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Paikallisiin päätöksiin vaikuttavia 
tekijöitä
• Väestörakenne 

• Etäisyydet

• Sosio-ekonominen rakenne

• Kunnan ja HVA:n talous

• Toimintakulttuuri

• Resurssit (huomioi muutostilanne!)

• Organisointi

EI OLE OLEMASSA OIKEAA EIKÄ VÄÄRÄÄ TAPAA TEHDÄ HYTEÄ - KAIKKIALLA ON 
PAIKALLINEN TAPA SEN TEKEMISEEN
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Toimijat ja tavoitteet
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Valtio
Yritykset

Kunta Hyvinvointi-
alue

Muut 
toimijat

Järjestöt ja vapaaehtoistyö

Vuorovaikutus
Ohjaus ja resurssit

Ohjaus ja resurssit
Vuorovaikutus

Vuorovaikutus
Yhteistyö



Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden 
edistämisen rooli sote-uudistuksessa
• Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen nostettu yhdeksi keskeiseksi asiaksi sote-

uudistuksessa

• Kunnilla jatkossakin keskeinen rooli hyten toteuttamisesta yhdessä 
hyvinvointialueiden ja muiden toimijoiden (esim. maakuntaliitot, järjestöt, 
yritykset, seurakunnat) kanssa

• Laissa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021) hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämistä koskevat pykälät 6 ja 7
• Pykälässä 6 on määritelty kuntien vastuut hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle
• Pykälä 7 koskee puolestaan hyvinvointialueiden vastuita hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämisessä

• Kunnilla ja hyvinvointialueilla on siis yhteinen vastuu alueen asukkaiden 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä -> yhteistyö 
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Kuntien ja hyvinvointialueiden hyte-
tehtävät 1.1.2023 lukien
• Kunnan ja hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävät: 

• Ensisijainen vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä omassa toiminnassaan. 

• Strategisessa suunnittelussa asetettava tavoitteet ja määriteltävä toimenpiteet. 

• Tehtävä päätösten vaikutusten ennakkoarviointi ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen kohdistuvista 

päätöksistä väestöryhmittäin. 

• Nimettävä terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutaho.

• Seurattava asukkaiden elinoloja, hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä alueittain 

ja väestöryhmittäin. 

• Raportoitava valtuustolleen vuosittain hytestä ja valmisteltava valtuustokausittain 

hyvinvointikertomus ja –suunnitelma.

• Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä kunnan ja hyvinvointialueen on tehtävä yhteistyötä: 

• toistensa kanssa ja tuettava toisiaan asiantuntemuksellaan 

• alueella toimivien muiden julkisten toimijoiden, yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten 

yhteisöjen kanssa.

• Kunnan ja hyvinvointialueen on edistettävä järjestöjen toimintaedellytyksiä ja 

vaikutusmahdollisuuksia. 

• Hyvinvointialue järjestää vuosittaiset alueelliset neuvottelut hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 

tavoitteista, toteutuksesta ja seurannasta, kuntien on osallistuttava näihin 
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Hyte sotessa: ennen, soten sisällä, soten 
jälkeen

Jonsson & Persson 
2007

1.12.2021
Lähde: tapani.kauppinen@thl.fi  @TapaniKa

Edistävä

Ehkäisevä

Korjaava

Arjen tuki

https://docplayer.se/156160506-Hur-gar-vi-vidare-en-studie-kring-peabs-halsoframjande-arbete.html


Mitä kunta tekee tulevaisuudessa?
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Kunnan elinvoiman edistäminen

Paikkakunnan vetovoimaisuus
Vaikeasti työllistettävien tuki: etsivä nuorisotyö, 
työpajat, työttömyyden pitkittymisen ehkäisy, 

kaupunginosatyö, kotouttaminen
Elinkeinopolitiikka: yritysneuvonta, alueen

markkinointi, avoin data
Resurssiviisaat toimintatavat

Tonttituotanto: Yritykset, asuminen ja palvelut

Paikallisen identiteetin ja
demokratian edistäminen

Monipuoliset osallistumismahdollisuudet
Paikallinen yhteisöllisyys

Viestintä, vuorovaikutus ja kielipalvelut
Vaalit ja edustuksellinen demokratia

Kansalaisjärjestöjen toimintamahdollisuudet
Asukkaiden omaehtoinen toiminta

Uudet demokratian muodot
Monikulttuuristuminen

Osaamisen ja kulttuurin edistäminen

Varhaiskasvatus
Perusopetus

Lukiokoulutus
Ammattillinen koulutus

Vapaa sivistystyö
Taide- ja kulttuuripalvelut

Kirjastopalvelut
Nuorisopalvelut
Liikuntapalvelut
Opiskeluhuolto

Elinympäristön kehittäminen

Maapolitiikka
Kaavoitus ja maankäytön suunnittelu

Liikenne, joukkoliikenne
Tieverkkojen rakentaminen ja ylläpito

Vesihuolto
Jätehuolto

Energiatuotanto- ja jakelu
Rakennusvalvonta

Asuntotoimi
Ympäristönsuojelu ja -terveydenhuolto

Turvallisuus ja varautuminen

Kuntalaisten
hyvinvoinnin
edistäminen



Mitä on kunnan laaja-alainen 
hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen?

• Toimialarajat ylittävää

• Kaikille elämänalueille ulottuvaa

• Kaikkiin ikäryhmiin kohdistuvaa

• Mahdollistavaa

• Paikallista ja alueellista toimintaa

• Vaatii yhteistyötä

• Taloudellisesti  ja toiminnallisesti 
vaikuttavaa
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Mitä hyvinvointialue tekee
tulevaisuudessa
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Terveydenhuolto

Terveyden- ja hyvinvoinnin edistäminen,
perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito

Terveystarkastukset
Neuvolapalvelut

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto
Opiskeluhuollon psykologipalvelut

Seulonnat
Avosairaanhoito
Kotisairaanhoito

Lääkinnällinen kuntoutus
Mielenterveystyö

Päihdetyö
Suun terveydenhuolto

Merenkulkijoiden terveydenhuolto
Työterveyshuolto

Ensihoito
Päivystys

Sairaala-/vuodeosastotoiminta
Opetus- ja tutkimustoimintaa

Pelastustoimi
Pelastustoiminta

Öljyntorjunta
Palontutkinta

Väestön varoittaminen
Vaaratiedottaminen
Turvallisuusviestintä

Valvontatoiminta
Kemikaalivalvonta

Ohjaus- ja neuvonta
Väestönsuojeluun varautuminen

Sosiaalihuolto
Sosiaalityö

Sosiaaliohjaus
Sosiaalinen kuntoutus

Perhehoito
Perhetyö

Kotipalvelu
Kotihoito

Asumispalvelut
Laitospalvelut

Liikkumista tukevat palvelut
Päihdetyö

Mielenterveystyö
Kasvatus- ja perheneuvonta
Perheoikeudelliset palvelut

Vammaispalvelut (sis. erityishuolto)
Ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki

Sosiaalinen luototus
Kuntouttava työtoiminta

Omaishoidon tuki
Lastensuojelu

Opiskeluhuollon kuraattoripalvelut

Asukkaiden hyvinvoinnin, 
terveyden ja turvallisuuden 

edistäminen



Yhdyspinnat



”Yhdyspinnalla tarkoitetaan kahden tai useamman 
organisaation yhteistä työtä, jossa korostuvat 

asiakkaan tarpeen mukainen palvelujen 
toteuttaminen, yhteiset tavoitteet ja selkeät 

vastuut työnjaossa”

”Tärkeintä on muistaa, että viime kädessä ihmiset
tekevät yhteistyötä, eivät organisaatiot”



Yhteisten asiakkuuksien johtaminen ja 
hyte

Raja-/yhdyspinnalla tarkoitetaan 
erityisesti kahden tai useamman 
organisaation välistä toiminnallista 
raja-/yhdyspintaa.

Tässä yhteydessä käytetään käsitettä 
yhdyspinta, millä halutaan korostaa 
yhteisen toiminnan merkitystä
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Jatkossa vaikka hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen työ on kunnan ja hyvinvointialueen 
välille jaettua – Ihmisillä itsellään viime 
kädessä vastuu hyvinvoinnistaan
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Kunnilla ja hyvinvointialueilla on yhteiset 
asukkaat ja paljon yhteisiä tavoitteita

mm.
Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen
Alueiden ja kuntien elinvoiman vahvistaminen
Asiakaslähtöiset ja toimivat palvelut
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Työllisyyden hoito

Maahanmuutto ja kotoutumisen
edistäminen

Hyvinvoinnin ja 
terveyden edistäminen

Turvallisuus ja häiriötilanteisiin 
varautuminen

Lasten, nuorten ja perheiden 
tukeminen

Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää 
toimivaa yhteistyötä useilla eri osa-alueilla



Suosituksia kuntien ja 
hyvinvointialueiden 
yhteistyön johtamiseen 
Julkaistu 13.3.2022

Kuntaliitto.fi/sotemuutostuki

Suosituksia
tarkennetaan 

käynnistyvässä 
muutostuki-
projektissa



Yhteistyön johtamisjärjestelmän
rakenneosat
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Lainsäädännön
puitteet
ja reunaehdot

Yhteinen
tilannekuva
ja tietopohja

Lainsäädäntö
määrittää tehtävät
ja ohjaa yhteistyön
toteuttamista.

Lainsäädäntö jättää
kuitenkin väljyyttä
sopia yhteistyötavat
ja –rakenteet kunkin
alueen erityispiirteet
huomioon ottaen.

Yhteisiä asukkaita ja 
palvelutarpeita
koskevan
tilannekuvan
ylläpidon tulisi olla 
jatkuvaa.

Hyvinvointikertomuks
et ja -suunnitelmat ja 
näiden liittyvä
yhteistyö
muodostavaa
tilannekuvan pohjan

Yhteiset
tavoitteet ja
niiden seuranta

Yhteistyötä
ohjaamaan tarvitaan
yhteisiä tavoitteita. 
Tavoitteiden tulee
olla realistisia, 
konkreettisia ja 
mitattavia.

Tavoitteet ja niiden
seuranta tulee
dokumentoida.

Määritelty
työnjako
ja vastuut

Toimijoiden roolit, 
työnjako ja vastuut
tulee tunnistaa ja 
kuvata.

Jokaiselle yhteistyön
osa-alueelle tulee
nimetä vastuutahot
hyvinvointialueen ja 
kuntien osalta.

Sovitut
yhteistyön
toimintamallit

Yhteistyö edellyttää
myös yhdessä
sovittuja pelisääntöjä. 
Mm. miten
tavoitteista ja 
työnjaosta sovitaan ja 
miten näitä
tarvittaessa
muutetaan, miten
tietoa osapuolten
välillä jaetaan, miten
epäkohtia ja 
ristiriitoja ratkotaan

Yhteistyön
foorumit
ja areenat

Onnistunut yhteistyö
edellyttää poliittisen-, 
virka- ja 
toimialajohdon
säännöllisiä
kohtaamisia. Tämän
mahdollistavia
rakenteita tarvitaan eri
tasoilla.

Yhteistyön foorumit ja 
areenat voivat olla 
pysyviä tai tilapäisiä



18

1. Tunnistakaa alueellanne vallitseva yhteistyökulttuuri vahvuuksineen ja heikkouksineen, ja 
rakentakaa tämän tiedon pohjalta uutta yhteistyötä.

2. Varmistakaa yhteisen tietopohjan saatavuus ja hyödyntäkää sitä.
3. Määritelkää yhteiset strategiset menestystekijät ja tavoitteet sekä hyödyntäkää niitä kuntien 

ja hyvinvointialueen strategiatyössä.
4. Perustakaa tarvittavat yhteistyörakenteet eri tasojen yhteistyötä varten ja varmistakaa niissä 

toimivien ihmisten valta sopia asioista.
5. Hyödyntäkää olemassa olevia toimintamalleja ja välineitä kuten hyvinvointikertomusta ja -

suunnitelmaa ja varmistakaa, että yhteistyötä käsittelevät suunnitelmat muodostavat 
yhteensopivan kokonaisuuden. 

6. Käyttäkää aikaa ja resursseja toimivan yhteistyön ja luottamuksen rakentamiseen, sillä hyvin 
toimiva yhteistyö on asukkaiden, kuntien ja hyvinvointialueen etu.

7. Arvioikaa ja kehittäkää kokemusten perusteella yhteistyön toimintamallia ja jakakaa näitä 
kokemuksia avoimesti.

Seitsemän suositusta hyvinvointialueiden 
ja kuntien yhteistyön rakentajille



Lopuksi 
huomioitavaksi

- Yhteistyön kilpailuttamisasiat 
pohdinnassa

- Kuntien SHVK-sopimukset 
sote-uudistuksessa

- Hyte-kerroin kannattaa 
huomioida jatkossa myös 
vapaa-ajan palveluissa

- Järjestöyhteistyö 2.0 ?



Kuntaliitto on muutoksessa kuntien ja 
hyvinvointialueiden tukena

Kuntaliiton muutostuki

• Ohjeita ja tukimateriaalia 

• Muutostukiwebinaareja

• Verkostoja

• Muutostuki-neuvontapalvelu

www.kuntaliitto.fi/sotemuutostuki
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http://www.kuntaliitto.fi/sotemuutostuki
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