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Alueellinen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen verkosto  
Kainuun sote ja kunnat  
Muistio 
Aika: pe 26.2.2021 klo 9-11 
Paikka: Skype-kokous 
 

kunta Edustajat kunnista, Hytetu-työ  
 

Paikalla Poissa 

Hyrynsalmi Mikko Holappa, sij. Päivi Kemp-
painen 

x  

 Veli-Pekka Mäkeläinen   x  

Kajaani Arja Oikarinen x  

 Jarmo Kinnunen   

Kuhmo Riikka Kähkönen x  

    

Paltamo Helena Hynynen x  

 Jenna Härkönen x  

Puolanka Anna-Kaarina Uusitalo  x 

    

Ristijärvi Tiinaliisa Portano x  

 Elisa Pääkkönen x  

Sotkamo Heidi Hanhela x  

    

Suomussalmi Hannastiina Piikivi x  

Kainuun sote, puh.joht/sih. Saara Pikkarainen   

Itä-Suomen yliopisto/Vaikuttavuuden 
talo 

Teija Nuutinen x  

Kainuun sote, sosiaalialan erikoi-
suunnittelija 
Sos.rake -hanke, sosiaalityöntekijä  

Marja-Liisa Ruokolainen 
 
Anne Tuikka 

x 
 
x 

 

 
Asiat 
 
1. Kokouksen avaus, todetaan läsnäolijat 

Kokous avattiin ja läsnäolijat todettiin. 
 

2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 
Hyväksyttiin. 
 

3. Sosiaalinen raportointi 
      Marja-Liisa Ruokolainen ja Anne Tuikka kertovat sosiaalisesta raportoinnista ja siitä, miten  

      sosiaalityöntekijöiden esille nostamia asioita/huomioita voisi hyödyntää kuntien hyte työssä. 

 

Sosiaalinen raportointi on yksi rakenteellisen sosiaalityön keskeisimmistä menetelmistä. Se on kaksi-

vaiheinen prosessi, johon kuuluu tiedon keruu ja muokkaus sekä tiedon raportointi. Sen avulla voi-

daan osoittaa sosiaalisia epäkohtia ja kehittää sosiaali- ja hyvinvointipalveluja. Sosiaalinen raportointi 

voi olla tilastollista, indikaattoreihin perustuvaa tiedonkeruuta tai asiakastyöstä kerättyä laadullista 

tietoa, tai molempia yhdistävää.  

Sosiaalisen raportoinnin tietoja voivat tuottaa asiakkaat palvelujen käyttäjinä, viranomaiset, ammatilli-

set toimijat, kolmannen sektorin edustajat ja asukkaat. https://stm.fi/rakenteellinen-sosiaalityo 

https://stm.fi/rakenteellinen-sosiaalityo
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Kuultiin esitys Sosiaalisesta raportoinnista Marja-Liisa Ruokolaisen ja Anne Tuikan kertomana. Asi-

asta keskusteltiin. Tarvitessa palataan tiedonkeruun käytöntöihin myöhemmin. 

4. Tulevaisuuden sote-keskus – hankkeen, työpaketti Hyte-työn vaikuttavuuden parantuminen  

Teija Nuutinen, YTL, projektitutkija Itä-Suomen yo/Vaikuttavuuden talosta esittäytyy.  

Teija kertoo hyte-työn vaikuttavuuden parantumisen kehittämisaskelluksista sekä työpajojen toteu-

tuksesta ja niiden sisällöistä osana Tulevaisuuden sote-keskus (HELLÄ) -hanketta Kainuussa. Hän 

kertoo myös kehitetystä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kehikosta ja aiheeseen liittyvästä tutkimustie-

dosta. 

Teija kertoi Hyte-työn vaikuttavuuden parantuminen työpaketista oheisen esityksen mukaisesti. Asi-

asta keskusteltiin (liite). 

 

5. Yhteenvetoa Kansanterveyttä metsästä -pilotin työpajasta 

Työpaja pidettiin 29.1.2021. Käydään läpi työpajan kooste ja ehdotus jatkotyöskentelystä.  

Hyte-työssä hyödynnetään Kansanterveyttä metsästä – loppuraporttia, johon on koottu tietoa luon-

non hyvinvointivaikutuksista ja kuvauksia metsien käyttömuotojen mahdollisuuksista terveyden lisää-

misessä. Raportti on suunnattu hyvinvointityön kehittäjille kunnissa ja kuntayhtymissä. Kansanter-

veyttä metsästä -loppuraportti 2020 (pdf) 

 

Kunnissa hyödynnetään toimintamallia osana hyte-työtä.  

Käytiin läpi työpajan antia:    

Kuntakohtaisesti ulkoilu- ja muiden vastaavien reittien selvitys 
Kunnissa on reittejä, joiden tunnettuutta on tarpeen nostaa. Kunnittain voitaisiin selvittää oman kun-
nan alueella olevat tai kunnan huoltamat ja ylläpitämät reitit, jotta niistä voidaan viestiä ja tehdä tun-
netuksi sekä omassa kunnassa että muidenkin kuntien asukkaille. Tämä toimenpide voidaan toteut-
taa nopeallakin aikataululla.  
Hyödynnetään kansallista www.retkikartta.fi karttasovellusta. 

 
Ulkoilu- ja muiden vastaavien reittien esittely/markkinointi yhteisellä teknisellä alustalla 
Metsähallitus, luontopalvelut, tuottaa valtakunnallisen retkikartta.fi -palvelun. Valtion maalla olevien 
kohteiden lisäksi siellä esitellään myös muiden maanomistajien mailla olevia reittejä. Edellisen koh-
dan valmistumisen jälkeen kunnat voivat lisätä puuttuvat reitit. Näin saadaan kunnan reitit myös laa-
jempaan tietoisuuteen.  

 
Paikallislehtiin ja someen tarinoita luonnon hyvinvointivaikutuksista ja luontokohteista 
Viestintä on aina tärkeää. Kunnissa on erilaisia viestinnän toimintakulttuureja. Jokaiseen kuntaan voi-
taisiin tehdä viestinnällinen oma tapa edistää luonnon hyvinvointivaikutuksia. Kohderyhmittäin tarvi-
taan erilaisia viestinnän kanavia. Nuoret voidaan saada somessa paremmin mukaan. 
Esimerkiksi Kajaanin kaupungilla on nuoria somelähettiläinä. Paltamon kunnalla on Facebook aktiivi-
sesti käytössä. Viestiminen luonnon tuottamista hyvinvointihyödyistä on hyvä mahdollisuus tehdä yh-
teistyötä kunnan sisällä. Tarinoita voisi olla yksi/joka kuukausi tai joka toinen kuukausi.  
Kun paikallisia tarinoita olisi riittävästi julkaistuna, voidaan pohtia josko Kainuun Sanomat olisi kiin-
nostunut tekemään juttua tai juttujen sarjaa. 

 
Tietoisuus uusista luonnon hyvinvointivaikutuksia edistävistä hankkeista 
Luonnon hyvinvointivaikutukset ovat aihe, joka kiinnostaa hyte-toimijoiden lisäksi esimerkiksi matkai-
lun toimijoita. Saattaakin käydä niin, että esimerkiksi kunnan matkailuelinkeinon kehittäjät verkostoi-
tuvat muiden kuntien, oppilaitosten ja hanketoimijoiden kanssa matkailuhankkeeksi, joka olisi hyödyl-
linen ja kiinnostava myös kunnan hyte-toimijoille. Tällaisista hankkeista voitaisiin lyhyesti informoida 
Kainuun alueellisen hyte-verkoston kokouksissa, kun joku saa tiedon tai vihiä näistä. Harmillisesti 
tieto ei aina kulje kunnan sisällä. 

https://tapio.fi/wp-content/uploads/2021/01/Kansanterveytta-metsasta_loppuraportti-Tapio_oy-2020.pdf
https://tapio.fi/wp-content/uploads/2021/01/Kansanterveytta-metsasta_loppuraportti-Tapio_oy-2020.pdf
http://www.retkikartta.fi/
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Hyödynnetään Kainuun tapahtumakalenterin tietoja https://kainuunliitto.fi/tapahtumat/ ja  
https://kainari.menoinfo.fi/ jossa on nähtävillä tiedossa olevat tapahtumat Kainuussa ja tilaisuuksista 
voi myös ilmoittaa ko. sivustolla. 

 
Kunnan luottamusjohdon sitouttaminen hyvinvointityön vahvistamiseen 
Kunnan poliittinen johto tekee kunnan strategiset linjaukset. Kunnan luottamusjohto voidaan haastaa 
mukaan hyvinvointityöhön esimerkiksi siten, että kunnanvaltuutetuista tehdään haastatteluja ja juttuja 
luonnon hyvinvointivaikutusten äärellä. 
 

6. Tiedoksi 
1. Hyvinvointisuunnitelma 2020 ja – suunnitelma 2021–2024 ja Hyvinvoinnin, terveyden ja turvalli-

suuden edistämisen (HyTeTu) rakenne on Kainuun soten yhtymähallituksen käsittelyssä 

24.2.2021. Kuntien lausunnot on huomioitu hyvinvointisuunnitelmassa.  

2. Mielenterveyden edistäminen – yhteinen tavoite, Saaran puheenvuoro PORE -hankkeen aloitus-

seminaarissa 25.2.2021  

3. Huono-osaisuuden karttapalvelu: https://www.diak.fi/2021/02/09/uudistettu-karttapal-

velu-paljastaa-hyvinvoinnin-katvealueet/   

Merkittiin tiedoksi. 
 

7. Muut mahdolliset asiat 
Ei muita asioita. 

 
8. Seuraava verkostokokous pidetään pe 23.4.2021 klo 9-11 Skype -kokous.  
      Kevätkauden viimeinen alueellinen hyte-verkoston kokous pidetään pe 18.6.2021 klo 9-11. 
 
9. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin klo 11. 
 
Merk. Saara Pikkarainen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://kainuunliitto.fi/tapahtumat/
https://kainari.menoinfo.fi/
https://www.diak.fi/2021/02/09/uudistettu-karttapalvelu-paljastaa-hyvinvoinnin-katvealueet/
https://www.diak.fi/2021/02/09/uudistettu-karttapalvelu-paljastaa-hyvinvoinnin-katvealueet/

