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Terveyden edistäminen on investoimista kestävään hyvinvointi-
politiikkaan. Se on tietoista voimavarojen kohdentamista ja vaikut-
tamista terveyden taustatekijöihin.

Terveyden edistäminen tarkoittaa terveys-
politiikan toimintalinjaa, jonka tavoitteena
on väestön terveyden ja toimintakyvyn li-
sääminen. Se tarkoittaa kansantautien, ta-
paturmien ja muiden terveysongelmien vä-
hentämistä ja väestöryhmien välisten ter-
veyserojen kaventamista.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kä-
sitteitä käytetään usein rinnakkain kuvaa-
maan terveyskäsitteen laaja-alaisuutta.

Terveyden edistäminen tarvitsee
poliittista tukea

Terveyden edistämisen johtaminen on, ku-
ten johtaminen yleensä, suunnittelua, orga-
nisointia, vaihtoehtojen arviointia, strategi-
sia päätöksiä sekä toiminnan seurantaa ja
arviointia. Erityinen haaste on hyvinvointi-
ja terveystavoitteiden huomioon ottaminen
kunnan kaikkien hallinnonalojen päätöksis-
sä.

Kunnanvaltuusto hyväksyessään kunta-
strategian ja sitä toimeenpanevan toiminta-
ja taloussuunnitelman, hyväksyy samalla
hyvinvointitavoitteet. Samalla se asettaa eri
hallintoaloille velvoitteen ottaa terveysnä-
kökohdat huomioon omissa suunnitelmis-
saan.

Poikkihallinnollinen terveyden edis-
täminen

Terveyden edistämisen tavoitteet perustu-
vat kuntasuunnittelussa kansallisiin ter-
veyspoliittisiin tavoitteisiin ja kuntalaisten
hyvinvointitarpeisiin.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen to-
teuttaminen vaatii hallinnonalojen välistä
yhteistyötä. Yhteistyön onnistumisen kan-
nalta on tärkeää sopia eri hallinnonalojen
vastuista, työnjaosta ja tehtävien koordi-
noinnista. Johtamiskäytäntöjen selvittämi-
nen tekee terveyden edistämisestä näkyvää
ja järjestelmällistä.

Hallinnonrajat ylittävä johtaminen nostaa
väestön hyvinvointitarpeet talousintressien
rinnalle. Hyvinvointitavoitteiden toteutta-
miseksi tarvitaan

väestön hyvinvointia kuvaavaa tietoa;

yhteistyötä tukevia rakenteita ja yhtei-
sesti sovittuja käytäntöjä;

toiminnan koordinointia ja hyvinvointi-
osaamista.

Tutkimuksen ja kokemuksen mu-
kaan

 Hyvinvointijohtaminen ja tervey-
den edistämisen vastuut, koordi-
nointi ja työnjako ovat vasta
muotoutumassa

 Poikkihallinnollisia hyvinvointi-
strategioita ja -ohjelmia laaditaan
paljon, strategioiden toteutumis-
ta seurataan ja arvioidaan vähän

 Väestön terveyttä ja hyvinvointia
kuvaavaa kuntakohtaista tietoa
on niukasti käytettävissä

 Terveyden edistämisen koulutus-
ta tarjotaan sattumanvaraisesti

 Terveys 2015 -kansanterveys-
ohjelma tunnetaan heikosti kun-
nan johdossa



Terveyden edistäminen
on monialaista
toimintaa

Julkisen hallinnon tehtävänä on tarjota väes-
tölle tasapuoliset mahdollisuudet hyvinvoin-
tiin ja terveeseen elämään.

Kuntalaisten hyvinvointiin vaikuttavat kun-
nan toimintaympäristö, hyvinvointipolitiikka,
talouspolitiikka sekä voimavarojen kohden-
nusta ohjaavat tekijät. Kunnan terveyden
edistämisen toimijoita ovat kaikki toimialat
sekä kuntayhteisöön kuuluvat muut toimijat
kuten järjestöt, yritykset, elinkeinoelämä,
koulutusorganisaatiot, valtionhallinnon pai-
kalliset organisaatiot, media sekä kuntalaiset.

Viereisessä kuviossa on esimerkkejä vastuu-
tahoista, toimijoista, tehtävistä, terveyteen
vaikuttavista tekijöistä ja hyvinvoinnin ilme-
nemisestä.

Terveyttä edistävän toiminnan ohjaus

Valtioneuvoston hyväksymä Terveys 2015 -
kansanterveysohjelma linjaa kansallista ter-
veyspolitiikkaa. Ohjelma pyrkii terveyden
tukemiseen ja sen edistämiseen kaikilla yh-
teiskunnan osa-alueilla.

Kansanterveysohjelman tavoitteet toimivat
kehikkona kuntien hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen tavoitteita ja toimintakäytäntöjä
suunniteltaessa.

Vastuutahot
ja
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Esimerkkejä
terveyden edistämisen

johtamismalleista

Terveyden edistämisen johtamiskäytännöt
ovat vaatimuksiltaan erilaisia pienissä ja
suurissa kunnissa, terveydenhuollon kunta-
yhtymäkunnissa sekä seutukunnissa ja sai-
raanhoitopiireissä. Kaikkien mallien taus-
talla on tietyt perusolettamukset:

Kunta on hyväksynyt hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen strategiseksi paino-
alueeksi

Kunnalla on käytössä hyvinvointitiedon
seurantajärjestelmä, tieto tiivistetään esi-
merkiksi hyvinvointikertomukseen

Hyvinvointikertomuksen johtopäätökset
ohjaavat strategiatyötä ja tavoitteiden aset-
tamista

Hyvinvointikertomus sisältää hyvin-
vointi-indikaattorit suunnittelua ja seuran-
taa varten

Valtuusto hyväksyy kunnan hyvinvointi-
tavoitteet ja resurssit tavoitteiden saavutta-
miseksi toiminta- ja taloussuunnitelmassa

Jokainen hallinnonala määrittelee omat
hyvinvointitavoitteensa ja niitä toteuttavat
tehtävät yhteisten tavoitteiden pohjalta ja
varaa voimavarat niiden toteuttamiseen

Valtuusto seuraa hyvinvointitavoitteiden
toteutumista

Tarkastuslautakunta arvioi tavoitteiden
toteutumista ja toiminnan vaikuttavuutta

Terveyden edistämisen johtaminen toteu-
tuu kunnissa yleisimmin matriisiorganisaa-
tion mukaisesti. Useita hallinnonaloja kos-
kevat terveyden edistämisen tavoitteet voi-
daan nostaa linjaorganisaation yli poikki-
hallinnollisiksi prosesseiksi tai hankkeiksi.

Matriisimallissa:

Kunnanjohtaja vastaa hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisestä

Kunnan johtoryhmä (tai laajennettu joh-
toryhmä) toimii hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen johtoryhmänä

Kunnan johtoryhmä nimeää kunnan ter-
veyden edistämisen työryhmän, jossa edus-
tajat kaikilta hallinnonaloilta

 Työryhmän jäsenet toimivat terveyden
edistämisen yhdyshenkilöinä omilla sekto-
reillaan

Terveyden edistämisen johtamisen matriisimalli

Työryhmä kokoontuu säännöllisesti

Työryhmän puheenjohtaja vastaa terve-
yden edistämisen asioiden valmistelusta ja
esittelystä

Poikkihallinnollisia terveyden edistämi-
sen tehtäviä varten nimetään koordinaattori
tai terveyden edistämisen työryhmän pu-
heenjohtaja toimii koordinaattorina jakaen
tehtäviä työryhmän jäsenten kesken

Kunnanjohtaja tai terveyden edistämi-
sen työryhmä nimeää tarvittavat yhteistyö-
ryhmät

Yhteistyöryhmien tavoitteet määritel-
lään ja toiminnan tuloksia/vaikutuksia seu-
rataan ja arvioidaan

Kunnan johtoryhmä = 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtoryhmä

Terveys-
toimi

Sosiaali-
toimi

Koulu-   
toimi

Tekininen 
toimi

Ympäristö-
toimi

Kulttuuri- ja 
vapaa-

aikatoimi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä
Puheenjohtajana johtoryhmän jäsen / 

hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuuhenkilö



Lisää tietoa

info.stakes.fi/tejo

www.terveys2015.fi

Sosiaali- ja terveysministeriö (2001). Valtioneu-
voston periaatepäätös Terveys 2015 -kansan-
terveysohjelmasta. Julkaisuja 2001:4.

Sosiaali- ja terveysministeriö (2006). Terveyden
edistämisen laatusuositus. Julkaisuja 2006:19.

Sosiaali- ja terveysministeriö (2006). Sosiaali- ja
terveyspolitiikan strategiat 2015 - kohti sosiaali-
sesti kestävää ja taloudellisesti elinvoimaista yh-
teiskuntaa. Julkaisuja 2006:14.

Stakes (2004). Kuntien päätösten ennakkoarvi-
ointi. Stakesin ideakortti 1/04.

Stakes (2006). Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten
arviointi. Stakesin ideakortti 1/06.

Yhteystiedot

Kehittämispäällikkö Kerttu Perttilä
Puhelin: (09) 3967 2318
kerttu.perttila@stakes.fi

Tutkimusprofessori Matti Rimpelä
Puhelin: (09) 3967 2187
matti.rimpela@stakes.fi

Tutkija Minna Uusitalo
Puhelin: (09) 3967 2174
minna.uusitalo@stakes.fi

Sosiaali- ja terveysalan
tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes

Kuntapalvelut
Kuntien hyvinvointistrategiat -ryhmä

http://groups.stakes.fi/KHS

Postiosoite
PL 220, 00531 Helsinki

www.stakes.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
johtamisjärjestelmä voi perustua myös pro-
sessijohtamiseen. Prosessijohtamisen mal-
lia noudattaen kuntastrategian painoalu-
eiden mukaiset hyvinvointivastuut määri-
tellään ydinprosesseiksi (3−5 kpl).

Kullekin prosessille nimetään vastuuhen-
kilö. Prosessit kuvataan täsmentämällä sek-
torikohtaiset tehtävät, käytettävissä olevat
voimavarat, aikaansaatavat tulokset ja ai-
kataulutus.

Kunkin prosessin vastuuhenkilö huolehtii
asioiden eteenpäin viemisestä ja tavoittei-
den toteuttamisesta yhdessä eri hallinto-
alojen yhdyshenkilöiden kanssa. Vastuu-
henkilö valmistelee asiat kunnan johtoryh-
mään sekä seuraa ja arvioi tavoitteiden to-
teutumista. Kunnan johtoryhmä yhteen so-
vittaa eri prosessien toiminnat ja arvioi tu-
lokset.

Prosessijohtaminen korostaa kaikkien hal-
lintokuntien terveyden edistämisen tehtäviä
ja toteuttamisvastuuta.

Terveyden edistämisen prosessijohtamisen malli

Esimerkkejä
terveyden edistämisen

johtamismalleista

Kunnan johtoryhmä = 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtoryhmä, nimetty hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämisen vastuuhenkilö

Terveys-
toimi

Sosiaali-
toimi

Koulu-   
toimi

Tekninen 
toimi

Ympäristö-
toimi

Kulttuuri- ja 
vapaa-

aikatoimi

Prosessi 1

Prosessi 2

Prosessi 3

Prosessi 4
 

 

 

 

Ideakortit on luettavissa osoitteessa:
http://groups.stakes.fi/KHS/FI/Julkaisut/
ideakorttit.htm


