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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 §)
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Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 
maakunnan poikkihallinnollisessa johtamisessa  
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Maakuntastrategia (Maakuntalaki 35 §)

• Asukkaiden hyvinvoinnin edistämisen huomioon ottaminen maakunnan 
strategiassa

Rakenteet ja toimintamallit (Järjestämislaki 8 §)

• 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



Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen osana 
sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita 
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• 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, 
kulttuurihyvinvointipalvelut, savuton leikkaus, lasten tukeminen aikuisten 
mielenterveys- ja päihdepalveluissa, jne.

• Sosiaalihuolto edistää yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen hyvinvointia, sosiaalista 
turvallisuutta ja osallisuutta

• Erityisesti huomioitava ”yhdyspinnoilla” olevien palvelujen 
toteutuminen - kuntien ja järjestöjen kanssa yhteistyössä 
toteutettavat palvelut 



Maakuntien tehtävät osallisuuden edistämisessä

• Viestintä palveluista ja niissä tapahtuvista muutoksista

• Asukkaiden ja asiakkaiden mielipiteiden selvittäminen päätöksenteon ja 
palveluiden suunnittelun pohjaksi 

• asukas- ja asiakasraatien sekä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksien 
järjestäminen

• asiakaspalautteen keruu

• asukkaiden, asiakkaiden, järjestöjen ja yhteisöjen oma-aloitteisen asioiden 
suunnittelun tukeminen

• digitaalisten menetelmien kehittäminen asiakkaiden osallistamiseksi

• Palveluketjujen asiakaslähtöisyyden toteutumisen seuranta



Maakuntien tuki kunnille 
(Maakuntalaki 6 §)
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Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen ja 
ehkäisevän päihdetyön asiantuntijatuki kunnille;

• Kuntien hyvinvointikertomustyön ja ennakkoarvioinnin tuki

• Hyvinvointi- ja terveystiedon tuottaminen kunnille sekä tuki niiden 
tulkitsemiseen

• Alueellinen koulutus, kehittämis- ja tutkimushankkeiden koordinaatio 
sekä valtakunnallisten ohjelmien toimeenpano



Järjestöt hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
yhteistyökumppanina

• Kolmannen sektorin toimijoilla on tärkeä asema hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisessä sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisessa. 

• Järjestöillä ja yhteisöillä on monipuoliset mahdollisuudet toimia omien 
tavoitteidensa mukaisesti - palvelujen tuottamisen ja yleishyödyllisen toiminnan 
erottaminen. 

• maakunnan strategioissa ja palvelulupauksessa on tärkeä ottaa huomioon 
järjestöjen yleishyödyllinen vapaaehtoistoiminta ja vertaistuki 

• Maakunnan ja kunnan on tehtävä yhteistyötä muiden maakunnassa toimivien 
julkisten toimijoiden ja yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen 
kanssa.

• Kunnat voivat jatkossakin tukea järjestöjä.

• Järjestöjen roolia ja toimijaverkostojen muodostumista sote- ja 
maakuntauudistuksessa tuetaan STEAn Järjestö 2.0 -avustusohjelmalla. 
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Maakuntien hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen ohjaus ja kannusteet

• Valtion ja maakuntien neuvottelut sekä järjestämistä koskevat 
yhteistyösopimukset, perustana mm. valtakunnalliset tavoitteet 

• Maakuntien ja palveluntuottajien julkinen vertailutieto

• mm. palveluiden kustannukset, toiminta, tuotokset ja laatu

• Maakuntien ja kuntien valtionosuuteen liitettävä osuus 
(ns. HYTE-kerroin) 

• Maakunnan strategia, palvelustrategia sekä palvelulupaus 

• Maakuntien ja palveluntuottajien väliset sopimukset 

• Palveluntuottajille maksettuihin korvauksiin liitettävät kannusteet? 

• esimerkiksi HYTE-kertoimen pohjalta määritellyt maksuperusteet 



-

Aikataulusta

• Maakuntien aloittamisen ajankohtaa siirretään vuoden 2021 
alkuun

• Valinnanvapauden aloittaminen siirtyy vastaavasti vuodella 
eteenpäin kesäkuun vastineella annetuista päivämääristä

• Pilotit alkavat heti lakien voimaantulon jälkeen

• Valmistelun lisärahoitustarve on noin 200 miljoonan euroa -
tarkka summa tarkentuu budjettiriiheen mennessä.

• Pääministerin ilmoitus löytyy alueuudistus.fi -sivustolta ja 
hallituksen vastine StV:n sivuilta
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Toimeenpanon tuki 2018
- hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
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Vuoden 2018 toimeenpanon tuen painopisteet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen muutoksessa

1) Yhdyspinnalla olevien palveluiden valmistelun tuki
• Kunnan ja maakunnan yhdyspinnoilla olevien palveluiden järjestäminen ja sisällöt
• Poikkihallinnollisesti järjestettävien palveluiden valmistelu ja asukasosallisuuden käytäntöjen kehittäminen 
• Kärkihankkeiden aktiivinen hyödyntäminen

2) Kuntien ja maakuntien hyvinvointijohtamisen rakenteiden ja alueellisten 
yhteistyörakenteiden muodostaminen

• Maakuntien johtamisrakenteet ja käytännöt sekä yhteistyörakenteet
• Monialaisen näkökulman ja osallisuuden käytäntöjen toteuttaminen
• Maakuntien kunnille tarjoaman tuen prosessit ja sisällöt
• Kuntien hyvinvointijohtamistyön kehittäminen uudessa toimintaympäristössä 
• Varmistetaan jo olemassa olevien hyvin käytäntöjen säilyminen 

3) Hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämisen tietopohja ja tiedollajohtamisen 
käytäntöjen kehittäminen

• Monialaisen sekä eri tyyppisen tiedon hyödyntäminen eri vaiheissa päätöksentekoa ja toiminnan suunnittelua
• Alueellisten hyvinvointikertomusten valmistelu vastaamaan monialaisen maakunnan tarpeisiin
• Hyvinvointi- ja terveysnäkökulmien sisällyttäminen vahvasti osaksi talouden- ja toiminnan suunnittelua. 
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Lisätietoa
• Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-uudistuksessa (Alueuudistus.fi): 

http://alueuudistus.fi/soteuudistus/hyvinvoinnin-edistaminen

• Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannusteet (Alueuudistus.fi): https://alueuudistus.fi/hyte/kannusteet

• Järjestämisen käsikirja (Alueuudistus.fi): http://alueuudistus.fi/jarjestamisen-kasikirja

• Tiekartta (Alueuudistus.fi): http://alueuudistus.fi/tiekartta/sote-palvelut/hyvinvoinnin-edistaminen

• Hyvinvointijohtaminen (THL): https://www.thl.fi/fi/web/terveyden-edistaminen/toimijat/aluetason-
toimijat/sote-ja-terveyden-edistaminen

• Alueellinen hyvinvointikertomus (THL): https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-
johtaminen/hyvinvointijohtaminen/hyvinvointijohtaminen-maakunnassa/alueellinen-hyvinvointikertomus

• Kuntien hyvinvointikertomus (THL): https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-
johtaminen/hyvinvointijohtaminen/hyvinvointijohtaminen-kunnassa/kunnan-hyvinvointikertomus

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

• Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimeenpano maakunnissa (Alueuudistus.fi): 
http://alueuudistus.fi/documents/1477425/3195906/Hyvinvoinnin+ja+terveydenedist%C3%A4misen+toime
enpano+maakunnissa+23.5.2017.pdf/3d21c7fb-763a-4a4c-b4b2-ffadbfa6035a

http://alueuudistus.fi/soteuudistus/hyvinvoinnin-edistaminen
https://alueuudistus.fi/hyte/kannusteet
http://alueuudistus.fi/jarjestamisen-kasikirja
http://alueuudistus.fi/tiekartta/sote-palvelut/hyvinvoinnin-edistaminen
https://www.thl.fi/fi/web/terveyden-edistaminen/toimijat/aluetason-toimijat/sote-ja-terveyden-edistaminen
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/hyvinvointijohtaminen/hyvinvointijohtaminen-maakunnassa/alueellinen-hyvinvointikertomus
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/hyvinvointijohtaminen/hyvinvointijohtaminen-kunnassa/kunnan-hyvinvointikertomus
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2015111217152
http://alueuudistus.fi/documents/1477425/3195906/Hyvinvoinnin+ja+terveydenedist%C3%A4misen+toimeenpano+maakunnissa+23.5.2017.pdf/3d21c7fb-763a-4a4c-b4b2-ffadbfa6035a

