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THL: Kanta-Hämeen sosiaali- ja
terveyspalvelujen asiantuntija-arvio 2018
Maakunnan hyte-toiminnan tarvetekijät maan keskitasoa, paitsi
• Koulutuksen ulkopuolelle jäävien nuorten osuus on muihin maakuntiin verrattuna
korkealla tasolla
• THL ikävakioimaton sairastavuusindeksi 101 (vaihteluväli 81 – 115)
• Toimeentulotukea saaneiden henkilöiden osuus 6,5 % (koko maan ka 7,2 %)
HYTE-toiminnassa on kiinnitettävä huomiota
• tautien synnyn vähentämiseen
• sosiaalisten ongelmien riskitekijöiden vähentämiseen
• osallisuuden edistämiseen
• väestöryhmien eriarvoisuuden kaventamiseen ja
• vaikutusten ennakkoarviointimenetelmien käyttöönottoon

THL: Kanta-Hämeen sosiaali- ja
terveyspalvelujen asiantuntija-arvio 2018
• Väestöryhmien välisistä terveyseroista on raportoitu valtuustolle
kolmessa kunnassa
• Kolmessa kunnassa on tehty päätös ennakkoarvioinnin käytöstä
kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavien päätösten
valmistelussa
• Osallisuuden edistämiseksi viisi alueen kuntaa on kuvannut
verkkosivuillaan kuntalaisten osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksia
• Perusterveydenhuollon asiakkaista 11 / 10 000 asiakasta (koko
maassa 26,7 / 10 000) oli saanut lääkäriltä, hoitajalta,
fysioterapeutilta tai toimintaterapeutilta liikuntaan liittyvää ohjausta
tai neuvontaa
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Järjestöjen hyte-toiminta
• Järjestöillä tärkeä rooli kuntien ja maakunnan hyte-työssä
1. Yleishyödyllinen toimija: osallisuus, vertaisryhmät,
kokemustoiminta
2. Palvelujen tuottaja: palveluvalikoiman täydentäminen

• Järjestöjen rahoitus ja tuki?
• Maakunnalla ei ole virallista velvoitetta – hyte-kannustimista?
• Kuntien avustus ja tilojen käyttömahdollisuus

• Esitysluonnos järjestöasiain neuvottelukunnasta:
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