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Lainsäädännöstä



Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen 
hyvinvointialueilla

• Hallituksen esitys hyvinvointialueiden perustamisesta sekä sosiaali- ja 
terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistamisesta hyväksyttiin 
eduskunnassa 23.6.2021. 

• Tulee voimaan 1.1.2023.

• SOTE100-esitys sisältää eri ministeriöiden hallinnonalan lakeihin sote-uudistusta 
koskevasta lainsäädännöstä johtuvat tekniset muutokset. Pakettiin kuuluu 
Uudenmaan erillisratkaisuun liittyvä, tietojohtamista koskeva sisällöllinen 
täydennys. Näillä muutoksilla on tarkoitus päivittää eri hallinnonalojen 
lainsäädäntö vastaamaan uutta rakenteellista toimintakenttää ja 
järjestämisvastuuta. Lakipaketin käsittely on eduskunnassa kesken. 

• SOTE100-paketin käsittely on kesken. 
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Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021)

6 § Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kunnassa
Kunnan on

• edistettävä asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä. Kunnalla on ensisijainen vastuu hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisestä siltä osin kuin tämä tehtävä kytkeytyy kunnan muihin lakisääteisiin tehtäviin. 

• asetettava tavoitteet ja niitä tukevat toimenpiteet hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.

• otettava huomioon arvioidut vaikutukset ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen väestöryhmittäin. 

• tehtävä yhteistyötä eri toimialojen kesken hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. 

• nimettävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuutaho. 

• seurattava kuntalaisten elinoloja, hyvinvointia ja terveyttä ja raportoitava siitä.

• toimittava hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa ja tuettava sitä.

• tehtävä yhteistyötä kunnassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien muiden julkisten 
toimijoiden, yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. 

• edistettävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien järjestöjen toimintaedellytyksiä ja 
vaikutusmahdollisuuksia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. 

• osallistuttava 7 §:n 4 momentissa tarkoitettuihin neuvotteluihin. 
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Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021)
7 § Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen hyvinvointialueella 

Hyvinvointialueen on

• edistettävä asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä. Kunnalla on ensisijainen vastuu hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisestä siltä osin kuin tämä tehtävä kytkeytyy kunnan muihin lakisääteisiin tehtäviin. 

• asetettava tavoitteet ja niitä tukevat toimenpiteet hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.

• otettava huomioon arvioidut vaikutukset ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen väestöryhmittäin. 

• nimettävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuutaho. 

• Seurattava asukkaisen elinoloja, hyvinvointia ja terveyttä ja raportoitava siitä.

• toimittava yhteistyössä alueen kuntien kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. 

• tehtävä yhteistyötä alueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien muiden julkisten toimijoiden, 
yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. 

• edistettävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien järjestöjen toimintaedellytyksiä ja 
vaikutusmahdollisuuksia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. 

• neuvoteltava vähintään kerran vuodessa yhdessä alueensa kuntien sekä muiden edellä mainittujen 
hyvinvointialueen alueella hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien toimijoiden kanssa hyvinvoinnin 
ja terveyden edistämistä koskevista tavoitteista, toimenpiteistä, yhteistyöstä ja seurannasta 
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Liikunnan järjestäminen kunnissa

Keskeinen lainsäädäntö:

• Perustuslaki 731/1999

• Kuntalaki 410/2015

• Liikuntalaki 390/2015

• Terveydenhuoltolaki 1326/2010

Muita säädöksiä, jotka vaikuttavat mm. toiminnan rahoitukseen: 

• Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1705/2009

• Valtioneuvoston asetus liikunnan edistämisestä 550/2015

Muita kunnassa huomioitavaa, esimerkiksi:

• Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014

• Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 609/1986

• Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 380/1987

• Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012
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5 § Kunnan vastuu

”Yleisten edellytysten luominen liikunnalle 
paikallistasolla on kuntien tehtävä. Kunnan tulee 
luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle

1) järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä 
ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri 
kohderyhmät huomioon ottaen;
2) tukemalla kansalaistoimintaa mukaan lukien 
seuratoiminta; sekä
3) rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja.

Edellä -- tarkoitettujen tehtävien toteuttamisen 
kunnassa tulee tapahtua eri toimialojen yhteistyönä 
sekä kehittämällä paikallista, kuntien välistä ja 
alueellista yhteistyötä sekä huolehtimalla tarvittaessa 
muista paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivista 
toimintamuodoista.

Kunnan tulee kuulla asukkaitaan liikuntaa koskevissa 
keskeisissä päätöksissä osana kuntalaissa --
säädettyä kunnan velvollisuutta huolehtia asukkaiden 
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista. 

Kunnan tulee arvioida asukkaittensa liikunta-
aktiivisuutta osana terveydenhuoltolain (1326/2010) 12 
§:ssä tarkoitettua terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämistä.

Kunnan hoitaessa 1 momentissa tarkoitettuja tehtäviä 
kunta ei toimi kilpailutilanteessa markkinoilla, ellei 
niitä toteuteta liiketoiminnallisin tavoittein ja 
perustein.”
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Kunnat ja kansalaistoiminta
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hyvinvoinnin ja 
terveyden 
edistäminen,  
hyvinvointierojen 
kaventaminen

harrastustoiminnan, 
osallisuuden, kasvun 
ja hyvinvoinnin 
edistäminen ja 
tukeminen

aktiivisuuden, 
omatoimisuuden ja 
yhteisvastuun 
vahvistaminen

verkostoyhteistyö – koulutus ja osaamisen vahvistaminen – tapahtumat ja tilaisuudet
yleisavustus – järjestöavustus – kohdeavustus – toimitila-avustus – osarahoitus – henkilöresurssi –tukipalvelu 

palvelutuotanto – ostopalvelut – muu sopimuksellinen yhteistyö

järjestöt – yhteisöt – työryhmät – yhdistykset – seurat – muut kolmannen sektorin toimijat – vapaat toimintaryhmät

raittiusyhdistykset

kansanterveysjärjestöt

vammaisjärjestöt

lastensuojelujärjestöt

mielenterveys- ja päihdejärjestöt vanhusjärjestöt

eläkeläisyhdistykset 

työttömien yhdistykset

sotainvalidi- ja veteraaniyhdistykset

urheilu- ja liikuntaseurat

nuorisojärjestöt

kotoutumisen 
edistäminen ja 
tukeminen

asukasosallisuuden 
edistäminen

taidejärjestöt

kulttuurijärjestöt

teatteriryhmät

orkesterit ja kuorot

kulttuuritoiminnan 
edistäminen …

…

…

syrjäytymisen 
ehkäiseminen

…

…

sosiaali- ja terveyslautakunta – hyvinvointilautakunta – vapaa-ajan lautakunta – kulttuurilautakunta – sivistyslautakunta – kaupunginhallitus

sosiaali- ja terveyslautakunta – hyvinvointilautakunta – vapaa-ajan lautakunta – kulttuurilautakunta – sivistyslautakunta – kaupunginhallitus

kotiseutu- ja kyläyhdistykset

asukasyhdistykset 

maahanmuuttajajärjestöt

sosiaali- ja terveysjärjestöt



Taloudesta 
• Liikunnan edistäminen kunnissa nojaa erittäin vahvasti niiden omaan panostukseen. 

• Kuntien liikunnan käyttötalous oli vuonna 2019 yhteensä 776 miljoonaa euroa, josta oma rahoitusosuus 
oli 625 miljoonaa.  

• Liikunnan valtionosuuksien määrä oli samaan aikaan noin 19,5 miljoonaa euroa.

• Kuntien liikuntatoimien järjestöavustukset ja seuratuet n. 50 miljoonaa euroa/vuosi

• Kunnat käyttävät vuositasolla liikuntapaikkainvestointeihin hieman yli 260 miljoonaa euroa, joista 
nettokustannukset ovat 233 miljoonan luokkaa

• Tuoreen selvityksen mukaan liikuntapaikkoihin liittyvää korjausvelkaa olisi eri tavoitetasoin arvioituna 
680‒1 335 miljoonaa euroa, 

• Järjestämisvastuun muutos siirtää yli 20,6 miljardin euroa rahoitusvirran kunnilta hyvinvointialueille. 
Siirto koostuu kunnille suunnattujen valtionosuuksien vähenemisestä sekä kunnallisvero- ja 
yhteisöverotuottojen pienenemisestä. 

• Kunnanvaltuuston on määrättävä vuoden 2023 tuloveroprosentiksi vuoden 2022 tuloveroprosentti 
vähennettynä 13,26 prosenttiyksiköllä
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Yhdyspintatyöstä



Vaihe 2 Vaihe 4 Vaihe 5

Toimeenpanon 

valmistelu, HE 

eduskuntaan 

12/2020

Hyvinvointialueiden 

väliaikaiset 

valmisteluelimet

Aluevaltuustot 

1.3.2022 -> 

Järjestämisvastuu siirtyy 

1.1.2023
Vapaaehtoinen valmistelu, 

2020

Vaihe 1

Alueellinen tiekartta hyvinvointialueiden perustamiseen ja järjestämisvastuun 

siirtymiseen

Vaihe 3

Lainsäädäntö voimaan

Palveluiden järjestäminen (esim. palvelurakenne, -verkko ja -tuotanto, sähköiset palvelut, asiakasviestintä, yhteistyö) 

Johtaminen ja osaaminen (esim. kyvykkyydet, johtamisen välineet, tuotannon ohjaus, tietopohja, viestintä, verkostot) 

Yhdyspinnat (esim. kuntien ja yhteistyöalueiden yhteistoiminta, hyvinvoinnin terveyden ja turvallisuuden edistäminen )

ICT-valmistelu (esim. tiedolla johtaminen, tietohallinto, tiedonhallinta ja ICT:n valmistelu)

Hallinto, talous ja tukipalvelut (esim. hallinnon rakenteet, demokratia ja osallisuus, henkilöstön siirrot, konsernitalous, 

omaisuus, sopimukset) 



Lainsäädäntö ja legitimiteetti

Ohjausrakenteet ja hallintomallit

Sopimukset sekä muut taloudelliset 

kannustimet

Kyvykkyydet ja resursointi

Johtaminen ja päätöksentekofoorumit

Yhteistyö, luottamus, sitoutuminen

Toimintatavat- ja mallit

Tietojohtaminen ja –järjestelmät

Asiakaslähtöisyys

Viestintä ja osallisuus

Järjestäminen, tuotannon ohjaus ja hallintorakenteet

Kyvykkyydet ja resursointi

Johtamisrakenteet ja verkostotyö

Tietojohtaminen ja –järjestelmät

Asiakaslähtöisyys, osallisuus ja viestintä

Vapaaehtoinen 

alueellinen 

valmistelu

VATE Aluevaltuusto Hyvinvointialue

Taustamateriaalin teemat: Jäsennys tiekartan luomiseksi:

Taustamateriaaleista nousseet yhdyspintatyön näkökulmasta keskeiset 

teemat on jäsennelty tiekartan laatimista varten kokoaviin ryhmiin



Alueelliseen yhdyspintatyöhön 
• Vapaaehtoinen alueellinen valmistelu <- 06/2021, tehtävinä mm.

• Kartoitetaan tulevan hyvinvointialueen kuntien palvelutuotannon tapoja ja palveluverkostoa erityisesti 
yhdyspintapalveluiden näkökulmasta

• Selvitetään mikä on yksityisen ja kolmannen sektorin rooli jäsenkuntien palveluntarjonnassa ja miten työtä 
ohjataan nyt ja tulevaisuudessa 

• Väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) asettaminen 7/2021–3/2022, tehtävinä mm.
• Kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyön rakentaminen yhdyspintakysymyksissä
• Kartoitetaan erillissääntelyn piirissä olevat kuntia ja hyvinvointialueita koskevat yhteistyövelvoitteet (esim. 

terveydenhuoltolaki ja oppilashuolto)

• Aluevaltuustot 3/2022–05/2025, tehtävinä mm.
• Hyvinvointialueen ja kuntien on neuvoteltava vähintään valtuustokausittain yhteistyöstä, tavoitteista ja 

työnjaosta (§14)
• Hyvinvointialue ja kunta neuvottelevat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteista, toimenpiteistä, 

yhteistyöstä ja seurannasta kerran vuodessa

• Järjestämisvastuun siirtyminen 1.1.2023 -> tehtävinä mm. 
• Hyvinvointialue ja kunta neuvottelevat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteista, toimenpiteistä, 

yhteistyöstä ja seurannasta kerran vuodessa
• Hyvinvointialueen tulee yhteensovittaa palvelujaan kunnallisten palvelujen kanssa asiakastarpeisiin 

vastaamiseksi (§10)
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Yhdyspintojen valmistelutyö

• Yhdyspintojen valmisteluryhmä vastaa ns. tiekartan valmistelusta alueiden 
yhdyspintapalveluiden rakentamisen tueksi. Valmisteluryhmä ei tuota sisältöjä eri 
yhdyspinnoista, vaan työ on tehtävä muissa asiantuntijaryhmissä.

• LIPOKO-alatyöryhmän nimeäminen:  liikuntaneuvonnan palveluketjut osana 
elintapaohjausta uusissa sote-rakenteissa 1.9.2021-30.10.2022
• Uudistuksessa kuntien ja hyvinvointialueiden välille tulee luoda saumaton 

liikuntaneuvonnan yhdyspinta osana elintapaohjauksen kokonaisuutta ts. sopia selkeä 
tehtävien ja vastuiden jako sekä varmistaa uudenlaiset yhteistyön rakenteet.
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Liikuntaneuvonnan palveluketjut osana 
elintapaohjausta uusissa sote-rakenteissa
LIPOKO-koordinaatioelimen alaisuuteen asetettavan työryhmän tehtävänä on tukea kuntia ja hyvinvointialueita 
uusissa sote-rakenteissa seuraavilla tavoilla:

1. Määritellä, mitä on liikuntaneuvonta osana elintapaohjausta sekä niihin liittyvät palveluketjut ja mitkä ovat 
liikuntaneuvonnan ammatilliset edellytykset.
2. Valmistella sisällöt liikuntaneuvonnan palveluketjun osalta STM:n Yhdyspintojen valmisteluryhmän määrittelemille 
yhdyspinnat -tehtäväkokonaisuuksille sekä alueiden että kuntien näkökulmasta. Tehtäväkokonaisuuksiin sisältyy muun 
muassa yhdyspintapalveluiden hallinnollisiin rakenteisiin, johtamiseen, henkilöstön osaamiseen, tietojärjestelmiin ja 
viestintään liittyviä kysymyksiä.
3. Määritellä, miten toteutetaan liikuntaneuvonnan todentaminen ja vaikuttavuuden arviointi osana elintapaohjausta 
hyödyntäen digitaalisia ratkaisuja ja tehden yhteistyötä kansallisesta kehittämistyöstä vastaavien TOIVOhankkeen ja KUVA-
työryhmän kanssa.
4. Laatia hyväksi havaittujen käytäntöjen pohjalta toimintamalleja liikuntaneuvonnan palveluketjuista elintapaohjauksen 
kokonaisuudessa ottaen huomioon alueiden erityispiirteet sekä eri kokoiset ja –tyyppiset kunnat ja niiden tarpeet. 
Toimintamallien tarkoituksena on auttaa alueita ja kuntia rakentamaan ja juurruttamaan käytännöt yhdessä järjestöjen ja 
yksityisen sektorin kanssa.
5. Tehdä suunnitelma yhdessä Kansanterveyden neuvottelukunnan Rakenteet ja menetelmät –jaoston kanssa em. 
toimintamallien tehokkaaksi levittämiseksi ja käyttöön ottamiseksi elintapaohjauksen kokonaisuudessa. 

Työryhmän tulee ottaa huomioon edellisellä hallituskaudella valmisteltu työ sekä Palveluvalikoimaneuvosto 
PALKOn suositus ”Elintapamuutosta tukevat tekijät elintapamuutoksen ja omahoidon tuen menetelmissä 
epäterveellisen ravitsemuksen ja vähäisen liikunnan aiheuttaman sairastumisriskin pienentämiseksi”. Työryhmän 
tulee tehdä tiivistä yhteistyötä Kansanterveyden neuvottelukunnan Rakenteet ja menetelmät –jaoston kanssa.
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Yhteenvetoa
• Ihmisten hyvinvointi ja terveys ovat yhteydessä moniin kunnan lakisääteisiin tehtäviin, 

kuten varhaiskasvatukseen ja koulutukseen, liikunta-, ravitsemus- ja kulttuuripalveluihin, 
asumiseen ja kaavoitukseen, liikennejärjestelyihin.

• Kunnalla on kokonaisvastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvästä 
valmistelusta ja toteuttamisesta, valmistelun ja toimeenpanon johtamisesta ja 
yhteensovittamisesta sekä seurannasta ja raportoinnista siltä osin kuin hyvinvoinnin ja 
terveyden edistäminen kytkeytyy kunnan muihin lakisääteisiin tehtäviin. 

• Liikunta ja sen painoarvo voi korostua kunnan hyte-työssä, sillä jos liikunnallisen 
elämäntavan lisääminen onnistuu, heijastuu se palvelutarpeen pienenemiseen 
hyvinvointialueilla. 

• Elintapaohjaukseen sisältyvä liikuntaneuvonta on ilmeinen yhdyspintatehtävä, mutta 
pelkkään yhdyspintaan ei kannata keskittyä, vaan on muistettava liikuntatoimen ja muiden 
kunnan sektoreiden kanssa tehtävä yhteistyö. 

• Myöskään yhden toimialan korostaminen ei ole tehokasta, vaan tarvitaan laaja-alaista, 
sektori- ja organisaatiorajoja ylittävää yhteistyötä mm. muiden vapaa-ajan palveluiden sekä  
teknisen toimen, kuten maankäytön ja kaupunkisuunnittelun kanssa.  
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