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Alaseminaarin ohjelma
Maankäytön ja kaavoituksen rooli osana kuntien laaja-alaista hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämistä

• Erityisasiantuntija Sami Niemi, Suomen Kuntaliitto’

Hyvinvoinnin rooli maankäyttö- ja rakennuslain näkökulmasta

• Kaupunkisuunnittelupäällikkö Julia Virtanen, Mäntän kaupunki

Keskustelu: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen huomioiminen kaavoituksessa

• Kehittämispäällikkö Kari Pirinen, Keski-Suomen liitto

• Maakunta-arkkitehti Liisa Bergius, Keski-Suomen liitto

• Kaupunkisuunnittelupäällikkö Julia Virtanen, Mäntän kaupunki

• Puheenjohtajana erityisasiantuntija Sami Niemi, Suomen Kuntaliitto
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Kuntien hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen tehtävä
Kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen pohjana Kuntalaki 1 §, 2 mom

Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää 
asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä 
tavalla.

Kuntalain yleinen kuntien hyvinvointitehtävä koskee eri toimialoilla tehtävää 
kuntalaisten hyvinvointiin liittyvää työtä

Lisäksi viittauksia kuntien hyvinvointitehtäviin mm. terveydenhuoltolaissa, 
liikuntalaissa, ympäristöterveydenhuoltolaissa, …

3



Hyvinvointijohtamisen rakenteet 
kunnissa
• Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamiselle tulee olla kunnissa rakenne ja 

järjestää seuranta, joista on säädetty terveydenhuoltolain (1326/2010) 12 §:ssä

Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on 
raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran 
valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus.

Kunnan on nimettävä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutahot. Kunnan eri 
toimialojen on tehtävä yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Lisäksi 
kunnan on tehtävä yhteistyötä muiden kunnassa toimivien julkisten tahojen sekä 
yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa.
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Kunnan toiminnan kytkeytyminen 
hyvinvointiin
• Elinympäristöt

• Asuinalueet
• Liikenneväylät
• Virkistys
• Liikenneväylät 
• Työpaikat ja edellytykset

• Palvelut
• Päivähoito ja koulut
• Terveyspalvelut
• Nuoriso, vanhusväestö
• Kulttuuri
• Liikunta
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Maankäyttö ja kaavoitus osana 
hyvinvointia
• Maankäytön ja kaavoituksen menettelyin luodaan edellytykset toimivalle ja 

viihtyisälle kunnalle

• Palveluiden sijoittaminen osa sujuvaa arkea

• Asukkaiden osallisuus ja osallistumismahdollisuudet

• Osa kunnan omaleimaisuutta ja paikallisidentiteettiä

• Arkiliikunnan ja omaehtoisen harrastamisen mahdollistaminen

• Yhteistyö naapurikuntien kanssa
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Ajankohtaista HYTE:stä

• Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rinnalle on nousemassa/noussut 
turvallisuuden näkökulma
• Erityisesti tässä yhteydessä puhutaan arjen turvallisuudesta koti- ja lähiympäristöissä 

• SoTe-uudistuksen vaikutukset huomattavia, kunnan rooli muuttuu jatkossa 
entistä enemmän hyvän elinympäristön ja hyvinvointia tukevien palveluiden 
tuottamiseen ja järjestämiseen
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www.kuntaliitto.fi

Kiitos.
Sami Niemi
+358 505899187
sami.niemi@kuntaliitto.fi
@namisiemi

http://www.kuntaliitto.fi/
https://www.facebook.com/kuntaliitto
https://twitter.com/kuntaliitto
https://www.linkedin.com/company/association-of-finnish-local-and-regional-authorities-kuntaliitto-
https://www.instagram.com/kuntaliitto/



