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Alueellinen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen verkosto  
Kainuun sote ja kunnat  
Muistio 
Aika: pe 23.10.2020 klo 9-11  
Paikka: Skype-kokous 

 

kunta Edustajat kunnista, Hytetu-työ  
 

Paikalla Poissa 

Hyrynsalmi Mikko Holappa   x 

 Veli-Pekka Mäkeläinen    x 

Kajaani Arja Oikarinen x  

 Jarmo Kinnunen x  

Kuhmo Riikka Kähkönen x   

    

Paltamo Helena Hynynen x   

 Anu Leinonen  x 

Puolanka Anna-Kaarina Uusitalo x   

    

Ristijärvi Tiinaliisa Portano x  

 Elisa Pääkkönen x  

Sotkamo Heidi Hanhela x  

    

Suomussalmi Jessica Niemelä x  

Kainuun liitto Paula Karppinen x  

Savonia-amk, Hyte-koordinaattori 
opiskelija 

Jenna Härkänen x  

Kainuun sote, puh.joht/sih. Saara Pikkarainen x  

Kansanterveyttä metsästä – hanke 
projektipäällikkö, asiantuntija, asia 6 

Airi Matila x  

Kainuun soten, kuntoutuspalvelut, 
ravitsemusterapia, asia 3.   

Johanna Hiltunen x  
 
 

 
Asiat 
 
1. Kokouksen avaus, todetaan läsnäolijat 
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja läsnäolijat todettiin.   
 
2. Edellisen kokouksen muistio 
Hyväksyttiin. 
 
3. Ravitsemusterveyden ajankohtaiset asiat, ravitsemusterapeutti Johanna Hiltunen 
Ravitsemusterapeutti Johanna Hiltunen kertoi ajankohtaisista ravitsemusterveyden edistämisen asioista. 
Sovittiin, että Kainuun sote kehittää erilaisia ravitsemusviestinnän kanavia (netti/sosiaalinen viestintä) 
kuntien hyödynnettäväksi. Ravitsemusasiantuntijat tuottavat myös tietoiskuja/ajankohtaisia teemoja eri-
ikäisten kuntalaisten ravitsemukseen liittyen. Mikäli kunnissa tarvitaan ravitsemusasiantuntijaa esim. 
kouluilla, yhteydenotot sähköpostilla johanna.hiltunen@kainuu.fi     
Kehittämisehdotuksina nostettiin esille: Hyte-ryhmän perustaminen Teams’iin, raskauden ajan lihavuu-
den huomioimista viestinnässä ja hyte- tavoitteissa ja toimenpiteissä kunnissa ja alueella.    
Johannan esitykset ovat liitteenä. 
 
4. Kainuun Alueellinen hyte-kertomus 2020 ja hyte-suunnitelman strategiset linjaukset vuosille 

2021–2024,  

mailto:johanna.hiltunen@kainuu.fi
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Työstämme vielä hyte-työn strategisia linjauksia yhdessä Kainuun soten johdon ja tulosalueiden joh-
tajien kanssa. Lähetän valmistellun Hyte-materiaalin teille ennen kokousta. Käydään läpi hyte-kerto-
muksen sisältämät kokomaisuudet. 

Sisällys 

 
1 Kainuun väestö ..............................................................................................................................  

2 Lapset ja lapsiperheet ...................................................................................................................  

Yhteenveto, lasten ja lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys .................................................  

3 Nuoret ..............................................................................................................................................  

Yhteenveto, nuorten hyvinvointi ja terveys ......................................................................  

4 Työikäiset ........................................................................................................................................  

Yhteenveto, työikäisten hyvinvointi ja terveys ..................................................................  

5 Ikäihmiset ........................................................................................................................................  

Yhteenveto, ikääntyneiden hyvinvointi ja terveys ..............................................................  

6 Hyte-työ ...........................................................................................................................................  

Yhteenveto, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ..........................................................  

7 Hyvinvointisuunnitelma 2021–2024 .............................................................................................  

7.1 Hyvinvointikertomuksen johtopäätökset ....................................................................  

7.2 Strategiset linjaukset ja toimet ..................................................................................  

 
  
Luonnos, Alueellinen hyvinvointikertomus 2020 ja hyte-suunnitelman strategiset linjaukset vuosille 2021–
2024 on lähetetty hyte-verkoston jäsenille etukäteen luettavaksi. Hyvinvointikertomus käytiin osin läpi, 
mutta syvällisempi tarkastelu jäi vielä kesken. Hyte-verkosto käy läpi mm. johtopäätökset ja suunnitelma 
ja toimet -osion ja antaa palautteen sähköpostilla: saara.pikkarainen@kainuu.fi viikon sisällä eli to 29.10. 
mennessä. Kutsun teitä vielä asian tiimoilta Skype-kokoukseen pe 30.10. klo 9-11. jolloin teemme lopulli-
set muutokset asiakirjaan. 
 

5. ”Hyvinvointi ja turvallisuus ne yhteen sopii” Sisäministeriön Ari Evwarayen esitys Terve Kunta – 

verkoston kokouksessa 9.9.2020, liite. Esitys sisältää hyödyllistä tietoa turvallisuussuunnittelutyöhön 

osana kuntien hyte-työtä. 

mailto:saara.pikkarainen@kainuu.fi


Kainuun sosiaali- ja  
terveydenhuollon kuntayhtymä 

 

Alueellinen Hyte- 
verkosto 
Muistio 
23.10.2020 

 
 

 

 

 

 

Käydään keskustelua SM:n esityksen pohjalta. Liitteenä on myös esitys Helsingin kaupungin turvalli-

suussuunnittelusta. 

Ei ehditty käsitellä, asia siirtyy seuraavan kokoukseen.  

 

6. Kansanterveyttä metsästä, Metsäluonnosta terveyshyötyjä kuntalaisten arkeen – Kainuun pi-
lotti – Ideoita kunnan hyvinvointityöhön, asiantuntijana Airi Matila, Tapio. 

 
Kainuun Kansanterveyttä metsästä -pilotti päättyy vuoden 2020 lopussa. On sovittu pidettäväksi we-
binaari (Teams) ”Kansanterveyttä metsästä” ke 28.10.20220 klo 13–14.30. Tilaisuus on suunnattu kun-
tien/ Kainuun soten hyte-työn toimijoille, kunnan johdolle ja luottamushenkilöille sekä niille tahoille, jotka 
ovat kuntien hyte-työssä eri tavoin mukana. Lisäksi järjestetään kaksi työpajaa kuntien toiveiden ja tar-
peiden mukaan. Sovitaan työpajojen ajankohdat ja teemat.    

 
 
 

 
 
Airi Matila kertoi Kansanterveyttä metsästä -pilotin etenemisestä ja 28.10.2020 pidettävästä seminaa-
rista. Sovitaan kaksi työpajatyyppistä tilaisuutta loppuvuoden aikana Kainuuseen. Työpajoissa työstettä-
viä asioita voi nousta esiin seminaarin aiheista ja kokemuksista, joten sovitaan työpajojen aiheet ja ajan-
kohdat myöhemmin.  
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7. Ajankohtaiset lakiehdotukset, hyte-kohdat poimittuina, mm. Sote-maakuntalaki, Sote järjestä-

mislaki, Laki sote-maakuntien rahoituksesta, Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta. Liite.  
Kiinnostavaa on mm. Hyte- kertoimeen liittyvä teksti: 
 
Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 

 5 § Kunnan peruspalvelujen valtionosuus: ”Kunnan peruspalvelujen valtionosuuden laskemisen 

perusteina (valtionosuusperusteet) käytetään: 2) syrjäisyyden, työpaikkaomavaraisuuden, hyvin-

voinnin ja terveyden edistämisen sekä saamelaisten kotiseutualueen kunnan lisäosien mää-

räytymisperusteita.” 

 15 § Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lisäosa: ”Kunnalle myönnetään hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämisen lisäosana euromäärä, joka lasketaan kertomalla asukasta kohden määri-

telty hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perushinta kunnan asukasluvulla sekä kunnalle mää-

ritellyllä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kertoimella. Kunnan hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämisen kerroin määritellään kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintaa kuvaa-

vien indikaattoreiden sekä toiminnan tulosta kuvaavien indikaattoreiden perusteella. Indikaatto-

reista sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kertoimen määräytymisperusteista ja lasken-

nasta sekä laskennassa käytettävistä tilastotiedoista annetaan tarkempia säännöksiä valtioneu-

voston asetuksella. Kertoimen määrittelyssä käytetään viimeisimpiä käytettävissä olevia tietoja. 

Jos tietoa ei ole lainkaan saatavilla, saa kunta kyseisen tiedon osalta laskennassa alimman mah-

dollisen arvon.” 

 57 § Perushintojen määräytyminen vuonna 2023: ”Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen li-

säosa 18,23” 

Asia merkitään tiedoksi. 

8. Muut asiat 
1) Sovitaan vuoden 2021 kevätkauden verkostokokousajankohdat, etäyhteydellä Skype tai Teams  
klo 9-11. Ehdotus kokouspäiviksi: pe 26.2.2021, pe 23.4.2021 ja pe 18.6.2021.  
Sovittiin esitetyt kokouspäivät. 
 
9. Seuraava verkostokokous pe 11.12.2020 klo 9-11 Skype.  
 
10. Kokouksen päätös 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen ja kiitti osallistujia aktiivisesta osallistumisesta. 
 
Muistion kirjasi 
Saara Pikkarainen 


