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Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
• Toimintaa, jolla tuetaan ihmisten mahdollisuuksia 

hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden sekä työ- ja 
toimintakyvyn ylläpitoon ja parantamiseen

• Mahdollisuuksia luodaan pitämällä huolta olosuhteista, 
jotka tukevat hyvinvointia ja terveellisten valintojen tekemistä

• Ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavia palveluja ovat 
esim. varhaiskasvatus ja koulutus, liikunta-, ruoka- ja 
kulttuuripalvelut, kaavoitus, liikennejärjestelyt 

• Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä toteuttavat kuntien 
lisäksi monet tahot, mm. 

• järjestöt, seurakunnat ja yritykset
• seudulliset sote-palvelutuottajat
• työ- ja elinkeinopalvelut, AVIt, ELY-keskukset ja maakuntaliitot
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• Seuraa asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia 
tekijöitä väestöryhmittäin

• Raportoi kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä 
toteutetuista toimenpiteistä valtuustolle vuosittain

• Valmistelee valtuustolle hyvinvointikertomuksen kerran 
valtuustokaudessa

• Asettaa tavoitteet ja toimenpiteet hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämiseen paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuen

• Toteuttaa päätösten vaikutusten ennakkoarviointia 
• Nimeää vastuutahot hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen
• Tekee yhteistyötä maakunnan ja muiden kunnassa toimivien tahojen 

kanssa ml. järjestöt

Kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
tehtävät ja rakenteet (järjestämislaki 7 §)

-27.11.20176



4

-27.11.20177

-

Yhdyspintapalvelut 1/2

• Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen edellyttää maakunnan ja 
kunnan yhteistyötä myös yhdyspintapalveluiden järjestämisessä. 

• Maakunnan järjestämisvastuuseen sisältyy sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelujen yhteensovittaminen
kokonaisuuksiksi sekä velvollisuus yhteensovittaa palvelut 
kunnan, valtion ja maakunnan muiden palvelujen kanssa. 

• Osa asiakkaan saamista palveluista voi olla kunnan, maakunnan 
tai valtion palveluja ja edellyttää yhteensovittamista esimerkiksi 
eri viranomaisten palvelujen kanssa sekä järjestöjen ja muiden 
kolmannen sektorin (osuuskunnat, säätiöt) palvelujen kanssa.

27.11.20178



5

-

Yhdyspinnat 2/2

• Maakunta tunnistaa yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa keskeiset 
kohderyhmät ja yhdyspintapalvelut sekä sopii yhteistyöstä ja työnjaosta. 
Maakunta ja yhteistyökumppanit sopivat muun muassa seuraavista

o yhteiset palveluketjut (esim. työllisyyden edistäminen, liikunnan 
palveluketju, ehkäisevän päihdetyön käytännöt sekä mielenterveyden 
edistämisen toimenpiteet)
o monialaisten palveluiden koordinaatio
o osallisuus- ja vapaaehtoistyön koordinaatio (esim. tukihenkilötoiminta, 
asukastuvat, etsivä työ, vertaisryhmät, kummitoiminnat, kielipesät, 
kulttuurin tukeminen ja yhteiset tilat )

• Haavoittuvat ryhmät tunnistetaan ja sovitaan varhaisen tuen palveluista.
• Yhdyspintapalveluita arvioidaan ja seurataan osana toiminnan seurantaa sekä 

osana kuntien ja alueellista hyvinvointikertomustyötä
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Maakuntien tehtävät hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisessä - Järjestämislaki

• 8 § Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen maakunnassa
• Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi eri väestöryhmien hyvinvointiin ja terveyteen
• Tavoitteiden sekä toimenpiteiden ja vastuutahojen määrittely
• Alueellisen hyvinvointikertomuksen valmistelu yhteistyössä alueen kuntien kanssa
• Yhteistyö ja alueen kuntien asiantuntijatuki
• Lisäys yhteistyöstä: maakunnan on tehtävä yhteistyötä muiden maakunnassa 

toimivien julkisten toimijoiden ja yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten 
yhteisöjen kanssa

• Ehkäisevät sosiaali- ja terveyspalvelut
• Terveydenhuoltolain 2. luvun mukaiset ehkäisevät palvelut, 

mm. neuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, terveysneuvonta ja -tarkastukset 
• Ikääntyvien toimintakyvyn edistäminen ja tapaturmien ehkäisy 
• Sosiaalihuoltolain mukainen ehkäisevä ja edistävä toiminta

• Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen korjaavissa sote-palveluissa
• Osana laadukasta hoitoa, esim. terveyttä edistävän liikunnan palveluketju, savuton leikkaus, 

lasten tukeminen aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluissa, jne.
• Sosiaalihuolto edistää yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen hyvinvointia, sosiaalista 

turvallisuutta ja osallisuutta

-

Kunnat yleishyödyllisten yhteisöjen kumppanina
• Kunnat voivat myöntää avustusta yhteisöille, joiden:

• toiminta hyödyttää kuntalaisia
• toiminta kohdistuu kuntalaisiin

• 53 % paikallisista yhdistyksistä saa kunnalta toiminta-avustusta
• Avustus keskimäärin 550 €
• Avustusten lisäksi kunnat tukevat toimintaa mm. tarjoamalla 

ilmaisia tai maksuttomia tiloja toiminnalle
• Kuntien ja alueella toimivien yhteisöjen tukemiselle perusta 

lainsäädännössä myös jatkossa
• Kuntien ja järjestöjen yhteistyölle mahdollisuudet myös 

uudistuksen jälkeen - myös sote-järjestöt
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Yleishyödyllinen yhteisö uudistuksessa
• Uudistus luo monipuolisia mahdollisuuksia toimijoille
• Uudistus ei aseta välttämättömiä muutostarpeita kaikille järjestöille 

eikä rajoita toimintaa
• Järjestöjen vahva rooli kuntien ja maakuntien kumppanina säilyy
• Kunnilla, maakunnilla ja valtionapuviranomaisilla jatkossakin hyvät 

mahdollisuudet yhteistyöhön
• Järjestöillä jatkossakin mahdollisuus julkisen sektorin tukeen
• Palveluita tuottavien toimijoiden huomioitava 

valtionapuviraomaisten, verotuksen, kilpailulainsäädännön ja EU-
säädösten ehdot
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Miten uudistukseen voi valmistautua?

• Oman toiminnan ja roolin tarkastelu ja asemointi
• Uudistuksen tarkoituksen ja toteutustavan selkeyttäminen 

vastuuhenkilöille ja jäsenille
• Uusien toimintamahdollisuuksien kartoitus ja arviointi
• Maakunnan toimijoiden ja yhteistyömahdollisuuksien 

kartoittaminen
• Tarvittaessa eriluonteisten toimintojen eriyttäminen

27.11.201714 Etunimi Sukunimi



8

-27.11.2017 Etunimi Sukunimi15

-27.11.2017 Etunimi Sukunimi16



9

-19.10.2017

-

Voimaantulo vaiheittain

• Sote-järjestämislain ja valinnanvapauslain on tarkoitus tulla 
voimaan 1.1.2020. Vastuu sote-palvelujen järjestämisestä siirtyisi 
kunnilta maakunnille.

• Henkilökohtainen budjetti tulisi käyttöön 1.1.2020.
• Asiakasseteli olisi otettava käyttöön viimeistään 1.7.2020.

• Maakunnan olisi otettava asiakasseteli käyttöön tietyissä 
erikoissairaanhoitoa koskevissa palveluissa viimeistään 1.1.2022.

• Sote-keskukset aloittaisivat toimintansa 1.1.2021.
• Suunhoidon yksiköt aloittaisivat toimintansa 1.1.2022.
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Lisätietoa
• Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimeenpano maakunnissa (Alueuudistus.fi): 

http://alueuudistus.fi/documents/1477425/3195906/Hyvinvoinnin+ja+terveydenedist%C3
%A4misen+toimeenpano+maakunnissa+23.5.2017.pdf/3d21c7fb-763a-4a4c-b4b2-
ffadbfa6035a

• Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjaus ja kannusteet (Alueuudistus.fi): 
http://alueuudistus.fi/documents/1477425/3118184/Hyvinvoinnin+ja+terveyden+edist%C
3%A4minen+2016+08+30.pdf/5757363a-ea04-469c-aaee-555f0c410fa9

• Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-uudistuksessa (Alueuudistus.fi): 
http://alueuudistus.fi/soteuudistus/hyvinvoinnin-edistaminen

• Alueellinen hyvinvointikertomus (THL): https://www.thl.fi/fi/web/terveyden-
edistaminen/johtaminen/tyokaluja/hyvinvointikertomus/alueellinen-hyvinvointikertomus

• Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kunnassa on poliittinen valinta (THL): 
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2015111217152

• Kuntien hyvinvointikertomus (THL): http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2016083023290




