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Sirpa Ylikerälä, projektiasiantuntija

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
• 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

• Järjestöasiain neuvottelukunta hyväksytty Vatessa 6/2018

Neuvottelukunnan alustava kokoonpano
• Seuraavassa diassa on esitelty alustava neuvottelukunnan
kokoonpano, jossa 18/19 jäsentä +varajäsenet
• Kokoonpano tarkentuu, kun vuoden 2018 aikana käydään tarkempia
keskusteluja eri verkostojen ja neuvostojen kanssa siitä, miten parhaiten
turvataan eri yhdistysalojen ja alueiden edustus neuvottelukunnassa

• Neuvottelukunnassa on edustettuina maakunnan eri alueet ja
seuraavat yhdistysalat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Ehkäisevä päihdetyö ja päihdetoimijat
Kulttuuri- ja taideyhdistykset
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Investoinneista, vaikuttavuudesta
• Kotkan nuorisoteatteri toi 46% voittoa. Toimintaan sijoitetut
taloudelliset panokset tuloutuvat takaisin ja tuottavat hieman voittoa
sosiaalisen pääoman muodossa.
• Mielenterveyskuntoutujien kulttuuripajatoiminta. 27 pajakävijällä
säästyi vuodessa terveydenhoitokuluja 80 000 € arvosta. Lisäksi on
raportoitu esim. tukihenkilöiden, kotikuntoutuksen, yksityisen
psykiatrin ja psykologin käytön vähentymistä.
• Kansalaisopistoon sijoitettu euro näyttää tuottavan yli 3,4 €
• Kevyeen liikenteeseen panostaminen maksaa itsensä 8kertaisesti takaisin Helsingin laskelmien mukaan.
• Kuopion kaupungin selvitysten mukaan HEAT-laskentamallin
mukaisesti arvioitu kaupungin 366 työntekijän pyöräilevän vuodessa
yhtenä kuukautena viitenä päivänä viikossa 45 minuutin ajan, jolloin
yhteiskunta hyötyy siitä vähintään 600 miljoonaa euroa vuodessa.

Investoinneista, vaikuttavuudesta
• Ikäihmisten ystäväpiiri- ryhmätoiminta. 8 hlöä x12 x 3 kk.
Ystäväpiiriläisen sotepalvelujen käyttö
3 122 €/hlö/vuosi,
muilla 4 752 €/vuosi. Ryhmäkuntoutuksen kustannukset 881 €
/kuntoutusjakso. Säästö noin 750 € /hlö/ vuosi.
• Mini-interventio. Esimerkkinä HUS alue – 280 000 alkoholin
suurkuluttajaa. Jos heille kaikille järjestettäisiin mini-interventio
(á 95-260€) olisi säästö terveydenhuoltokuluissa 148 milj. €.
Edelliset esimerkit lisätietoineen löytyvät osoitteesta
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisenjohtaminen/hyvinvointijohtaminen/vaikutukset-ja-kustannukset/hyvinvoinninja-terveyden-edistamisen-kustannusesimerkit

Investoinneista, vaikuttavuudesta
• Tupakointi. Arvio 6-15% terveydenhuollon
kokonaiskustannuksista eli noin 246 milj. €. Näistä
kustannuksista säästettäisiin 85%, jos kaikki lopettaisivat
tupakoinnin. (Lääkärilehti 2006; 61)
• Diabetes. Diabetes maksaa liitännäiskuluineen 2,5 mrd € eli
15% terveydenhuollon kuluista. Lisäksi 1 mrd kustannukset
ennen aikaisesta eläköitymisestä. Lisäksi sairauspoissaolot, ka
350 € /pv. Varhaisella puuttumisella taudin puhkeamisen
lykkääntyminen ja jopa estäminen. (HäSa 20.8.2018 Juha
Tuomisen haastattelusta)
• Väestöryhmien erojen kaventumisella 30% diabetestapauksista
vähenisi.

Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen
https://thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot/seuranta-ja-vaikuttavuus/vaikuttavuus-jakustannukset

Jos koko väestön terveys ja hyvinvointi kohoaisi samalle tasolle kuin se on
korkeasti koulutetuilla jo nyt, terveysongelmat vähenisivät merkittävästi:
• Säästö terveysmenoihin arveltaisiin olevan yli 1 mrd € = 30 milj.Kanta-Hämeessä
• Ilman muutosta kansanterveydessä terveydenhuoltomenot kasvavat koko ajan.
• 80 000 henkilötyövuoden säästö välittömästi, jos sairauksien esiintyvyys ja
kuolleisuus samalle tasolle kuin korkeasti koulutetuilla = 2 400
• 75 % työllisyysaste vuoteen 2050 mennessä
• 1,5 -2 mrd € suorat terveydenhoitokustannusten säästöt tai 15% th.menoista, jos
sosioekonomiset terveyserot saataisiin poistettua = 45-60 milj.€
• 20 000 henkilöä vähemmän työkyvyttömyyseläkkeellä = 600 hlöä
• 1,3 milj. sairauspäivärahapäivää vähemmän = 39 000 pv
• 0,5 milj. sairaalahoitopäivää vähemmän =15 000 hpv
Kanta-Hämeen luvut perustuvat suhteelliseen väestöosuuteemme eli on
teoreettista laskentaa.

Taide ja luontolähtöisten toiminnot & hyvinvointi
• Hallituksen kärkihankkeena taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden parantaminen ja taiteen
hyvinvointivaikutusten edistäminen https://minedu.fi/prosenttiperiaate
• STM:n ja OKM:n tietokortti taide- ja kulttuuritoiminnan edistämiseksi sote-valmistelussa
https://minedu.fi/documents/1410845/4059635/tietokortti_hyvinvointia-ja-kulttuuriaedist%C3%A4v%C3%A4-taide-ja-kulttuuri-toiminta__final.pdf/18fb0aed-0302-4fb0-a1e0387f6e5148a5/tietokortti_hyvinvointia-ja-kulttuuria-edist%C3%A4v%C3%A4-taide-ja-kulttuuritoiminta__final.pdf.pdf
Oma Hämeen Paras mahdollinen- työryhmä keväästä 2018
• Paras mahdollinen + seminaarisarja (jäljellä 21.11. Riihimäki/ilta, 12.2. Forssa ja 8.4. Hämeenlinna)
• Edistäminen osaksi maakuntavalmistelun sosiaali- ja terveyspalveluja
• Huomioiminen hyte-työssä
• Kulttuuri- ja sote-toimijoiden verkostoitumisen ja vuoropuhelun käynnistäminen
 taide- ja luontolähtöisten palvelujen tarjonnan ja käytön lisääminen asiakastyössä
• Kaiku-kortti toiminnan käynnistäminen maakunnallisesti
http://www.kulttuuriakaikille.fi/kaikukortti

Hyvinvointijohtaminen – hyte-kertoimet
• Toimintaa kuvaavat indikaattorit (29): peruskoulut, liikunta ja
kuntajohto
• Tulosindikaattorit (8): toimeentulotuki, koettu terveys, tupakointi,
työkyvyttömyyseläke, kaatumishoitojaksot, ylipaino, koulupudokkaat,
nuorisotyöttömät
• Kunnille alustavasti jaossa 57 milj. € yleiskatteelliseen
valtionosuuteen
• Kaava = hyte-edistämisen perushinta x asukasluku x hyte-kerroin
• Esim. 17 € x 10 000 asukasta x 0,4 = 68 000 €
• Esim 17 € x 10 000 asukasta x 0,8 = 136 000 €
• Lasketaan kahden viimeisen vuoden erotus kuvaamaan tapahtunutta
muutosta. Tavoitetilassa olevasta indikaattorista tulee maksipisteet.
• Säädetään maakunnan ja sote-palvelujen uudistamisen laeissa

