
Hyte-kertoimen indikaattorit 
 

Hyte-kertoimen prosessi-indikaattoreilla seurataan kuntajohdon, liikunnan ja perusopetuksen 
prosesseja ja tulosindikaattoreilla hyte-toimilla asukkaiden hyvinvointiin aikaansaatuja 
vaikutuksia. Tulosindikaattorien seuraamisessa tärkeintä ei ole se, kuinka hyvällä tasolla 
kunnassa ollaan vaan se, kuinka suuri muutos on.  

 

 

Hyte-kertoimen indikaattorien vertailu  

Prosessi-indikaattorit 

Kuntajohto Suomi Varsinais-
Suomi 

Somero 2021 

Kuntalaisten elintapojen 
raportointi 

Valtuustolle raportoidaan 
vuosittain väestön elintapoja ja 
niissä tapahtuneita muutoksia 

 

86 85 100 

Väestön hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämistä kuvaavat 
mittarit 

92 97 100 

Lähde: www.thl.fi 



Kuntajohto Suomi Varsinais-
Suomi 

Somero 2021 

Kunnan toiminta- ja 
taloussuunnitelmassa 
määritellään vuosittain mittarit, 
joilla seurataan väestön 
hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen tavoitteiden 
toteutumista.  

Hyvinvointi- ja 
terveystavoitteiden toteutuminen 

Tarkastuslautakunnan tekemässä 
arviointikertomuksessa 
arvioidaan valtuustokausittain 
kunnan hyvinvointi- ja 
terveystavoitteiden toteutuminen 

77 21 0 

Hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen asiantuntijuus 

Kunnassa toimii erikseen nimetty 
asiantuntija, suunnittelija tai 
vastaava, joka koordinoi 
hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämistyötä. 

87 89 50 

Asiakasraadit ja Foorumit 

Kunnan palveluiden 
suunnittelussa/kehittämistyössä 
hyödynnetään 
asiakasraateja/foorumeja. 

 

51 67 0 

 

Liikunta Suomi Varsinais-
Suomi 

Somero 2021 

Lasten ja nuorten liikunta-
aktiivisuuden raportointi 

Lasten ja nuorten liikunta-
aktiivisuutta raportoidaan 
vuosittain 
hyvinvointikertomuksessa tai 
vastaavassa. 

91 89 100 



Liikunta Suomi Varsinais-
Suomi 

Somero 2021 

Seurojen, yhdistysten ja kunnan 
yhteiskokous 

Kunta kutsuu säännöllisesti 
koolle liikuntaseurojen ja 
yhdistysten yhteiskokouksen. 

83 46 0 

Kohdennetut liikkumisryhmät  
lapsille ja nuorille 

Kunnassa järjestetään 
kohdennettuja liikkumisryhmiä 
liikuntaseuratoiminnan 
ulkopuolella oleville lapsille ja 
nuorille. 

92 98 100 

Vaikutusten ennakkoarviointi 
(EVA) 

Liikunnan edistämisestä 
vastaavat viranhaltijat osallistuvat 
valmisteilla olevien 
lautakuntapäätösten vaikutusten 
ennakkoarviointiin (EVA). 

64 43 100 

Liikunnan edistämisen 
poikkihallinnollinen työryhmä 

Kunnassa toimii 
poikkihallinnollinen työryhmä, 
jossa käsitellään liikunnan 
edistämistä. 

96 93 100 

 

Peruskoulut Suomi Varsinais-
Suomi 

Somero 2021 

Kouluympäristön ja -yhteisön  
tarkastus 

Oppilasmäärällä painotettu 
keskiarvo kunnan peruskouluista, 
joissa kouluympäristön 
terveellisyyden ja turvallisuuden 
sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin 
edistämisen tarkastus on tehty 
terveydenhuoltolain 
edellyttämällä aikavälillä kolmen 
vuoden välein. (1.) 

71 70 86 



Peruskoulut Suomi Varsinais-
Suomi 

Somero 2021 

Oppilaiden poissaolot 

Oppilasmäärällä painotettu 
keskiarvo kunnan peruskouluista, 
joissa poissaolojen 
kokonaismäärä on tiedossa. 

91 87 94 

Liikuntavälitunnit 

Oppilasmäärällä painotettu 
keskiarvo kunnan peruskouluista, 
joissa on käytössä pitkät 
liikuntavälitunnit. 

75 67 79 

Kouluruokailusuositus 

Oppilasmäärällä painotettu 
keskiarvo kunnan peruskouluista, 
joissa noudatetaan 
kouluruokailusuositusta (2008, 
2017) koululounaan ja välipalojen 
järjestämisessä. 

61 56 74 

 

Tulosindikaattorit 

 Suomi Varsinais-
Suomi 

Somero 
2019 

Somero 
2021 
(2020) 

Kokee terveydentilansa 
keskinkertaiseksi tai huonoksi, 
osuus 8. ja 9. luokan oppilaista 

25,7 25,0 20,6 16,1 

Ylipaino, osuus 8. ja 9. luokan 
oppilaista 

18,0 18,6 25,2 27,2 

Koulutuksen ulkopuolelle 
jääneet 17—24-vuotiaat, osuus 
vastaavan ikäisestä väestöstä 

 

7,8 7,3 6,9 6,2 

(2020) 

Toimeentulotukea 
pitkäaikaisesti saaneet 25—64-
vuotiaat, osuus vastaavan 
ikäisestä väestöstä 

2,8 2,2 1,5 1,7 

(2020) 



 Suomi Varsinais-
Suomi 

Somero 
2019 

Somero 
2021 
(2020) 

Työkyvyttömyyseläkettä saavat 
25—64-vuotiaat, osuus 
vastaavan ikäisestä väestöstä 

6,3 6,4 8,8 8,5 

Kaatumisiin ja putoamisiin 
liittyvät hoitojaksot 65 vuotta 
täyttäneillä henkilöillä verrattuna 
10 000 vastaavan ikäiseen 
henkilöön. 

347,7 291,4 315,5 349 

 


