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Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 
Nykyinen lainsäädäntö

• Perustuslaki 19 §
• Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät 

sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä

• Kuntalaki 
• Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen 

palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla (1 §)

• Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen (37 §)

 kiinteä osa kuntastrategiaa sekä talouden ja toiminnan suunnittelua

• Terveydenhuoltolaki (2010)
• kunnan ja yhteistoiminta-alueen tehtävät 11 § ja 12 §

• sairaanhoitopiirien tehtävät 36 §

• Sosiaalihuoltolaki (2014) 2. luku

• Erityislainsäädännössä 
• eri väestö- ja asiakasryhmien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä säädetään 

yksityiskohtaisemmin
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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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Maakuntien tehtävät hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisessä - Maakuntalaki

10

Maakuntastrategia (35 §)

• Asukkaiden hyvinvoinnin edistämisen huomioon ottaminen maakunnan 
strategiassa

6 § Maakunnan tehtävät

1) sosiaali- ja terveydenhuolto;
• Ehkäisevät sosiaali- ja terveyspalvelut

2) 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
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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

• 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
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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 
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Maakuntien Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kerroin 
- Maakuntien rahoituslaki 12 §

• Kannustaa ja tukee maakuntia
• kansansairauksien ehkäisyyn
• ikääntyvän väestön toimintakyvyn edistämiseen ja tapaturmien 

vähentämiseen 
• syrjäytymisen ehkäisyyn, sosiaalisen hyvinvoinnin ja työllistymisen 

edistämiseen

• Sovelletaan ensi kerran vuonna 2022  
• Maakuntien valtion rahoituksesta noin 1% (n. 170 milj.€)

• Määräytyy maakunnan toiminnan ja toiminnan tulosten perustella

• Indikaattorit
• Toimintaa kuvaavat indikaattorit kuvaavat maakunnan hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämisen toimia
• Tulosindikaattorit mittaavat maakunnan väestön hyvinvoinnin ja 

terveydentilan muutosta
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Kuntien Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lisäosa
- Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 14 §

• Tarkoituksena korvata kunnalle asukkaiden hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämiseen liittyvien tehtävien kustannuksia sekä 
kannustaa niihin 

• Kerroin perustuu 
• peruskoulutukseen, 

• liikuntaan ja 

• kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamiseen 

• Kunta voi omalla toiminnallaan vaikuttaa 
• Kunnan toimintaa kuvaavat toiminnalliset indikaattorit (29 kpl)

• Toiminnan tulosta ja aikaansaatua muutosta osoittavat tulosindikaattorit (8 kpl)

• Lisäosan suuruus noin 57 milj.€



Esimerkkinä Perhekeskus: 
Apua ja kohtaamista perheiden lähelle kaikkien 

toimijoiden yhteistyöllä
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Miksi perhekeskus – Perhekeskustoimintamallia 

rakennetaan lapsille ja perheille*)

Tavoitteita

Lasten ja perheiden

 eriarvoisuus vähentynyt, erilaisuus ja 
monimuotoisuus huomioon

 voimavarat, autetuksi tulemisen sekä
osallisuuden ja kohdatuksi tulemisen 
kokemukset vahvistuneet

-> tarpeisiin vastaaminen paranee

-> avun ja tuen saanti varhentuu

Hyötyjä lapsille ja perheille

 Antaa arjen tukea, monipuolisemman 

palvelutarjonnan ja uusia toimintamahdollisuuksia

 Tarpeiden mukaisen avun saanti nopeutuu ja 

aikaistuu, on paremmin koordinoitua ja kohdennettua

 Palvelujen saavutettavuus paranee, kun perhe 

ohjautuu viiveettä oikealle työntekijälle

 Useita palveluja samanaikaisesti tarvitseva tulee 

paremmin autetuksi, kun huolehdittu koordinoinnista 

ja vastuista

 Verkoston avulla monipuolisempia palveluja sekä 

vapaaehtoisten ja vertaisten tukea ja tukea 

vanhemmuuteen

*) Palvelujen ulkopuolella olevien nuorten apu ja tuki sekä tukea 

kouluikäisille ja heidän vanhemmilleen mm. kasvatus- ja perheneuvonta 

ja vanhemmuuden tuki



Perhekeskustoimintamallilla tarkoitetaan
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 lähipalvelujen kokonaisuutta, joka sisältää lapsille ja perheille 

suunnatut hyvinvointia ja terveyttä sekä kasvua ja kehitystä 

edistävät sekä varhaisen tuen ja hoidon palvelut. 

 uutta tapaa verkostoida nykyisin hajanaiset lasten ja perheiden 

palvelut ja sovittaa ne yhteen synergiaetuja tuottavasti ja lapsi-

ja perhelähtöisesti siten, että jokainen lapsi ja perhe saisi 

tarvitsemansa tuen ja avun. 

 rakennetta maakuntien sote-palveluiden ja kuntien järjestämien 

palveluiden sekä järjestöjen ja seurakuntien toiminnan 

yhteensovittamiseksi sote-uudistuksessa.
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Yhteenveto

• Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 
säilyy kuntien tehtävänä

• Yhteistyö kuntien, maakuntien ja 
järjestöjen välillä avainasemassa

• Rakenteet ja yhdessä sovitut prosessit 
mahdollistavat tavoitteellisen ja 
vaikuttavan toiminnan 
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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

http://alueuudistus.fi/documents/1477425/3195906/Hyvinvoinnin+ja+terveydenedist%C3%A4misen+toimeenpano+maakunnissa+23.5.2017.pdf/3d21c7fb-763a-4a4c-b4b2-ffadbfa6035a
http://alueuudistus.fi/documents/1477425/3118184/Hyvinvoinnin+ja+terveyden+edist%C3%A4minen+2016+08+30.pdf/5757363a-ea04-469c-aaee-555f0c410fa9
http://alueuudistus.fi/soteuudistus/hyvinvoinnin-edistaminen
https://www.thl.fi/fi/web/terveyden-edistaminen/johtaminen/tyokaluja/hyvinvointikertomus/alueellinen-hyvinvointikertomus
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2015111217152
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2016083023290
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Kiitos!


