
Rajapinnoilta yhdyspintoihin -
kunnan ja maakunnan yhteistyö
Hyvinvointi –rinnakkaisseminaari

30.3.2017

Soile Paahtama, erityisasiantuntija Kuntaliitto



Kuntalaki 1 § 2 mom.
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• Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja 
alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen 
palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja 
ympäristöllisesti kestävällä tavalla.



HE Maakuntalaki 
6§ maakunnan tehtäväalat, mm.

1) sosiaali- ja terveydenhuolto

2) hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen ja 
ehkäisevän päihdetyön asiantuntijatuki kunnille

5) terveydensuojelu, tupakkavalvonta, elintarvikevalvonta sekä 
eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta ja eläinlääkäripalvelut

19) kulttuuria koskevien suunnitelmien ja 
kehittämistoimenpiteiden yhteensovittaminen osana 
maakuntastrategian ja –ohjelman sekä maakuntakaavoituksen 
toteuttamista

- yht. 26 tehtäväalaa
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HE Sote- järjestämislaki

• 7 § Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 
kunnassa

• 8 § Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 
maakunnassa
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HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN RAKENTEET YHTEISKUNNASSA

Hyvinvoinnin edistäminen kunnassa
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 

maakunnassa
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Mukaillen: Kerttu Perttilä, THL



Mitä kunta tekee tulevaisuudessa?

Osaamisen ja kulttuurin edistäminen Kunnan elinvoiman edistäminen

Elinympäristön kehittäminen Paikallisen identiteetin ja demokratian 
edistäminen

Kuntalaisen 
hyvinvoinnin 
edistäminen

• Varhaiskasvatus
• Esi- ja perusopetus
• Lukiokoulutus
• Ammatillinen koulutus
• Vapaa sivistystyö
• Taide- ja kulttuuripalvelut
• Kirjastopalvelut
• Nuorisopalvelut
• Liikuntapalvelut

• Paikkakunnan vetovoimaisuus
• Vaikeasti työllistyvien tuki: etsivä 

nuorisotyö, työpajat, työttömyyden 
pitkittymisen ehkäisy, kaupunginosatyö

• Kotouttaminen
• Elinkeinopolitiikka: yritysneuvonta, 

kehittämishankkeet, yritystontit, alueen 
markkinointi, avoin data

• Resurssiviisaat toimintatavat

• Maapolitiikka
• Kaavoitus ja maankäytön suunnittelu
• Liikenne, joukkoliikenne,
• Tieverkkojen rakentaminen 

ja ylläpito
• Vesihuolto
• Jätehuolto
• Energiantuotanto ja -jakelu
• Rakennusvalvonta
• Asuntotoimi
• Ympäristönsuojelu ja terveellisen 

elinympäristön turvaaminen
• Turvallisuudesta ja varautumisesta 

huolehtiminen

• Monipuoliset osallistumismahdollisuudet
• Paikallinen yhteisöllisyys
• Viestintä ja vuorovaikutus
• Vaalit ja edustuksellinen demokratia
• Kansalaisjärjestöjen 

toimintamahdollisuudet
• Asukkaiden omaehtoinen toiminta



Edellä mainitut mahdollistavat:

Asukkaiden ja yhteisöjen vastuu omasta 
hyvinvoinnista voimavarojensa puitteissa

Ihmisen arkielämän polku: 
käväisy maakunnan järj. 
sotessa ja takaisin omaan 
arkeen ja yhteisöön

www.arkeenvoimaa.fi
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