
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 
OSANA SOTE-UUDISTUSTA  
Yhteinen 
tehtävä

Osa 
maakunnan 
johtamista

TIEDÄ JA TOIMI
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Sote-uudistuksen jälkeen maakunnat vastaavat sosiaali- ja terveyspalveluista. Kunnat vastaavat  
kuitenkin edelleen kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Hyvinvoinnin ja terveyden 
edistäminen on myös maakuntien tehtävä.

SOTE-UUDISTUKSESSA ON HUOMIOITAVA
 Kuntien ja maakuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuiden, tehtävien, osaamisen, 

resurssien ja poikkihallinnollisten rakenteiden varmistaminen

 Sote-palveluiden ja kunnan palveluiden saumattoman yhteistyön varmistaminen esim.  
varhaiskasvatus ja lastenneuvola, liikuntaneuvonnan palveluketjujen sujuvuus jne.  

 Eriarvoisuuden vähentäminen

 Ehkäisevä työ korjaavissa sosiaali- ja terveyspalveluissa

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN TEHTÄVÄT MAAKUNNASSA

1) Kiinteä osa maakunnan johtamista
 Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi eri väestöryhmien hyvinvointiin ja terveyteen

 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteiden asettaminen sekä toimenpiteiden ja  
vastuutahojen määrittely

 Alueellisen hyvinvointikertomuksen valmistelu väestön hyvinvoinnista, terveydestä ja niihin  
vaikuttavista tekijöistä sekä toteutetuista toimenpiteistä, yhteistyössä alueen kuntien kanssa

2) Laadukkaat ehkäisevät sosiaali- ja terveyspalvelut
 Neuvolat (äitiys- ja lasten, ehkäisy-), kouluterveydenhuolto, terveysneuvonta jne.

3) Ehkäisevä ja edistävä työ sosiaali- ja terveyspalveluissa
 Osana laadukasta hoitoa esimerkiksi: savuton leikkaus, lasten tukeminen aikuisten  

mielenterveys- ja päihdepalveluissa, jne.

http://www.thl.fi/fi/web/sote-uudistus
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4) Kuntien asiantuntijatuki ja yhteistyö
 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijuus kunnille, esim. hyvinvointikertomustyön  

ja ennakkoarvioinnin tuki

5)  Alueellinen yhteistyö
 Alueellinen koulutus, kehittämis- ja tutkimushankkeiden koordinaatio sekä  

valtakunnallisten ohjelmien toimeenpano

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN TEHTÄVÄT KUNNASSA
1) Kunnan asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin sekä niihin vaikuttavien tekijöiden  

seuraaminen väestöryhmittäin

2) Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä  
raportointi valtuustolle vuosittain

3) Kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus valtuustolle

4) Paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin  
edistämisen tavoitteet ja toimenpiteet

5) Arvioitava ja otettava huomioon tehtävien päätösten ja ratkaisujen vaikutukset  
väestön terveyteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin

6) Nimettävä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutahot

LISÄTIETOA
Alueellinen hyvinvointikertomus  
https://www.thl.fi/fi/web/terveyden-edistaminen/ 
johtaminen/tyokaluja/hyvinvointikertomus/ 
alueellinen-hyvinvointikertomus
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TARVITAAN 
SELKEÄ 
ROOLITUS 

Maakuntien välillä on eroja. Vähän koulutusta saaneet käyttävät vähemmän kasviksia kuin korkeasti koulutetut.  
Koulutusryhmien välinen ero on isompi Lapissa kuin Uudellamaalla. Lähde: www.thl.fi/ath
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