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Kunnan 
tehtävä on 
edistää 
terveyttä ja 
hyvinvointia

Kuntalaki 1§
(1995/365) 

 Kunta pyrkii edistämään asukkaidensa 

hyvinvointia. 

 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on jatkuvaa 

toimintaa, jota varten tarvitaan pysyvät, toiminnan 

edellytyksiä mahdollistavat rakenteet.

 Rakenteilla tarkoitetaan kokonaisuutta, joka 

muodostuu hyvinvointitietoa tuottavasta seuranta-

ja raportointijärjestelmästä, poikkihallinnollista 

toimintaa vahvistavasta johtamisjärjestelmästä ja 

johtamisen työvälineistä, osaavasta 

henkilökunnasta, hyvistä toimintakäytännöistä

sekä kaikki hallinnonalat kattavasta toimeenpano-

organisaatiosta 3



Kuntien 
hyvinvoinnin ja 
terveyden 
edistämisen 
tehtävät ja 
rakenteet 
(järjestämislaki 7 §)

 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 muiden kunnassa toimivien tahojen 

kanssa (ml. järjestöt)
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Hyvinvoinnin ja 
terveyden 
edistämisen 
vastuu 
kunnassa 

 Jakaantuu kaikkien hallinnonalojen kesken ja 

yhteistyö on välttämätöntä. 

 Sosiaali- ja terveydenhuollolla on merkittävä rooli 

asiantuntijana, tiedon tuottajana ja ihmisiin 

kohdistuvan vaikutusten arvioinnin aktiivisena 

osapuolena. 

 Yhteistyötä tulisi tehdä myös mm. järjestöjen, 

seurakunnan, yksityisten toimijoiden ja valtion 

paikallisviranomaisten kanssa.

 Kunnallinen hyvinvointipolitiikka perustuu tietoon. 

Erilaista tietoa tarvitaan hyvinvointipoliittisen 

ohjelman laadinnassa ja toteutetun 

hyvinvointipolitiikan vaikutusten arvioinnissa. 
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Kuntalaisten 
hyvinvointi 
osana 
kuntastrategiaa 
(Kuntalaki, 37 §)

 Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto 

päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin 

tavoitteista. 

 Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon:

 kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen

 palvelujen järjestäminen ja tuottaminen

 kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt 

palvelutavoitteet

 omistajapolitiikka

 henkilöstöpolitiikka

 kunnan asukkaiden osallistumis- ja 

vaikuttamismahdollisuudet

 elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.
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Kunnan rooli 
kuntalaisen 
omaehtoisen 
hyvinvoinnin 
edistämisen 
mahdollista-
jana

 Kuntalaisen aktiivisen roolin mahdollistaminen 

 Oman ja lähiyhteisön hyvinvoinnin, terveyden ja 

toimintakyvyn edistäminen omien voimavarojen 

puitteissa niin pitkään kuin mahdollista.

 Sähköiset välineet ja palvelut mahdollistavat 

uudenlaisia toimintatapoja. 

 Sähköiset palvelut ja johtamisen työkalut tukemassa 

hyvinvointitiedolla johtamista

– Sähköinen hyvinvointikertomus (SHVK) 

– Päätösten vaikutusten ennakkoarvioinnin sähköinen 

työkalu (EVA)

 Hyvinvointiteknologia

 Virtuaaliset verkostot, vuorovaikutus ja vertaistuki
7



14.5.2019 Sosiaali- ja terveysministeriö



Hyvinvoinnin johtamisen periaatteet kunnassa

Hyvinvoinnin 
edistämisen 

haasteita 
pidetään 

kunnassa yhtä 
tärkeinä kuin 
taloudellisia 
haasteita.

- reagoinnista

ennakointiin

Kunnan 
strategista 
johtamista 
toteutetaan
kuntalaisten 
hyvinvoinnin 
edistämisen 

näkökulmasta. 

Kunnan strategista 
johtamista 

toimeenpannaan
kuntalaisten 
hyvinvoinnin 
edistämisen 

näkökulmasta.

Kaikki hallinnonalat 
ja muut kunnan 
alueella olevat 

toimijat kantavat 
vastuuta 

kuntalaisten 
hyvinvoinnista.

Hyvinvointi-
tavoitteet

Talous-
tavoitteet

Hyvinvoiva 
kunta ja 

hyvinvoivat 
kuntalaiset
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