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Kunnan lakisääteiset hyte-tehtävät 

KUNNAT

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 §, Terveydenhuoltolaki 12 § 31.12.2022 saakka, Sote-järjestämislaki 6 § 1.1.2023 alkaen



Kuntia ja hyvinvointialuetta koskevat pitkälti samat 
lakisääteiset hyte-tehtävät 

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 §; Terveydenhuoltolaki 12 § 31.12.2022 saakka, Sote-järjestämislaki 6 § 1.1.2023 alkaen



Kunnat ja hyvinvointialue tukevat toisiaan hyte-työssä

KUNNAT HYVINVOINTIALUE

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

Lähde: Sote-järjestämislaki 6, 7, 10 ja 31 § 1.1.2023 alkaen



Hyvinvointialue tulee – onko kuntanne valmis?

KUNNAT

Onko hytestä vastaava taho nimetty (hyvinvointiryhmä tai 

vastaava)? Onko ryhmällä selkeä rooli kunnan 

johtamisjärjestelmässä? Onko ryhmällä aktiivista toimintaa? 

Onko nimetty hyvinvointiyhdyshenkilö tai vastaava, joka 

osallistuu maakuntatasoiseen hyte-yhteistyöhön?

Tekevätkö kunnan toimialat saumatonta hyte-yhteistyötä? 

Onko kunnalla aktiivista hyte-yhteistyötä muiden julkisten 

toimijoiden, yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa?

Käsitteleekö valtuusto hyvinvointikertomuksen ja -

suunnitelman kerran valtuustokaudessa? Saako valtuusto 

vuosittain raportin hyvinvoinnista ja hyvinvointisuunnitelman 

toteutumisesta? 

Onko hyvinvointisuunnitelma kytketty kuntanne muihin 

keskeisiin asiakirjoihin (esim. kuntastrategia, toiminta- ja 

taloussuunnitelma)?

Huomioidaanko päätöksenteossa arvioidut vaikutukset 

hyvinvointiin (EVA)?

HYVINVOINTIALUE

Hyvinvointialueen ja Pohjois-Pohjanmaan hyte-rakennetta 

ja -toimintamalleja suunnitellaan syksyllä 2021 yhdessä

mm. kuntien ja sote-keskusten 

hyvinvointiyhdyshenkilöiden kanssa. 

Onhan kuntasi edustaja mukana näissä ns. 

hyte-myllyissä?



Yhdessä kohti tulevaisuuden menestystekijää: 
hyvinvoinnin ja elinvoiman vuoropuhelua

Hyvinvointi-

johtaminen
Elinvoima-

johtaminen

Pohjois-Pohjanmaan 

hyte-yhteisö 

(POPhyte) tukee 

Pohjois-Pohjanmaan 

kuntia erityisesti 

hyvinvointijohtamisen 

näkökulmasta

Kuvio ja dian otsikko sovellettu lähteestä Nieminen ym. 2018: Linkki lähteeseen)

https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2018/1936-hyvinvoinnin-ja-elinvoiman-vuoropuhelu-yhtena-tulevaisuuden-kunnan


Kiitos perehtymisestä!

Lisätietoja: 
Oman kuntasi hyvinvointiryhmä ja 

hyvinvointiyhdyshenkilö tai -koordinaattori 

Sanna Salmela
Hyte-vastuuvalmistelija

Hyte-osahankkeen projektipäällikkö
sanna.salmela(a)popsote.fi, 040 5890 132
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Anna Katajala, toiminnanjohtaja


