamaan sitä, mitä 

kunnassa ja maakunnassa milloinkin 

tapahtuu ja mikä voisi olla niiden rooli  

 Ovat ensimmäisiä, yhteen työpajaan 

perustuneita luonnoksia. Vaativat 

jatkotyöstämistä ja vuoropuhelua kaikkien 

kuntien kanssa.  

 Kaikkien kuntien halukkuus sitoutua 

tämänkaltaiseen tiettyjen ydinasioiden 

yhteiseen aikataulutukseen ei ole tiedossa. 

Tällä hetkellä kuntien laajat 

hyvinvointikertomukset valmistuvat hyvin 

eriaikaisesti. Tätä selittää monikin asia, 

mutta eriaikaisuus on maakunnallisen hyte-

yhteistyön näkökulmasta ongelmallista.  

 POPmaakuntaa ei tule. Mitä maakuntaa 

koskevissa yhteistyömallin toimenpiteissä 

on sellaista, joka voidaan toteuttaa 

nykyisten toimijoiden kautta?  
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KUVIO 54. Kunnan ja POPmaakunnan hyvinvointijohtamisen ja sen aikataulujen yhteensovittamista kuntien ja Pohjois-Pohjanmaan 

järjestörakenne -hankkeen hyte-työpajassa tammikuussa 2019. Suunnitelma on ainakin osittain sovellettavissa valmistelun jälkeiseen aikaan, 

mutta se edellyttää maakunnallista hyte-yhteistyötä koordinoivien tahojen keskinäisiä neuvotteluja. 
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KUVIO 55. Tammikuun 2019 hyte-työpajaan osallistuneiden kuntien edustajien hahmotelma kuntien yhteisestä hyte-valtuustokausikellosta. 
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KUVIO 56. Tammikuussa 2019 pidettyyn hyte-työpajaan osallistuneiden kuntien toiveita ja näkemyksiä maakunnallisesta hyte-

valtuustokausikellosta, joka tukisi kuntien hyte-työtä.
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13. Hyte-valmistelun arviointi 
 

POPmaakunnan hyte-valmistelusta kerättiin maaliskuun 2019 loppupuolella palautetta noin 80 

keskeiselle hyte-kumppanille lähetetyn Webropol-kyselyn avulla. Kyselyyn vastasi 26 ihmistä, 

joista suurin osa edusti kuntia. Vastanneissa oli myös kuntayhtymien, järjestön ja muun 

toimijan edustajia. (KUVIO 57.)   

 

 

KUVIO 57. Tahot, joita palautekyselyyn vastanneet henkilöt (N=26) edustivat. 

 

Tulosten tulkinnassa on syytä muistaa valikoitumisharhan mahdollisuus: On mahdollista, 

että kyselyyn ovat vastanneet muita todennäköisemmin ne, jotka ovat olleet yhteistyöhön 

tyytyväisiä. Vastaamatta jättäneet ovat saattaneet olla muita tyytymättömämpiä. Heidän 

joukossaan voi olla myös henkilöitä, jotka eivät ole aktiivisesti osallistuneet yhteistyöhön, 

minkä takia valmistelu on jäänyt etäiseksi eikä ole konkretisoitunut heidän työssään.   

Hyte-kumppaneita pyydettiin arvioimaan hyte-valmistelun vaikutuksia Pohjois-Pohjanmaan 

hyte-yhteistyöhön vuosina 2018–2019. Näkökulmiksi valittiin tammikuun 2019 työpajassa 

kehitetyt Pohjois-Pohjanmaan hyte-yhteistyön pelisäännöt (kuvio 45). Vastaajien näkemykset 

on esitetty kuviossa 58.  

Tulosten mukaan hyte-valmistelu on vaikuttanut myönteisesti yhteistyöhön kaikista 

näkökulmista tarkasteltuna. Suurin vaikutus on ollut ihmislähtöisyyteen ja me yhdessä –

henkeen, joiden kokee kehittyneen myönteisesti lähes 90 % vastanneista. Vähintään 80 % 

vastanneista koki myönteistä vaikutusta hyte-yhteistyön avoimuuteen, luottamukseen, 

vuorovaikutteisuuteen, luovuuteen, innovatiivisuuteen, tavoitteellisuuteen ja ohjaukseen. 

Kehitys on ollut heikointa yhteisessä tahtotilassa, sitoutumisessa ja kuntien hyte-työn tuessa, 

mutta niissäkin suuri osa (60-79 % vastanneista) kokee tapahtuneen myönteistä kehitystä. 

Näiden asioiden myönteinen kehitys vaatiikin pitemmän ajan ja enemmän yhdessä tekemistä.  

    



 

80 

 

 

 

KUVIO 58. Palautekyselyyn vastanneiden (N=26) arvio POPmaakunnan hyte-valmistelun vaikutuksista maakunnalliseen hyte-

yhteistyöhön.  



 

81 

 

Kyselyssä pyydettiin sanallista palautetta siitä, mikä hyte-valmistelussa on ollut hyvää ja 

toimivaa ja mitä kannattaisi jatkaa. Tulokset on tiivistetty alla olevaan taulukkoon. 

Hyte-valmistelun hyviä asioita, joita kannattaisi jatkaa: 

Ihmislähtöisyys, 
laaja-alaisuus 

 Ihmislähtöinen hyte-työ 
 Yhteisen kokonaisvaltaisen hyvinvointikäsityksen muodostaminen 
 Laaja-alaisuus 
 Työikäisten asian esillä pitäminen  
 Kulttuurin ja taiteen kytkeminen hyte-työhön aiempaa selkeämmin, ymmärrys 

niiden hyvinvointivaikutuksista  
 Järjestöyhteistyön mukaan ottaminen 

Konkreettiset 
työvälineet 

 Hyvät työkalut (joogaajakuva, hyte-kuntakortti)  
 Tietopohja 

Koordinaatio ja 
verkostomaisuus 

 Kokoava, koordinoiva, verkostomainen toimintatapa  
 Tiivis yhteistyö ja tuki kunnille 
 Kaikkien hyte-toimijoiden kerääminen samoihin kokouksiin ja koulutuksiin  

päällekkäisyys vähenee  
 Monialainen verkosto  
 Yhteiset (hyvinvointiyhdyshenkilöiden) tapaamiset muutaman kerran vuodessa  

ajatusten vaihtuminen muiden hyte-työtä tekevien kanssa  uuden oppiminen, 

uudet näkökulmat, kehitysideat, sparraus, kuntien tilanteiden ja haasteiden 
erilaisuuden ymmärtäminen  

 Hyvien käytäntöjen ja toimintamallien jakaminen  
 Äärimmäisen tärkeää työtä, jota ei pidä lopettaa sote/ makun kaaduttua. Hyte-

työn yhteisessä kehittämisessä on tärkeää, että työtä koordinoi neutraali 
maakunnallinen toimija ja osaaja! 

 Ehdottomasti kannattaa jatkaa maakunnallista yhteistyötä. 
 Kulttuurin ja taiteen verkostoyhteistyö alueellisesti ja valtakunnallisesti on päässyt 

vauhtiin. Työtä jatkettava. 
 Varmasti yhteistyö on ollut hedelmällistä 

Skype-kokoukset 
ja hyte-työpajat 

 Skype-kokoukset / Hyte-kuukausikatsaukset  hyödyllisiä, auttavat pysymään 

ajan tasalla, työaikaa säästyy matkoissa 
 Työpajatilanteita ja kuukausikokouksia on ainakin mahdollisuuksina ollut 

ilahduttavan paljon. Peruskunnasta vaan on joskus mahdotonta irtautua. 

Kuntakierrokset  Kuntakierrokset 

Selkeys, 
ohjaavuus, 
ymmärrettävyys, 
innostavuus 

 Hyvin johdettua ja pidettyä koulutusta ja yhteistyötä kuntien välillä ja 
maakunnasta kuntiin  

 Vastuuhenkilöiden tavoitteellinen ja innostava työ 
 Selkeä ja hyvä ohjeistus  
 Asioiden avaaminen ymmärrettävään muotoon, konkretisointi 

 

Kyselyssä pyydettiin sanallista palautetta myös siitä, mitä hyte-valmistelussa olisi voinut tehdä 

toisin. Lisäksi sai antaa halutessaan vapaata palautetta. Tulokset on tiivistetty seuraavilla 

sivuilla oleviin taulukoihin.  

Yhtenä hyte-valmistelun epäonnistumisena voi pitää sitä, että alkuperäinen, hyte-

valmistelua ohjaava tiekartta toteutui vain osittain. Tähän vaikuttivat sekä uudistuksen 

valtakunnalliset tilanteet, maakunnallinen eteneminen että ennen kaikkea ihmislähtöisen hyten 

toimintaperiaatteen kehittämiseen kulunut aika, joka oli pois hyte-tiekartan toimeenpanosta. 

Ihmislähtöisen hyten takia POPmaakunta on joitakin maakuntia jäljessä esim. 

maakunnallisessa hyvinvointikertomuksessa, hyvinvointirakenteessa ja konkreettisessa hyte-

toiminnan ja -yhdyspintatoiminnan kehittämisessä. Uudistuksen kaatuessa työ jäi monelta 

osin kesken.  

Hyte-valmisteluun oli resursoitu 0,5 henkilötyövuotta, joten ajalliset resurssit eivät 

työmäärään ja kuntien tarpeisiin nähden olleet suuret. Erityisen vaikeaa oli vastata 

kuntien toiveeseen jalkautua niiden hyte-työn tueksi. Muut toimijat (esim. Maaseudun arjen 

palveluverkosto -hanke) tukivat onneksi hyte-valmistelua jalkautumalla kuntiin käytännön 

avuksi ja hyödyntämällä toiminnassaan yhteiskehitettyjä työvälineitä.   
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Mitä hyte-valmistelussa olisi voinut tehdä toisin: 

Roolien ja tehtävien 
selkiyttäminen 

 Kuntien ja maakunnan roolien selkeyttäminen  

Hyte-
yhdyspintatoiminta 

 Mikäli sote-uudistusta jollain lailla viedään eteenpäin, kuntien kytkeminen hyte-
kehittämistyöhön aiempaa paremmin eli rajapinnoissa (yhdyspinnoissa), 
avoimuutta enemmän. 

 Sote-toimijat voisi pitää tiiviimmin mukana yhteistyössä 

Enemmän yhteisiä 
tilaisuuksia 

 Yhteisiä seminaareja sekä kuntien välistä vuoropuhelua 

Konkreettisuus, 
jalkautuminen 
kuntiin 

 Ehkä piirun verran konkreettisempaan suuntaan ja jalkautuen 
 Työskentelyä kuntien rakenteisiin - aihioita kunnan peruspalvelujen työpajoihin 

tms. 

Kahden hyte-
yhdyshenkilön 

nimeäminen kunnissa 

 Kunnissa olisi voinut olla nimettynä kaksi hyte-yhdyshenkilöä. Jos tukea ei saa 
yksittäisenä hyvinvoinnin edistäjänä kuntaorganisaation sisällä, niin ehkä kahden 

henkilön sitouttaminen maakunnallisen verkoston kautta olisi kunnassa ollut 
tuloksellisempaa.  

Työikäisten 
huomiointi 

 Työikäisten hyten huomioon ottaminen entistä paremmin 

Yksinkertaisuus  Yksinkertaistaminen kuntakorttimaiseen suuntaan 

Sopimuspohjaisuus  Lisää sopimuspohjaisuutta  elinvoimasopimus 

Vaikuttaminen 
sähköiseen 
hyvinvointi-
kertomukseen 

 Sähköinen hyvinvointikertomus on monella lailla ongelmallinen. Sen kehittäminen 
tai vaikuttaminen siihen olisi saanut olla enemmän esillä. Kuntien näkökulmasta 
varsinkin se olisi ollut tärkeää. 

Riittävä resursointi  Mikäli maakunnallista tai alueellista hyte-valmistelua seuraavassa vaiheessa tulee, 
siihen olisi hyvä resursoida riittävästi, jotta valmistelijat saisivat keskittyä vain 
tähän laajaan, monimuotoisia verkostoja vaativaan tehtävään. 

Ei muutostoiveita  Jatkakaa samaan malliin! 
 Nykyinen tapa toimia on hyvä. Tapaamisia on sopivasti ja kuukausikatsaukset on 

hyviä! 

 

 

Tiivistelmä vapaasta palautteesta: 

Huoli kuntien 
sitoutumisesta hyte-
työhön 

 Tärkeätä on saada kuntien ylin johto sidottua / innostettua mukaan 
hyvinvointityöhön. 

 On vielä kuntia, joiden hyte-työ tarvitsee tukea ja paljon työtä. Nyt tehty 
maakunnallinen työ on käsittääkseni auttanut heitä alkuun, mutta nämä kunnat 
tarvitsevat vielä maakunnallistakin ohjausta. Toivottavasti laajempi 
alueellinen/maakunnallinen työ jatkuu jossain muodossa. 

 Kunnassamme tätä asiaa ei ole vastuutettu ja harmillista, että tämä ei ole ollut 
meillä työn alla. Minusta tätä työtä olisi hyvä jatkaa jollakin tavalla ja ehkä 
meiltäkin tähän joku vastuullinen nimettäisiin. 

Halu tai toive jatkaa 
yhteistyötä 

 Olen ehtinyt olla vain tosi lyhyen aikaa mukana, mutta mieluusti jatkaisin 
yhteistyötä tavalla tai toisella! 

 Erinomaista työtä ja uudistamista on tehty, joka jatkukoon! 

Monitoimijaisuuden 
tärkeys 

 Mielestäni hyte-valmistelun aikana korostui poikkihallinnollisen yhteistyön tärkeys 
sekä muiden toimijoiden mukaan ottaminen (esim. seurakunta, poliisi, järjestöt...) 
ja se tuotiin hyvin esille. Hyvinvointi on monitahoinen asia ja kukin ihminen 
määrittelee ja kokee sen eri tavoin.  

Hyte-asiantuntijalle 
kohdistettuja 
palautteita 

 Viisi kiitosta 
 Kolme vetoomusta työn jatkumiselle. Yhdessä perusteluna mainittu, että hyte 

tulee nähdä osana hoitoketjujen kehittämistä (hyte – kunnat – hoitoketjut). 
Kyseessä samat pohjoispohjalaiset ihmiset. 

 Myönteistä palautetta osaamisesta, innovatiivisuudesta ja ihmisläheisyydestä  

”moottori Pohjois-Pohjanmaan hyte-työssä”  
 
Sanna kiittää mieltä lämmittäneestä palautteesta!   
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14. Pohdinta ja johtopäätökset  
 

POPmaakunnan hyte-valmistelua voi palautekyselyn tulosten, matkan varrella saadun 

palautteen ja oman kokemuksen perusteella pitää tuloksellisena ja tulevaisuuteen ovia 

avaavana. Erityispiirteenämme ollut ihmislähtöisen hyten toimintaperiaatteen 

yhteiskehittäminen ja periaatteen soveltaminen käytäntöön ovat herättäneet kiinnostusta 

myös maakunnan ulkopuolella. Laajan kokonaisuuden avaaminen lyhyissä esityksissä on 

vaikeaa, minkä takia syntyi ajatus julkisen ja käytännönläheisen loppuraportin kirjoittamisesta. 

Jokainen voi poimia raportista itseään kiinnostavat asiat.   

Kaduttaako tekemämme valinta ihmislähtöisyydestä? Ei, sillä meillä on vahva tunne siitä, että 

vaikka matka on edelleen kesken, olemme oikealla tiellä. Tuotoksemme edistävät 

valtakunnassa muutoinkin käynnissä olevaa kehitystä kohti ihmislähtöisiä palveluja. 

Ihmislähtöisen reitin etsiminen ja tien raivaaminen on ollut silti hetkittäin hidasta ja 

työlästäkin. Reitillä pysyminen on vaatinut sinnikkyyttä ja uskoa siihen, että päämäärä on 

oikea ja kannattava.  

Valitsemallamme tiellä on oltava myös tarkkaavainen, koska on helppoa lipsahtaa 

huomaamattaan takaisin organisaatio- ja palvelulähtöiseen ajatteluun. Organisaatioiden ja 

palveluiden tarkastelussa ei sinänsä ole mitään väärää tai tarpeetonta – ne pitää vain valjastaa 

ihmislähtöisyyden rengeiksi. Isäntinä eli hyten lähtökohtina ne eivät saa olla.     

Pieninä hetkinä olkapäällä istuu epävarmuus sanomassa, että ihmislähtöisyys on huuhaata 

eikä tässä ole mitään uutta – kaikkihan me jo työskentelemme ihmislähtöisesti. Uskallan silti 

väittää, että usein emme työskentele. Signaaleja palvelu- ja organisaatiolähtöisestä hyte-

ajattelusta on olemassa. Esimerkiksi syksyllä 2018 olleesta hyte-valmistelijoiden 

valtakunnallisesta vertaisfoorumista jäi mieleeni virke, jonka sanoi kuulijana ollut henkilö hyte-

valmistelua koskeneiden esitysten jälkeen: ”Muistetaan kuitenkin, että kaiken tämän keskiössä 

on ihminen”.  

Olen tehnyt hyteen liittyviä töitä noin 15 vuoden ajan, ja koko sen ajan on puhuttu 

organisaatio- ja sektorirajat ylittävästä moniammatillisesta yhteistyöstä. Käsitteet ja termit 

toki vaihtelevat. Tällä hetkellä puhutaan palveluintegraatiosta. Jos olisimme jo pitkään 

toimineet ihmislähtöisesti, näistä asioista ei enää tarvitsisi puhua eikä niitä tarvitsisi kirjata 

tavoitteeksi – ne olisivat itsestäänselvyyksiä.      

Valmisteluajan kokemusten perusteella joogaajakuvassa sovelluksineen (ja puutteineenkin) on 

potentiaalia. Joogaajakuvien merkitys ei olekaan uusien ja ihmeellisten sisältöjen 

tuottamisessa, vaan ennemminkin hyten palauttamisessa perusasioihin. Olen kuullut 

palautetta siitä, että nyt hyte on sellaista kuin sen kuuluukin olla: ihmisen näköistä, 

ihmisen tasolla. Moni on sanonut saaneensa hyte-työhönsä uutta innostusta. Lisäksi 

muutamat yhteistyökumppanit ovat sanoneet matkan varrella, että ”no nyt minä ymmärrän, 

mistä hytessä on kyse”. Hyten abstraktisuus ja epämääräisyys syövätkin helposti sen 

uskottavuutta: Miten voimme aidosti tehdä hyte-yhteistyötä, jos meidän on vaikea kuvata 

edes sitä, mitä hyte tarkoittaa? Joogaajakuvan avulla on ollut helppoa sanoa, että hyte on 

näihin asioihin vaikuttamista.  

Ihmislähtöisen hyten toimintaperiaate ei toki takaa ihmislähtöistä hyteä. Täydellisestikään 

täytetyt tai käytetyt joogaajakuvasovellukset eivät riitä, jos ihmisten ja toimijoiden asenteet ja 

ajatus- ja toimintamallit eivät käytännössä muutu. Kaikki joogaajakuvan kaltaiset työvälineet 

ovat lopulta vain ajattelun ja kehittämisen apuvälineitä, joiden tarkoitus on helpottaa sitä 

tärkeintä eli ihmisten ja toimijoiden välistä vuoropuhelua, yhteistyötä ja yhdessä tekemistä. 

Vasta sen kautta voidaan aidosti saavuttaa ihmislähtöinen hyte.    
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Lähestyipä hyteä sitten ihmisen, palvelujen tai organisaatioiden näkökulmasta, monessa 

asiassa törmätään lopulta samoihin haasteisiin (esim. mitkä indikaattorit kuvaavat parhaiten 

hyvinvointia, mitkä indikaattorit valitaan, miten isoa kokonaisuutta koordinoidaan, miten siitä 

viestitään). Tässä loppuraportissa kuvatut tuotokset tarjoavat haasteiden selättämiseen 

uudenlaisia apuvälineitä ja näkökulmaa. Niihin on myös helppo sisällyttää ja kytkeä muissa 

maakunnissa kehitettyjä toimivia hyte-käytäntöjä ja -toimintamalleja.  

Hyte-valmistelun suurin anti oli lopulta ehkä se, että se lisäsi ja tiivisti toimijoiden – jo 

ennestään tuttujenkin – välistä vuoropuhelua, yhdessä tekemistä ja kumppanuuden tunnetta. 

Valmistelu antoi selkeän mandaatin ja työaikaa yhteisen hyte-asian edistämiselle. 

Valmistelussa kehitettyjä toimivia tai potentiaalisia käytäntöjä halutaan ja aiotaan jatkaa, 

kokeilla ja kehittää.    

Hyte-valmistelu ja ihmislähtöisen toimintaperiaatteen kehittäminen jäivät uudistuksen 

kaatuessa kesken. Käytimme paljon aikaa niin sanotun hyte-perustan luomiseen. Valmistelu 

loppui juuri siinä vaiheessa, kun aika alkoi olla kypsä askeleelle kohti konkreettisempaa hyte-

työtä.  

Jotta tämä tärkeä askel kohti konkretiaa voidaan ottaa, on sovittu, että Pohjois-Pohjanmaan 

liitto, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikkö ja 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto jatkavat kumppanuusmallilla Pohjois-

Pohjanmaan hyte-yhteistyön koordinointia varmistaen sen toimintaedellytykset ja 

jatkuvuuden. Tämä toteutetaan niin, että hyte-yhteistyö on mahdollisimman riippumatonta 

ympäröivistä rakennemyllerryksistä. Hyten tarkastelu ja kehittäminen ihmislähtöisesti 

vähentää rakennemuutosten aiheuttamaa epävarmuutta.  

 

Oulussa 24.4.2019  

Sanna Salmela, asiantuntija, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, POPmaakunta (ajalla 

1.4.2018–31.3.2019) 
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15. Toimenpidesuositukset 
 

Yleiset: 

1) Tarkastelkaa, kuvatkaa ja kehittäkää hyteä ja hyte-yhteistyötä ihmisen koetun 

hyvinvoinnin kautta.  

2) Tehkää hyte-työnne ihmislähtöiseksi ja ihmislähtöinen hyte-työnne näkyväksi. 

3) Kuvatkaa ihminen ja hänen hyvinvointiinsa vaikuttavat perustekijät visuaalisesti ja 

yksinkertaisesti.  

4) Hyödyntäkää kuvaa järjestelmällisesti ja näkyvästi ajattelun, kehittämisen, 

vuoropuhelun ja viestinnän apuvälineenä. 

5) Kehittäkää erityisesti kuntalaisten, yhteisöjen ja toimijoiden osallisuutta hyte-työssä.  

6) Hyödyntäkää, soveltakaa ja jatkokehittäkää vapaasti tämän raportin työvälineitä ja 

ideoita omassa toimintaympäristössänne. 

 

Erityisesti Pohjois-Pohjanmaata koskevat:  

1) Nostakaa esille kuntalaisten ja yhteisöjen omaa roolia ja vastuuta hytessä. Tuokaa ne 

organisaatioiden ja muiden toimijoiden hyte-roolien rinnalle (esim. kuviot 9, 21). 

2) Ideoikaa ja kokeilkaa keinoja, joilla kuntalaiset ja yhteisöt voivat omissa 

arkiympäristöissään tuottaa kokemustietoa omasta hyvinvoinnistaan kunnan hyte-työn 

tueksi (esim. hyte-yhteisökortti, kuviot 38-40).  

3) Hyödyntäkää keräämäänne kokemustietoa hyvinvointikertomuksissa. Tällainen tieto tuo 

kertomusta lähemmäs kuntalaisia ja heidän arkeaan. Tähdätkää siihen, että ainakin osa 

hyvinvointikertomuksesta olisi ”kuntalaisten kirjoittama” (sivu 54).    

4) Jatkakaa Pohjois-Pohjanmaan hyte-yhteistyön yhteiskehittämistä tässä raportissa 

luonnosteltujen päämäärien, pelisääntöjen ja yhteistyön toimintamallien pohjalta 

(kuviot 43-51). Seuraavat kehittämisaskeleet ovat jo paljon kaivattua hyte-

yhdyspintatoiminnan konkreettista kehittämistä.  

5) Kartoittakaa jokaisen kunnan hyvinvointijohtamisen ja -rakenteiden nykytilanne ja 

keskustelkaa sen toimivuudesta maakunnallisen hyte-yhteistyön näkökulmasta. Osa 

kunnista on ollut hyte-yhteistyössä aktiivisesti mukana, osa ei niinkään. Tämä ei 

tarkoita sitä, etteikö hyte kunnan sisällä voisi olla toimivaa ja onnistunutta.  

6) Selvittäkää kuntien halukkuus ja valmius tiettyjen hyvinvointijohtamisen toimenpiteiden 

yhteensovittamiseen (kuvio 54). Kehittäkää valtuustokausi- ja vuosikello, johon kaikki 

kunnat voivat sitoutua. Tämä helpottaisi maakunnallisen hyte-yhteistyön tekemistä.  

7) Yhteiskehittäkää selkeä ja konkreettinen Pohjois-Pohjanmaan toimintamalli 

hyvinvointitiedolla ohjaamiseen, kuntien hyvinvointikertomusten analysointiin ja 

tulkintaan sekä hyvinvointia koskevien nostojen tekemiseen. 

8) Jatkakaa keskustelua hyte-kuntakortista kuntien antaman palautteen pohjalta.      
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POPmaakunnan hyte-valmistelu ja  

Pohjois-Pohjanmaan hyte-ekosysteemi  

haastavat kaikki toimijat sekä  

Pohjois-Pohjanmaalla  

että koko Suomessa  

ihmislähtöisen hyten  

yhteiskehittämiseen! 
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16. Kiitokset 
 

Vaikka POPmaakunnan hyte-valmistelua on virallisesti tehnyt yksi tehtävään nimetty 

asiantuntija, työtä ei suinkaan ole tehty yksin. Kiitos kaikille yhteistyötä tavalla tai 

toisella tehneille!  

Erityiskiitokset seuraaville tahoille, joiden kanssa on tehty ajallisesti ja sisällöllisesti eniten 

yhteistyötä: 

 Kuntien ja kuntayhtymien hyvinvointiyhdyshenkilöt + järjestö- ja 

osallisuusyhdyshenkilöt   

 Hyvinvoinnin yhteistyöryhmä HYR 

 Hyte-työrukkanen:  

o Hannu Kallunki, HYRin pj., Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän johtaja  

o Ilpo Tapaninen, HYRin sihteeri, Pohjois-Pohjanmaan liiton suunnittelupäällikkö  

o Leena Pimperi-Koivisto, sote-projektipäällikkö, POPmaakunta 

o Raija Fors, ylitarkastaja, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 

o Helena Liimatainen, projektipäällikkö, Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –

hanke 

o Terttu Piippo, verkostokoordinaattori, Maaseudun arjen palveluverkosto -hanke  

o Anu Vuorinen, sote-projektipäällikkö, POPmaakunta  

o Sirkka-Liisa Olli, sote-projektipäällikkö, POPmaakunta 

 Pohjois-Pohjanmaan liitto 

 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 

 Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke ja Järjestöneuvottelukunta 

 Maaseudun arjen palveluverkosto -hanke ja kuntien Arjen turvaa -koordinaattorit 

 POPmaakunnan valmisteluväki kantaorganisaatioineen 

 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja perusterveydenhuollon yksikkö 

 Kärkihankkeet: LAPE, I&O, VESOTE 

 SOKRA-hanke 

 Työterveyslaitos, Oulun aluetoimipiste 
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17. Kooste hyte-valmistelun muista toimenpiteistä  
 

Hyte-valmistelulla oli kytköksiä myös muuhun POPmaakunnan valmistelutyöhön, mutta 

merkittävää raportoitavaa ei ehtinyt syntyä:  

 Hankinnat 

 Sopimukset 

 Osallisuus ja vaikuttaminen (sisältyy joogaajakuvan kokonaisuuden kehittämiseen) 

 Tietojohtaminen 

 POPmaakunnan organisaatiorakenne 

 Palvelulupaus ja järjestämisohjelma 

 Pohjois-Suomen maakuntien hyte-valmistelijoiden yhteistyö 

Hyte-valmisteluun liittynyttä viestintää ja vuoropuhelua:  

 Hyte-kuntakierros 

 Yksittäisiä, pyynnöstä toteutettuja keskusteluja joidenkin kuntien hyvinvointiryhmän 

kanssa 

 Hyte-kuukausikatsaus Skypen kautta neljä kertaa ajalla 4.9.2018–22.3.2019 

 Hyte-työpajoja kolme kertaa (joista yksi osalle avoin vain Skypen kautta) 

 Aktiivista sähköpostiviestintää kuntien hyvinvointi- ja järjestöyhdyshenkilöille ja Arjen 

turvaa -koordinaattoreille (noin 30 viestiä) 

 Lukuisia kokouksia ja palavereja  

 Esityksiä ensisijaisesti Pohjois-Pohjanmaan tilaisuuksissa, loppuvuonna 2018 myös 

kansallisissa tilaisuuksissa  

 Some-viestintää 

o POPmaakunnan hyte-sivusto:  

https://www.popmaakunta.fi/mista_on_kysymys/hyvinvoinnin_ja_terveyden_edi

staminen 

o Twitter: @SSalmelaPOP 

o Facebook (POPmaakunnan sivulla) 

 Julkaisuja:  

o Näkökulmia ja puheenvuoroja hytestä -artikkelikokoelma, jossa 52 

pohjoispohjalaista kirjoittajaa (linkki)  

o STM:n uutiset: 

 Pohjois-Pohjanmaan asukkaat pääsevät vaikuttamaan hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämistyöhön omissa kunnissaan (linkki) 

 Palkittu Arjen turvaa kunnissa -malli jalkautuu Pohjois-Pohjanmaalle 

(linkki) 

o Blogitekstit:  

 POPmaakunta: Organisaatioista ja pahoinvointimittareista ihmisen arkeen 

(linkki) 

 Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hankkeen blogi:  

 Hyvinvoinnin edistäminen kuuluu kaikille – järjestö, tee toimintasi 

näkyväksi! (linkki) 

 Uudistus kaatui – miten käy hyte-yhteistyölle järjestöjen kanssa? 

(linkki)  

 POPmaakunta ja Lapin liitto: Ihmislähtöistä, laajaan kumppanuuteen 

perustuvaa hyvinvoinnin edistämistä Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla 

(linkki) 

o 3-sivuinen artikkeli OAMKin ePooki-kokoelmaan: Ihmislähtöisyys, hyvä arki ja 

hyvä elämä ovat pohjoispohjalaisten hyvinvoinnin edistämisen keskiössä (linkki)  

 

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/kohti_maakuntaa/hyvinvoinnin_ja_terveyden_edistaminen
https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/pohjois-pohjanmaan-asukkaat-paasevat-vaikuttamaan-hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamistyohon-omissa-kunnissaan
https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/palkittu-arjen-turvaa-kunnissa-malli-jalkautuu-pohjois-pohjanmaalle
https://www.popmaakunta.fi/blog-2308-130-organisaatioista_ja_pahoinvointimittareista_ihmisen_arkeen
https://www.ihimiset.fi/2018/08/13/hyvinvoinnin-edistaminen-kuuluu-kaikille-jarjesto-tee-toimintasi-nakyvaksi/
https://www.ihimiset.fi/2019/04/03/uudistus-kaatui-miten-kay-hyte-yhteistyolle-jarjestojen-kanssa/
https://www.popmaakunta.fi/blog-2308-139-ihmislahtoista_laajaan_kumppanuuteen_perustuvaa_hyvinvoinnin_edistamista_lapissa_ja_pohjois-pohjanmaalla
http://www.oamk.fi/epooki/index.php?cID=1375

