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Kunnat ja maakunnat hyvinvoinnin ja 
terveyden edistäjinä sote-uudistuksessa 

Vastuu kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä säilyy kunnilla, kun 
sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakunnille vuoden 2019 alussa. Kunnilla on 
oltava selkeä näkemys tehtävästään hyvinvoinnin edistäjänä asukkaiden 

arkiympäristössä. Maakuntien vastuulla on tukea kuntia tässä työssä. Kuntien ja 
maakuntien yhteistyölle tarvitaan toimivat rakenteet ja toimintamallit. 

Kunta edistää hyvinvointia ja terveyttä kaikessa toiminnassaan 

Ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavat varhaiskasvatus ja koulutus,  

liikunta-, ruoka- ja kulttuuripalvelut, kaavoitus, liikennejärjestelyt sekä monet muut kuntien 

hoitamat tehtävät. Kunta voi sallimalla ja mahdollistamalla asukkaiden omaehtoista toimintaa 

lisätä hyvinvointia ja osallisuutta. Siten kuntien toiminta vaikuttaa merkittävästi kuntalaisten 

elämänlaatuun, osallisuuteen, työllisyyteen ja tuottavuuteen. Suunnitelmallinen ja aktiivinen 

hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen hillitsee myös sosiaali- ja terveydenhuollon menojen 
kasvua. 

Useissa kunnissa on jo toimivat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen käytännöt. Esimerkiksi 

eri hallinnonalojen yhdessä valmistelema hyvinvointikertomus toimii kuntalaisten hyvinvoinnin 

ja terveyden seurannan välineenä sekä toiminnan suunnittelun tukena. Päätösten vaikutusten 

ennakkoarviointi on käytännön työkalu, jolla kunta voi arvioida päätösten ihmisiin kohdistuvia 
vaikutuksia ja vähentää väestöryhmien välisiä hyvinvointi- ja terveyseroja. 

Maakuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävänä on:  

 laatia maakuntastrategia, jossa otetaan huomioon asukkaiden hyvinvoinnin 

edistäminen 

 koota alueellinen hyvinvointikertomus yhteistyössä alueen kuntien kanssa 

 asettaa omassa suunnittelussaan tavoitteet, joilla sosiaali- ja terveydenhuollon 

järjestäminen ja tuottaminen edistää hyvinvointia ja terveyttä sekä määritellä 

tavoitteita tukevat toimenpiteet ja vastuutahot 

 arvioida ennakkoon ja ottaa huomioon päätösten vaikutukset eri väestöryhmien 

hyvinvointiin ja terveyteen, 

 antaa kunnille asiantuntijatukea sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, 

ehkäisevässä päihdetyössä sekä  

 järjestää ehkäisevät palvelut.
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Kunnassa ja maakunnassa tarvitaan: 

 pysyvät poikkihallinnolliset yhteistyö- ja toimeenpanorakenteet, kuten 

hyvinvointityöryhmä ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaatio 

 ajantasaista tietoa väestön hyvinvoinnista ja terveydestä ja niihin vaikuttavista 

tekijöistä 

 hyvinvointitavoitteisiin sitoutumista suunnittelussa 

 hallinnonalat ylittäviä johtamisen käytäntöjä ja vastuunottoa 

 vaikuttavia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen käytäntöjä sekä 
 ammatillista osaamista ja riittävää henkilöstöä. 

Rahoitus kannustaa edistämään hyvinvointia ja terveyttä 

 Kuntien valtionosuuden lisäosan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kerroin kuvaa 

kunnan toimintaa asukkaidensa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Kerroin 

sisältää peruskoulutukseen, liikuntaan ja kunnan johtamiseen liittyviä indikaattoreita.  

 Maakuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kertoimen määräytymisperusteena 

ovat kansansairauksien ehkäisy, ikääntyvän väestön toimintakyvyn edistäminen ja 

tapaturmien vähentäminen sekä syrjäytymisen ehkäisy, sosiaalisen hyvinvoinnin ja 

työllistymisen edistäminen.  

 Kunta ja maakunta voivat omalla toiminnallaan vaikuttaa kertoimeen, joka sisältävää 

toimintaa kuvaavia sekä toiminnan tulosta ja aikaansaatua muutosta osoittavia 
indikaattoreita. 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen hyviä käytäntöjä juurrutetaan  

Kärkihankkeen Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta osana 

otetaan käyttöön näyttöön perustuvia hyviä käytäntöjä, jotka edistävät nykyistä paremmin 

heikoimmassa asemassa olevien väestöryhmien hyvinvointia, terveyttä ja vastuunottoa. 
Valtionavustuksella tuetaan hankkeita, jotka kohdistuvat seuraaviin kokonaisuuksiin:  

 elintapaohjauksen vahvistaminen (erityisesti liikunta, ravitsemus ja uni) sosiaali- ja 

terveydenhuollossa ja sen palveluketjuissa  

 perheiden ravitsemus- ja liikuntatottumusten muutoksen tukeminen neuvolassa ja 

kouluterveydenhuollossa 

 mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivien tupakoinnin vähentäminen  

 väestön mielenterveystaidot ja eri alojen ammattihenkilöiden mielenterveysosaaminen 

mukaan lukien itsemurhien ehkäiseminen  

 yhteinen keittiö sekä 
 ikääntyneiden fyysisen aktiivisuuden edistäminen. 
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