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HYTE-KERROIN 

= Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannustin kuntien 
valtionosuuksiin 

 Oli osa hallituksen esitystä sote- ja maakuntauudistuksesta 

 

 Kuntien valtionosuusjärjestelmään ollaan edelleen 
suunnittelemassa hyte-kertoimen käyttöönottoa 

 Kertoimen tarkka paino ja aikataulut riippuvat uudesta 
hallituksesta ja sen ohjelmasta. 
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Valtioneuvoston periaatepäätös  

Terveys 2015 -kansanterveysohjelmasta  

(STM 2001:4) TAUSTA 
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KEHITYS 

 2006 Terveyden edistämisen vertailutietohanke 

 2008 Terveydenedistämiskerroin 

 2015 valtionosuusuudistus 

 2015 selvityshenkilöhanke (STM 2015:36): 

”Uudistukseen liittyen tulee myös kehittää kannustinjärjestelmiä, 
joilla voidaan tukea ja palkita kuntia, jotka ovat kyenneet 
parantamaan tai ylläpitämään asukkaidensa hyvinvointia ja 
terveyttä.” 

 2017 hallituksen esitys sote- ja maakuntauudistuksesta 
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• Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kuntien 

tärkeä tehtävä sote-uudistuksesta riippumatta 
– hyvinvointi ja terveys ovat yhteydessä koulutukseen, liikunta-, ruoka- ja 

kulttuuripalveluihin, kaavoitukseen, liikennejärjestelyihin sekä moniin muihin kunnan 

tehtäviin 

• Kannustimen avulla korvataan kunnalle  asukkaiden 

hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön kustannuksia 

ja kannustetaan hyvään työhön. 

• Kaikki hyötyvät, jos kunnat onnistuvat hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämisessä. 
– Kunnassa työ- ja toimintakykyiset asukkaat 

– Alueen väestön palvelujen tarve, palvelujen käyttö ja sote-menot kasvavat aiempaa 

hitaammin 

– Tällä voi olla pitkällä aikavälillä merkitystä sekä kansanterveydelle että 

kansantaloudelle 

 
 

MIKSI TALOUDELLINEN KANNUSTIN KUNNILLE 



MINKÄ PERUSTEELLA  

KANNUSTIN LASKETAAN? 

Lähtökohtana vuosittain päivittyvä 
tietopohja 
 
• joka on saatavissa kaikista kunnista 
 
• johon kunta voi omalla toiminnallaan 

vaikuttaa 
 
• jolla mitataan sekä nykytilaa että muutosta 
 
Tiedontuotannon on oltava laadukasta ja 
kattavaa. 
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Peruskoulut Liikunta Kuntajohto 

HYTE-kannustin 

Prosessi-indikaattorit 
Kunnan toiminta väestön 

hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämiseksi 

Kunnan väestön terveys ja 

hyvinvointi 

Tulosindikaattorit 



PROSESSI-INDIKAATTORIT 

 Prosessi-indikaattorit kuvaavat kunnan toiminnan nykytilaa 

 Esim. 

– Kunnassa kokoontuu säännöllisesti liikuntaseurojen ja 
yhdistysten sekä kunnan yhteinen asiantuntijaelin. 

– Valtuustolle raportoidaan vuosittain  
väestön elintapoja ja niissä tapahtuneita muutoksia. 

– Koulupsykologin työpanos / 100 oppilasta. 
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TULOSINDIKAATTORIT 

 Lähtökohtana kunnan toimillaan aikaansaama muutos. 

 Vaikka väestön ikärakenne tai sairastavuus heikentäisi 
asukkaiden hyvinvoinnin tilaa yleisesti, muutos parempaan 
voidaan havaita ja palkita. 

 Esim. 

– Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot 65 vuotta 
täyttäneillä. 
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HYVINVOINTIKERTOMUS 

 Tiivis kuvaus kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä sekä 
niiden edistämisestä 

 Suunnittelun, seurannan, arvioinnin ja raportoinnin työväline. 

 Laaja hyvinvointikertomus kerran valtuustokaudessa ja sen 
tavoitteita ja toimenpiteitä päivitetään vuosittain osana 
kuntasuunnittelua. 

 (Terveydenhuoltolaki 1326/2010, 12 §) 
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MINIMITIETOSISÄLTÖ 

 Lähes kaikki kunnat ja alueet (sairaanhoitopiirit, maakunnat) 
ovat laatineet hyvinvointikertomuksen, mutta kertomusten 
rakenne, tietosisällöt ja yhteys strategisiin tavoitteisiin 
vaihtelee 

 Hallituksen esityksessä THL:n tehtäväksi esitettiin sekä 
kuntien että maakuntien hyvinvointikertomusten 
vähimmäistietosisällön määrittämistä. 

 ”Yhtenäiset tietosisällöt mahdollistavat kuntien hyvinvoinnin 
edistämisen alueellisen ja valtakunnallisen vertailtavuuden ja 
seuraamisen.” 
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MINIMITIETOSISÄLLÖN TULEE OLLA 

 Samaan aikaan lyhyt ja kattava 

 Kaikista kunnista vertailukelpoisesti saatavaa tietoa 

 Pienillekin kunnille merkityksellisiä ja mahdollisia 

 Laajempaa kokonaisuutta kuvaavia 

 Olemassa olevista säännöllisistä tiedonkeruista saatavia 

 Maksuttomia 

 Eri toimialojen toimintaa kuvaavia indikaattoreita 

 Väestön hyvinvoinnin tilaa kuvaavia indikaattoreita 

– (väestöryhmittäin) 
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MINIMITIETOSISÄLTÖPROSESSI 

 Kolme avointa työpajaa THL:n asiantuntijoille 

 Luonnos avoimesti kommentoitavissa verkossa 4–10/2018 

 Kohdennettuja kommenttipyyntöjä, esityksiä 

 Kommenttien perusteella muokattu versio julkaistu 
marraskuussa 2018 

 https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-
johtaminen/tiedon-hyodyntaminen/hyvinvointikertomusten-
minimitietosisalto 

3.4.2019 16 https://teaviisari.fi 

https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/tiedon-hyodyntaminen/hyvinvointikertomusten-minimitietosisalto
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/tiedon-hyodyntaminen/hyvinvointikertomusten-minimitietosisalto
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/tiedon-hyodyntaminen/hyvinvointikertomusten-minimitietosisalto
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/tiedon-hyodyntaminen/hyvinvointikertomusten-minimitietosisalto
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/tiedon-hyodyntaminen/hyvinvointikertomusten-minimitietosisalto
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/tiedon-hyodyntaminen/hyvinvointikertomusten-minimitietosisalto
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/tiedon-hyodyntaminen/hyvinvointikertomusten-minimitietosisalto
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/tiedon-hyodyntaminen/hyvinvointikertomusten-minimitietosisalto
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/tiedon-hyodyntaminen/hyvinvointikertomusten-minimitietosisalto
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/tiedon-hyodyntaminen/hyvinvointikertomusten-minimitietosisalto
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/tiedon-hyodyntaminen/hyvinvointikertomusten-minimitietosisalto
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/tiedon-hyodyntaminen/hyvinvointikertomusten-minimitietosisalto
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/tiedon-hyodyntaminen/hyvinvointikertomusten-minimitietosisalto


EHDOTUS MINIMITIETOSISÄLLÖKSI 

 Ehdotus minimitietosisällöksi auttaa kuntia ja alueita 
valikoimaan lukuisista indikaattoreista ainakin ne, joilla voi 
riittävällä tarkkuudella seurata asukkaiden hyvinvoinnin tilaa. 

 Hyvin valitut indikaattorit auttavat ohjaamaan resursseja sekä 
seuraamaan, onko tehdyillä toimilla ollut vaikutuksia. 

 Minimitietolistat ovat suosituksia, seuraava hallitus 
määrittelee uudelleen niiden velvoittavuuden. 
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ESIMERKKI INDIKAATTORISTA 

18 

Diagnoosit 

kohdallaan? 

Tarpeenmukainen 

hoitopaikka? 

Yksinäisyys? 

Harrastukset? 

Päihteet? 

Väkivalta? 

Ravitsemus 

kotona? 

Asuntojen 

esteettömyys? 

Pihojen 

liukkaus, 

lumet? 

”Lonkkamurtumat 65 vuotta 

täyttäneillä, % 

vastaavanikäisestä 

väestöstä” on meillä paljon 

suurempi kuin naapureilla! 

Toimintakyky? 

Liikunta? 

Ravitsemus 

laitoksissa? 

Katujen 

kunto, lumet? 

Raput vai 

hissi? 

Lääkitys 

kohdallaan? 
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POIMINTOJA MINIMITIETOSISÄLLÖISTÄ 

 Lähiliikuntapaikat ja liikuntapuistot (määrä, saavutettavuus, tarve) 

 Liikuntaan liittyvä neuvonta ja ohjaus (toimenpiteiden määrä) 

 Eviran Ravitsemushoitosuosituksen huomioiminen 
ikääntyneiden terveys- ja hoivapalvelujen järjestämisessä ja 
kilpailutusten laatuvaatimuksissa 

 Liikunnan TEA-kokonaispisteet 

3.4.2019 
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POIMINTOJA MINIMITIETOSISÄLLÖISTÄ 

 Lonkkamurtumat 65 vuotta täyttäneillä 

 Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot 65 vuotta 
täyttäneillä 

 Yksin asuvat 75 vuotta täyttäneet 

 Omaishoidon tuella kotona hoidettavat 75 vuotta täyttäneet 

3.4.2019 

(2/2) 
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TEAVIISARI = TERVEYDEN EDISTÄMISEN 

VERTAILUTIETOJÄRJESTELMÄ 

 Valmiiksi tulkittua tietoa kuntien hyte-työstä 

 Työväline kehitetty erityisesti toiminnan arvioinnin, kehittämisen ja 
johtamisen tueksi 

 Kattaa kuusi toimialaa 

 

 

 

 

 Tiedot kuvaavat työn johtamista, koordinaatiota, resursseja ja 
toimeenpanoa 
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TEAviisarin ydin on geneerinen TEA-viitekehys: 

1. Sitoutuminen – organisaation sitoutuminen strategisella tasolla 

2. Johtaminen – organisointi, vastuiden määrittely sekä toimeenpano 

3. Seuranta ja tarveanalyysi – seuranta ja tarveanalyysi väestöryhmittäin 
sekä raportointi johtoryhmälle ja luottamushenkilöille 

4. Voimavarat – resursointi ja osaaminen 

5. Yhteiset käytännöt – yhteisistä toimintakäytännöistä sopiminen 

6. Osallisuus – väestön mahdollisuus osallistua toiminnan kehittämiseen ja 
arviointiin 

7. Muut ydintoiminnat – toimialakohtaiset toiminnot, jotka jokaisessa 
organisaatiossa tulisi toteuttaa 

TERVEYDENEDISTÄMISAKTIIVISUUS TEA 

Ståhl & Rimpelä 2010 
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TEAVIISARIN TIEDONKERUUT 

Perusterveydenhuolto 
 2008: 191 (83 %) terveyskeskusta 
 2010: 155 (89 %) terveyskeskusta 
 2012: 158 (100 %) terveyskeskusta 
 2014: 154 (99 %) terveyskeskusta 
 2016: 152 (96 %) terveyskeskusta 

 2018: 142 (97 %) terveyskeskusta 

Liikunta 
 2010: 268 (79 %) kuntaa 
 2012: 230 (68 %) kuntaa 
 2014: 249 (78 %) kuntaa 
 2016: 271 (91 %) kuntaa 

 2018: 282 (96 %) kuntaa 

Kuntajohto 
 2011: 195 (58 %) kuntaa 
 2013: 214 (67 %) kuntaa 
 2015: 250 (79 %) kuntaa 
 2017: 270 (92 %) kuntaa 

 
 

Peruskoulut 
 2009: 1803 (63 %) koulua 
 2011: 2078 (73 %) koulua 
 2013: 2023 (74 %) koulua 
 2015: 2013 (80 %) koulua 
 2017: 2335 (88 %) koulua 

Lukiot 
 2012: 343 (86 %) lukiota 
 2014: 323 (82 %) lukiota 
 2016: 335 (90 %) lukiota 

 2018: 340 (93 %) lukiota 

Ammatilliset oppilaitokset 
 2012: 158 (92 %) ammatillista oppilaitosta 
 2014: 133 (90 %) ammatillista oppilaitosta 
 2016: 317 (90 %) toimipistettä 

 2018: 300 (76 %) toimipistettä 
 

 Ikääntyneiden palvelut (2014) 
 Kulttuuri (2019) 

3.4.2019 

Yli 800 

indikaattoria 

yhdessä tulos-

näkymässä. 
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LIIKUNTA 2018 

 Tietoa kuntien luomista edellytyksistä, toiminnasta ja 
resursseista kuntalaisten liikunta-aktiivisuuden edistämiseksi. 

 Tiedot julkaistu 29.10.2018 Kansallisessa liikuntafoorumissa 

 Tietojen kattavuus 96 % (282 kuntaa) 

 Väestökattavuus 98,9 % koko maan väestöstä. 

 Tietoja täydennetty LIPAS-tietokannan, Tilastokeskuksen ja 
peruspalvelujen arvioinnin tiedoilla 
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HYVINVOINTIKERTOMUKSEEN 

SISÄLTYY KUVAUS KUNTALAISTEN 

LIIKUNTA-AKTIIVISUUDESTA 
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VUODEN 2018 TOIMINNAN 

SUUNNITTELUSSA MÄÄRITELTY 

 Ikääntyneiden liikunnan edistämisen 

– tavoitteet 88 % 

– resurssit 83 % 
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LIIKUNTA-AKTIIVISUUDEN SEURANTA 

VÄHINTÄÄN KAHDEN VUODEN VÄLEIN 

3.4.2019 

38 

53 

39 

56 

53 

42 

62 

57 

46 

67 

56 

41 

70 

   0    20    40    60    80    100

Ikääntyneiden liikunta-aktiivisuus

Työikäisten liikunta-aktiivisuus

Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuus

% 

2018 2016 2014 2012 2010

28 https://teaviisari.fi 



LIIKUNTA-AKTIIVISUUDEN RAPORTOINTI 

LUOTTAMUSHENKILÖHALLINNOLLE 
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IKÄÄNTYNEIDEN LIIKUNTA-AKTIIVISUUTTA 

 Raportoidaan toimintakertomuksessa, 
hyvinvointikertomuksessa tms. 

– Koko maa 41 % 

 Raportoitu kunnan johtoryhmälle tai hyvinvointiryhmälle 
vuoden 2017 aikana 

– Koko maa 42 % 
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SUKUPUOLITTAINEN SEURANTA 
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LIIKUNTANEUVONTA KUNNISSA 2018 

Liikuntaneuvonta on yksilöön kohdistuvaa terveyden edistämistä. Se on tarkoitettu erityisesti 
terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta riittämättömästi liikkuville. Liikuntaneuvonta on vaiheittain 
etenevä ja tavoitteellinen prosessi, joka sisältää tarvittaessa useampia tapaamisia ja/tai yhteydenottoja 
ammattilaisen ja asiakkaan kesken. (Tuunanen ym. 2016)  

 

• Järjestetäänkö kunnassanne liikuntaneuvontaa?  

 Vuonna 2018 

– Kyllä: 76 % (n=211) 

Vuonna 2016 

– Kyllä: 60 % (n=160) 

 

3.4.2019 9.4.2019 

Katso perustaulukoissa maakunnittain 

Lapissa matalin 45% ja kolmessa maakunnassa 100%  

(Etelä-Karjala, Kymenlaakso ja Päijät-Häme) 

(N=276) 
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KOULUJEN LIIKUNTASALIEN 

MAKSUTTOMUUS AIKUISTEN 

HARJOITUSVUOROILLA 
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TEAVIISARI.FI 
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TIETOJEN HYÖDYNTÄMISEN 

VERKKOKOULU 

 Uudenlainen johtajille, esittelijöille ja valmistelijoille 
suunnattu palvelu. 

 Vahvistaa tiedolla johtamisen ja tiedon hyödyntämisen 
taitoja 

 Tarjoaa käytännön esimerkkejä hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisestä osana kuntajohtamista. 

 http://thl.fi/tiedollajohtaminen 
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 Perustiedot tiedolla johtamisesta 

 Käytännönläheisiä vinkkejä 

 Lyhyitä ohjevideoita 

 Kysymyksiä pohdittavaksi yksin tai 
yhdessä 

 Konkreettisia tehtäviä tiedon 
hyödyntämisestä ja soveltamisesta 
omaan työhön 

TIETOJEN HYÖDYNTÄMISEN 

VERKKOKOULU 
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3.4.2019 

MITEN VOISIN HYÖDYNTÄÄ 

VERKKOKOULUTUSTA OMASSA 

TYÖSSÄNI? 

http://thl.fi/tiedollajohtaminen 
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Timo Ståhl, johtava asiantuntija 

Pia Hakamäki, erikoissuunnittelija  
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Vesa Saaristo, asiantuntija 

Niina Saukko, projektikoordinaattori 

Kirsi Wiss, asiantuntija 
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