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Mitä sote- ja 
maakuntauudistus 
tarkoittaa hyvinvoinnin ja 
terveyden näkökulmasta?  

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
aluekierros 2017 
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Hyvinvoinnin ja terveyden 
edistäminen kasvun tekijänä 

3.5.2017 



X Laki valtion-

avustuksesta 

yritystoiminnan 

kehittämiseksi 

 Laki työllistymistä 

edistävästä moni- 

alaisesta yhteis-

palvelusta 

X 

M A A K U N T A L A K I 

ALKE- ja 
kasvupalvelulaki 

Laki julkisista 
rekrytointi- ja 

osaamispalveluista 

Laki yksityisistä 
rekrytointipalveluista 

 

Laki alueiden 
kehittämisen ja 

kasvupalveluiden 
rahoittamisesta 

  

 

 

Kotouttamislaki 

 

 

 

MAKU 
II 

Kasvupalvelulainsäädäntö ja valmisteluaikataulu 
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Maalis 2018  Syys 2017 Loka 2017 Marras 2017 Joulu 2017 Tammi 2018 Helmi 2018 

Eduskunnalle  

 

Laintarkastus Perustuslaki-

analyysi valmis 

. 

Lainsäädännön 

arviointineuvosto ja 

käännös 

Sidosryhmien 

kuulemistilaisuus 

/ tilaisuuksia 
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Laki 

sosiaalisista 

yrityksistä 

   Laki alueiden 

kehittä-misen ja 

rakenne-

rahastohankkeiden 

rahoittamisesta 

   Laki 

julkisesta 

työvoima- ja 

yrityspalvelusta 

X X X 
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Monialainen ja 
monitoimijainen 

yhteistyö  

Innovatiiviset 
toimintamallit 

lisääntyvät 
M
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Yhteistyö realisoi kasvupalveluiden mahdollisuuksia 



 
 

 
 

Liikunnan asema 

alueuudistuksessa  

ja tulevaisuuden  
sivistyskunnassa 
 
 
 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen aluekierros 
syksy 2017 

 
 
 
 



Miten liikuntatoiminta 

tulevaisuudessa sijoittuu     

kuntaorganisaatiossa? 

 
•  

 

Miten uudistus muuttaa 

toimintaa/toimintamalleja? 



Ikääntyneet 

Työikäiset                                                                                                                               

Nuoret 

Lapset 

 

Muutos – mihin keskitytään – mitä tehdään - valinnat 

Hyvinvointi  

Pahoinvointi 

Liikunta-

neuvonta 

 



Onnistuva Suomi tehdään lähellä       
Finlands framgång skapas lokalt  

12 

Hyvinvoinnin edistäminen kuuluu kaikille  



Onnistuva Suomi tehdään lähellä       
Finlands framgång skapas lokalt  

Hyvinvoinnin edistäminen kuuluu kaikille –  
ja se kannattaa 

Kunta ja maakunta 
mahdollistajina 

Johtaminen  
ja strategia 

monialainen yhteistyö ja 
osaaminen sekä 
kumppaneiden 

voimavarat  

Osallisuus 

kohtaaminen, yhdessä 
tekeminen, luottamus, 
sosiaalinen pääoma, 

aktiivisuus  

Kumppanuus 

järjestöt, yritykset, 
seurakunnat, yhteisöt, 

kansalaiset 

Teot ja palvelut 

Toimintatavat ja -
kulttuuri, infra, ympäristö   



Onnistuva Suomi tehdään lähellä       
Finlands framgång skapas lokalt  

Mitä kunta tekee tulevaisuudessa? 

Osaamisen ja kulttuurin 
edistäminen 

Kunnan elinvoiman 
edistäminen 

Elinympäristön kehittäminen 
Paikallisen identiteetin ja 
demokratian edistäminen 

Kuntalaisen  
hyvinvoinnin  
edistäminen 

• Varhaiskasvatus 
• Esi- ja perusopetus 
• Lukiokoulutus 
• Ammatillinen koulutus 
• Vapaa sivistystyö 
• Taide- ja kulttuuripalvelut 
• Kirjastopalvelut 
• Nuorisopalvelut 
• Liikuntapalvelut 

• Paikkakunnan vetovoimaisuus 
• Vaikeasti työllistyvien tuki: etsivä 

nuorisotyö, työpajat, 
työttömyyden pitkittymisen 
ehkäisy, kaupunginosatyö 

• Kotouttaminen 
• Elinkeinopolitiikka: 

yritysneuvonta, 
kehittämishankkeet, yritystontit, 
alueen markkinointi, avoin data 

• Resurssiviisaat toimintatavat 

• Maapolitiikka 
• Kaavoitus ja maankäytön 

suunnittelu 
• Liikenne, joukkoliikenne, 
• Tieverkkojen rakentaminen  

ja ylläpito 
• Vesihuolto 
• Jätehuolto 
• Energiantuotanto ja -jakelu 
• Rakennusvalvonta 
• Asuntotoimi 
• Ympäristönsuojelu ja terveellisen 

elinympäristön turvaaminen 
• Turvallisuudesta ja 

varautumisesta huolehtiminen 

• Monipuoliset 
osallistumismahdollisuudet 

• Paikallinen yhteisöllisyys 
• Viestintä ja vuorovaikutus 
• Vaalit ja edustuksellinen 

demokratia 
• Kansalaisjärjestöjen 

toimintamahdollisuudet 
• Asukkaiden omaehtoinen 

toiminta 



 
 

 

Mitä sote- ja maakuntauudistus 
tarkoittaa hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen näkökulmasta? 
 

 

 

   

 

 



Pohjois-Karjala 
 
393 paikallisyhdistystä 
12 piiriyhdistystä 
1 aluetoimistoa 
Yhteensä 406 järjestöä 
246 järjestöä/100 000 asukasta 
 
Eri toimialojen järjestöjä (kpl) 
29    Monialajärjestöt 
52    Lapsi- ja perhetyön järjestöt 
82    Sairaus- ja vammaisjärjestöt 
87    Ikääntyneiden järjestöt 
5      Nuorisoalan järjestöt 
3      Pelastusalan vapaaehtoisjärjestöt 
23    Mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusjärjestöt 
113  Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt 
6      Omaisjärjestöt 
6      Työllisyyden edistämisen ja työttömien järjestöt 



 
järjestölähtöisten 

yritysten 
markkinaehtoisesti 
tuottamat palvelut 

 
järjestöjen 

markkinoille 
tuottamat 
palvelut 

 
järjestöjen 

tuottamat yleis-
hyödylliset 

palvelut 

 
järjestöjen 

tarjoama vapaa-
ehtoisuuteen 

perustuva 
vertaistuki 

 
järjestöjen 

yhteisöllinen ja 
jäsenten keskinäiseen 

vuorovaikutukseen 
perustuva toiminta 

Järjestöjen tuottama lisäarvo 
yleishyödyllinen toiminta palvelutuotanto 

Palvelujen ja 
vertaistuen tuottaja 

Yhteisöllisyyden ja osallisuuden 
vahvistaja ja osallistumisen 

väylien tarjoaja  
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Kiitos! 
 #hyte #alueuudistus #yhteinentehtävä 

#kasvupalvelut #maakuntauudistus 


