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Hyvinvointialuelainsäädännön velvoitteita (612/2021, 611/2021) 

• Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on lakisääteinen tehtävä kunnille ja 
hyvinvointialueille siltä osin, kun se kytkeytyy muihin lakisääteisiin tehtäviin

• Hyvinvointialueen on strategisessa suunnittelussaan asetettava hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämiselle tavoitteet ja toimenpiteet

• Päätöksenteossa on otettava huomioon päätöstensä arvioidut vaikutukset ihmisten 
hyvinvointiin ja terveyteen väestöryhmittäin

1. Kivijalkana lainsäädäntö 



• Kunnan ja hyvinvointialueen on tuettava toisiaan omalla asiantuntemuksellaan ja 
tehtävä yhteistyötä myös muiden toimijoiden kanssa

• Hyvinvointialueen on neuvoteltava vähintään kerran vuodessa yhdessä alueensa 
kuntien sekä muiden hyte-työtä tekevien toimijoiden kanssa (tavoitteet, 
toimenpiteet, yhteistyö ja seuranta)

• Hyvinvointialue laatii hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman yhteistyössä 
alueensa kuntien kanssa  (tilannekuva, yhteiset tavoitteet)

2. Laki velvoittaa yhteistyöhön (612/2021, 611/2021) 



• Hyvinvointialueen on tehtävä yhteistyötä hyte-työtä tekevien muiden julkisten 
toimijoiden, yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa

• Hyvinvointialueen on edistettävä hyte-työtä tekevien järjestöjen 
toimintaedellytyksiä ja vaikutusmahdollisuuksia

– Avustuskäytännöt (esim. avustukset, tilat, muut resurssit)

3. Mukana myös järjestöt ja muut hyte-toimijat (612/2021)



• Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen 2030 periaatepäätös (2020) 
ja toimeenpano-ohjelma (2021)

– Painopistealueet: Kaikille mahdollisuus osallisuuteen, Hyvät arkiympäristöt, 
Päätöksenteolla vaikuttavuutta ja Hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta 
edistävä toiminta ja palvelut

• YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda2030 (2015) 

• Suomen kestävän kehityksen toimikunnan Agenda2030 –strategia (2022)

– Yksi painopistealueista: Hyvinvointi, terveys ja yhteiskunnallinen osallisuus

4. Kansalliset ohjelmat



• Käyttöön kunnille 2023 ja hyvinvointialueille 2026 

• Mittaa nykytilaa (omaa toiminta) ja muutosta (muutos väestön terveydessä ja 
hyvinvoinnissa)

• Tarkoituksena on kannustaa ja tukea hyvinvointialueita toteuttamaan monipuolisia 
ja suunnitelmallisia toimia, jotka kohdistuisivat erityisesti

• kansansairauksien ehkäisyyn

• ikääntyvän väestön toimintakyvyn edistämiseen ja tapaturmien vähentämiseen 

• syrjäytymisen ehkäisyyn

• sosiaalisen hyvinvoinnin ja työllistymisen edistämiseen

5. Taloudellisena kannustimena Hyte-kerroin



• Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen on edellytys koko 
yhteiskunnan toiminnalle

– Yhteys hyvinvoinnin ja elinvoiman välillä on vahva

– Sosioekonomisten erojen vaikutus hyvinvointiin ja terveyteen on merkittävä –
tarvitaan kohdennettua työtä, sillä kaikille sama ei ole riittävää

• Hyvinvointi nähdään laaja-alaisena kokonaisuutena, joka vaatii toimia useilta 
tahoilta ja kaikilla tasoilla 

– Hyvinvointialueet ja kunnat ovat järjestäjän roolissa avain asemassa toimivan 
kokonaisuuden luomisessa

6. Päätelmiä edellä esitetystä



Hyte-kärjet 2020 – 2025

• Hyväksytty kunnissa ja 
Phhyky:ssä

• Ovat ohjanneet alueellisia 
suunnitelmia, kunnat ovat 
huomioineet omissa 
suunnitelmissaan

• Tavoitellaan vaikuttavuutta 
pitkällä aikavälillä

7. Päijät-Hämeen hyte-työn painopistealueet

YHTEISTYÖMME ON 
TAVOITTEELLISTA

KÄYTÖSSÄMME ON 
VAIKUTTAVIA JA 

NÄYTTÖÖN PERUSTUVIA 
MENETELMIÄ

OSALLISUUS JA 
YHTEISÖLLISYYS MIELEN

HYVINVOINTI

ARJEN
TURVALLISUUS

PÄIHTEETTÖMYYS JA
TERVEELLISET ELINTAVAT



• Päijät-Hämeen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2021 – 2025

• Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2022 – 2025 

• Suunnitelma ikääntyvän väestön tukemiseksi 2021 – 2025

• Ehkäisevän työn toimintasuunnitelma 2021 – 2025 (edistävä mielenterveystyö, 

ehkäisevä päihdetyö, pelihaittojen sekä perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisy)

• Liikuntaohjelma valmisteilla 2022 aikana

• Muita hyte-työhön kytkeytyviä suunnitelmia 
• Suunnitelma ravitsemusterveyden edistämisestä 

• Maahanmuutto-ohjelma

8. Alueellisten suunnitelmien kokonaisuus



9. Hyte:n systeeminen muutos

Jonna Heliskoski, Leadcons Oy 2.2.2022 Hyte-seminaari



• Otetaan oppia onnistumisista

– LAPE-työ ja perhekeskuskehittäminen, ravitsemusterveyden edistäminen, 
ehkäisevä työ

• 3. sektorilla on vahva motivaatio yhteistyöhön hyvinvointialueen 
kanssa

– Kumppanuuksilla tukea rajallisiin resursseihin

• Kuntien työ ei ole irrallista hyvinvointialueen työstä ja päinvastoin

– Tarvitaan tukea ja osaamista omiin tehtäviin toiselta osapuolelta 

10. Hyten uudet mahdollisuudet hyvinvointialueella



• Tunnustetaan tosiasia, että entisellä mallilla mikään ei muutu!

• Tarvitaan yhteinen tilannekuva, tietopohja ja tavoitteet

• Määritellään työnjako, roolit ja vastuut

• Sovitaan yhteistyön käytännöt ja toimintamallit sekä yhteistyön 
areenat

• Luodaan luottamusta yhteiseen tekemiseen päijäthämäläisten 
parhaaksi!

11. Onnistumisen edellytykset 



Kaikki työ 
tehdään 
ihmisiä varten



• Päijät-Hämeen liitto: Päijät-Hämeen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma sekä muut alueelliset suunnitelmat https://paijat-
hame.fi/hyvinvoinnin-terveyden-ja-turvallisuuden-edistaminen-hyte/

• Päijät-Sote terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen https://paijat-sote.fi/ela-hyvin/

• Valtioneuvoston periaatepäätös: Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen 2030 Hyvinvoinnin, terveyden ja 
turvallisuuden edistäminen 2030 : Valtioneuvoston periaatepäätös - Valto

• Periaatepäätöksen toimeenpanosuunnitelma https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162913

• Agenda2030 -toimintaohjelma https://kestavakehitys.fi/agenda-2030

• Kestävän kehityksen toimikunnan strategia 2022–2030 : Luonnon kantokyvyn turvaava, hyvinvoiva ja globaalisti vastuullinen 
Suomi https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163958

• Kansainvälisen Health Promoting Hospitals and Health Services -verkoston (HPH) standardit 2020 
https://www.steso.fi/standardit

• Päijät-Hämeen hyte-seminaarisarjan tallenteet nähtävissä Päijät-Soten YouTube –kanavalta

• Ilmoittautuminen auki! Kuntien hyvinvointiseminaari 31.5.2022, Kuntaliitto 
https://www.kuntaliitto.fi/tapahtumat/2022/kuntien-hyvinvointiseminaari-3152022

12. Lisätietoa
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