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Sosiaali- ja terveydenhuollon 
uudistamisen keskeiset tavoitteet
Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

• Turvata yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset ja laadukkaat 
sosiaali- ja terveyspalvelut koko maassa
– eriarvoisuuden vähentäminen 
– henkilöstövoimavarojen kohdentaminen yhdenvertaisesti 

• Vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluja 
– tarkoituksenmukainen ja tasapainoinen palvelukokonaisuus
– mahdollistetaan palvelujen toteutus uusilla tavoilla, 

muun muassa lähipalvelut

• Toteuttaa kustannustehokas ja vaikuttava palvelurakenne
– kustannuskehityksen tasapainottaminen
– palvelujen uudistaminen, vaikuttavuus ja laatu
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Hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen lainsäädäntö
• Perustuslaki 19 §

– Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla 
tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja 
terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä

• Kuntalaki 1 §
– Kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja 

kestävää kehitystä alueellaan
– Kuntalain uudistus: myös osana strategista suunnittelua

• Terveydenhuoltolaki 11 §, 12 §, 36 §
• Sosiaalihuoltolaki 2. luku
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Miten uudistuksessa toteutetaan
• Kuntien/sote-alueiden/palveluntuottajien vastuut ja 

yhteistyösuhteet hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisessä selkeitä

• Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen perustuu 
ajankohtaiseen tietoon väestön hyvinvoinnin ja 
terveydentilan muutoksista

• Työvälineet käytössä (mm. hyvinvointikertomus)
• Sote-alueen/palvelujen tuottajan rooli / vastuut

– kannusteet hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen palvelutuotannossa
– kunnille tarjottava asiantuntijatuki ja yhteistyö

• Kunnan rooli / vastuut
– edelleen kunnan vastuulla
– miten sote-asiantuntemus osaksi poikkihallinnollista työtä
– kannusteet jatkaa ja vahvistaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä
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Ehkäisevällä työllä voidaan vaikuttaa kustannuksiin 
Esimerkki: Kuinka paljon alkoholi maksaa?

Yksi syrjäytynyt nuori 
maksaa yhteiskunnalle 

n. 1 200 000 €
65 vuoden ikään 

mennessä

Nuorisoasemakäynti 
50 €

Katkaisuhoito 
125 € / vrk = 
46 000 € / v

Tukiasuminen 
60 € / vrk = 
20 000 € / v

Huostaan otetun 
lapsen laitoshoito 

70 000 - 110 000 € / 
v

Lähde: €Matti. Alkoholiohjelma 2008-2011 ja THL..  

Työterveyshuollon 
varhainen 

puuttuminen 
alkoholin käyttöön 

84-241 €

Perhehoito 
16 000 € / v

7

Ehkäisevän 
päihdetyön 

koordinaattorin 
palkkaaminen 
40 000 € / v
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Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
rakenteet ja johtaminen
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Sote-lakiesitys 8 §: Hyvinvoinnin ja terveyden 
edistäminen kunnassa 1
• Seurattava asukkaitten elinoloja, hyvinvointia ja 

terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä alueittain ja 
väestöryhmittäin

• Hyvinvoinnista ja terveydestä sekä toteutetuista 
toimenpiteistä raportoitava kunnanvaltuustolle
vuosittain

• Kerran  valtuustokaudessa hyvinvointikertomus
– tietoa asukkaiden terveydestä, hyvinvoinnista ja niihin vaikuttavista 

tekijöistä ja kunnan kyvystä vastata näihin tarpeisiin
– johtopäätökset kunnan strategisen suunnittelun pohjana
– 90 % kunnista jo tehnyt, yli 70 % sähköisenä
– uutta: sähköisenä THL:n vahvistaman mallin ja 

määrittelemien vaatimusten mukaisesti 
(-> vertailtavuus ja seuranta, tietojen siirto)
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Mihin kysymyksiin 
hyvinvointikertomuksen tulisi vastata?

1. Miten kuntalaiset voivat?
2. Mitkä ovat keskeisimmät hyvinvointi- ja 

terveysongelmat ja vahvuudet?
3. Miten palvelujärjestelmä vastaa tällä hetkellä 

hyvinvointitarpeisiin?
4. Taloudellinen arviointi
5. Yhteenveto ja johtopäätökset, hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämisen painotukset 
tulevaisuudessa

13
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Sote-lakiesitys 8 §: Hyvinvoinnin ja terveyden 
edistäminen kunnassa 2

• Strategisessa suunnittelussa hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen tavoitteet sekä niitä tukevat 
toimenpiteet
– toimeenpano osana kunnan toiminnan ja talouden suunnittelua ja 

päätöksentekoa
– täydentää uudessa kuntalakiesityksessä olevaa säännöstä 

hyvinvoinnin edistämisestä

• Päätösten vaikutukset väestön hyvinvointiin ja 
terveyteen arvioitava ennakkoon ja otettava 
huomioon eri toimialojen päätöksenteossa
– keinona Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa” 

(EVA)
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Lautakuntapäätösten valmistelussa tarkasteltu 
vaikutusten kohdistumista (TEA-viisari)

Lapsiin 39 %
Ikääntyneisiin 39 %
Työikäisiin 36 %
Terveydentilan mukaan 30 %
Yrityksiin 30 %
Eri sukupuoliin 29 %
Ympäristön mukaan 29 %
Asuinalueen mukaan 26 %
Sosioekonomisen aseman mukaan 23 %
Kulttuuritaustan mukaan 22 %
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Sote-lakiesitys 8 §: Hyvinvoinnin ja 
terveyden edistäminen kunnassa 3

• Kunnan eri toimialojen tehtävä yhteistyötä hyvinvoinnin ja  
terveyden edistämisessä

• Tehtävä yhteistyötä muiden kunnassa toimivien julkisten 
toimijoiden sekä yksityisten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa
• poikkihallinnollinen hyvinvointiryhmä, missä jäsen tuottamisvastuussa 

olevasta kuntayhtymästä

• Nimettävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuutahot
– esimerkiksi kunnanjohtaja, kunnan johtoryhmä tai sen jäsen
– toimeenpanoa tukee hyvinvointikoordinaattori tai vastaava

• huolehtii mm. hyvinvointikertomuksen valmistelusta ja monialaisen 
yhteistyön toteutumisesta

• koordinaattori yli puolessa kunnissa
• uudessa palvelurakenteessa esim. kunnan keskushallinnossa
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Hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen johtoryhmä

• Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä vastaava 
johtoryhmä
– Kunnan johtoryhmä 45 %
– Laajennettu kunnan johtoryhmä 13 %
– Muu poikkihallinnollinen johtoryhmä 17 %
– Terveydenhuollon asiantuntijoista koostuva johtoryhmä 5 

%
– Muu ryhmä 11 %

• HYTE-ryhmä, hyvinvointiryhmä, terveyden edistämisen työryhmä
• Perusturvalautakunta, perusturvan johtoryhmä, vapaa-aikatoimi
• Sote-kuntayhtymän johtoryhmä, yhteistoiminta-alueen johtoryhmä

– Ei terveyden edistämisen johtoryhmää 8 %
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Terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämisen työryhmät

• Terveyden edistämisen johtoryhmän lisäksi
– Kunnan oma terveyden edistämisen työryhmä 63 %
– Alueellinen työryhmä 38 %

• Sote-palvelut siirtäneistä kunnista 61 prosentilla oli 
alueellinen tai kunnan oma työryhmä
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Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen 
työryhmien kokoonpano (%)
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Sote-lakiluonnos 9 §:  
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 
alueellisesti ja palvelujen tuotannossa

• arvioitava ennakkoon ja otettava huomioon 
päätösten vaikutukset eri väestöryhmien 
hyvinvointiin ja terveyteen

• asetettava sote-palvelujen järjestämiseen liittyvät 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet

• määriteltävä tavoitteita tukevat toimenpiteet ja 
vastuutahot
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Sote-lakiesitys 9 §: 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 
alueellisesti ja palvelujen tuotannossa

• Alueellinen hyvinvointikertomus 
– väestön hyvinvointi, terveys ja niihin vaikuttavat tekijät sekä 

toteutetut toimenpiteet
– sähköisenä THL:n vahvistaman mallin ja määrittelemien teknisten 

vaatimusten mukaisesti
– kuntien hyvinvointikertomusten pohjalta
– liittyy myös 13 §:n 7 kohdan mukainen kuntakohtaisen hyvinvointi- ja 

terveysseurantatiedon kokoaminen

• Alueellinen koulutus, kehittämis- ja tutkimus-
hankkeitten koordinointi sekä valtakunnallisten 
ohjelmien toimeenpano
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Sote-lakiesitys 9 §: 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 
alueellisesti ja palvelujen tuotannossa
• Sote-alueiden ja tuottamisvastuisten toimittava 

yhteistyössä alueen kuntien kanssa ja tuettava niitä 
asiantuntemuksellaan hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämiseksi

– riittävät resurssit kunnille tarjottavaan asiantuntijatukeen
– alueellinen hyvinvointiryhmä ja hyvinvointikoordinaattori, joka 

toimii kuntien kanssa ja sovittaa yhteen alueelliset tavoitteet kuntien, 
tuottamisvastuualueen ja sote-alueen kanssa

– alueen / kuntayhtymän asiantuntijat mukana
• kuntien hyvinvointikertomusten laadinnassa palvelutuotannon 

suunnittelun pohjaksi
• vaikutusten ennakkoarviointityössä ja 
• kunnan poikkihallinnollisen hyvinvointiryhmän 

työssä
• vastaava velvoite terveydenhuoltolaissa 

yhteistoiminta-alueilla (12 §)



Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävät, 
rakenteet ja yhteistyö sote-alueella

Taru Koivisto

SOTE ALUE

Talousarvio
Hyten tavoitteet ja toimenpiteet

KUNTA 1 

X…nLIIK YMP TEKSIV
Kunnan hyvinvointiryhmä

- Laatii laajan hv-kertomuksen (joka 4. vuosi)
- Raportoi vuosittain hv & terveys
- Hyte suunnittelu, toimeenpano ja arviointi

Kunnan jory/kj
(Hyten vastuutaho)

Kunnanvaltuusto

Hyte
koordinaattori

Vaikutusten ennakkoarviointi
- Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi, erityisesti 

ihmisiin kohdistuvat vaikutukset

TUOTTAMIS-
VASTUINEN KY

Yhteistyö kunnan 
toimijoiden kanssa

Asiantuntijatuki

Tiedontuotanto

Hyte koordinaattori

Alueellinen hyvinvointikertomus

Hyte
koulutus

Kansallisten 
ohjelmien 
toimeenpanoHyte tutkimus- ja 

kehittämishankkeet

SOTE alue

Hyte-koordinaattori

Raportointi

muut:
Järjestöt, 
yritykset 
ym.
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Kiitos!


