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HYTE-TYÖ EDELLYTTÄÄ UUDENLAISTA
KUNTIEN, SOTEN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖTÄ
Valmisteilla oleva maakunta- ja sote-uudistus siirtää sosiaali- ja terveyspalvelujen
järjestämisvastuun kunnista maakuntiin. Tämä merkitsee muutosta kuntien rooliin ja
hyvinvoinnin ja terveyden edistämistehtävään eli niin sanottuun hyte-työhön.
Uudistuksen myötä hyte-työ määrittyy kunnissa uudella tavalla ja edellyttää
uudenlaista eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja niitä tukevia rakenteita.

Tulevaisuuden
kuntien
keskeisinä
tehtävinä
korostuvat demokratian ja elinvoiman sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, niin sanottu hyte-työ. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä on
kyse toimista, joilla lisätään väestön hyvinvointia ja
sosiaalista osallisuutta sekä terveyttä ja toimintakykyä. Työ ei ole sinänsä uutta, mutta maakunta- ja
sote-uudistuksen myötä tehtävä määrittyy kunnissa
uudella tavalla ja edellyttää uudenlaisia yhteistyörakenteita kuntien, maakunnallisen soten ja järjestöjen kesken.

Hyte-työ kytkeytyy julkisten palvelujen uudistamiseen ja pyrkimyksiin siirtää painopistettä ennaltaehkäisevään työhön ja varhaiseen tukeen. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on linjattu maakunta- ja sote-uudistuksessa kuntien ja maakuntien
yhteiseksi tehtäväksi. Vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä säilyy kunnilla, mutta maakunnat
osallistuvat työhön vastaten ehkäisevien sosiaali- ja
terveyspalvelujen järjestämisestä ja hyte-työn strategisesta johtamisesta maakuntatasolla. Lisäksi maakunnat tarjoavat kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon osaamista ja tietopohjaa hyte-työn tueksi.
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Kuntien hyte-työtä ohjaava terveydenhuoltolaki (1326/2010) velvoittaa kuntia tekemään yhteistyötä myös kunnassa toimivien eri tahojen
kuten yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. Näin
hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen muodostuu paitsi kunnan kaikki toimialat läpäisevästä
työstä myös kuntien ja maakunnallisen soten yhdyspintatyöstä että järjestöjen kanssa tehtävästä yhteistyöstä.

muodostaman vuoropuhelun kautta. Tämän myötä
se mitä hyvinvointi tarkoittaa ja kuinka sitä tulisi
edistää määritetään nyt uudelleen.

Tarkastelussa yhdyspinta- ja yhteistyö

Painopistettä halutaan siirtää sote- ja sairauskeskeisyydestä laajempaan hyvinvoinnin näkökulmaan. Erityisesti panostukset varhaiskasvatukseen
ja perusopetukseen sekä perheiden tukemiseen
nähdään tärkeinä, kuin myös työllisyyden hoito ja kuntalaisten terveellisten elintapojen edistäminen.

”Ennaltaehkäisevä toiminta ja kumppanuus harvaan
asutulla maaseudulla” (MaaseutuHyte) -tutkimushankkeessa (päättynyt 1/2018) tarkasteltiin kuntien
hyte-työtä, kuntien ja maakunnallisen soten yhdyspintatyötä sekä järjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä erityisesti harvaan asutun maaseudun näkökulmasta.

Pisimmälle edenneissä kunnissa tavoitteena on
kytkeä asukkaiden osallisuus kattavasti hyvinvoinnin edistämiseen. Maaseudun asukkaiden näkökulmasta osallisuus tarkoittaa niin palvelujen ja
-toimintojen hyvää saavutettavuutta kuin myös
yhtäläisiä mahdollisuuksia osallistua asukaslähtöiseen kehittämiseen.

Tutkimuksessa selvitettiin millaiseksi kokonaisuudeksi hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kunnissa mielletään, kuinka haja-asutusalueet tulevat
huomioiduiksi hyvinvoinnin edistämistyössä, ja
kuinka kuntien ja maakunnallisen soten yhdyspintatyö sekä kunta- ja maakuntatason järjestöyhteistyö
tukevat työtä.

Hyvinvoinnin edistämistyö rakentuu eri tavoin

Tutkimus toteutettiin valtakunnallisena kyselynä
harvaan asuttua maaseutua sisältäville kunnille
(n=158) sekä Pohjois-Karjalaan kiinnittyvänä laadullisena tapaustutkimuksena. Pohjois-Karjala on aluetyypiltään laajalti harvaan asuttua maaseutua, mikä
raamittaa kuntien ja koko maakunnan toimintaympäristöä.
Pohjois-Karjalassa sosiaali- ja terveyspalvelujen
järjestämisvastuu on siirtynyt kunnilta maakunnalliselle Siun sote -kuntayhtymälle vuoden 2017
alusta. Tämän johdosta tapaustutkimus tarjosi
mahdollisuuden tarkastella hyte-työn uudelleen
määrittymistä ja toisaalta hyte-kumppanuuden
muotoutumista maakunnallisen soten ja järjestötoimijoiden kanssa. Laadullinen aineisto muodostuu
kunta- (n=12), sote- (n=6) ja järjestötoimijoiden (n=5)
haastatteluista.
Hyvinvointi ja hyte-työ määrittyy uudelleen
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on hahmottumassa Pohjois-Karjalan kunnissa uudella tavalla
sote-sektorin irtauduttua kunnista. Uusissa rakenteissa hyvinvointi ja hyte-työ eivät määrity enää
sote-sektorista käsin vaan laajemman toimijakentän
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Kunnat hahmottavat ja lähestyvät hyvinvoinnin
edistämistyötä eri tavoin. Tutkimuksessa tunnistettiin kolme erilaista lähestymistapaa - hallintolähtöinen, toimintalähtöinen ja yhteisölähtöinen.
Hallintolähtöisissä kunnissa hyte-työ ohjautuu
vahvasti lainsäädännöstä ja valtakunnallisesti määritellyistä indikaattoreista käsin. Hyte-työ mielletään
keskeisesti maakunnallisen soten kanssa tehtäväksi viranomaistyöksi. Kansalaisyhteiskunta nähdään
tärkeänä julkisen sektorin toimintaa täydentävänä
tahona, mutta varsinaisen yhteistoiminnan sijaan
kunta-järjestö yhteistyötä kuvastaa lähinnä kuntien
järjestöille maksamat avustukset.
Toimintalähtöisissä kunnissa korostuu konkreettinen tekeminen – kuten koulun ja terveyskeskuksen
ruokalistan läpisyöminen. Indeksoitujen mittareiden
sijaan toimintalähtöiset kunnat kaipaavat hyvinvointityöhön koulutusta ja tukea. Hyte-työtä ohjaa
toimintaperustainen hyvinvointiajattelu ja mikä tahansa yhteistoiminta, joka tukee hyvinvoitia, koetaan tärkeäksi.
Yhteisölähtöisissä kunnissa hyvinvointia määritellään ja pyritään edistämään yhdessä asukkaiden
ja eri toimijoiden kanssa. Tämä haastaa kuntia uudenlaiseen ajatteluun, yhteisölähtöiseen tekemiseen
ja entistä avoimempiin toimintatapoihin. Asukkaita
ja eri toimijoita osallistavien prosessien kautta etsitään yhteisiä tavoitteita ja luodaan ”yhteistä
puhetta”. Osallisuuden katsotaan jo itsessään luovan
hyvinvointia ja tuovan vaikuttavuutta.
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Kunta - maakunta yhdyspintatyö
Uudelleen rakentuva laaja-alainen hyte-työ haastaa
kuntia ja maakunnallista sotea uudenlaisen toimintakulttuurin ja työnjaon omaksumiseen. Erityisesti varhainen tuki varhaiskasvatuksessa ja kouluissa nähdään yhdyspintatyön ja hyte-kumppanuuden
keskeiseksi kehittämiskohteeksi, kuin myös erityisryhmien liikunta, kuljetuspalvelut sekä asumisen ja
hoivan yhteen sovittaminen. Laajat harvaan asutut
alueet edellyttävät sekä kuntien että maakunnan
taholta erityistä maaseutunäkökulmaa palvelujen
kehittämistyöhön.
Keskeisenä yhdyspintatyötä tukevana foorumina
toimii kuhunkin kuntaan perustettu paikallinen
neuvottelukunta. Neuvottelukuntien myötä on syntynyt soten ja kuntien välistä vuoropuhelua tukeva
rakenne ja menettelytapa, joka tukee kumppanuuden
rakentumista.
Järjestöyhteistyö

Erityisesti toiminta- ja yhteisölähtöisissä kunnissa
”hyte-kumppanuutta” kehitetään uudistamalla hallintomalleja ja perustamalla yhteistyöfoorumeita.
Yhteistyötä on pyritty tiivistämään myös järjestökentän toimesta muun muassa maakunnallisen järjestöasiain neuvottelukunnan kautta. Osaan kuntia
on perustettu myös paikallisia neuvottelukuntia.
Uudistuksen myötä maakunnallinen-sote on tullut
uutena toimijana hyte-työn paikallisiin ja alueellisiin verkostoihin. Hyvinvoinnin edistämistyö edellyttää myös uudenlaista maakunta- ja paikallistason
sote-järjestö yhteistyötä.
Maakunnallisen sote-organisaation ja järjestöjen
yhteistyö on lähtenyt muotoutumaan erityisesti jo
aiemmin sote-sektorin kanssa yhteistyötä tehneiden
järjestöjen kanssa. Kuntien ja järjestöjen välisiä yhteistyösopimuksia on siirretty maakunnallisen soten
ja järjestöjen välisiksi. Näin itse toiminta ja sote-järjestö yhteistyö ei ole muuttunut, vaan järjestöjen näkökulmasta ainoastaan sopimusosapuoli.

Järjestö- ja kansalaistoiminta on ennaltaehkäisevää
toimintaa, joka edistää laajasti kansalaisten hyvinvointia ja terveyttä. Kunnissa järjestöt nähdään keskeisinä ennaltaehkäisevien ja täydentävien palvelujen tuottajina. Järjestöresurssit vaihtelevat kuitenkin
suuresti kunnittain, mikä edellyttää järjestötoiminnaltaan ohuilla tai haavoittuvilla alueilla aktiivisia
toimia niin kunnilta kuin maakunnalta järjestötoiminnan vahvistamiseksi.

Paikalliset neuvottelukunnat edistävät osaltaan
sote-järjestö -yhteistyötä erityisesti toiminta- ja
yhteisölähtöisissä kunnissa, joissa järjestöt ovat
mukana paikallisissa neuvottelukunnissa. Maakunnallinen sote on pyrkinyt myös itse kehittämään
järjestöyhteistyötä nimeämällä kuhunkin kuntaan
ja keskuskaupungin entiskuntiin työntekijöitä soten
paikallisiksi järjestöyhteyshenkilöiksi.

Maaseutupolitiikka.fi 2018. Sivun kuva:@maaseutuverkosto, Heli Sorjonen.
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1. Niin kuntien, maakunnallisen soten kuin
järjestöjenkin hyvinvointia ja terveyttä edistävien toimintojen ja palvelujen suunnittelussa
tulisi toteuttaa maaseutuvaikutusten arviointia (MVA), miettimällä erityisesti sitä, kuinka
toiminnot ulottuvat tai ovat saavutettavissa
myös harvaan asutuilla alueilla.
2. Hyte- yhteistyön edistämiseksi tarvitaan sekä
maakunnallisia että paikallisia yhteistoimintaa tukevia rakenteita, kuten:
— paikalliset neuvottelukunnat kunta- sote
yhdyspintatyön kehittämiseksi
— järjestöasiain neuvottelukunnat järjestöjen
välisen ja kunta-järjestö yhteistyön kehittämiseksi
— paikalliset järjestöyhteyshenkilöt maakunnalliseen sote-organisaatioon sote-järjestö
yhteistyön kehittämiseksi

3. Osallisuus on keskeinen osa hyvinvointia.
Kehitettäessä asukkaiden ja palvelunkäyttäjien osallisuutta tulee osallisuuden tukemisessa huomioida myös alueellisuus.
4. Osallisuus digitalisoituvaan yhteiskuntaan
on hyvinvoinnin edellytys. Tällä hetkellä tietoliikenneverkkojen kattavuudessa ja yhteysnopeuksissa on suuria kunta- ja aluekohtaisia
eroja. Sekä kuntien että valtion tulee tukea ja
varmistaa digitaalisen infrastruktuurin rakentuminen myös harvaan asutuille alueille.
5. Haja-asutusalueilla korostuu hyvinvoinnin
omaehtoinen tukeminen, jota kunnat pyrkivät edistämään tukemalla kylä- ja järjestötoimintaa. Kylät ovat kuitenkin hyvin heterogeenisiä yhteisöllisiltä resursseiltaan ja tämä
tulee huomioida sekä kuntien hyte-työssä
että järjestötoiminnan kehittämisessä.
6. Sote-kylä tason yhteistyö on jäämässä varjoon uusissa hallintorakenteissa. Ennaltaehkäisevissä sosiaali- ja terveyspalveluissa on
tarpeen huomioida myös kylien /kyläyhdistysten rooli hyte- ja sote-palvelujen tuottajina.
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