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KOHTI VARSINAIS-SUOMEN HYVINVOINTIALUETTA MOT EGENTLIGA FINLANDS VÄLFÄRDSOMRÅDE

Sote-palveluihin vaikuttavia tekijöitä
Faktorer som påverkar ”sote”tjänster

Palvelutarpeen osalta on huomioitava: 

1) väestönkasvu 

2) väestön keskittyminen erityisesti 
Turun kaupunkiseudulle 

3) väestöllisen huoltosuhteen 
heikkeneminen (ikääntyminen ja 
elinajanodotteen kasvu) 

4) vieraskielisten osuuden kasvu ja 
epätasainen jakautuminen alueella

5) huono-osaisuuden hyvin 
epätasainen jakautuminen alueella 

Palvelujärjestelmän osalta on 
huomioitava:

6) Korjaavien palvelujen painotuksen 
vähentäminen ja ennaltaehkäisevien ja 
peruspalvelujen vahvistaminen 
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Mitä hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen ja eriarvoisuuden 
ehkäisy tarkoittaa?

Vad innebär det att främja välbefinnande, hälsa, säkerhet
och förebygga ojämlikhet?

Mihin pyritään?

• Kaventamaan väestöryhmien välisiä 
hyvinvointi- ja terveyseroja

• Ylläpitämään ja parantamaan hyvinvointia, 
terveyttä, mielenterveyttä, turvallisuutta, 
osallisuutta sekä työ- ja toimintakykyä

• Ehkäisemään sairauksia, tapaturmia, 
syrjäytymistä ja osattomuutta

Kehen kohdistuu?

• Yksilöihin 

• Väestöön 

• Yhteisöihin 

• Elinympäristöihin
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Miksi hyteä tarvitaan? 
Varför främja hälsa och välbefinnande?

• Väestön ikääntyessä korjaavien 
sote-palveluiden käytön tarve 
väistämättä kasvaa-> paine sote-
rahoitukseen 

• Sote-palvelujärjestelmän tulisi 
tuottaa maksimaalista 
terveyshyötyä. Tämä toteutuu 
ainoastaan siten, että sote toiminnan 
painopiste siirretään ongelmien 
toteamisesta ja hoidosta niiden 
ehkäisyyn

• Hyvinvoinnin ja terveyden 
edistäminen on luonteeltaan 
poikkihallinnollista ja laaja-alaista ja 
se vaatii toteutuakseen sekä 
rakenteita että määrätietoista 
johtamista Hyvinvointialueella sekä 
kunnissa ja näiden yhdyspinnoilla.

• Enemmän hyteä = vähemmän sotea
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Lainsäädäntö ja ohjaavat 
asiakirjat 

Lagar och dokument

• Hyte-tehtäväkokonaisuuksien taustalla on 
lukuisia ohjaavia lakeja, asetuksia ja muuta 
ohjaavaa dokumentaatiota (esim. kansallisia 
ohjelmia, periaatepäätöksiä ja 
toimeenpanosuunnitelmia) sekä käypä hoito 
–suosituksia ja muita palveluista annettuja 
suosituksia (laatusuositukset ja Palkon
suositukset). 

• HVA:een hyte-tehtävät on muodostettu 
lainsäädännön pohjalta. 

• Hyvinvointialueen hyte-tehtävistä ja 
yhteistyövelvoitteista on erityisesti säädetty 
järjestämislaissa sekä laissa 
hyvinvointialueesta. 

Lainsäädäntö/ohjaavat asiakirjat

Ept Osalli-

suus

Elintapa-

ohjaus

Ravitse-

mus

Liikunta Mielen-

hyvin-

vointi

Väkival-

lan 

ehkäisy

Kulttuu-

rihyvin-

vointi

Järjestö-

yhteistyö

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 612/2021 x x x x x x x x x

Laki hyvinvointialueesta 611/2021 x x x x x x x x x

Laki hyvinvointialueiden rahoituksesta 617/2021 x x x x x x x x x

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä 523/2015 x x

Terveydenhuoltolaki 1326/2010 x x x x x x

Perustuslaki 731/1999 x x x

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 758/1992 x

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000 x

Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 x x x

Mielenterveyslaki 1116/1990 x

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999 x

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä 

iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012
x

Valtioneuvoston asetus  neuvolatoiminnasta, koulu- ja 

opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä 

suun terveydenhuollosta (338/2011) 

x

Mielenterveysstrategia 2020-2030 x x

Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma x

Kansallinen ikäohjelma vuoteen 2030 x x

Konsensuslausuma aivot ja mieli x x x x x x x

Painopiste preventioon konsensuslauselma tarttumattomien 

tautien ehkäisystä 2017 (Duodecim & Suomen Akatemia)
x x x x x

YK:n ja Euroopan neuvoston naisten oikeuksien ja Ihmisoikeuksien 

sekä YK:n Lapsen oikeuksien sopimukset
x

Väkivallan ehkäisemiseen velvoittavat WHO:n päätöslauselmat, 

EU:n tasa-arvodirektiivi ja uhridirektiivi
x

Lanzaroten sopimus, Istanbulin sopimus  x

Naisiin ja lapsiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelma x

Väkivallaton lapsuus: toimenpidesuunnitelma lapsiin kohdistuvan 

väkivallan ehkäisystä 2020−2025 (STM 2019) x

Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen 2030 

valtioneuvoston periaatepäätös ja sen toimeenpanosuunnitelma 
x x x x x x x x x

Käypä hoito -suositukset

Lihavuuden käypä hoito-suositus x x x

Käypä hoito –suositus liikunnan käytöstä sairauksien ehkäisyssä, 

hoidossa ja kuntoutuksessa
x

Depression käypä hoito -suositus x

MS-tauti käypä hoito -suositus x

Muistisairaudet käypä hoito -suositus x

Alkoholiongelmaisen käypä hoito-suositus x x

Muut suositukset

Ikäkausittaiset, Valtion ravitsemusneuvottelukunnan kokoamat 

ravitsemussuositukset
x

Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen 

parantamiseksi 2020-2023
x x

Palko: Elintapamuutosta tukevat tekijät elintapaohjauksen ja 

omahoidon tuen menetelmissä epäterveellisen ravitsemuksen ja 

vähäisen liikkumisen aiheuttaman sairastumisriskin 

pienentämiseksi

x x x

Suositus taiteen ja kulttuurin saatavuuden ja saavutettavuuden 

parantamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollossa (2018)
x
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Järjestämissuunnitelman hyte-

painopisteet:

1. Yhteisöllisyyden ja 

osallisuuden lisääminen

2. Päihteiden käytön ehkäisy

3. Ylipainon ja 

liikkumattomuuden 

vähentäminen

Alueellinen hyte-työryhmä
Pj Karoliina Luukkainen, Varsinais-Suomen 
hyvinvointialueen valmisteluorganisaatio

Ehkäisevä päihdetyö
Pj Niina Jalo, Turun 

kaupunki

Osallisuus
Pj Minna Pohjola, VSSHP

Elintapaohjaus
Pj Taru Elo, U-sote

Ravitsemus
Pj Aina-Ilona Terinkoski, 

Salon kaupunki

Liikunnan palveluketjut
Pj Minna Lainio-Peltola, 

Turun kaupunki

Kulttuurihyvinvointi
Pj Anna-Mari Rosenlöf, 

Turun AMK

Mielen hyvinvointi
Pj Jenni Tähkävuori, Turun 

kaupunki

Järjestöt
Pj Minna Rosendahl, V-S 

Muistiyhdistys

Varsinais-Suomen 
kuntien hyte-

koordinaattoriverkosto 
(27)

Varsinais-Suomen ept-
yhdyshenkilöt

Tulevai-

suuden

Sote-keskus

Pilotit

Hyte-valmistelu ja -rakenteet Varsinais-Suomessa

*Hyte-työryhmissä ja rakenteissa laaja 

edustus koko alueelta (kunnat, järjestöt, 

alueelliset toimijat) yhteensä n. 150 

edustajaa
Varsinais-Suomen 

ArVo-yhdyshenkilöt RRF

Alueellinen hyvinvointikertomus

Julkaisu 

05/2022

Varsinais-Suomen 
hyvinvointialueen 

valmisteluorganisaatio

Hanke 3: 
järjestä-
minen

Hanke 4: 
Yhdys-
pinnat





luonnos



Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen lakisääteiset tehtävät hyvinvointialueella

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 7 §

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen hyvinvointialueella

Hyvinvointialueen on edistettävä asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä. 

Hyvinvointialueella on ensisijainen vastuu hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämisestä siltä osin kuin tämä tehtävä kytkeytyy hyvinvointialueen muihin 

lakisääteisiin tehtäviin.

Hyvinvointialueen on strategisessa suunnittelussaan asetettava hyvinvoinnin 

ja terveyden edistämiselle tavoitteet ja määriteltävä tavoitteita tukevat 

toimenpiteet. Sen on otettava päätöksenteossaan huomioon päätöstensä 

arvioidut vaikutukset ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen väestöryhmittäin. 

Hyvinvointialueen on nimettävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 

vastuutaho.

Hyvinvointialueen on seurattava asukkaittensa elinoloja, hyvinvointia ja 

terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä alueittain ja väestöryhmittäin. 

Hyvinvointialueella on raportoitava asukkaiden hyvinvoinnista ja terveydestä, 

niihin vaikuttavista tekijöistä sekä toteutetuista toimenpiteistä aluevaltuustolle 

vuosittain. Lisäksi hyvinvointialueella on valmisteltava aluevaltuustolle 

valtuustokausittain alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 

edellä mainituista asioista. Hyvinvointialue laatii hyvinvointikertomuksen ja -

suunnitelman yhteistyössä alueensa kuntien kanssa. Hyvinvointialueen 

asukkaiden ja palvelujen käyttäjien osallistumis- ja 

vaikuttamismahdollisuuksista hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman 

laadinnassa säädetään hyvinvointialueesta annetun lain 29 §:ssä. 

Hyvinvointialueen on julkaistava hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 

julkisessa tietoverkossa.

Hyvinvointialueen on toimittava hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä 

yhteistyössä alueensa kuntien kanssa ja tuettava niitä 

asiantuntemuksellaan. Lisäksi hyvinvointialueen on tehtävä hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämisessä yhteistyötä hyvinvointialueen alueella hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämistyötä tekevien muiden julkisten toimijoiden, yksityisten 

yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. Sen on myös edistettävä 

hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien järjestöjen 

toimintaedellytyksiä ja vaikutusmahdollisuuksia hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämisessä. Hyvinvointialueen on neuvoteltava vähintään kerran 

vuodessa yhdessä alueensa kuntien sekä muiden edellä tässä momentissa 

mainittujen hyvinvointialueen alueella hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä 

tekevien toimijoiden kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä koskevista 

tavoitteista, toimenpiteistä, yhteistyöstä ja seurannasta

ASUKKAIDEN 
HYVINVOINNIN 
JA TERVEYDEN 
EDISTÄMINEN

HYTE JOHTAMINEN,
KOORDINAATIO JA 

KEHITTÄMINEN HVA:LLA

TIETOJOHTAMINEN

ASIANTUNTEMUS 
JA TUKI KUNNILLE

JÄRJESTÖJEN TOIMINTA-
EDELLYTYSTEN 
EDISTÄMINEN
JA YHTEISTYÖ

OSALLISUUDEN
KOORDINAATIO

ASIAKASKOKEMUKSEN 
KOORDINAATIO

 Tiedolla johtaminen: yhteisten mittarien valinta ja tiedonkeruu väestön 
palvelutarpeesta

 Yhdyspintatyön ja rakenteiden koordinointi ja johtaminen muihin hyte-toimijoihin 
(kunnat, järjestöt, yritykset jne.)

 HYTE vastuutaho johtaa hyvinvointialueen hyte-työtä
 Hyvinvointisuunnitelman valmistelu ja hyte tavoitteiden valmistelu osaksi HVA:n

strategiaa ja palvelustrategiaa
 Hyte-kehittämisen johtaminen, vaikuttavien hyte-toimintamallien käyttöönottaminen 

ja palveluiden yhteensovittaminen (hoito- ja palveluketjujen kehittäminen mm. 
ehkäisevä päihdetyö, lähisuhdeväkivallan ehkäisy,  elintapaohjaus, liikunta, 
ravitsemus, kulttuurihyvinvointi ja mielen hyvinvointi osana sote-palveluita)

 Neuvottelut STM:n kanssa (hyte-tavoitteet ja tilanne)
 EVA: ennakkovaikutusten arviointi HVA:lla
 Hyte- rakenteiden koordinointi HVA:lla

 Hyvinvointikertomuksen valmistelu (1krt valtuustokausi)
 Väestön hyvinvoinnin tilasta raportointi (vuosittain)
 Hyte-mittarien ja indikaattoreiden määrittely osaksi johtamisdokumentteja

 Yhteistyö ja yhteistyörakenteet kuntien kanssa (mm hyvinvointikertomus ja 
yhdyspintarakenteet)

 Hyte-hoito- ja palveluketjujen koordinointi ja kehittämisen tuki kunnille (ehkäisevä 
päihdetyö, lähisuhdeväkivallan ehkäisy,  elintapaohjaus, liikunta, ravitsemus, 
kulttuurihyvinvointi ja mielen hyvinvointi)

 Järjestöavustusten valmistelu ja koordinointi
 Järjestöyhteistyön koordinointi ja kehittäminen (strateginen yhteistyö ja käytännön 

yhteistyö)

 Osallisuustoimielinten koordinointi
 Osallisuussuunnitelman valmistelu ja toimeenpanon koordinointi
 Kokemusasiantuntijatoiminnan, asiakasraatien ja muiden osallisuutta edistävien 

rakenteiden (mm. EVA) ja välineiden/menetelmien (mm. digiosallisuusalustat, OBU)  
koordinointi 

 Määrittely kesken
 Asiakastyytyväisyys ja –palautejärjestelmien koordinaatio
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Hyte-rakenteet 

• Hyte-tehtävien hoitaminen edellyttää selkeitä rakenteita sekä 
HVA:n sisällä että yhdyspinnoilla (erityisesti suhteessa kuntiin 
ja järjestöihin)

• Sisäiset rakenteet: valmistelua on tehty, mutta se voidaan 
viimeistellä kun HVA:n organisoitumisesta ja 
johtamisrakenteista- sekä foorumeista on pohjaesitys.

• Yhdyspintarakenteet: jokaisen hyte-teeman osalta on 
tunnistettu keskeiset yhdyspinnat ja toimijat. Rakenteista on 
alustavaa materiaalia ja ne voidaan viimeistellä kun on 
olemassa pohjaesitys HVA:een muista yhdyspintarakenteista 
(päällekkäisiä foorumeja ei kannata rakentaa eikä jokaisella 
teemalla voi olla omia verkostojaan).

• Jo olemassa olevia alueellisia hyte-rakenteita tulee hyödyntää, 
kuten alueellinen hyte-työryhmä, kuntien hyte-
koordinaattoriverkosto (perustettu 2018) ja ept-
yhdyshenkilöverkosto 
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Hyte kehittäminen hankkeissa
Tulsote I ja Tulsote II

• Arkeen Voimaa: näyttöön perustuvan ratkaisukeskeisen itsehoidon ryhmätoimintamallin 
levittäminen kaikkiin V-S kuntiin (HVA:n ja kuntien yhdyspintamalli) Kohderyhmänä 
mm. pitkäaikaissairaat, paljon sote-palveluita käyttävät, sosiaalista kuntoutusta 
tarvitsevat jne.

Elintapaohjaus

• Lääkkeetön unettomuuden hoito

• Onnikka –painonhallinnan sovellus

Järjestöyhteistyö

• Yhteistyön valmistelu, järjestöjen palvelut palvelutarjottimelle ja osaksi hoito- ja 
palveluketjuja sekä palveluohjausta

Osallisuus 

• Kokemusasiantuntijatoiminnan/koulutuksen pilotti

Kulttuurihyvinvointi

• Kulttuurihyvinvoinnin palvelut palvelutarjottimelle ja osaksi hoito- ja palveluketjuja sekä 
palveluohjausta

RRF haku (kestävän kasvun ohjelma)

• Pilari 2 hyödyntäminen hyte-sisältöjen kehittämisessä (suunnittelu 2022 ja toteutus 
2023-2025)



Hyte-infosarja syksy 2022

Lämpimästi tervetuloa kuulemaan Varsinais-Suomen hyvinvointialueen valmistelun 
etenemisestä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen eri sisältökokonaisuuden osalta. 
Tilaisuuksiin ovat tervetulleita kaikki hyte-työstä kiinnostuneet (kuntien viranhaltijat, työntekijät 
ja poliittiset päättäjät sekä järjestöjen edustajat). Tilaisuudet tallennetaan.

22.9.2022 klo 9-11 Liikunnan palveluketjut ja kulttuurihyvinvointi

25.10.2022 klo 9-11 Ehkäisevä päihdetyö ja mielen hyvinvointi

11/2022 Elintapaohjaus ja ravitsemus

11/2022 Osallisuus ja järjestöyhteistyö

Liittymislinkit ja tarkempi ohjelma julkaistaan myöhemmin. 



Kiitos - tack!
Karoliina Luukkainen
karoliina.luukkainen@turku.fi
050 5590152
@KaroliinaLuukk1

mailto:karoliina.luukkainen@turku.fi

