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Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 

Mihin sillä pyritään?  
• Kavennetaan väestöryhmien välisiä hyvinvointi- ja terveyseroja  
• Ylläpidetään ja parannetaan hyvinvointia, terveyttä, osallisuutta sekä työ- ja   
toimintakykyä  
• Vahvistetaan mielenterveyttä  
• Ehkäistään sairauksia, tapaturmia, syrjäytymistä ja osattomuutta  
 

Mitä se on?  
• Laaja-alaista kaikkia hallinnonaloja velvoittavaa  
terveyteen ja hyvinvointiin sekä niiden  
taustatekijöihin vaikuttamista  
• Suunnitelmallista voimavarojen  
kohdentamista  
 

Keneen se kohdistuu?  
• Yksilöön  
• Väestöön  
• Yhteisöihin  
• Elinympäristöön  
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Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 

 
 Toimintaa, jolla tuetaan ihmisten mahdollisuuksia hyvinvoinnin, terveyden, 

osallisuuden sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitoon ja parantamiseen  
 

 Mahdollisuuksia luodaan pitämällä huolta olosuhteista, jotka tukevat 
hyvinvointia ja terveellisten valintojen tekemistä  

 
 Ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavia palveluja ovat esim. 

varhaiskasvatus ja koulutus, liikunta-, ruoka- ja kulttuuripalvelut, kaavoitus, 
liikennejärjestelyt  

 
 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä toteuttavat kuntien lisäksi monet tahot, 

mm.  
 •järjestöt, seurakunnat ja yritykset  
 •seudulliset sote-palvelutuottajat  
 •työ- ja elinkeinopalvelut, AVIt, ELY-keskukset ja maakuntaliitot  
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Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen maa-
kuntalaissa ja järjestämislaissa 

 Maakuntalain 35 §:n mukaan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen tulee ottaa 
huomioon maakunnan strategiassa. Strategiassa linjataan asukkaiden hyvinvoinnin 
edistämistä koskevat tavoitteet. Tavoitteiden määrittely perustuu tietoon asukkaiden 
hyvinvoinnin tilasta, mitä kuvataan esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon 
järjestämisestä annetun lain 8 §:ssä tarkoitetussa alueellisessa 
hyvinvointikertomuksessa. 

 
  Maakunnan strategia ohjaa myös järjestämislain mukaisia sote-palvelujen 

palvelustrategiaa (14 §) ja palvelulupausta (15 §).   
 
 Maakuntalain 6 §:ssä määritellään maakunnan tehtäväalat. Hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämisen poikkihallinnollisen luonteen vuoksi monet näistä tehtävistä luovat 
edellytyksiä turvalliselle ja terveelliselle elinympäristölle sekä tukevat asukkaiden 
hyvinvointia ja terveyttä.  
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Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen maa-
kuntalaissa ja järjestämislaissa 

• Tehtävät voivat liittyä yksittäisiin asiakokonaisuuksiin ja osallistamisen rakenteiden 
varmistamiseen kuten 16) alueellisen liikuntaneuvoston asettaminen yhteistyössä 
muiden maakuntien kanssa sekä liikunnan edistäminen maakunnassa alueellisen 
liikuntaneuvoston toiminnan kautta sekä ulkoilureittitehtävät.  

 
• Tehtävät kohdistuvat myös tiettyihin väestöryhmiin ja/tai hoidetaan 

yhteismaakunnallisesti kuten 24) alueelliset romaniasiain neuvottelukuntia ja 
romaniasioita koskevat tehtävät. 
 

• Järjestämislain 8 §:ssä säädetään maakuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
tehtävästä.  
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Hyvivoinnin ja terveyden edistäminen 
Lounais-Suomen aluehallintovirastossa 
ennen sote- ja maakuntauudistusta 

 Asiantuntijatuen antaminen kunnille hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä 
 
 Kuntien laajojen hyvinvointikertomusten valvonta ja ohjaus 

 
 Ehkäisevän päihdetyön seuranta ja ohjaus  

 
 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen yhteistyössä maakunnallisten, alueellisten 

ja paikallisten toimijoiden kanssa 
 
 Verkostotyön tukeminen eri toimijatasoilla sekä kumppanuusverkostojen 

kokoaminen 
 
 Hyvien toimintamallien levittäminen 
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”Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi” – 
kannattaa liittyä mukaan! 

 
- ”Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi” kuuluu hallituksen Edistetään terveyttä ja 

hyvinvointia ja vähennetään eriarvoisuutta -kärkihankkeeseen, jonka kesto on 
kaksi vuotta. 

 
- Hankkeen päämääränä on edistää kotona asuvien ikäihmisten hyvinvointia ja 

itsenäistä kotona asumista fyysisen aktiivisuuden avulla.  
 
- Kohderyhmä on rajattu vähän liikkuviin, toimintakyvyltään jossain määrin 

heikentyneisiin ja heikommassa sosioekonomisessa asemassa olevien ikäihmisiin 
(75+).   
 

- Toimintakykyisempi vanhusväestö tukee kunnan elinvoimaisuutta: sosiaali- ja 
terveydenhuollon kustannukset vähenevät, ikäihmiset saavat lisää 
osallistumismahdollisuuksia ja terveyserot kapenevat. 

 
- Hanke tukee kunnan uutta roolia, jossa hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, 

ml. liikunta korostuvat sekä luo rakenteita, toimintamalleja ja yhdyspintoja sote-ja 
maakuntauudistuksessa 
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Antoisaa seminaaripäivää! 
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