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HYTE-kerroin – kannustin kunnille 

 
• ”Kunnille otetaan käyttöön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 

valtionosuuden lisäosa eli HYTE-kerroin.  

• HYTE-kerroin on kannustin, joka tarkoittaa, että kuntien rahoituksen 

valtionosuuden suuruus määräytyy osaksi niiden tekemän 

hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön mukaan. Tällä halutaan 

varmistaa kuntien aktiivinen toiminta asukkaiden hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämiseksi myös sote-uudistuksen jälkeen.  

• Kannustin on suunniteltu otettavan käyttöön vuoden 2021 alusta, 

jolloin kunnille jaetaan ensimmäisen kerran uudistuksen jälkeinen 

valtionosuus. Jo nyt tehtävä työ tulee siis vaikuttamaan 

rahoitukseen.” 

 

Lähde: THL:n verkkosivu 

23.1.2019 2 Vaikuttavuuden tutkimuspäivät_Kuopio_ Vehmasto 



             23.1.2019 Lähde: www.thl.fi 3 

• Suunnitellun HYTE-kertoimen prosessi-indikaattorit tulevat THL:n TEA-tiedonkeruusta.  

• Käytettävä tietopohja koostuu tiedoista, jotka saatavilla kaikista kunnista.  

• Tietopohjaa kehitetään ja uusia indikaattoreita otetaan käyttöön, kun luotettavaa ja 

vertailukelpoista tietoa on saatavilla.  

Lähde: THL:n verkkosivu 
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Mikä merkitys luontoperustaisuudella on hyvinvoinnin 

ja terveyden edistämisessä? 

 
• Mitä luontoaltistus tekee ”automaattisesti” 
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• Luontokäynti näkyy fysiologisina muutoksia, kuten 

sydämen sykkeen ja verenpaineen alenemisena sekä 

lihasjännityksen ja stressihormonipitoisuuksien 

vähenemisenä.¹ 

• Lyhyetkin luontokäynnit edistävät stressistä 

palautumista, parantavat mielialaa ja mielenterveyttä.²  

• Luonnonympäristössä elimistö palautuu kuormitusta 

edeltäneelle tasolle nopeammin kuin urbaanissa 

ympäristössä. ¹ 

• Luontokäynti edistää tarkkaavaisuuden elpymistä 

uuvuttavien kokemusten ja tehtävien jälkeen. ³ 

 

 

Luontokäynti edistää stressistä palautumista ja 

elvyttää tarkkaavaisuutta nopeasti 
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¹ Sahlin ym. 2015; ² Tyrväinen ym. 2007; Tyrväinen ym. 2014  ³ Kaplan, R., & S. Kaplan. 1989; Berman ym. 2012 



             

• Luontokontaktien väheneminen on osaltaan johtanut 

allergioiden ja astman yleistymiseen länsimaissa.¹ 

• Luontokontaktin hyödyt liittyvät ihon ja suoliston 

mikrobikannan monipuolistumiseen ja sitä kautta 

vastustuskyvyn paranemiseen. ¹ 

• Metsäympäristöllä on suuri vaikutus veren vasta-

ainepitoisuuksiin. Tämä elimistön puolustuskykyä lisäävä vaikutus 

voi säilyä viikon metsässä oleskelun jälkeenkin. ² 

• Maatilaympäristön astmalta ja allergialta suojaava 

vaikutus näyttää johtuvan runsaasta mikrobeille 

altistumisesta. ³  

• Ulkoliikunta lisää D-vitamiinin saantia, jolla 

merkitystä terveydelle. 4 

 

 

 

 

 

 

Luontoaltistus parantaa vastuskykyä 
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¹ Haahtela, T. 2014. ² Li ym. 2007 ³ Haahtela ym. 2017 4 Cherrie  ym. 2015 
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Mikä merkitys luontoperustaisuudella on hyvinvoinnin 

ja terveyden edistämisessä? 

 

• Miten luontoliikunta ja luontokontaktit 

sopivat edistämään terveyttä 
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• kun liikunnan lisääminen olisi tärkeää, luonto 

vetää huomion puoleensa, jolloin liikunnan 

suorittaminen jää taustalle. Suorittamisen tunteen 

vähetessä liikunta tuntuu kevyemmältä. ¹  

• Käytetty osana 2-tyypin diabeteksen hoitoa. ¹  

• Sopii osaksi hoitoa elämänhallintaongelmien, 

korkean verenpaineen, selkäongelmien, 

sepelvaltimotaudin ja kiputilojen hoitoa. ¹  

• Luontoliikunnan tulokset osana ylipainon hoitoa 

ovat lupaavia. ² 

 

 

Luontoliikunta sopii osaksi hoitoa… 
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¹ Mickos, A. 2016 ² Coombes E, Jones AP, Hillsdon M. 2010 



             

Luontoperustaisuus sopii soteen 
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• Mielenterveys- ja päihdekuntoutuksessa luontoa käytetty ahdistuksen, 

levottomuuden ja masennuksen lievittämiseen sekä apuna tunteiden tunnistamisessa ja 

sanoittamisessa. ¹  

• Vanhusten ja kehitysvammaisten hoivassa esimerkiksi puutarhatoiminta 

tai päivätoiminta maatilalla vahvistavat toiminnallista identiteettiä moniaistillisten  ja 

vuodenaikojen myötä muuttuvien tehtävien kautta. Luontomateriaalit tarjoavat runsaasti 

mahdollisuuksia toimintakykyä tukevaan  käyttöön. ²  

• Muistisairaiden hoivassa erityisen hyviä kokemuksia varsinkin eläinten 

hyödyntämisestä. Luonnon moniaistilliset virikkeet herättävät muistoja ja positiivia tunteita. ³ 

• ADHD-lasten keskittymiskyvyn on todettu paranevan luonnossa liikkumisen 

jälkeen selvästi enemmän kuin  sisätiloissa liikkumisen jälkeen.4 

• Maahanmuuttajien kotouttamisessa uuden kotimaan luontoon tutustuminen 

voi helpottaa uuden kulttuurin ymmärtämistä ja siihen liittymistä. 5 

• Seinättömän työtoiminnan vaikuttavuus perustuu luonnossa tapahtuvaan 

rentoutumiseen, työntulosten näkemiseen ja mielekkääseen tekemiseen yhteiseksi hyväksi. 

Ulkoilma herättää ruokahalun, väsymyksen ja parantaa päivärytmin hallintaa, unta ja 

elämänlaatua. Nämä lisäävät osallistujien sitoutumista toimintaan ja nopeuttavat 

kuntoutustulosten saavuttamista. 6 

Vaikuttavuuden tutkimuspäivät_Kuopio_ Vehmasto  5.12.2018 

¹ Heikkilä, L. (toim.) 2014; Bragg, R. & Atkins, G. 2016 ² Rappe, E. 2005; Salovuori, T. 2015;   

³ Rappe, E., & P. Topo. 2007 4 Kuo, F.E. & Faber, T.A. 2004 5  Pitkänen y. 2017 6 Vuolli, T. 2017 
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Mikä merkitys luontoperustaisuudella on hyvinvoinnin 

ja terveyden edistämisessä? 

 

• Luontoliikunnan terveysvaikutuksia 

• Luonnon merkitys kasvatuksessa 
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• Luontoaltistuksella on selvä yhteys psyykkiseen hyvinvointiin. 

Vaikutus havaittavissa, kun lähiviheralueilla vietetään yli 5 h / kk 

tai kun muilla luontokohteilla käydään 2–3 kertaa / kk. ¹ 

• Miellyttävissä luontokohteissa, kuten ranta-alueet, tapahtuvan 

liikunnan on todettu lisäävän säännöllisiä sosiaalisia kontakteja 

ja edistävän siten sosiaalista hyvinvointia.²  

• Kansanterveyden tutkimuksissa on havaittu, että asuinalueen 

läheinen ulkoiluun houkutteleva luontoympäristö parantaa 

alueen väestön fyysistä aktiivisuutta ja terveyttä. Eniten 

terveyshyötyjä kohdistui heikossa sosioekonomisessa asemassa 

oleviin –> Luontoliikuntapaikkojen saavutettavuus kaventaa 

väestöryhmien välisiä terveys- ja hyvinvointieroja. ³  

• Luontoliikunta ei vaadi kalliita välineitä tai 

osallistumismaksuja -> Tasa-arvoistavaa  
.  

 

 

 

 

 

Luontoliikunnan hyvinvointivaikutuksia 

11 
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¹ Tyrväinen, L., Silvennoinen, H., Korpela, K. ja Ylen, M. 2007 ² Wheeler ym. 2012    

³ Gascon ym. 2017; Völker & Kistemann 2011; Grellier ym. 2017  



             

Luonto sopii oppimiseen ja kasvatukseen 

• Luontopainotteiset päiväkodit, esikoulut ja koulut ovat yleistymässä.  

• Luonto elvyttää tarkkaavaisuutta ja lasten keskittymiskyvyn on 

todettu paranevan luonnossa liikkumisen jälkeen selvästi enemmän 

kuin sisätiloissa liikkumisen jälkeen.   

• Eläinavusteinen opetus ja oppiminen soveltuvat sekä yleisen, 

tehostetun että erityisen tuen oppilaille. Hyviä kokemuksia lukukoirista, 

lukulehmistä, koiran läsnäolosta keskusteluissa opettajan, oppilaan ja 

vanhempien välillä. 

• Sosiaalipedagoginen eläintoiminta lastensuojelun avohuollon 

tukitoimena osoittautunut kustannusvaikuttavuudeltaan erittäin hyväksi. 

• Luonnonympäristöjen käyttöä kuntoutuksessa on kehitetty etenkin 

seikkailu- ja elämyspedagogiikan sekä ekopsykologian 

harjoitteissa.   

• Oppimisympäristönä luonto on monipuolinen. Aidossa ympäristössä 

tapahtuvassa ruokakasvatustutkimuksessa todettiin kaikkien oppilaiden 

hyötyvän aidosta oppimisympäristöstä.  –> Kasvatus luonto-

ympäristöissä  kaventaa erilaisten oppijoiden eriarvoisuutta. 

12 
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Miten luontoperustaisuus tulisi ottaa 

huomioon hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämisessä  

ja HYTE-kertoimessa? 
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Tulevaisuuden kuntalaisen hyvinvoinnin 

edistäminen kunnissa, Kuntaliiton mukaan 

23.1.2019 Lähde: Kuntaliiton diasarja 14 



             

• Varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus 

• Nuorisopalvelut, sosiaalipalvelut, hoivapalvelut  

• Seinätön työpajatoiminta  ja  

 kuntouttava työtoiminta luontoympäristöissä 

• Kotouttaminen 

• Liikuntapalvelut, virkistyspalvelut 

• Luontoperustaiset palveluyritykset 

• Maankäytönsuunnittelu: liikkuminen, asumis- ja 

virkistysympäristöt; Ikäryhmiä yhdistävät ympäristöt 

• Paikkakunnan vetovoimaisuus 

• Hallinnonalojen yhdyspinnat, monialaisuus, 

läpäisevyys kautta kuntahallinnon 

 

Luontoperustaisuuden läpäisevyys 

hallinnon monialaisilla yhdyspinnoilla 

15 
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Mitä olisi hyvä lisätä HYTE-kertoimiin 

 • Hyte-kertoimen prosessi-indikaattorit - Liikunta: 

• Tulisi sisältää lisäksi esim. -> Luontoliikunnan edistäminen => 

Luontoliikuntapaikkojen kunto ja saavutettavuus eri puolilla kuntaa, eri-ikäisille 

ja -kuntoisille sopivat luontoliikuntapaikat, esteettömät luontoliikuntapaikat 

• Hyte-kertoimen prosessi-indikaattorit – Peruskoulu:   

• Sisältää jo: Koulumatkaliikuntaan aktivointi ja välituntiliikunnan ohjaaminen 

• Tulisi lisäksi sisältää esim. -> Koulumatkojen maankäytön ja kevyenliikenteen 

väylien suunnittelun, kouluympäristön suunnittelun ulko- ja luontoliikuntaan 

aktivoivaksi, luontoliikuntapaikkojen omaehtoisen saavutettavuuden 

takaamisen lapsille ja nuorille, luontoliikuntapaikkojen fasiliteetit, esteettisyys, 

esteettömyys, kunto ym. aktivoinnin edistämisessä; Luontoperustaisen 

varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen saatavuus 

• Hyte-kertoimen prosessi-indikaattorit - Kuntajohto: 

• Tulisi lisäksi sisältää esim.: luontoliikuntapaikkojen kattavuus eri puolilla 

kuntaa ja niiden houkuttelevuuden ja saavutettavuuden edistäminen; 

Maankäytön suunnittelu ulko- ja luontoliikuntamahdollisuuksia lisäten;  

Hoivan asiakkaiden säännöllinen ulkoilu ja pääsy luontokohteisiin;  

Seinättömän työpajatoiminnan ja työtoiminnan mahdollistaminen 

16 
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Luontoperustaisuuden huomioiminen 

hallinnnonalojen moniammatilliset 

yhdyspinnat läpäisten  

voi tarkoittaa erittäin myönteistä 

kustannusvaikuttavuutta kuntalaisten 

hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä  
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