Mikä muuttuu HYTEssä ja SOTEssa 2021?
MAAKUNNAN LIIKELAITOS

KUNTA

Henkilökohtainen budjetti

SOTE-KESKUKSET
(yksityiset ja maakunnan omistamat)
Järjestöt?
Terveyskeskuslääkäri
Erikoissairaanhoito
Palveluohjaus
Varhaiskasvatus
Perusopetus
Ruokapalvelut
Liikuntatoimi
Omahoitaja
Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Nuorisotoimi
Fysioterapeutti
Lastensuojelu
Sosiaalihuollon neuvonta ja ohjaus
Vammais- ja kehitysvammapalvelut
Koulupsykologit ja koulukuraattorit
Kulttuuri ja vapaa-aika
Kaavoitus
Suun terveydenhuoltoVanhuspalvelut
Lastenneuvola

Maakuntahallitus

Miten HYTE-kenttä otetaan haltuun?
Maakunnan poikkihallinnollinen HYTE-ryhmä
1. Maakunnan edustus (järjestäjä ja liikelaitos)
2. Kuntakentän edustus
3. Työterveyshuollon/yrityskentän sekä järjestörakenteen edustus

Kunta

Maakunnan HYTE-yksikkö
HYTE-koordinaattorit

Ehkäisevä mielenterveys- ja
päihdetyö

Ehkäisevän mt- ja
päihdetyön verkosto

Toiminta- ja työkyvyn ylläpito
Ympäristön terveys ja arjen turvallisuus

HYTE-koordinaattorien
verkosto

Hyvinvointitiedolla johtaminen
(alueellinen hyvinvointikertomus)

Osallisuus- ja
järjestöneuvosto
Pohjois-Savon
järjestöfoorumi (Jerry)

Maakunnan liikelaitoksen palvelutuotanto

Kunnan HYTEryhmä

Kunnan HYTE- ja
järjestökoordinaattori(t)

LAPEryhmä

Kunnassa toimiva
järjestöfoorumi
Järjestö

Järjestö

Varhaiskasvatus ja
opetus
Tekninen toimi
Liikunta- ja kulttuuri

Järjestö

Iäkkäiden
ryhmä
jne.

Alueellinen edustus

Osallisuus- ja järjestöasiat

Ehkäisevän
mielenterveys- ja
päihdetyön
koordinaattori

Kunnan hyvinvointitoimijat

Nuorisotoimi
Oppilashuolto jne.

SOTEkeskukset
(maakunta
ja yksityiset)

Työterveyshuolto /
yritykset

MAAKUNNAN HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN TEHTÄVÄT 2021
MAAKUNTAHALLITUS
• HYTE-työn strateginen johtaminen (maakunta- ja
palvelustrategiat)
• Alueellisen hyvinvointikertomuksen hyväksyminen ja
valtuustoon vieminen
• Hyvinvoinnin, terveyden ja terveyserojen vuosittainen
seuranta, arviointi ja raportointi
• HYTE-työn toiminta- ja taloussuunnitelman sekä
toimintakertomuksen ja tilipäätöksen hyväksyminen
• Ennaltaehkäisevien palvelujen järjestämistehtävä ja
palvelutarpeiden selvittäminen
• HYTE-tavoitteiden ja laatukriteereiden hyväksyminen
maakunnan omassa palvelutuotannossa
• HYTE:en liittyvät valvontatehtävät
• Palveluntuottajien sopimusohjaus HYTE-näkökulmasta
• Järjestäjän palaute ja HYTE-tavoitteiden arviointi tuottajille
• EVA-menettelyn käytön linjaaminen maakunnassa

MAAKUNNAN POIKKIHALLINNOLLINEN HYTERYHMÄ
• Maakuntahallitukselle menevien HYTE-asioiden valmistelu
• Alueellisen hyvinvointikertomustyön johtaminen
• Alueellisen HYTE-työn johtaminen hyvinvointikertomuksen
pohjalta
• Ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön koordinointi
• Toiminta- ja työkyvyn ylläpito
• Ympäristön terveys ja arjen turvallisuus
• Alueellisen HYTE-järjestöyhteistyön koordinointi
• HYTE-asioihin liittyvän päätösten vaikutusten
ennakkoarvioinnin (EVA) tuki maakunnassa
• Palveluntuottajien sopimusohjauksen HYTE-tavoitteiden
valmistelu
• Mahdollisten HYTE- hankkeiden ohjausryhmänä toimiminen
• Valtakunnallisten ohjelmien ja linjausten toimeenpanon tuki
palvelutuotantoon ja kunnille
• Alueellinen ja valtakunnallinen verkostoyhteistyö

HYTE-YKSIKKÖ
•
•

HYTE-johtaja
HYTE-koordinaattorit

• Maakunnan HYTE-ryhmälle menevien asioiden valmistelu
• Maakunnan HYTE-ryhmän puheenjohtaja ja sihteeri
• Laaja-alainen HYTE-työn tuki alueen kunnille
• Kuntien HYTE-koordinaattoreiden verkoston
johtaminen
• HYTE-koulutusten ja HYTE–tilaisuuksien koordinointi
• Alueellisen hyvinvointikertomuksen käytännön valmistelu
yhteistyössä kunta- ja muiden sidosryhmäedustajien kanssa
• Hyvinvointi- ja terveystiedon tuottaminen ja tulkinta
(maakunta + kunnat)
• Hyvinvointikertomuksen painopisteiden koordinointi
• Ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön koordinointi
ja tuki
• Toiminta- ja työkyvyn ylläpito
• Ympäristön terveys ja arjen turvallisuus
• Järjestö- ja osallisuusneuvoston sekä Pohjois-Savon
järjestöfoorumin koordinointi
• Alueellinen ja valtakunnallinen verkostoyhteistyö
• Hyvien käytäntöjen kehittäminen ja ylläpito

MAAKUNNAN PALVELUTUOTANTO
Ehkäisevien palvelujen tuotanto:
• SOTE: Neuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, terveysneuvonta ja tarkastukset, ikääntyvien toimintakyvyn edistäminen ja tapaturmien ehkäisy, syrjäytymisen ja työelämän
ulkopuolelle joutumisen ehkäisy, sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen
• Ympäristöterveydenhuolto; aluekehittäminen ja kasvupalvelut; liikenne, infrastruktuuri ja alueiden käyttö; pelastustoimi ja turvallisuuspalvelut
• Yhteistyö HYTE-yksikön vastuutahojen kanssa
• Paikallinen SOTE -asiantuntijuus kuntien HYTE-työhön (esim. kuntien HYTE-ryhmät, oppilashuolto, muut poikkihallinnolliset tarpeet)
• Paikallinen yhteistyö kansalaisten kanssa (asukkaat ja palvelujen käyttäjät)

