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Hyte on kuntien ja hyvinvointialueen lakisääteinen ja osin yhteinen tehtävä

KUNNAT HYVINVOINTIALUE

Edistää asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä – ensisijainen vastuu omissa lakisääteisissä tehtävissään

Nimeää hyten vastuutahon

Huomioi päätöksenteossa arvioidut vaikutukset hyvinvointiin väestöryhmittäin

Seuraa kuntalaisten elinoloja, hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä alueittain ja väestöryhmittäin 

Valmistelee valtuustolle valtuustokausittain hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman. Julkaisee sen julkisessa tietoverkossa.  

Asettaa strategisessa suunnittelussaan hyten tavoitteet ja toimenpiteet

Raportoi vuosittain valtuustolle elinoloista, hyvinvoinnista ja terveydestä, niihin vaikuttavista tekijöistä ja toteutetuista toimenpiteistä 

Tekee hyte-yhteistyötä alueensa muiden hyte-toimijoiden kanssa (julkiset toimijat, yksityiset yritykset, yleishyödylliset yhteisöt)   

Edistää alueellaan hyte-työtä tekevien järjestöjen toimintaedellytyksiä ja vaikutusmahdollisuuksia hytessä

Lähteet: Kuntalaki 1 ja 37 §, Hyvinvointialuelaki 1 ja 41 §; Sote-järjestämislaki 6 ja 7 §

Toimittaa hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman hyvinvointialueelle Laatii hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman yhteistyössä kuntien kanssa

Toimii hyte-yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa ja 

tukee sitä asiantuntemuksellaan 

Toimii hyte-yhteistyössä kuntien kanssa. Tukee kuntia asiantuntemuksellaan ja 

hyteen liittyvässä kehittämistyössä.

Tekee toimialojen välistä hyte-yhteistyötä Sovittaa yhteen sote-palveluja muiden toimijoiden palvelujen kanssa

Osallistuu hyvinvointialueen hyte-neuvotteluihin
Neuvottelee vähintään kerran vuodessa yhdessä kuntien ja muiden hyte-

toimijoiden kanssa hyten tavoitteista, toimenpiteistä, yhteistyöstä ja seurannasta
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1/2

KUNNAT HYVINVOINTIALUE

Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta (s. 180): 

• Lain tarkoituksena on vahvistaa --- hyvinvointialueen ja kunnan välistä yhteistyötä sekä muiden toimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä hytessä (2 §)

• Hyvinvointialueen järjestäessä hyteä on sote-huollon tehtävä keskenään ja kunnan varhaiskasvatuksen kanssa yhteistyötä (32 §)

• Hyvinvointialueen on neuvolapalveluja järjestäessään toimittava yhteistyössä varhaiskasvatuksesta vastaavien ja muiden tarvittavien tahojen kanssa (15 §) 

• Hyvinvointialueen on järjestettävä alueensa asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi tarpeellinen mielenterveystyö, jonka tarkoituksena on yksilön ja yhteisön 

mielenterveyttä suojaavien tekijöiden vahvistaminen sekä mielenterveyttä vaarantavien tekijöiden vähentäminen ja poistaminen (27 §)

• Hyvinvointialueen on järjestettävä alueensa asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi tarpeellinen päihdetyö, jonka tarkoituksena on vahvistaa yksilön ja yhteisön 

päihteettömyyttä suojaavia tekijöitä sekä vähentää ja poistaa päihteisiin liittyviä terveyttä ja turvallisuutta vaarantavia tekijöitä. Terveydenhuollossa tehtävä päihdetyö on 

suunniteltava ja toteutettava siten, että se muodostaa toimivan kokonaisuuden muun hyvinvointialueella tehtävän päihdetyön ja mielenterveystyön kanssa (28 §)

Lähde: Sote100-lakiehdotus: Linkki

Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta (s. 209): 

• Sosiaalihuollon asiantuntemuksen tuominen osaksi --- kunnan suunnittelua (7 §)

• Hyvinvointialueen ja kunnan viranomaisten on yhteistyössä seurattava ja edistettävä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden hyvinvointia ja poistettava epäkohtia ja ehkäistävä 

niiden syntymistä (8 §)

• Hyvinvointialueen ja kunnan viranomaisten on yhteistyössä seurattava ja edistettävä lasten ja nuorten hyvinvointia sekä poistettava kasvuolojen epäkohtia ja ehkäistävä niiden 

syntymistä (9 §)

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain muuttamisesta (s. 263): 

• Hyvinvointialueen ja kunnan on edistettävä ja seurattava vammaisten henkilöiden elinoloja ja pyrittävä toiminnallaan ehkäisemään epäkohtien syntymistä ja poistamaan haittoja, 

jotka rajoittavat vammaisen henkilön toimintamahdollisuuksia ja osallistumista (6 §)

Laki lastensuojelulain muuttamisesta (s. 271): 

• Kunnan ja hyvinvointialueen on tehtävä (hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman valmisteluun liittyen) yhteistyötä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmien laadinnassa (12 §)

• Kunta ja hyvinvointialue järjestävät lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ehkäisevää lastensuojelua (31 §) 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/HE_56+2021.pdf


KUNNAT HYVINVOINTIALUE

Lähde: Sote100-lakiehdotus: Linkki

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sote-palveluista annetun lain muuttamisesta (s. 249): 

• Kunnan ja hyvinvointialueen velvollisuus huolehtia ikääntyneen väestönsä hyvinvoinnista (2 §) 

• Ikääntyneen neuvontapalveluihin ja terveystarkastuksiin on sisällytettävä ohjaus kunnassa ja hyvinvointialueella olevien palvelujen käyttöön (12 §) 

Laki kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain muuttamisesta (s. 337): 

• Kunnan tulee paikalliset olosuhteet ja voimavarat huomioon ottaen edistää tämän lain tavoitteiden ja tehtävien mukaista toimintaa yhteistyössä hyvinvointialueiden kanssa (7 §)

Laki tupakkalain muuttamisesta (s. 123):

• Kunta huolehtii alueellaan paikallisesta toiminnasta tupakoinnin lopettamiseksi yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa (8 §)

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä annetun lain muuttamisesta (s. 125): 

• Hyvinvointialue tukee alueensa kuntia ehkäisevän päihdetyön toteuttamisessa ja kehittämisessä (4 §) 

• Kunnan ehkäisevän päihdetyön toimielimen ja hyvinvointialueen on huolehdittava siitä, että ehkäisevän päihdetyön toimet sovitetaan yhteen kunnan ja hyvinvointialueen 

yhteistyössä (5 §)

• Sote-järjestämislain pykäliä 6 ja 7 (hyte) sovelletaan ehkäisevässä päihdetyössä (5 §)

Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain muuttamisesta (s. 223): 

• Jos henkilö tarvitsee kuntoutusta, ---- henkilö on ohjattava tarpeen mukaan palvelujen piiriin yhteistyössä näitä palveluja järjestävien tahojen kanssa (30 §)  esim. TE-palvelut 

siirtyvät kunnille vuonna 2024
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• Kolmas maakunnallinen hyvinvointisopimus: 
Kumppanuussopimus, joka ilmaisee 
sopijaosapuolten halun edistää ja kehittää 
pohjoispohjalaisten hyvinvointia (linkki 
hyvinvointisopimukseen)

• Allekirjoittajina 31.10.2019
• kaikki kunnat

• sote-kuntayhtymät

• avi, PPSHP ja maakuntaliitto

• Sopimuksella kunnat ovat sitoutuneet yhteiseen 
hyvinvointikäsitykseen (ks. seuraava dia), joka auttaa 
kokonaisvaltaisen, ihmislähtöisen hyten
suunnittelussa ja toteutuksessa

7

https://pohjois-pohjanmaa.fi/wp-content/uploads/2020/09/Hyvinvointisopimus2019.pdf


Minä, pohjoispohjalainen ihminen, 
voin hyvin silloin, kun koen eläväni 
hyvää arkea ja mielekästä elämää. 

Hyvinvointiini vaikuttavat jokapäiväiset 
arjen tarpeeni, askareeni, yhteisöni ja 
ympäristöt, joissa elän ja toimin. Oma 

toimintani ja arjen valintani 
vaikuttavat omaan, läheisteni ja 

tulevien sukupolvien hyvinvointiin. 

Toivon tulevani 
kuulluksi, nähdyksi, hyväksytyksi 

ja ymmärretyksi ihmisenä 
enkä yksittäisten tarpeideni kautta.

Ihmislähtöinen hyvinvointikäsitys Pohjois-Pohjanmaalla
(Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointisopimus 2019-2025)

Hyte on hyvän arjen ja elämän edistämistä ihmisen elämän osa-alueilla. Hyte-työn 
tulee ulottua asukkaita kohtaavista työntekijöistä kunnanvaltuutettuihin saakka. 
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