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Tarvitsevatko hyvinvoinnin vahvat rakenteet 

keppiä vai porkkanaa? 

 

Johtaja Sirkka Jakonen 

 
 

Mitä nyt?  

Kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 

 tilanne  ja tulevaisuus  

uusissa sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteissa. 

12.11.2014 
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NYKYISET AVI ALUEET 



3 Itä-Suomen aluehallintovirasto 

 

Aluehallintovirastot ovat monialaisia valtion 

asiantuntijavirastoja alueillaan. 

 

Aluehallintovirastot edistävät keskushallinnon 

valtakunnallisten ja alueellisten tavoitteiden 

toteutumista sekä alueellista yhdenvertaisuutta 

hoitamalla lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- 

ja valvontatehtäviä alueellaan.  

 

 

 



Mitkä ovat aluehallintovirastojen vahvuudet kuntien 

tukemisessa ? 

 Poikkihallinnollisuus ja moniammatillisuus  

 Lähellä toimijoita 

 Alueen, sen erityispiirteiden, toimijoiden ja kulttuurin hyvä 

tuntemus ja vuorovaikutus 

 Vahva yhteys kunnalliseen ja yksityiseen palvelukenttään 

 Hyvät alueelliset (ELYt, maakuntien liitot, yliopisto ja muut 

oppilaitokset, TTL, THL, PV, Hiippakunta, Sosiaalialan 

osaamiskeskus, järjestöt, Kaste johtoryhmä) ja valtakunnalliset 

verkostot (ministeriöt, keskusvirastot, järjestöt, muut 

valtakunnalliset toimijat) 
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2014 Itä-Suomen aluehallintovirasto 

Ministeriöiden strateginen ja toiminnallinen suunnittelu ja ohjaus 

Aluehallintoviraston johdon virastokohtainen toiminnan strateginen 

johtaminen ja ohjaus 
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Työsuojelu Peruspalvelut, 

oikeusturva ja 

luvat 

Pelastustoimi ja 

varautuminen 

Opetus- ja 

kulttuuritoimi 

Ympäristö-

luvat 

Maistraattien 

ohjaus, 

kehittäminen ja 

valvonta 
(valtakunnallinen) 

 

Tasa-arvoinen Itä-Suomi – oikeusturvaprosessit: 
Perusoikeus- ja oikeusturva 

Turvallinen Itä-Suomi – turvallisuusprosessit: 
Asuin-, työ- ja elinympäristön terveellisyys ja turvallisuus 

Hyvinvoiva Itä-Suomi – hyvinvointiprosessit: 
Peruspalvelujen saatavuus ja laatu 
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Tukipalvelut Itä-Suomen 

aluehallintovirastolle 
 

Tukipalvelut kaikille 

aluehallintovirastoille 

5 

Peruspalvelu-

jen arviointi 

Alueellinen 

tieto 

Sisäisen 

turvallisuuden 

ohjelma 
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Itä-Suomen 

aluehallintovirasto 

Toimialueella on 47 kuntaa, joissa 

on n.  570 000 asukasta. 

 

Alle 20 000 asukasta 85% (40) 

20 000-50 000 asukasta 8,5% (4) 

yli 50 000 asukasta 6% (3)  

Toimialue  
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Hyvinvoiva 

 Itä-Suomi 
Peruspalvelujen 

saatavuus ja 

laatu 

Tasa-arvoinen 

Itä-Suomi 
Perusoikeudet ja 

oikeusturva 

Turvallinen  

Itä-Suomi 
Asuin-, työ- ja 

elinympäristön  

terveellisyys ja 

turvallisuus 

Kuntien tarkoituksenmukaisen 

palvelurakenteen 

uudistamisen tukeminen 

Itä-Suomen erityispiirteiden 

huomioon ottaminen 

Kansalaisten 

oikeusturvan 

toteutumisen 

edistäminen 

Turvallisuusyhteistyön 

edistäminen alueella 

Terveyden ja hyvinvoinnin 

turvaaminen  

Lasten ja nuorten 

syrjäytymisen ehkäiseminen 

Terveellinen ja 

turvallinen 

ympäristö 

 

Peruspalvelujen turvaaminen 

harvaan asutuilla alueilla 

 

 

Ikäihmisten palvelujen  

laadukas rakenne 

 

Itä-Suomen aluehallintoviraston strategia, 

vaikuttavuustavoitteet  hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämisen näkökulmasta (2012-2015) 
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Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 

 HE  laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 18.8.2014 

– Yleisperusteluissa 

 Perustuslaki, kuntalaki, terveydenhuoltolaki, sosiaalihuoltolaki, 

lastensuojelulaki, nuorisolaki, alkoholilaki, tupakkalaki, laki 

ehkäisevästä päihdetyöstä, vanhuspalvelulaki, neuvola-asetus, laki 

ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueista, Terveys 2015 –

ohjelma (2001-2015), Terveyden edistämisen politiikkaohjelma 

(2008-2011), Kaste –ohjelma (2008-2011, 2012-2015) 

…laatusuositukset, Vn periaatepäätökset, oppaat, teemakohtaiset 

ohjelmat… 

 THL kehittänyt tietopohjaa, käytäntöjä, menetelmiä, työvälineitä 

 AVI, Valvira, Evira, Tukes seuraavat, ohjaavat, valvovat 

– 8§ Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kunnassa 

– 9§ Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen alueellisesti ja palvelujen 

tuotannossa 

 Seuranta, hyvinvointikertomus, päätösten vaikutusten arviointi, eri 

toimialojen yhteistyö 
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Hyvinvoinnin ja terveyden  

edistäminen 

 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuntavastuulla 

 Yhteistyö sote alueen ja tuotantoalueiden kesken 

 Yhteistyö eri hallinnonalojen ja muiden toimijoiden 

kanssa 

 Kunnalla mahdollisuus vaikuttaa palvelutarpeeseen ja 

sitä kautta kustannuksiin panostamalla hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämiseen 

 Kannusteet? 
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Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on 

Yksilöön, perheisiin, yhteisöihin, väestöön, elinoloihin ja 

elinympäristöön, palvelujen järjestämiseen kohdentuvaa 

toimintaa, jonka avulla parannetaan väestön hyvinvointia 

ja terveyttä sekä vähennetään eroja väestöryhmien 

välillä. 

Lisäksi ehkäistään sairauksia, tapaturmia, syrjäytymistä ja 

muita sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja sekä 

parannetaan työ- ja toimintakykyä ja vahvistetaan 

yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja turvallisuutta. (STM 

raportteja ja muistioita 2012:17) 
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Kuntien lausunnot sosiaali- ja terveydenhuollon 

järjestämislakiluonnoksesta  

 Yli 520 lausunutta tahoa 

 Lähes 800 lausuntoa 

– sähköinen kysely, perinteiset, sote-alue -kannanotot 

 Kevään lausuntokierrosta myönteisempi 

vastaanotto 

– parlamentaarinen valmistelu 

 Suoran kritiikin sijasta tarkennus- ja 

korjausehdotuksia 
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Tärkeimpiä näkökulmia (1/5) 

 Talous, rahoitus ja kustannusten jakautuminen 

– yleisin näkökulma kaikissa kuntavastaajaluokissa 

– rahoituksen selkeyttäminen 

– kannustavuus tehokkuuteen, kustannushallintaan 
ja ennaltaehkäisyyn 

– maksuosuuksien suuruus 

– kommentointia sekä järjestämislakiluonnokseen että 
monikanavarahoitusselvitykseen 

– kuntien taloudellisen kantokyvyn säilyminen 

– 70 prosenttia kunnista kannattaa 
tuottamisvastuullisten alueiden rahoitusmallia 
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Tärkeimpiä näkökulmia(2/5)  

 Kuntien vaikutusmahdollisuudet ja tehtävät 

– pienet kunnat, isoimmat kunnat 

– pienten kuntien vaikutusmahdollisuudet rahoituksen 

käyttämisessä 

– rahoituksen ja järjestämisen eriytyminen 

– hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 

Pienten kuntien mielestä uudistuksen myötä 

sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatio kunnan 

muihin palvelusektoreihin vaikeutuu, mikä 

vaikuttaa kunnan tehtävään hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämiseksi 
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Tärkeimpiä näkökulmia(3/5) 

 Tuottamisvastuu 

– keskisuuret ja isot kunnat sekä kuntayhtymät 

– selkeämpi määrittely 

kenellä mahdollisuus ja mihin 

– paikallisen harkinnan mahdollistaminen 

– olemassa olevan toiminnan säilyttäminen 
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Tärkeimpiä näkökulmia(4/5) 

 Perus- ja lähipalvelut 

– pienet kunnat 

– nähdään keskeisiksi 

– keskittäminen koetaan uhaksi 

– säännösten tarkentaminen 

– lähipalveluista säätäminen 
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Tärkeimpiä näkökulmia(5/5) 

 Vaikutusarviointi 
– kustannusvaikutusarvioiden puute 

– vaikeaa ottaa kantaa 

 

 Perustuslainmukaisuus 
– kunnallinen itsehallinto 

 

 Toimeenpano 
– aikataulu 

– muutostuki 

– onnistuminen keskeistä 

edellyttää resursseja ja aikaa 
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Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjauksen 

 ja valvonnan portaat 

 STM 

– Valvira 

– AVIt 

 Kunnat 

 Yritysten ja kunnan 

omavalvonta 
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Viranomaisohjaus- ja valvonta  

– keppiä ja porkkanaa 

 Lainmukaisuuden valvonta sisältää ohjauksen (47§) 

– AVI-Valvira työnjako 

 Ohjaus- ja arviointikäynnit ohjauksen toteuttamisessa (§48) 

– Sote alueille ja tuottamisvastuussa oleviin kuntiin ja kuntayhtymiin 

– Sovitaan ennakkoon 

 Tarkastusoikeus (49§) 

– Toiminnan, palvelut, toimitilat 

– Perusteltu syy 

– Voidaan tehdä ennalta ilmoittamatta 

 Määräykset ja pakkokeinot potilasturvallisuutta vaarantavissa 

puutteissa ja muissa epäkohdissa (50§) 

 Hallinnollinen ohjaus ja kehotus (51§)  

 Valvonta-asian käsittely (52§) 
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Edistääkö ja ylläpitääkö laki väestön hyvinvointia ja 

terveyttä? 

 

  Nykyistä vahvempi järjestämisvastuu 

 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja seurannan 

sekä näihin liittyvien toimenpiteiden toteutusvastuiden 

jakautuminen kuntien, tuotantoalueiden ja sote alueen 

kesken 

 Vahvemmat hartiat mahdollistavat huomion 

kiinnittämisen hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämiseen nykyistä paremmin korjaavien toimien 

rinnalla 
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(Sote vaikutusten alustava arvio THL 2013) 
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Kiitos! 
 

Itä-Suomen aluehallintovirasto 

 

puh. 029 501 6900 
sirkka.jakonen@avi.fi 

www.avi.fi/ita 
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Mikkelin päätoimipaikka 

Maaherrankatu 16 

PL 50, 50101 Mikkeli 

Joensuun toimipaikka 

Torikatu 36  C 

PL 94, 80101 Joensuu 

Kuopion toimipaikka 

Hallituskatu 12-14 

PL 1741, 70101 Kuopio 

mailto:sirkka.jakonen@avi.fi

