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1.  Terveyden edistäminen 
 
1.1  Terveys ja terveyden edistäminen 
 
Terveys on jokapäiväisen elämän voimavara ja tärkeä arvo. Terveyteen liitetään usein koke-
mus kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja elämän laadusta. Elämän hallinta, tasa-arvo ja ko-
kemus oikeudenmukaisuudesta ovat hyvinvoinnin perustekijöitä. Selviytyminen kullekin ikä-
kaudelle ominaisista työ- ja toimintakyvyn vaatimuksista on tärkeä terveyden mittari, vaikka 
sairauksien poissaolo onkin useimmille terveyden edellytys. Terveys on pääomaa, joka kasvaa 
yksilöiden ja yhteisöjen elämänhallinnan vahvistuessa. 
 
Terveyden edistäminen on arvoihin perustuvaa tavoitteellista ja välineellistä toimintaa ihmis-
ten terveyden ja hyvinvoinnin aikaansaamiseksi sekä ylläpitämiseksi ja sairauksien ehkäise-
miseksi.  Terveyden edistäminen on mahdollisuuksien luomista: verotusratkaisuilla voidaan 
vaikuttaa ihmisten mahdollisuuteen tehdä terveyttä edistäviä valintoja.  
 
Terveyden edistäminen on kehittynyt terveyskasvatuksen ideologiasta, terveystiedon välittä-
misestä, elintapoja, käyttäytymistä ja lääketieteellisiä ongelmia korostavasta toiminnasta kos-
kemaan laajemmin myös yhteiskuntapoliittisia, rakenteellisia ja yhteisöllisiä kysymyksiä. 
Lainsäädännöllä ja talouspolitiikalla, yhteisöllisyydellä sekä kulttuurisella, sosiaalisella ja 
fyysisellä ympäristöllä on vaikutuksia väestön terveyteen.  
 

Terveyden edistämistä ohjaavia arvoja ovat − terveyden ohella − ihmisen itsenäisyyden ja 
riippumattomuuden kunnioittaminen, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus, solidaarisuus, osallis-
tuminen ja yhteistyö. Ihmisen itsenäisyyden ja riippumattomuuden kunnioittaminen tarkoittaa 
kansalaisten oikeutta asettaa oma terveys ja hyvän elämän muut osa-alueet valitsemaansa tär-
keysjärjestykseen tehdessään terveyteensä vaikuttavia päätöksiä. Omatoimisuuden ja osallis-
tumisen tukeminen säilyttää ihmisen itsemääräämisoikeuden. Mahdollisuus osallistua omaan 
elämäänsä koskeviin päätöksiin edesauttaa ihmisten voimaantumista ja yhteisöllisyyttä ja sitä 
kautta terveyttä. Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus merkitsevät kaikille yhtäläisiä edellytyksiä 
terveyden saavuttamiseen, ylläpitoon ja suojaamiseen. Solidaarisuus on vastuun kantamista 
kaikista ihmisistä, erityisesti heikommassa asemassa olevista: kaikilla ihmisillä ei ole saman-
kaltaisia mahdollisuuksia tehdä terveyttä edistäviä valintoja. 
 

Terveyteen voidaan siis vaikuttaa monilla arkielämän valinnoilla ihmisten yksityiselämässä. 
Palvelujärjestelmän kyky vastata ihmisten terveystarpeisiin ja mahdollisuus tehdä terveyttä 
edistävät valintoja vahvistavat väestön terveyttä ja hyvinvointia. Yhteiskuntapoliittisilla pää-
töksillä voidaan tukea tai heikentää ihmisten mahdollisuuksia. Terveysvaikutukset syntyvät 
yhteisen toiminnan tuloksena. Vastuunkantajia ovat yhteiskunta, lähiyhteisö ja yksilöt yhdes-
sä.   
 
 



 4

 
 
1.2 Suomalaisen terveyspolitiikan tavoitteet terveyden edistämiselle 
 
Terveyden edistäminen tuli näkyvästi suomalaiseen terveyspoliittiseen keskusteluun 1980-
luvulla kansainvälisen kirjallisuuden ja erityisesti Maailman terveysjärjestön (WHO) terveys-
poliittisen keskustelun myötä. Terveyden edistämisestä säädetään yleisellä tasolla perustus-
laissa ja kuntalaissa, terveyden edistämisen tehtävistä tarkemmin kansanterveyslaissa ja useis-
sa erityislaeissa. Perustuslain 19§ mukaan "julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin 
lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä vä-
estön terveyttä". Kuntalain 1§ mukaan "kunnan tulee pyrkiä edistämään asukkaidensa hyvin-
vointia ja kestävää kehitystä alueellaan". Kokonaisvastuu terveyden edistämisestä paikallista-
solla kuuluu kuntajohdolle. Terveysnäkökohtien huomioon ottaminen suunnittelussa ja pää-
töksenteossa edellyttää terveyden taustatekijöiden tunnistamista sekä tietoa taustatekijöiden 
muutoksista ja vaikutuksista. Päätöksentekijät vaikuttavat harvoin suoraan kuntalaisten ter-
veyteen. Sen sijaan he tekevät runsaasti ratkaisuja epäsuorasti terveyteen vaikuttavissa asiois-
sa. Siksi on tärkeää, että päättäjät saavat tietoa kunnan ja kuntalaisten hyvinvoinnin ja tervey-
den tilasta ja muutoksista. 
 
Hallitus antoi eduskunnalle 11.6.2010 esityksen (HE 90/2010) terveydenhuoltolaiksi. Lakiesi-
tyksen mukaan tarkoituksena on vahvistaa perusterveydenhuoltoa, hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämistä sekä edistää terveyspalvelujen saatavuutta ja tehokasta tuottamista. Esityksen mu-
kaan lailla halutaan varmistaa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tiivis yhteistyö 
ja asiakaskeskeisyys. Lain tavoitteena ovat asiakaskeskeiset ja saumattomat palvelut, ja laki 
lisäisi ihmisten mahdollisuuksia valita terveydenhuollon palveluja yli kuntarajojen.  
 
Suomessa kansallinen terveyden edistämistyö pohjaa Maailman terveysjärjestön (WHO) Ter-
veyttä kaikille -ideologiaan,  Valtioneuvoston  hyväksymän  periaatepäätöksen Terveys 2015 
-kansanterveysohjelman mukaisiin tavoitteisiin sekä parin viime vuoden aikana nousseeseen 
Terveys kaikissa politiikoissa -lähestymistapaan. Terveyden edistämisen työtä suuntaavat 
myös Terveyden edistämisen politiikkaohjelma, sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisoh-
jelma (KASTE) sekä muut kansalliset terveyden edistämisen ohjelmat.  
 

Terveys 2015-kansanterveysohjelman yleisenä päämääränä on antaa yhteinen pohja terveys-
politiikalle, jonka nähdään koostuvan lukuisten itsenäisten toimijoiden, niin julkisen vallan 
kuin yksityisten ja kolmanteen sektoriin kuuluvien, työstä. Terveys 2015 -kansanterveys-
ohjelma toimii kansallisesti terveyden edistämisen sisällöllisenä perustana. Sosiaali- ja terve-
ysministeriö vastaa tavoitteiden toteutumisen seurannasta. Terveys 2015 -kansanterveys-
ohjelmassa ehkäisevälle terveyspolitiikalle on asetettu sekä taso- että jakaumatavoitteita. Ta-
sotavoitteita ovat ennenaikaisen kuolleisuuden vähentäminen, terveen ja toimintakykyisen 
elinajan pidentäminen sekä pyrkimys mahdollisimman hyvään elämänlaatuun. Jakaumatavoi-
te edellyttää väestöryhmien välisten terveyserojen kaventamista.  
 

Suomalaisten terveydentila on viime vuosikymmeninä kokonaisuudessaan parantunut ja elin-
ikä pidentynyt. Kuitenkin sosioekonomisten ryhmien välillä on suuria terveyseroja. Ylempiin 
sosioekonomisiin luokkiin kuuluvilla terveydentilan parantumista on tapahtunut enemmän 
kuin alempiin ryhmiin kuuluvilla. Toimihenkilöt ovat terveempiä kuin työntekijät ja työssä-
käyvät terveempiä kuin työttömät. Hyvätuloiset ja eniten koulutusta saaneet ovat terveempiä 
kuin pienituloiset ja pelkän perusasteen koulutuksen saaneet. Vuonna 2009 julkaistun Euroo-
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pan unionin kansanterveysraportin mukaan Suomessa syntyvien poikavauvojen elinajanodote 
on 76,1 vuotta ja tyttövauvojen on 83,2. Miesten ja naisten elinajan ero on Suomessa kansain-
välisesti katsoen suuri, vaikka se onkin viime vuosikymmeninä pienentynyt. Sosiaaliryhmien 
välinen ero on sen sijaan kasvanut. Esimerkiksi 35-vuotiaat ylempiin toimihenkilöihin kuulu-
vat miehet saattoivat vuosituhannen vaihteessa odottaa elävänsä keskimäärin kuusi vuotta pi-
tempään kuin samanikäiset työntekijämiehet, kun 20 vuotta aikaisemmin tämä ero oli ollut 
lähes puolitoista vuotta pienempi. Naisilla ero ylempien toimihenkilöiden ja työntekijöiden 
elinajan odotteessa oli vuosituhannen vaihteessa 3,2 vuotta. Väestöryhmäerot ovat ilmeisiä 
myös monissa sairauksien riskitekijöissä. Esimerkiksi päivittäin tupakoivia on ylimmän kou-
lutusryhmän miehistä 18 prosenttia, mutta alimman koulutusryhmän miehistä 38 prosenttia. 
Tehokkaimpia tapoja nostaa väestön terveyden tasoa on kaventaa väestöryhmien välisiä ter-
veyseroja parantamalla heikommassa asemassa olevien mahdollisuuksia ja siten terveyttä. 
 

Terveyden edistäminen sisältyy keskeisesti hyvinvointipolitiikan tavoitteisiin. Terveyden 
edistämisen politiikkaohjelmassa on ohjelman keskeiseksi tehtäväksi nähty terveyteen sekä 
terveyden ja toimintakyvyn edistämiseen ja ylläpitämiseen vaikuttavien näkökohtien vahvis-
taminen yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja palvelujärjestelmässä. Tämä käsittää valtion-, 
alue- ja paikallishallinnon sekä elinkeinoelämän, järjestöt ja yksilötason. Ohjelman sisällössä 
korostetaan toimintaa jolla 

• edistetään terveellisen elämän edellytyksiä 
• ehkäistään ongelmien syntymistä ja puututaan riittävän varhain terveyttä uhkaaviin te-

kijöihin 
• edistetään terveellisiä valintoja arjessa ja lähiympäristössä  
• lisätään osaamista ja tietoisuutta terveellisten valintojen tekemiseksi. 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma 2008–2011 (KASTE) ohjaa sosi-
aali- ja terveydenhuollon ja sen osana terveyden edistämisen kehittämistyötä ja toimintaa. 
Kansallinen väestöryhmien välisten terveyserojen kaventamisen toimintaohjelma pureutuu 
terveyserojen kaventamiseen valtion hallinnon ja kuntien toiminnassa. 
 
Valtakunnalliset terveyden edistämistä ohjaavat ohjelmat linjaavat terveyden edistämisen ole-
van yhteiskunnan usealla eri sektorilla ja tasolla tapahtuvaa toimintaa. Terveyden edistäminen 
on huomioitava päätöksenteossa terveysvaikutusten arvioinnin kautta ja sille on määriteltävä 
tavoitteet ja vastuut. Terveyden edistämisessä aktiivisia toimijoita ovat aluehallintovirastot, 
kunnat, kuntayhtymät, koulutusorganisaatiot, tutkimuslaitokset, säätiöt ja useat järjestöt valta-
kunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti. 
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2.  Arvio väestön terveyskäyttäytymisen kehityksestä ja terveyden edistämisen tavoit-
teista sekä toimista 

 
Ihmisten terveyden tilaan vaikuttavat perimä, ympäristö sekä terveyskäyttäytyminen. Terve-
yskäyttäytyminen on yksilön käyttäytymistä ja valintojen tekemistä terveyteen vaikuttavissa 
asioissa. Sekä terveyteen että terveyskäyttäytymiseen vaikuttavat taustalla vallitsevat olosuh-
teet, esim. perusturva varhaisessa vaiheessa, taloudellinen perustoimeentulo, tukevat ja pysy-
vät sosiaaliset verkostot, turvallinen ja luotettava ympäristö. Terveyskäyttäytyminen on jo 
lapsuudessa tai nuoruudessa vakiintuneiden, usein tiedostamattomien tottumusten pohjalta 
opittua, mutta voi olla myös tietoiseen pyrkimykseen perustuvaa käyttäytymistä ja valintojen 
tekemistä. Terveyskäyttäytymisellä on usein ajan mittaan ratkaiseva vaikutus yksilön tervey-
teen ja riskiin sairastua. Terveyden edistämisen tavoitteina on vaikuttaa sekä olosuhteisiin että 
yksilöiden valintoihin. 
 

Terveyskäyttäytymistä tulisi tarkastella kokonaisuutena, sillä monien kansansairauksien taus-
talla vaikuttavat useat terveyskäyttäytymisen osa-alueet. Tässä terveyskäyttäytymisen osa-
alueita on tarkasteltu erikseen mutta pyritty huomioimaan niiden välillä vallitsevat yhteydet: 
esim. päihteiden käyttö ja mielenterveyden häiriöt linkittyvät usein yhteen. Kohtuullisella al-
koholinkäytöllä, tupakoimattomuudella, terveellisellä ravinnolla ja riittävällä liikunnalla voi 
vähentää riskiä sairastua kansansairauksiin. Terveyskäyttäytymisen tilanteen lisäksi käsitel-
lään sen merkitystä ja taustalla vaikuttavia olosuhteita, kansallisia tavoitteita, toimenpiteitä ja 
niiden vaikutuksia siltä osin, kun tietoa on saatavilla. 
 

 

2.1  Alkoholi 
 
Tilanne 
 
Suomalaisten alkoholinkulutus on viime vuosina asettunut uudelle, aikaisempaa korkeammal-
le tasolle. Kulutuksen kasvu alkoi 1990-luvun alun lamavuosien jälkeen ja kiihtyi 2000-luvun 
ensimmäisellä puoliskolla. Vuonna 2004 alkoholinkulutus kasvoi tuntuvan alkoholiverojen 
alentamisen johdosta 10 prosenttia, jonka jälkeen se on asettunut nykyiselle tasolleen.  
 

Suomalaisten alkoholinkulutus on nyt pohjoismaiden korkein eli 10,2 litraa 100 prosenttista 
alkoholia asukasta kohden. Luku on korkea laajemmassakin kansainvälisessä mittakaavassa. 
Alkoholijuomien lähes päivittäinen käyttö on kuitenkin väestötasolla edelleen harvinaista 
maassamme. Sen sijaan alkoholia juodaan viikonloppuisin ja humalahakuinen juomatapa on 
yleistä. Miehet kuluttavat yli kaksi kertaa enemmän alkoholia kuin naiset. Naisten osuus on 
kuitenkin jo vuosikymmeniä ollut kasvussa ja kasvuvauhti on ollut nopeampaa kuin miesten. 
Yli 50-vuotiaiden ja eläkeikäisten alkoholinkäyttö on nousussa. Sen sijaan nuoret ovat raitis-
tuneet viimeisen vuosikymmenen aikana ja selvästi vähentäneet humalajuomistaan. Tämä 
koskee eritoten kaikkein nuorimpia ikäryhmiä. Tuoreimpien tutkimustulosten perusteella tämä 
trendi on kuitenkin mahdollisesti päättymässä. 
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Merkitys 

Lisääntynyt alkoholinkulutus on näkynyt selvästi niin akuuttien kuin kroonisten haittojen kas-
vussa kuten myös yhteiskunnalle aiheutuneiden haittakustannuksien kasvussa. Eri haittatyy-
peistä alkoholikuolemien määrä on kasvanut rajuimmin. Tämä koskee etenkin maksasairauk-
siin liittyviä kuolemia, jotka ovat miltei kaksinkertaistuneet viidessä vuodessa. Alkoholinku-
lutuksen tason nousu näkyy myös sosiaali- ja terveyshuollon päihdeasiakkaiden määrän li-
sääntymisenä. Hoitoaikojen pidentyminen puolestaan kertoo siitä, että asiakkaat ovat aiempaa 
huonommassa kunnossa. Maksasairauksien nopea kasvu on selkeästi havaittavissa hoitotilas-
toista. Lisäksi työiässä kuolleiden miesten ja naisten keskeiseksi kuolemansyyksi on viime 
vuosina noussut alkoholiperäinen tauti tai tapaturmainen alkoholimyrkytys. Paljon huolta he-
rättänyt ilmiö on lastensuojelutapausten jatkuva ja voimakas kasvu. Päihdeongelmat ovat 
merkittävä tekijä suuressa osassa näistä tapauksista. Mikäli kulutus pysyy suurin piirtein ny-
kyisellä tasollaan, alkoholin haittavaikutukset ja niistä koituvat kustannukset tulevat olemaan 
mittavia. Tämä luo lisäpainetta kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseen. 
 

Tavoitteet 

Hallitus käynnisti Alkoholiohjelman vuonna 2004. Ohjelmaa edelsi valtioneuvoston periaate-
päätös alkoholipolitiikan linjauksista. Nykyinen hallitus päätti jatkaa ohjelman toteuttamisista 
vuosina 2008–2011. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on ohjelman pääkoordinaattori, joka 
ohjaa kuntia alkoholiohjelman toteutuksessa. Valtioneuvoston vuoden 2003 alkoholipoliitti-
sessa periaatepäätöksessä asetetut tavoitteet ovat:  

• Alkoholin aiheuttamia haittoja lasten ja perheiden hyvinvoinnille vähennetään merkit-
tävästi. 

• Alkoholijuomien riskikäyttöä ja siitä aiheutuvia haittoja vähennetään merkittävästi. 
• Alkoholijuomien kokonaiskulutus käännetään laskuun. 

 

Lisäksi periaatepäätöksessä todetaan, että alkoholijuomien vähittäismyynti säilytetään alkoho-
lilain mukaisesti valtion omistaman alkoholiyhtiön yksinoikeutena. 
 

Toimenpiteet ja vaikutukset 
 
Vuosien 2008 ja 2009 alkoholiveron nostot ovat hillinneet alkoholinkulutuksen kasvua. Nämä 
toimenpiteet yhdessä taloudellisen laskusuhdanteen, kansalaisten heikentyvän ostovoiman ja 
lisääntyvän työttömyyden kanssa saattavat kääntää alkoholinkulutuksen lievään laskuun. Li-
sääntyneet alkoholihaitat ovat viime vuosina tiukentaneet alkoholipoliittista mielipideilmastoa 
ja myös poliittiset päätöksentekijät ovat alkaneet suhtautua suopeammin rajoituksiin. Vuosien 
2008 ja 2009 alkoholiveronkorotukset ovat samalla todistaneet, että nykyoloissakin on mah-
dollista vaikuttaa alkoholijuomien hintoihin. Myös alkoholijuomien fyysisen saatavuuden ra-
joittaminen on lähinnä poliittisen tahdon kysymys. Tästä on hyvänä esimerkkinä eduskunnan 
vuonna 2007 tekemä päätös lyhentää alkoholin vähittäismyyntipaikkojen aukioloaikoja parilla 
tunnilla.  
 

Alkoholihaittojen ehkäisytyössä sosiaali- ja terveysministeriön alullepanema ja nyttemmin 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen hallinnoima Alkoholiohjelma on keskeisessä roolissa. 
Alkoholiohjelmassa 2004–2007 kehitettiin alkoholihaittojen ehkäisyssä tarvittavaa materiaalia 
levitettäväksi päihdetyön ammattilaisille ja kansalaisille. Alkoholiohjelma 2008–2011 on puo-
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lestaan vahvistanut ehkäisytyön alueellista ja paikallista organisaatiota. Paikallinen yhteistyö 
alkoholielinkeinon, poliisin, sosiaali-, terveys- ja valvontaviranomaisten sekä vapaaehtoisjär-
jestöjen kanssa on myös vakiintumassa. Tämän työn vaikuttavuudesta on myös tuoretta suo-
malaista tutkimusta. 
 
Alkoholipolitiikan tiukempi haltuun ottaminen tilanteessa, jossa nuorten raitistuminen on jat-
kunut noin vuosikymmenen ja jossa rajoittavalle alkoholipolitiikalle näyttää taas olevan laa-
jempaa kysyntää, voisi parhaimmassa tapauksessa kääntää alkoholiolojen pitkään jatkuneen 
kielteisen kehityksen suunnan. 
 

 

2.2  Tupakka 
 
Tilanne 
 
Suomalaisen työikäisen aikuisväestön (15–64 v.) tupakointi on vuoden 2005 jälkeen ollut lie-
vässä laskussa. Erityisesti naisten tupakointi on vähentynyt, ja vuonna 2009 naisista tupakoi 
päivittäin 16 prosenttia. Miesten tupakointi on vastaavana ajanjaksona pysytellyt 25 prosentin 
paikkeilla, ja vuonna 2009 miehistä tupakoi päivittäin 22 prosenttia. Eläkeikäinen väestö (65–
84 v.) tupakoi selvästi työikäisiä vähemmän. Vuonna 2007 eläkeikäisistä miehistä tupakoi 
päivittäin 11 prosenttia ja naisista viisi prosenttia.    
 

Nuorten tupakointi ja tupakkakokeilut ovat vähentyneet vuosituhannen vaihteen jälkeen. Silti 
vuonna 2009 joka neljäs 16–18-vuotiaista tupakoi päivittäin. Lisäksi nuorten poikien nuuskan 
käyttö on lisääntynyt 1990-luvulta alkaen. 16–18-vuotiaista pojista joka kymmenes käyttää 
nuuskaa päivittäin tai satunnaisesti. Nuuska sisältää useita karsinogeeneja ja sen käyttö on 
terveysriski. Nuuskan on todettu altistavan varsinkin suun alueen syöville. Nuuska aiheuttaa 
nopeasti voimakkaan nikotiiniriippuvuuden, eikä se sovellu tupakasta vieroituksen apukei-
noksi. 
 

Tupakointi kytkeytyy vahvasti sosioekonomiseen asemaan. Eriytymisen merkit ovat havaitta-
vissa jo peruskoulussa. Yhdeksännelle luokalle tultaessa heikoimmin koulussa menestyvistä 
jo yli puolet tupakoi säännöllisesti. Eriytyminen jatkuu toisen asteen koulutuksessa. Vuonna 
2010 lukiolaisista 12 prosenttia tupakoi päivittäin, kun ammattiin opiskelevien vastaava luku 
oli 40 prosenttia. Aikuisväestössä tupakointi on yleisintä pelkän peruskoulutuksen saaneilla. 
Tutkimusjaksolla 2004–2007 alimpaan koulutusryhmään kuuluvista miehistä 37 prosenttia 
ilmoitti tupakoivansa päivittäin. Vastaava osuus oli keskiasteen koulutusryhmän miehillä 29 
prosenttia ja ylimpään koulutusryhmään kuuluvilla 17 prosenttia. Alimman koulutusryhmän 
naisista tupakoi päivittäin 28 prosenttia, keskimmäisen koulutusryhmän naisista 18 prosenttia 
ja ylimmän koulutusryhmän naisista 11 prosenttia. Tupakoinnin koulutusryhmäkohtaiset erot 
ovat kasvaneet jatkuvasti 1980-luvulta alkaen. 
 

Tupakoivista lähes 60 prosenttia haluaisi lopettaa tupakoinnin. Vuosittain noin 40 prosenttia 
yrittää lopettamista, mutta vain joka kymmenes heistä onnistuu lopettamaan pysyvästi.  
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Merkitys 

Tupakka aiheuttaa Suomessa vuosittain 5000 kuolemaa, joista puolet tapahtuu 35–69 –vuoden 
iässä. Tupakointi vähentää siten useita terveitä elinvuosia myös työikäisessä väestössä. Tupa-
kointi työaikana sekä altistuminen tupakansavulle työpaikalla vähentävät työn tuottavuutta ja 
lisäävät sairauspoissaoloja sekä työtapaturmia. 
 

Tupakoinnista johtuvien suorien terveydenhuollon hoitokustannusten on arvioitu olevan noin 
246 miljoonaa euroa. Lisäksi tupakoinnin aiheuttamista sairauksista ja kuolemista seuraa työ-
panosten ja verotulojen menetyksiä sekä erilaisia sosiaaliturvamenoja. Kaikki edellä mainitut 
kulut mukaan lukien tupakointi aiheuttaa yhteiskunnalle vuosittain noin 2 miljardin euron 
kustannukset. Vuotuinen tupakkaveron kertymä on noin 600 miljoonaa euroa, eikä se siten 
kata kaikkia tupakoinnista aiheutuvia kustannuksia. 
 

Tavoitteet  
 
Terveys 2015-kansanterveysohjelman tavoitteena on: 

• 14–18-vuotiaiden nuorten tupakointi laskee 15 prosentin alapuolelle vuoteen 2015 
mennessä. Vuonna 2007 tupakoi kyseisen ikäryhmän pojista 19 prosenttia ja tytöistä 
20 prosenttia. Jos laskeva trendi nuorten tupakoinnissa jatkuu, on tavoite vielä mah-
dollista saavuttaa.  

• Vuoden 2010 keskeisinä tavoitteina on ollut tupakkavieroituspalvelujen tehostaminen 
ja tähän liittyen terveydenhuollon henkilöstön koulutus tupakasta vieroitukseen. 

 

Toimenpiteet ja vaikutukset 
 
Tupakansavulle altistuminen työpaikoilla on 2000-luvulla jatkanut laskuaan. Vuonna 1995 
voimaan tullut laki työpaikkatupakoinnin rajoittamisesta vauhditti jo 1980-luvulla alkanutta 
savuttomien työpaikkojen kehitystä. Vuonna 2008 altistui kodin ulkopuolella työssä käyvistä 
tupakansavulle työpaikalla kahdeksan prosenttia tupakoimattomista ja 25 prosenttia tupakoi-
vista työntekijöistä. Vuonna 2009 60 minuuttia tai sitä enemmän tupakansavulle päivittäin 
altistuvia oli kolme prosenttia kaikista työntekijöistä. Vuonna 2009 oli työpaikoista täysin sa-
vuttomia 46 prosenttia. Jos työpaikka ei ole täysin savuton, sinne on lain mukaan järjestettävä 
erillinen tupakointitila, josta savu ei leviä muihin tiloihin.  
 

Ravintoloiden savuttomuus toteutettiin 2007 voimaan tulleella uudella lainsäädännöllä siten, 
että ravintolat ovat pääsääntöisesti kokonaan savuttomia. Ravintolassa voidaan tupakointi sal-
lia ainoastaan erityisessä tupakointia varten tarkoitetussa tilassa, jossa tulee olla oma erillinen 
ilmanvaihto. Tupakointitila on tarkoitettu vain tupakointiin, eikä sinne tarjoilla ruokaa tai 
juomaa. 
 

Terveyden edistämisen politiikkaohjelmassa 2007–2011 on painotettu tupakasta vieroituksen 
tehostamista erityisesti terveydenhuollossa. Politiikkaohjelmassa edellytetään, että vieroitus 
sisällytetään osaksi jokaisen potilaan hoitoa, kun sairaus aiheutuu kokonaan tai osittain tupak-
katuotteiden käytöstä. Vieroitus onnistuu parhaiten moniammatillisena yhteistyönä, jossa on 
paikallisesti sovittu hoitoketjun käytännön toteutuksesta. Terveydenhuollon henkilöstön vie-
roituskoulutusta ja sen laatua tehostetaan. 
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Tupakoimattomuuden edistämiseen tulee pyrkiä tupakkalainsäädäntöä kehittämällä, esimer-
kiksi rajoittamalla tupakkatuotteiden saatavuutta. Myös tupakan hinta vaikuttaa nuorilla kes-
keisesti tupakoinnin aloittamiseen ja nikotiiniriippuvuuden syntymiseen, koska nuorilla on 
vähemmän rahaa käytössään tupakan ostoon kuin aikuisilla. Erilaisilla nuoriin kohdistuvilla 
terveysviestintäkampanjoilla ja kouluissa toteutettavilla terveysohjelmilla on osoitettu olevan 
nuorten tupakoinnin aloittamista hillitsevä vaikutus etenkin silloin, kun nämä yhdistetään 
muihin nuorten tupakointia vähentäviin toimiin. 
 

Vuonna 2010 toteutetussa tupakkalain uudistuksessa on lain tavoitepykälään lisätty teksti, jo-
ka tähtää siihen, että tupakointi saataisiin Suomessa kokonaan loppumaan. Jos tavoite halut-
taisiin saavuttaa esimerkiksi vuoteen 2040 mennessä, pitäisi tupakoinnin vähentyä viisi pro-
senttia vuosittain. Lisäksi lakiin on otettu tupakkatuotteiden esilläpidon kielto tupakan myyn-
tipisteissä. Kiellon tarkoituksena on ehkäistä lasten ja nuorten tupakoinnin aloittamista estä-
mällä myymälöiden kassoilla olevien tupakkatuotteiden näkyminen. Tupakkatuotetta saa vain 
pyytämällä sitä kassoilta. Esilläpitokielto tulee voimaan vuoden 2012 alusta. Tupakan välit-
täminen alle 18-vuotiaille tuli rangaistavaksi 1.10.2010 alkaen, ja alle 18-vuotiaat eivät saa 
maahantuoda tai pitää hallussaan tupakkatuotteita. Lisäksi savuttomat alueet laajenevat asun-
to-osakeyhtiöiden julkisiin sisätiloihin sekä ulkokatsomoihin ja ulkona järjestettäviin tilai-
suuksiin, joissa katsojat oleskelevat paikoillaan. 
 

Terveyden edistämisen määrärahoilla on rahoitettu laajahkoja järjestöjen toteuttamia nuoriin 
kohdistettuja tupakoinnin vähentämiskampanjoita sekä nuorten tupakasta vieroitukseen liitty-
viä puhelin- ja verkkopalveluita. Stumppi -vieroituspuhelimen rahoituksen jatkumisen epä-
varmuus vuonna 2011 aiheutti muutoksen tupakka-asetukseen. Muutoksella uudistettiin 
vuonna 2010 tupakka-askien varoitusteksti, joka koski vieroituspuhelimen numeroa. Uudeksi 
tekstiksi tuli ”Hae apua tupakoinnin lopettamiseen: www.tupakkainfo.fi”. Verkko-osoite joh-
taa THL ylläpitämälle tupakkavieroitussivustolle, joka on vuonna 2010 kokonaan päivitetty ja 
uudistettu. Sivuilta saa neuvoja tupakoinnin lopettamiseen suomeksi ja ruotsiksi. 
 

 

2.3  Huumeet 
 
Tilanne 
 

Huumeiden käyttö ja siitä aiheutuneet haitat lähtivät 1990-luvun jälkipuoliskolla voimakkaa-
seen kasvuun. 2000-luvun alkuvuosien jälkeen tämä kasvukehitys kuitenkin taittui. Viime 
vuosina tilanne on pysynyt varsin vakaana, joskin käyttö ja haitat ovat nyt selvästi korkeam-
malla tasolla kuin 1990-luvun alussa. 
 

Vuonna 2008 runsaat 10 prosenttia (13 %) 15–69-vuotiaista suomalaisista ilmoitti kokeilleen-
sa tai käyttäneensä joskus elämässään kannabista. Nuorten kohdalla luvut ovat korkeimmat: 
noin joka viides 15–24-vuotias nuori ilmoittaa kokeilleensa joskus kannabista ja joka kym-
menes käyttäneensä sitä vuoden sisällä. Osuudet ovat kuitenkin laskeneet tasaisesti vuodesta 
2002 myös nuorten keskuudessa. Vuonna 2010 tehdyn kouluterveyskyselyn mukaan nuorten 
kannabiskokeilut ovat taas lisääntyneet erityisesti lukiolaisten ja ammattiin opiskelevien osal-
ta. Ammattiin opiskelevista 22 prosenttia ja lukiolaisista 16 prosenttia ilmoitti kokeilleensa 
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kannabista ainakin kerran. Vuoden 2008 kyselyssä osuudet olivat noin neljä prosenttiyksikköä 
pienemmät. Amfetamiinien ja opiaattien ongelmakäyttäjiä Suomessa on viimeisen arvion 
(2005) mukaan 14 500–19 000, mikä sekin on vähemmän kuin vuonna 2002. Huumevalikoi-
ma on kuitenkin jatkuvassa liikkeessä ja uusia aineita ilmestyy aika ajoin käyttöön. 
 

Päihdehuollon huumeasiakkaista yli puolet hakeutuu hoitoon ensisijaisesti opiaattien käytön 
vuoksi. Merkittävin opiaateista on buprenorfiini (33 %), kun taas heroiini on ensisijainen 
huume vain kahdella prosentilla. Muita ensisijaisia hoitoon hakeutumiseen johtaneita ongel-
mapäihteitä ovat stimulantit (16 %), alkoholin ja huumeiden sekakäyttö (12 %), kannabis (10 
%) sekä hypnootit ja sedatiivit (7 %). Alkoholin ja huumeiden sekakäyttö laski edellisvuodes-
ta kuusi prosenttiyksikköä. Päihteiden sekakäyttö on yleistä, ja 61 prosenttia päihdehuollon 
huumeasiakkaista mainitsi käyttäneensä ainakin kolmea ongelmapäihdettä. Kaikista päihde-
huollon huumeasiakkaista 84 prosenttia oli joskus käyttänyt huumeita pistämällä. Vuonna 
2008 opioidiriippuvaisten ongelmakäyttäjien korvaushoidossa oli arviolta noin 1 200 asiakas-
ta.  
 

Merkitys 

Useimpien huumehaittojen tilanne on tasaantunut. Huumausainerikoksien määrässä ei ole ta-
pahtunut suuria muutoksia, ja huumausainesairauksien määrä on laskenut. Suomessa suonen-
sisäisten huumeidenkäyttäjien hiv-epidemia on saatu hallintaan. Ruiskuhuumeiden käyttäjien 
terveysneuvonta ja haittojen vähentämistyö on onnistunut laskemaan myös hepatiitti C-
tapausten tartuntariskiä. 
 

Huolestuttavaa on huumekuolemien kasvu viime vuosina. Huumekuolemat vähenivät 2000-
luvun alussa alle sataan (97 vuonna 2002) tapaukseen, kun heroiinin tarjonta markkinoilla ty-
rehtyi. Lisääntynyt muiden opioidien (buprenorfiini, kodeiini, tramadoli ja oksikodoni) käyttö 
on kasvattanut kuoleminen määrää (143 vuonna 2007). Myrkytyskuolemissa opioidit esiinty-
vät lähes aina yhdessä alkoholin ja bentsodiatsepiinien kanssa. 
 

Tavoitteet 

Suomen huumausainepolitiikan yleistavoitteena on:  
• Huumausaineiden käytön ja levittämisen ehkäiseminen siten, että niiden käytöstä ja 

torjunnasta aiheutuvat taloudelliset, sosiaaliset ja yksilölliset haitat ja kustannukset 
jäävät mahdollisimman pieniksi.  

• Huumetilanteen tasaantumisesta huolimatta eri hallinnonalojen on edelleen tiivistettä-
vä ja kehitettävä yhteistyötään perustyön kehittämiseksi ja ongelmakohtien tunnista-
miseksi. 

 

Toimenpiteet ja vaikutukset 
 
Suomessa on kyetty menestyksekkäästi toteuttamaan tehokkaita haittojen vähentämiseen täh-
tääviä toimenpiteitä, kuten matalan kynnyksen terveysneuvontapalveluja, ilman että samanai-
kaisesti olisi jouduttu luopumaan restriktiivisestä huumepolitiikasta. Onnistunut politiikka on 
perustunut hallinnonalojen väliseen konsensukseen ja koordinaatioon, tiiviiseen yhteistyöhön 
järjestöjen kanssa sekä onnistuneisiin innovaatioihin. Lisäksi EU-yhteistyö on edellyttänyt 
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erityishuomiota huumausaineisiin. Uusien huumausaineiden tuloa markkinoille on pyritty eh-
käisemään lainsäädäntöä kehittämällä. 
 
Ehkäisevän työn laatua on parannettu esimerkiksi kehittämällä parempia menetelmiä, vahvis-
tamalla ehkäisevän työn tietopohjaa ja kouluttamalla. Nuorisotyössä huumeita ja muita päih-
teitä on käsitelty yhdessä, ja tämä on liitetty muun ennaltaehkäisevän nuorisotyön yhteyteen. 
 

 

2.4  Mielenterveys 

Tilanne 
 

Mielenterveys ei ole vain mielen sairauksien puuttumista, vaan ensisijaisesti se tulee ymmär-
tää yksilön myönteisenä voimavarana. Mielenterveys käsitteenä tarkoittaa muun muassa jous-
tavuutta, vuorovaikutustaitoja, elämänhallintaa, itsetuntoa, elinvoimaisuutta ja henkistä vas-
tustuskykyä. Muita hyvän mielenterveyden tunnusmerkkejä ovat hyvä toimintakyky ja kyky 
luoda ihmissuhteita.  
 
Vaikka raja mielenterveyden ja sairauden välillä on liukuva, erityyppiset mielenterveyden häi-
riöt pyritään määrittelemään mahdollisimman selkeästi. Ne ryhmitellään kullekin häiriölle 
ominaisten oireiden mukaan. Esimerkiksi masennuksen diagnoosi edellyttää mielialan muu-
toksen ohella vähintään viittä samanaikaista muuta oiretta, jotka ilmenevät vähintään kahden 
viikon ajan. Masennus mielenterveyden häiriönä on oireyhtymä, joka on eri asia kuin jokai-
selle tuttu masennuksen tunne epäonnistumisten jälkeen.  
 
Vuosittain 1,5 prosenttia väestöstä sairastuu johonkin mielenterveyden häiriöön. Joka viides 
suomalainen sairastaa jotakin mielenterveyden häiriötä. Vaikeat häiriöt lisäävät ennenaikaisen 
kuoleman riskiä. Mielenterveysongelmat, psyykkiset oireet, vakava masennus, alkoholiriip-
puvuus ja työuupumus ovat yleisiä, ja hyvinvointia heikentävät oireet vielä yleisempiä. Mie-
lenterveysongelmien yleistymisestä kuluneiden 20 vuoden aikana ei ole viitteitä. Mielenter-
veyden häiriöiden yleisyyttä on selvitetty Terveys 2000-tutkimuksen yhteydessä. Nuorten ai-
kuisten (20–34 vuotta) mielenterveyden häiriöiden määrä oli vuonna 2005 Terveys 2000-
tutkimuksen mukaan korkea, erityisesti päihdehäiriöitä on nuoressa miesväestössä paljon (20 
%). Muutoksesta ei ole tietoa, koska vastaavaa tietoa ei ole olemassa aiemmista väestökohor-
teista. Nuorten masennusoireilussa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia 2000-luvulla. 
 

Merkitys 
 

Vaikeaa masennusta sairastaa viidestä kuuteen prosenttia väestöstä. Kaikista sairauksista se 
on liki yleisin toimintakyvyttömyyden syy. Seurausvaikutuksiltaan se on merkittävin mielen-
terveyden häiriö.  
 
Vakavaan masennustilaan liittyy merkittävä itsemurhan riski ja kuolleisuus. Vuosittain Suo-
messa yksi 2 000 miehestä ja yksi 8 000 naisesta tekee itsemurhan. Itsemurhalle selvästi altis-
tavia yksittäisiä tekijöitä ovat etenkin epävakaa tunne-elämä, käytöshäiriöt, päihderiippuvuu-
det ja masennustilat. Myönteistä on kuitenkin se, että itsemurhakuolleisuus on Suomessa sel-
västi pienentynyt vuoden 1990 jälkeiseltä ajanjaksolta. Mielenterveyden häiriöihin liittyy 
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usein päihdeongelma, ja taas päihdeongelmaisilla on riski sairastua mielenterveyden häiriöi-
hin.  
 
Nuorten rikekäyttäytymisessä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia 2000-luvulla. Lasten-
suojeluasiakkuuksien määrä ja kodin ulkopuolelle sijoitettujen nuorten määrä ovat lisäänty-
neet noin viisi prosenttia vuosittain 2000-luvulla. Nuorisopsykiatriseen hoitoon hakeutunei-
den määrät ovat lisääntyneet 2000-luvulla.  
 
Päihteiden käytön osalta nuorissa ikäryhmissä on tapahtunut myönteistä kehitystä (kouluter-
veyskysely, ESPAD-tutkimus). Nuorten alkoholinkäyttö on vähentynyt ja täysraittiiden osuus 
on noussut 2000-luvulla. Huumekokeilut eivät ole enää lisääntyneet, vaan ne ovat mahdolli-
sesti vähentyneet 2000-luvulla (ESPAD 2003 11 %, 2007 8 % kokeillut jotain huumetta).  

 
Tavoitteet 
 

Vuonna 2009 valmistuneessa kansallisessa mielenterveys- ja päihdesuunnitelmassa esitetään 
sosiaali- ja terveysministeriön asettaman työryhmän ehdotukset mielenterveys- ja päihdetyön 
kehittämiseksi vuoteen 2015 mennessä. Mielenterveys- ja päihdetyön kehittämistä linjataan 
ensimmäisen kerran yhtenä kokonaisuutena valtakunnallisella tasolla. Suunnitelman lähtökoh-
tana on mielenterveys- ja päihdeongelmien suuri kansanterveydellinen merkitys. Suunnitelma 
linjaa ensimmäistä kertaa mielenterveys- ja päihdetyötä yhdessä valtakunnallisella tasolla. 
Suunnitelman toimeenpanosta vastaa THL. 
 
Kansallisen mielenterveys- ja päihdesuunnitelman keskeisiä tavoitteita ovat:  

• Mielenterveys- ja päihdeasiakkaan aseman vahvistaminen. 
• Mielenterveyden ja päihteettömyyden edistäminen ja haittojen ehkäisy. 
• Avo- ja peruspalvelujen painottaminen mielenterveys- ja päihdepalvelujärjestelmän 

kehittämisessä. 
• Toiminnan säädösperusteiden uudistaminen, muutosprosessin valtakunnallinen toi-

meenpano ja koordinaatio. 
 

 

Toimenpiteet ja vaikutukset 

Mielenterveyttä määrittävät useat yhtäaikaisesti vaikuttavat tekijät. Näitä ovat muun muassa 
biologiset tekijät (kuten perintötekijät ja päihteiden käyttö), psykologiset tekijät (kuten kasva-
tus ja itseluottamus), sosiaaliset tekijät (kuten perhesuhteet ja sosiaalinen verkosto) ja kulttuu-
riset tekijät (kuten asenteet erilaisuutta kohtaan ja avoimuus). Mielenterveyden edistämistyö 
onkin suunnattava kaikkiin mielenterveyttä määrittäviin tekijöihin, joita ohjaavat useat eri po-
litiikan alueet. Nämä tekijät ovat usein sosiaali- ja terveyssektorin ulkopuolella. Menestyk-
sekkäältä mielenterveyden edistämistyöltä vaaditaan rajoja ylittäviä ja yhteisiä toimia. 
 
Mielenterveyden edistämiseen liittyviä toimia on koottu Terveys 2015-ohjelmaan. Toimet liit-
tyvät esimerkiksi 

• lapsiperheiden tukemisen palveluiden parantamiseen (esim. koulun ja kodin välinen 
yhteistyö, sosiaali- ja terveyspalvelut, mielenterveyspalvelut, parisuhdeneuvonta) 

• indikaattorien kehittämistyöhön 
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• eri toimijoiden välisen yhteistoiminnan lisäämiseen 
• elämänhallinta – ja terveystietouden lisäämiseen 
• perheväkivallan ja yksinäisyyden vähentämiseen  
• ikääntymisen ja fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn sekä työelämän vaatimusten 

yhteensovittamiseen. 
 
Kansallisesta mielenterveys- ja päihdesuunnitelmasta löytyy 18 pääehdotusta ja niiden sisältä 
lukuisia muita ehdotuksia kohdistetuista toimenpiteistä. Suunnitelmassa painotetaan  

• asiakkaan aseman vahvistamista  
• mielenterveyden ja päihteettömyyden edistämistä 
• ongelmien ja haittojen ehkäisyä ja hoitoa  
• kaikkien ikäryhmien mielenterveys- ja päihdepalvelujen järjestämistä painottaen pe-

rus- ja avohoitopalveluja  
 
Palvelujärjestelmän kehittämisessä uusia keskeisiä linjauksia ovat matalakynnyksinen, yhden 
oven periaate hoitoon tullessa sosiaali- ja terveyskeskuksessa ja yhdistettyjen mielenterveys- 
ja päihdeavohoitoyksiköiden perustaminen.  

 
Suunnitelman lopussa esitetään sen toteuttamiseen tarvittavat ohjauskeinot. Suunnitelman to-
teuttaminen edellyttää lainsäädännön muutoksia, resurssien kohdentamista mielenterveys- ja 
päihdetyöhön ja osaamisen kehittämistä koulutuksella. 
 

 

2.5  Ravitsemus ja liikunta 

Tilanne 
 

Aikuisten, yläkouluikäisten ja alle kouluikäisten lasten ruoankäyttöä ja ravinnonsaantia on 
tutkittu. Kaikissa väestöryhmissä ruokavalio on keskimäärin rasvapitoisuudeltaan suositellulla 
tasolla eli rasvan osuus energiasta on 30–35 prosenttia. Rasvan laatua tulisi kuitenkin kaikissa 
väestöryhmissä pystyä muuttamaan pehmeäksi siten, että tyydyttyneiden rasvahappojen saanti 
pienenee ja tyydyttymättömien rasvahappojen saanti kasvaa. Useimpien ravintoaineiden saan-
ti on keskimäärin riittävää kaikissa väestöryhmissä, mutta folaattien ja D-vitamiinin saanti 
ruoasta jää alle suositusten. Myös raudan saanti on joillakin väestöryhmillä liian vähäistä. D-
vitamiinivalmisteiden käyttö on yli 2-vuotiailla lapsilla suositeltua vähäisempää. Ruokavalion 
sakkaroosipitoisuus (lisätyn sokerin määrä) on liian suuri nuorilla aikuisilla ja koulu- ja leik-
ki-ikäisillä lapsilla. Lastenneuvoloissa on käynnistetty useita hankkeita, joiden tavoitteena on 
edistää hyviä ruokatottumuksia. Tavoitteena on kasvisten ja hedelmien käytön lisääminen, 
rasvan laadun muuttaminen pehmeäksi, sokerin ja sokeripitoisten juomien käytön vähentämi-
nen sekä huomion kiinnittäminen perheen yhteisiin aterioihin. Vastaavia hankkeita on toteu-
tettu kouluissa ja varuskunnissa. 
 

Energian saannin ja kulutuksen tasapainoa seurataan painoindeksin väestöryhmittäisellä kehi-
tyksellä. Ylipainoisten osuus on alueellisesti suurin Itä-Suomen aikuisilla ja sosiaaliselta ase-
malta vähiten koulutusta saaneiden ryhmässä.  
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Suomessa on pitkään kerätty liikuntatietoa nuorista ja aikuisista. Selvästi vähemmän seuranta-
tietoa on hankittu lapsista. Suomen Liikunta ja Urheilu (SLU) ry:n suuren liikuntatutkimuksen 
mukaan osallistuminen liikuntaseurojen järjestämiin harjoituksiin on lisääntynyt. Vaikka tytöt 
ovat aktivoituneet viime vuosina, on osallistuminen silti ollut poikakeskeistä. Arvioiden mu-
kaan nuorista pojista 50 prosenttia ja tytöistä 40 prosenttia liikkuu terveyden kannalta riittä-
västi eli vähintään tuntia päivässä. Erittäin vähän liikkuvia on pojista noin 20 prosenttia ja ty-
töistä noin 25 prosenttia. Murrosikä merkitsee seura- ja muun liikunnan vähenemistä. Fyysi-
sen kunnon luotettavaa seurantatietoa on vain 19–20-vuotiaista varusmiehistä sekä alle 35-
vuotiaista reserviläisistä. Tulosten mukaan nuorten miesten kestävyyskunto on heikentynyt ja 
lihaskunto on 90-luvun laskun jälkeen aikaisempaa heikommalla tasolla. Kyselytietojen pe-
rusteella aikuisväestöstä noin 70 prosenttia harrastaa vapaa-ajan liikuntaa vähintään kaksi ker-
taa viikossa, naiset hieman miehiä useammin. Ylimmän koulutusryhmän miehet harrastavat 
vapaa-ajan liikuntaa eniten, kun taas naisilla ei esiinny merkittäviä koulutusryhmäeroja.  Ai-
kuisikäryhmistä eniten liikkuvat alle 25- sekä 60–75-vuotiaat, siis opiskelijat tai eläkeläiset, 
joilla tähän on parhaat mahdollisuudetkin. 60–75-vuotiaiden osalta ei tosin ole tietoa liikun-
nan riittävästä intensiteetistä. Vuoden 2009 postikyselytutkimuksen tulosten mukaan 49 pro-
senttia työikäisistä harrasti riittävästi kestävyysliikuntaa, mutta ainoastaan 11 prosenttia il-
moitti lisäksi siihen liittyvästä lihaskuntoharjoittelusta vähintään kaksi kertaa viikossa. 
 

Merkitys 

Elintavat kuten ravinto ja liikunta ovat terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn 
kannalta avainasemassa. Terveellisellä ravinnolla ja riittävällä fyysisellä aktiivisuudella voi-
daan tehokkaasti ehkäistä monia sairauksia ja samalla lisätä toimintakykyä ja parantaa koettua 
terveyttä. Yhteyksiä on todettu ravitsemuksen ja liikunnan ja mm. diabeteksen, sydän- ja ve-
risuonisairauksien, joidenkin syöpäsairauksien, muistiongelmien, hammaskarieksen ja osteo-
poroosin välillä. Erittäin ajankohtaista on ravinnon ja fyysisen aktiivisuuden keskeinen merki-
tys voimakkaasti yleistyvien lihavuuden ja tyypin 2 diabeteksen ehkäisyssä. Menestyksellisel-
lä terveyden edistämisellä ja tautien ehkäisyllä voidaan saada suoria säästöjä ja hillitä tervey-
denhuoltomenojen kasvua. Toteutetut interventiot osoittavat, että ruokavalintojen muutokset 
esim. kouluruokailussa ovat mahdollisia. 
 

Merkittävimmät taloudelliset vaikutukset saadaan, kun väestön kohentuneen terveyden myötä 
työvoiman saatavuus ja suorituskyky paranevat. Sydän- ja verisuonitauteihin sairastumisen 
riskitekijöitä ovat tupakoinnin ohella suuri seerumin kolesterolipitoisuus, korkea verenpaine 
ja erityisesti vyötärölihavuus. Kolesteroli- ja verenpainearvoihin voi tietyssä määrin vaikuttaa 
ravinnon laadulla ja riittävällä liikunnalla. Luun haurastumista ja murtumariskiä voidaan pie-
nentää riittävällä kalsiumin ja D-vitamiinin saannilla ja luuta kuormittavalla liikunnalla.  
 

Hammaskaries on vähentynyt selvästi viimeisten 20 vuoden aikana. Silti kariesta esiintyy lä-
hes joka neljännellä suomalaisella aikuisella. Lapsilla hampaiden kunto on heikentynyt. Li-
sääntynyt sokerin saanti ja yhä tiheämmin nautitut välipalat ovat kasvava haaste hammaster-
veydelle. Ravinnolla on vaikutusta hampaiden kuntoon sekä hampaiden kehitysvaiheessa että 
sen jälkeen. Sokeri, virvoitus- ja urheilujuomat sekä tietyt happamat ruoka-aineet kuluttavat 
hampaita. Ksylitolin käyttö, hampaiden puhdistus ja napostelun vähentäminen auttavat pitä-
mään hampaat kunnossa. 
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Ylipaino on terveysriski. Lihavuus on lisääntynyt etenkin miehillä. Lihominen johtuu siitä, 
että väestö syö ja saa ruoasta enemmän energiaa kuin kuluttaa. Työliikunnan ja muun arkilii-
kunnan vähentyminen pienentää päivittäistä energiankulutusta. Vapaa-ajan liikunta on viime 
vuosikymmeninä lisääntynyt, mutta se ei riitä korvaamaan työn fyysisen rasittavuuden vähe-
nemistä. Painonhallinnassa liikunnalla on keskeinen rooli yhdessä ravitsemuksen kanssa. 
 

Tavoitteet 
 
Valtion ravitsemusneuvottelukunta antaa suosituksia tärkeimpien ravintoaineiden saannille ja 
juomien käytölle. Ruokavalion laadun parantamisessa keskeisiä muutossuosituksia ovat seu-
raavat: 

• Näkyvinä rasvoina tulisi valita kasviöljyjä ruoanlaittoon ja levitteiksi. 
• Kasviksia, hedelmiä ja marjoja tulisi nauttia useita annoksia päivässä (suositus aikui-

sille 400 g/pv). 
• Kokojyväviljaa sisältäviä leipiä ja viljavalmisteita tulisi suosia. 
 

Lisäksi kannustetaan rajoittamaan piilorasvaa sisältävien tuotteiden käyttöä sekä sokeripitois-
ten elintarvikkeiden käyttöä. Janojuomaksi suositellaan vettä. Ruokavalion muutoksilla pyri-
tään parantamaan väestöryhmien ravitsemustilaa sekä ehkäisemään kroonisia tauteja, ylipai-
noa ja hammassairauksia. 
 

Valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätöksen terveyttä edistävän liikunnan ja ravinnon kehit-
tämislinjoista. Tavoitteena on: 

• Lisätä riittävästi liikkuvien osuutta. 
• Vähentää liikunnasta syrjäytyneiden määrää. 
• Lisätä ravitsemussuosituksia vastaavan ruokavalion yleisyyttä. 
• Vähentää ylipainon ja lihavuuden yleisyyttä. 

 

Valtioneuvoston periaatepäätöksen liikunnan edistämisen linjauksista asetti tavoitteeksi lisätä 
liikunnan harrastamista ja fyysistä aktiivisuutta elämänkulun kaikissa vaiheissa ja lisätä eten-
kin työ-ikäisten omavastuuta liikunnasta. Periaatepäätöksessä on esitetty tavoitteet eri ikä-
ryhmille, hallinnonalojen yhteistyölle, kuntien liikuntapolitiikalle ja kansalaisjärjestöjen ke-
hittämiselle, ja tavoitteen on riittävästi liikkuvien määrän lisääminen, kilpa- ja huippu-
urheilun toimintaedellytysten vahvistaminen, erityistoimia vaativien väestöryhmien liikunnan 
lisääminen ja julkisen hallinnon toimenpiteiden tehokkuuden ja vaikuttavuuden lisääminen. 
Periaatepäätöksen tueksi on opetus- ja kulttuuriministeriössä laadittu suunnitelma toimenpi-
deohjelmaksi. 
 

Toimenpiteet ja vaikutukset 
 
Periaatepäätös terveyttä edistävän liikunnan ja ravinnon kehittämislinjoista sisältää toimenpi-
desuosituksia. Terveyttä edistävää liikuntaa ja terveellistä ravitsemusta edistetään vaikutta-
malla 

• kulttuuriin, elinympäristöön, olosuhteisiin, tuotteisiin ja rakenteisiin 
• varmistamalla, että kaikilla väestöryhmillä on riittävästi tietoja ja taitoja terveyttä edis-

tävän elämäntavan pohjaksi 
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• kannustamalla, tukemalla ja ohjaamalla yksilöitä ja yhteisöjä, erityisesti heikommassa 

asemassa olevia. 
 

Eri sisältöalueille on tehty konkreettinen toimeenpanosuunnitelma vuosille 2008–2011. Peri-
aatepäätöksen toteutumista koordinoivat ja seuraavat sosiaali- ja terveysministeriö, opetus- ja 
kulttuuriministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö sekä Terveyttä edistävän liikunnan neu-
vottelukunta ja Valtion ravitsemusneuvottelukunta neuvoa antavina eliminä.  
 
Valtioneuvoston periaatepäätös liikunnan edistämisen linjoista tarjoaa erinomaisen rakenteen 
toimivien interventioiden jalkauttamiseen. Periaatepäätöksessä liikunnan edistämisen linjauk-
sista hallitus sitoutuu edistämään liikunnallista elämäntapaa lisäämällä arkiliikkumisen mah-
dollisuuksia elämänkulun eri vaiheissa. Painopisteitä ovat olosuhteiden ja toimijoiden osaami-
sen kehittäminen sekä kansalaistoiminnan edellytysten parantaminen. Erityishuomiota kiinni-
tetään liikuntaerojen kaventamiseen ja liikunnan kannalta heikoimmassa asemassa olevien 
väestöryhmien liikunnallisuuden tukemiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö koordinoi periaa-
tepäätöksen toteutumista yhdessä eri ministeriöiden ja kunta- ja järjestösektorin edustajista 
koostuvan neuvottelukunnan kanssa. 
 

Myös monet järjestöt toimivat aktiivisesti väestön liikunta- ja ravitsemustottumusten muutta-
miseksi terveellisempään suuntaan. Esimerkiksi Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama Dia-
beteksen ehkäisyn ja hoidon kehittämisohjelma (DEHKO) on Diabetesliitto ry:n koordinoima 
valtakunnallinen, usean eri tahon yhteistyöohjelma, joka pyrkii järjestelmällisesti ehkäise-
mään tyypin 2 diabetesta sekä vähentämään sairastuneiden riskiä sairastua sydän- ja verisuo-
nitauteihin. DEHKO on asettanut yksityiskohtaisia tavoitteita diabeteksen ehkäisyyn ja hoi-
toon liittyen. Myös Suomen Sydänliitto ry:n valtakunnallinen Sydänohjelma tavoittelee sy-
dän- ja verisuonisairauksien vähentämistä sekä ihmisten terveiden ja toimintakykyisten elin-
vuosien lisääntymistä.  
 

 
2.6  Tapaturmat 
 
Tilanne 
 

Vakavien, kuolemaan johtavien tapaturmien osalta pitkän aikavälin kehitys on ollut positiivi-
nen työ- ja liikennetapaturmakuolleisuudessa. Sen sijaan tapaturmakuolemat, jotka sattuvat 
muulloin kuin työajalla tai muualla kuin liikenteessä ovat lisääntyneet, joskin negatiivinen 
kehitys näyttäisi tasaantuneen viimeisten vuosien aikana. 
 

Merkitys 
 
Tapaturmakuolemat muodostavat 1–24-vuotiailla pojilla 40 prosenttia ja tytöillä 30 prosenttia 
kaikista tämänikäisten kuolemista. Liikenneonnettomuudet ovat merkittävä syy nuorten en-
nenaikaiseen kuolleisuuteen. Ikääntyneillä kaatumiset ja kaatumisen pelko liittyvät keskeisesti 
itsenäisen toimintakyvyn alenemiseen ja ulkopuolisen avun tarpeen lisääntymiseen.  
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Tavoitteet 
 
Tapaturma-alan keskeisiä tavoitteita ovat:  

• Lasten, nuorten ja iäkkäiden tapaturmien ehkäisyn priorisoiminen.  
• Moninaisten ehkäisytoimenpiteiden toteutusmahdollisuuksista huolehtiminen. Esi-

merkiksi Terveys 2015 -kansanterveysohjelma asettaa tavoitteekseen nuorten aikuisten 
miesten tapaturmaisen ja väkivaltaisen kuolleisuuden alenemisen kolmanneksella 
1990-luvun lopun tasosta. 

• Tapaturmien ehkäisy etenkin kotona ja vapaa-ajalla sekä tapaturmista aiheutuvien ter-
veys- ja muiden seuraamusten vähentäminen on asetettu keskeiseksi tavoitteeksi. 
useissa kansallisissa politiikka-, toimenpide- ja tavoiteohjelmissa (mm. Terveys 2015-
kansanterveysohjelma, Terveyden edistämisen politiikkaohjelma, Kaste-ohjelma, Si-
säisen turvallisuuden ohjelma, Alkoholiohjelma 2008 - 2011).  

 

Toimenpiteet ja vaikutukset 
 
Työ- ja liikenneturvallisuus sektoreille on rakentunut maan kattavat järjestelmät onnetto-
muuksien tutkintaan, seurantaan, ehkäisevään työhön sekä rahoitukseen. Niiden tapaturmien 
osalta, jotka jäävät näiden kahden sektorin ulkopuolelle, ehkäisevä työ on ongelman laajuu-
teen nähden ollut niukkaa ja sirpaloitunutta. Alalle ei ole syntynyt toimeenpanoa tukevaa ra-
kennetta ja ehkäisevää työtä tukevien senioritutkijoiden määrä onkin Suomessa jäänyt vähäi-
seksi.  
 

On ilmeistä, ettei voimavaroja ja osaamista kotona ja vapaa-ajalla sattuvien tapaturmien eh-
käisemiseksi paikallistasolla ole riittävästi. Esimerkiksi vuonna 2008 toteutetusta terveyskes-
kuskyselystä ilmeni, että ainoastaan noin viidesosassa (19 %) terveyskeskuksista on kirjattu 
käytäntö ikäihmisten korkean kaatumisriskin tunnistamiseksi, vaikka tunnistamiseen on kehi-
tetty tarkkoja työmenetelmiä ja tutkimukset ovat selvästi osoittaneet laaja-alaisten ehkäisy-
toimenpiteiden tehokkuuden kaatumistapaturmien ehkäisemiskesi. Onnettomuustutkintakes-
kuksen (OTKES) vuonna 2009 julkaisema tutkimus erään kunnan päihdeongelmaisten tu-
kiasuntona käyttämän talon tulipalon syistä osoitti, että työmenetelmissä on useita merkittäviä 
heikkouksia erityisryhmien asumisturvallisuuteen liittyen.  
 

 

2.7  Seksuaalikäyttäytyminen 
 
Tilanne 
 

Tutkimustietoa aikuisten seksuaalikäyttämisestä on vähän. Kouluterveyskyselystä ja armeijan 
terveyskäyttäytymiskyselystä on saatu tietoa nuorten seksuaalikäyttäytymisestä ja seksuaali-
terveyteen liittyvistä tiedoista 1990-luvun loppupuolelta lähtien.  
 

Nuorten sukupuolielämän aloittaminen on siirtynyt 2000-luvulla hieman myöhemmäksi: val-
taosa nuorista aloittaa sukupuolielämän 16 ikävuoden jälkeen. Yhdyntäkokemukset lisäänty-
vät nopeasti siirryttäessä peruskoulusta toisen asteen koulutukseen, tytöillä selvästi poikia no-
peammin. Vuonna 2009 peruskoululaisista sukupuoliyhdynnässä oli ollut 22 prosenttia, ja 
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heistä noin 17 prosenttia ei käyttänyt ehkäisyä. Rekisteritietojen mukaan vuonna 2008 noin 40 
prosenttia alle 20-vuotiaasta raskauden keskeytyspotilaasta ilmoitti, ettei ollut käyttänyt min-
käänlaista ehkäisyä. 
 

Raskauden keskeytysten määrä riippuu ehkäisyn käytöstä. Ehkäisypillereiden tai jälkieh-
käisyn käytössä 2000-luvulla ei ole havaittu suuria muutoksia, vaikka jälkiehkäisy muuttui 
reseptivapaaksi tänä aikana. Myöskään sukupuolitautien suhteen tärkeiden indikaattorien ku-
ten kondomin käytössä tai seksuaalisessa aktiviteetissa (seksipartnereiden määrä) ei ole tapah-
tunut suuria muutoksia viime vuosikymmenen aikana. Ammattikoululaisilla kondominkäyttö 
on harvinaisempaa kuin lukiolaisilla.  
 

Asiallisella tiedolla voidaan pyrkiä vaikuttamaan seksuaalikäyttäytymiseen. Seksuaaliterveys-
tiedoissa on havaittu selkeitä eroja tyttöjen ja poikien välillä, samoin kuin 
ammattikoululaisten ja lukiolaisten välillä.  Vuonna 2010 noin joka viidennellä peruskoululai-
sella oli heikot tiedot seksuaaliterveydestä. Lukiolaisten tiedot seksuaaliterveydestä ovat 
parantuneet 2000-luvun loppupuolella. Tiedon lisäksi palvelujen saatavuudella voidaan 
parantaa seksuaaliterveyttä; noin kolmannes peruskoululaisista kokee edelleen, että lääkärin 
tai terveydenhoitajan vastaanotolle on melko tai erittäin vaikeaa varata aikaa seksuaaliterve-
ysasioissa.  
 

Myös Suomessa on osoitettu, että seksuaalinen riskikäyttäytyminen on yhteydessä päihteiden 
käyttöön. Jatkossa on syytä kiinnittää huomiota noin viidennekseen nuoria, joilla seksuaali-
terveys on nähtävä osana laajempaa kokonaisuutta, johon kuuluvat mielenterveysongelmat, 
päihteiden käyttö ja väkivaltaisuus. 
 

Merkitys 
 
Raskauden keskeytysten määrä on laskenut viime vuosina melko tasaisesti. Väheneminen joh-
tuu pääasiallisesti alle 20-vuotiaille tehtyjen raskauden keskeytysten selkeästä vähenemisestä. 
Vuonna 2004 tehtiin raskauden keskeytyksiä alle 20-vuotiaille yhteensä 2070. Raskauden 
keskeytykset myös 20–24-vuotiaiden keskuudessa ovat kääntyneet 2000-luvun puolenvälin 
jälkeen laskuun, vaikka ikäryhmässä tehdään yhä enemmän keskeytyksiä kuin muissa ikä-
ryhmissä.  
 

Klamydia on edelleen yleinen sukupuolitauti nuorilla. Uusien tartuntojen määrä lisääntyi 
vuoteen 2002 asti. Eniten klamydia tartuntoja raportoitiin vuonna 2007, jonka jälkeen tartun-
tojen määrässä ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Sen sijaan toistuvien klamydiatartuntojen 
on todettu olevan yllättävän yleisiä. Hiv-tartuntojen määrä on viimevuosina kasvanut. Kasvua 
on ollut sekä heteroseksin että miesten välisen seksin tartunnoissa. Myös nuorten saamien tar-
tuntojen määrä on kasvanut. 
 

Kansainvälisesti verraten seksuaaliterveyden tilanne on Suomessa varsin hyvä. On kuitenkin 
huomattava, että meillä on usein kansainvälisissä virtauksissa pieni viive. Uhkia ovat esim. 
Ruotsin kaksinkertainen määrä teiniabortteja ja klamydia tartuntoja sekä koko Euroopassa 
näkyvä trendi sukupuolitautien jatkuvasta lisääntymisestä. Myös HIV-tartuntojen määrät ovat 
hälyttävän suuret määrät lähialueillamme Virossa ja Pietarissa. 
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Tavoitteet 
 
Seksuaaliterveys tuli osaksi terveyden edistämisen laatusuosituksia vuonna 2006 ja vuotta 
myöhemmin valmistui Sosiaali- ja terveysministeriön seksuaali- ja lisääntymisterveyden 
edistämisen toimintaohjelma (2007-2011). Toimintaohjelma 2007 – 2011 määrittää tarkat ta-
voitteet kansalliselle, alueelliselle ja paikalliselle tasolle. Tavoitteet tiivistettynä ovat: 

• Seksuaaliterveyteen liittyvän neuvonnan paraneminen. 
• Väestön tiedon saannin paraneminen. 
• Palvelujen laadun paraneminen liittyen mm. raskauden ehkäisyyn, synnytykseen ja 

sen jälkeisen aikaan sekä raskauden keskeytysten palveluihin.   
• Seksuaalista väkivaltaa kokeneiden palveluiden laadun paraneminen. 
• Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstön osaamisen kehittäminen. 
• Tilastointi- ja seurantajärjestelmien kehittäminen. 
• Seksuaali- ja lisääntymisterveyden tutkimuksen vahvistaminen. 
• Työnjaon, yhteistyön ja koordinoinnin paraneminen. 

 

Toimenpiteet ja vaikutukset 
 
Suomen kattavaa koulu- ja opiskeluterveydenhuollon ja ehkäisyneuvoloiden verkkoa on 
pidetty nuorten hyvän seksuaaliterveyden kulmakivinä ja voimavarana. On arveltu, että 1990-
luvun lamalla olisi ollut vaikutus erityisesti raskauden keskeytysten lievään kasvuun 2000-
luvun alussa, sillä samaan aikaan vähennettiin mm. kouluterveydenhoitajia ja koulujen seksu-
aaliopetusta.  Viime vuosian raskaudenkeskeytysten määrä on laskenut melko tasaisesti, mikä 
johtuu pääasiallisesti alle 20-vuotiaiden keskeytysten selkeästä vähenemisestä. On todennä-
köistä, että seksuaaliopetuksen systematisoituminen vuonna 2004, jolloin seksuaaliterveys tuli 
osaksi terveystiedon opetusta, on vaikuttanut tähän trendiin.  
 

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelman tavoitteiden toteutumista 
tiedusteltiin sairaanhoitopiireille ja terveyskeskuksille suunnatuissa kyselyissä vuosina 2008 
ja 2009. Kyselyjen mukaan tulevaisuuden haasteita ovat kouluterveydenhuollon ja 
terveystiedon opetuksen yhteistyön vahvistaminen ja kouluterveydenhuollon uusien työmuo-
tojen ja henkilökunnan osaamisen lisääminen. Paikallisella tasolla on laadittava toimintamal-
leja seksuaaliterveyden edistämiseksi.   
 

Tulevaisuudessa koulu- ja opiskeluterveydenhuollon yhteistyötä nuorten seksuaaliterveyden 
edistäjänä tukee myös tänä vuonna valmistunut neuvolatoimintaa, koulu- ja 
opisekeluterveydenhuoltoa ja ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskeva asetus (STM 
380/2009).  
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3.  Terveyden edistämisen määräraha valtion vuoden 2011 talousarviossa 
 
Terveyden edistämisen määrärahasta annetussa laissa (333/2009) säädetään, että valtion talo-
usarvioon otetaan vuosittain määräraha terveyden edistämiseen sekä päihteiden käytön ja tu-
pakoinnin ehkäisyyn ja vähentämiseen. Määrärahan mitoituksessa otetaan huomioon väestön 
päihteiden käytön ja tupakoinnin yleisyys ja niistä aiheutuneet haitat sekä muu terveyskäyt-
täytyminen. Määräraha on tarkoitettu terveyden edistämisen kokeilu- ja kehittämishankkeisiin 
sekä terveyden edistämistä tukeviin tutkimushankkeisiin ja -ohjelmiin. Terveyden edistämisen 
määräraha on kaksivuotinen siirtomääräraha valtion vuoden 2011 talousarvion momentilla 
33.70.50 terveyden edistäminen. 
 

Valtion vuoden 2011 talousarvio 
  
33.70.50 terveyden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 
 

Momentille myönnetään 5 200 000 euroa. 
 
Määrärahaa saa käyttää terveyden edistämisen määrärahasta annetun lain (333/2009) 1 §:n 
mukaisten menojen maksamiseen.  
 
Määrärahasta voidaan myöntää valtionavustuksia järjestöille, säätiöille, kunnille ja muille 
toimijoille. Määrärahasta voidaan myös tehdä sopimuksia valtionhallinnon laitosten kanssa 
terveyden edistämisen hankkeista. Määrärahaa saa käyttää myös määrärahan hallinnointiin 
liittyvien menojen maksamiseen. 
 
Selvitysosa: Määrärahan mitoituksena on otettu huomioon lisäyksenä 1 100 000 euroa taso-
muutoksen johdosta.  
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4.  Vuoden 2011 terveyden edistämisen määrärahan käyttösuunnitelman valmistelu ja 
päätöksenteko 

 

Käyttösuunnitelman valmistelusta vastasi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sosiaali- ja terve-
ysministeriön ohjauksessa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos teki sosiaali- ja terveysministeri-
ölle esityksen vuoden 2011 terveyden edistämisen käyttösuunnitelmaksi ministeriön antaman 
määräraharaamin ja painopistealueita koskevien ohjeiden pohjalta. Sosiaali- ja terveysministe-
riö vahvisti terveyden edistämisen määrärahan hankekohtaisen käyttösuunnitelman ja antoi 
sitä koskevan toimeenpanopäätöksen. Käyttösuunnitelman toimeenpanosta vastaa Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitos.   

 
4.1  Hanke-ehdotukset 
 
Terveyden edistämisen määräraha julistettiin haettavaksi toukokuussa 2010 ja hanke-
ehdotusten jättöaika päättyi 15.6.2010. Yhteensä hanke-ehdotuksia vastaanotettiin 249 kpl ja 
niiden yhteissumma oli noin 29 000 000 euroa.  
 

4.2  Hankkeiden arviointi 
 
Kaikki hanke-ehdotukset arvioitiin heinä-syyskuussa 2010 Terveyden ja hyvinvoinnin laitok-
sessa. Hankkeiden arvioinnissa käytettiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijoita. 
Tavoitteena oli, että kunkin hankkeen arvioi vähintään kaksi asiantuntijaa. Hanke-ehdotukset 
arvioitiin osa-alueittain, joita olivat mm. tavoitteet, yhteistyö ja kustannusarvio. Lopuksi kus-
takin hankkeesta annettiin sanallinen yleisarvio sekä numeerinen arvosana väliltä 1–5, joista 5 
on erinomainen. Arviointien perusteella hanke-ehdotukset asetettiin strategioittain tärkeysjär-
jestykseen ja sen jälkeen valmistelutyöryhmä teki kokonaisehdotuksen tuettavista hankkeista. 
Pelkkä arvosana ei kuitenkaan vaikuttanut arviointiin, vaan arvioinnissa otettiin huomioon 
hanke-ehdotuksen kokonaisuus. Joissakin strategioissa oli useita hyviksi arvioituja hankkeita, 
mutta niitä kaikkia ei voitu sisällyttää ehdotukseen mahdollisimman monipuolisen kokonai-
suuden saamiseksi.  
 

4.3  Yleisimmät rahoituksen myöntämis- ja hylkäämisperusteet 
 
Rahoituksen myöntämisen tärkein peruste on hankkeen tuoma lisä-arvo terveyden edistämi-
selle. Hankkeiden tulee painottua terveyden edistämiseen ja sairauksien ehkäisyyn. Hoitoa ja 
kuntoutusta ei tueta. Käyttösuunnitelman valmistelussa huomioidaan itse hanke-ehdotuksen 
lisäksi sen soveltuminen terveyden edistämiseen yleensä ja se, miten hanke liittyy terveyden 
edistämisen kansallisiin strategioihin ja ohjelmiin tai täydentää niitä. Hankkeiden priorisoin-
nissa otetaan huomioon sekä terveyden edistämisen määrärahan lakiperusta että hankkeiden 
painottuminen terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin eri alueille.  
 

Merkittävien kansanterveys- ja hyvinvointiongelmiin liittyvien hankkeiden lisäksi tuetaan 
hankkeita, jotka kohdistuvat terveyden ja hyvinvoinnin suhteen huonoimmassa asemassa ole-
viin väestöryhmiin. Käyttösuunnitelma pyritään tasapainottamaan siten, ettei rahoitusta ohjata 
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painoalueille, joilla määrärahalla on jo toteutettu tai toteutetaan merkittävää toimintaa tai sa-
manaikaisesti useisiin, keskenään samanlaisiin hankkeisiin. Pyrkimyksenä on tukea suuria 
yhteishankkeita ja ne asetetaan etusijalle. Tämä ei ole kuitenkaan edellytys määrärahan myön-
tämiselle, sillä myös pienet ja innovatiiviset pilottihankkeet voivat tuoda merkittävää lisäar-
voa terveyden edistämiseen. Luonteeltaan paikallisia hankkeita voidaan tukea, jos niiden tu-
losten voidaan odottaa olevan hyödynnettävissä laajemminkin, ja jos hankkeeseen sisältyy 
toimiva suunnitelma tulosten julkaisemisesta ja levittämisestä. Kansainvälisistä hankkeista 
voidaan tukea lisäarvoltaan merkittäväksi arvioitujen projektien kotimaista osuutta.  
 
Jotta hankkeen voidaan odottaa onnistuvan, tulee sillä olla koko hankkeen keston kattava 
suunnitelma. Erityistä painoarvoa hankkeen arvioinnissa annetaan suunnitelmassa esitetyille 
tavoitteille, tuotoksille, toimijan omille voimavaroille ja prosessikuvaukselle. Talouden osalta 
arvioidaan mm. esitettyjen kustannusten asianmukaisuutta, kustannustehokkuutta ja riskejä.  
 
Varoja ei myönnetä kaupalliseen tarkoitukseen, eikä hankkeisiin, joita voidaan pitää kuntien, 
järjestöjen tai muiden toimijoiden lakisääteisenä tai normaalina perustoimintana tai sellaisen 
käynnistämiseen tähtäävänä. Varoja ei myöskään myönnetä perustutkimukseen eikä opinnäy-
tetöihin. Hankkeita, joiden päätarkoitus on hoito ja/tai kuntoutus ei tueta. Hankkeen toteutta-
jalla tulee olla tarpeellinen osaaminen, riittävät voimavarat ja puitteet hankkeen toimeenpa-
noon. Perustellusta syystä tuettavaksi voidaan hyväksyä myös hanke, jonka toteuttajalla ei ole 
mahdollisuutta osoittaa hankkeelle omarahoitusosuutta. 
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5.  Vuonna 2011 rahoitettavat hankkeet 
  

Terveyden edistämisen määrärahan vuoden 2011 käyttösuunnitelmaan sisältyvät hankkeet 
tukevat sosiaali- ja terveysministeriön strategian, Terveys 2015 -kansanterveysohjelman, Ter-
veyden edistämisen politiikkaohjelman, Alkoholiohjelman, terveyserojen kaventamisen toi-
menpideohjelman, valtioneuvoston terveyttä edistävästä liikunnasta ja ravinnosta tekemän 
periaatepäätöksen, kansallisen päihde- ja mielenterveyssuunnitelman sekä muiden kansallis-
ten terveyden edistämisen ohjelmien toimeenpanoa sekä terveyden edistämisen keskeisten 
painoalueiden kehittämistä. Terveys 2015- kansanterveysohjelmaan ja terveyden edistämisen 
politiikkaohjelmaan liittyen tuetaan terveyden edistämisen menetelmien kehittämistä, väestön 
terveyserojen kaventamiseen liittyviä hankkeita sekä terveyden edistämisen paikalliseen ja 
alueelliseen kehittämiseen liittyviä hankkeita.  
 
Terveyden edistämisen määrärahalla rahoitetaan pääsääntöisesti 1-3 vuotta kestäviä hankkei-
ta. Terveyden edistämisen määrärahan käyttösuunnitelmasta tehdään kuitenkin päätös vuosit-
tain, joten vuoden 2011 jälkeen jatkuvaksi suunniteltujen hankkeiden tulee tehdä joka vuosi 
uusi hakemus.  Määrärahasta on myös rahoitettu muutamia pidempään jatkuneita hankkeita. 
Näiden hankkeiden rahoittamista terveyden edistämisen määrärahasta on pidetty välttämätön-
tä, koska pysyväluonteista rahoitusta ei ole pystytty järjestämään muualta ja hankkeet ovat 
eritäin tärkeitä terveyden edistämisen kannalta. Niiden tulee hakea rahoitusta vuosittain ja ne 
arvioidaan samalla tavalla kuin muutkin hankkeet.  
 
 
Vuonna 2011 rahoitetaan 59:tä hanketta, joista 

• jatkuvia hankkeita on 41 kpl (3 761 000 euroa)  
• ja uusia on 18 kpl (1 439 000 euroa).  

 

Sekä uusien että jatkuvien hankkeiden osalta rahoituksessa painottuvat terveyserojen kaven-
tamiseen sekä terveyden edistämisen menetelmien, laadun ja yhteistyön parantamiseen täh-
täävät hankkeet. Hankesuunnitelmien laadulla on myös ollut merkittävä rooli rahoituksessa.  
 
Uusia hankkeita rahoitetaan seuraavin hankekohtaisin lisäperusteluin: 
 
 

075/THL/TE/2011 Diakonia-ammattikorkeakoulu Terve sielu terveessä ruumiissa - diakonissat 
terveyden edistämisen toimijoina 

 • Hanke toteutetaan diakoniatyössä, joten kohderyhmä on yleensä terveydenhuollon 
väliinputoajia. Näin hanke on hyvä keino tavoittaa syrjäytyviä ihmisiä. Hankkeen ta-
voite on selvittää diakonia-asiakkaiden terveyden edistämisen tarpeita sekä diakonis-
sojen roolia kokonaisvaltaisen terveyden edistäjinä seurakunnissa, laitosympäristöis-
sä ja niiden yhteistyöverkostoissa. Tavoitteena on myös kehittää diakoniseen hoito-
työhön liittyvää kokonaisvaltaista terveyden edistämistä seurakunnissa ja laitosympä-
ristöissä ja tuottaa kokonaisvaltaisen terveyden edistämisen toimintamalleja lapsiper-
heille, työikäisille ja ikääntyneille. Hankkeessa ihmisen hyvinvointi nähdään tavan-
omaista moniulotteisempana ilmiönä. 

009/THL/TE/2011 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö 
(YTHS) 

Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 
2012 

 • Hankkeen tavoitteena on toteuttaa vuonna 2012 tutkimus korkeakouluopiskelijaryh-
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mille (yht. 10000 opiskelijaa). Hankkeessa saadaan kattavasti perustietoa opiskelijoi-
den terveystilanteesta ja sen muutoksista. Hankkeesta saadaan myös tietoa opiskelu-
terveydenhuollon ja opiskeluyhteisöjen kehittämiseen sekä näiden yhteistyöhön. Tut-
kimuksesta on suunnitteilla useita jatkohankkeita. 

042/THL/TE/2011 Päijät-Hämeen koulutuskonserni-
kuntayhtymä, Lahden ammattikorkeakou-
lu, sosiaali- ja terveysala 

Päijäthämeläisten nuorten miesten terveyden 
edistäminen 

 • Hankkeen tavoitteena on edistää toisen asteen oppilaitoksien ja ammattikorkeakoulu-
jen yhteistyötä nuorten miesten hyvinvoinnin tukemiseksi. Tämän pohjalta syntyy 
monialaisesti toteutettuja toimintatapoja, jotka soveltuvat toisen asteen oppilaitoksille 
nuorten miesten terveystietoisuuden ja -käyttäytymisen tukemiseksi ja edistämiseksi. 
Hankkeen merkittävä vahvuus on nuorten osallistuminen hankkeen suunnitteluun ja 
toimintojen kehittämiseen. Hankkeen tuotoksena saadaan opiskelijoille kokemuksia 
ja osaamista verkostotyöstä sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. 

104/THL/TE/2011 Setlementti Louhela ry Toimintakykyä olohuoneista 
 • Ikääntyvien määrä ja palvelujen tarve kasvaa. Ikääntyneiden sosiaalisen toiminnan 

tukeminen kohtaamispaikkoja järjestämällä on tärkeää toimintaa. Hankkeen tarkoi-
tuksena on järjestää matalan kynnyksen olohuonetoimintaa yksinäisille ja ikäänty-
neille. Lisäksi hanke tarjoaa työpaikkoja vapailta työmarkkinoilta syrjäytyneille pit-
käaikaistyöttömille, sillä tarkoituksena on palkata pitkäaikaistyöttömiä olohuone-
toiminnan ohjaajiksi.  

101/THL/TE/2011 Socca, pääkaupunkiseudun sosiaalialan 
osaamiskeskus 

Savuton pääkaupunkiseutu 

 • Hankkeessa korostetaan pääkaupunkiseudun kuntien yhteistyön tärkeyttä savutto-
muuden edistämiseksi. Hankkeen toimet perustuvat etukäteisselvitykseen kuntien sa-
vuttomuustyöstä ja siihen, miten työssä on kussakin kunnassa parhaiten onnistuttu. 
Näitä hyviä käytäntöjä levitetään koko seudulle ja parhaaksi koetut menetelmät ja 
toimintatavat tullaan ottamaan käyttöön koko alueella.   

230/THL/TE/2011 Työterveyslaitos Alkoholihaitat hallintaan 
 • Hankkeessa levitetään valtakunnallisesti alkoholihaittoja ehkäisevää toimintaa työ-

paikoille ja työterveyshuoltoon sekä tutkitaan, millä edellytyksillä ehkäisevät käytän-
nöt voivat juurtua erilaisille työpaikoille, ja miten niitä voidaan levittää erilaisiin työ-
yhteisöihin. Hanke edistää alkoholihaittojen ehkäisyn kannalta tärkeää työtä hyvin 
perustellulla tavalla.  

140/THL/TE/2011 Tampereen yliopisto, Hoitotieteen laitos Perheväkivallan tunnistamisen ja varhaisen 
puuttumisen toimintamallin käyttöönotto, 
juurruttaminen ja arviointi 

 • Perheväkivalta vaarantaa fyysistä ja psyykkistä terveyttä ja hyvinvointia ja lisää kuo-
lemanvaaraa. Perheväkivaltaan puuttumiseen ei ole panostettu riittävästi kunnissa, 
eikä konkreettisia toimintamalleja ole laadittu. Hanke on perusteellinen ja selkeä, ja 
se on terveyden edistämisen kannalta merkittävä. Hankkeessa hyödynnetään aiempaa 
tieteellistä tietoa, ja se kytkeytyy moniin kansallisiin terveyden edistämisen ohjel-
miin. Tuotoksilla on hyvä edellytys juurtua ja vakiintua koko Suomeen.  

141/THL/TE/2011 Helsingin yliopisto/ Koulutus- ja kehittä-
miskeskus Palmenia 

RutiiNiksi! Varhainen puuttuminen perhe- ja 
parisuhdeväkivaltaan äitiys- ja lastenneuvo-
loissa väkivallan seurausten ehkäisemiseksi 

 • Hankkeen suunniteltu toiminta kytkeytyy hyvin kansallisiin ohjelmiin. Hankkeessa 
tuetaan lasten, nuorten ja aikuisten mielenterveyttä kehittämällä ja arvioimalla mene-
telmiä neuvoloissa väkivallan riskin tunnistamiseksi ja väkivallan seurausten ehkäi-
semiseksi. 

198/THL/TE/2011 Kalliolan nuoret ry Aino-hanke 
 • Hankkeen tavoitteena on edistää seksuaalista väkivaltaa kokeneiden lasten tunnista-

mista sekä kehittää ja jatkaa seksuaalista väkivaltaa kohdanneille tarjottavaa matalan 
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kynnyksen tukea. Hankkeessa kehitetään nuorten kanssa työskentelevien osaamista ja 
selkiytetään hoitoketjuja.  

201/THL/TE/2011 Satakunnan sairaanhoitopiirin kunta-
yhtymä 

Lasten ylipainon ehkäiseminen Satakunnassa 

 • Hankkeen tavoitteena on lasten lihavuuden ehkäisy. Siihen voidaan vaikuttaa tervey-
denhuollon toimesta varhaisella puuttumisella. Hankesuunnitelmassa on tunnistettu 
nykyisen käytännön ongelmat. Hankkeessa pyritään ratkaisemaan ongelmat tavalla, 
joka vaikuttaa realistiselta ja toteuttamiskelpoiselta.   

016/THL/2011 Kuntokalliosäätiö/Ikäinstituutti  Voimaa vanhuuteen 2 kohti toimintakykyä 
edistäviä toimintatapoja  

 • Hankkeen tavoitteena on lisätä liikuntaneuvontaa kotona asuville liikkumiskyvyltään 
heikentyneille vanhuksille. Hankkeessa vahvistetaan toimintakykyä edistävää työ-
otetta ja moniammatillista yhteistyötä. Hankkeessa hyödynnetään aikaisempia hyväk-
si todettuja menetelmiä.  

189/THL/2011 Nuori Suomi ry Terveyttä edistävää liikuntaa vähän liikkuvil-
le ja liikunnasta syrjäytyneille lapsille ja nuo-
rille 

 Hankkeen tavoitteena on tuottaa keinoja erityisesti liian vähän liikkuvien lasten ja 
nuorten aktivoimiseksi. Hankkeelle on tehty laaja pohjatyö.  

237/THL/TE/2011 Turun kaupunki, Kulttuuriasiainkeskus Hyvinvointia kulttuurista ja liikunnasta 
 • Hankkeen tavoitteena on kehittää helppokäyttöinen ja ymmärrettävä kulttuurin ja lii-

kunnan hyvinvointivaikutusten puheeksiottoväline: "hyvinvointipiirakka". Hankkees-
sa on uutta kulttuurivaikutusten huomiointi. Hanke liittyy terveyden edistämisen poli-
tiikkaohjelmaan.  

080/THL/TE/2011 Ruokakulttuurikeskus Ruukku ry, toimin-
tanimi Raparperi 

Tiedosta taidoksi 

 • Suomessa puolet työssäkäyvistä ja hälyttävä osa nuorista, jopa lapsista on ylipainoi-
sia ja terveysmenot ja -erot kasvavat. Asiaan ei ole pystytty vaikuttamaan tavanomai-
sella terveysviestinnällä, jota on harvoin toteutettu omakohtaisen tekemisen ja koke-
misen kautta. Ruokakulttuurikeskus Raparperi on innovatiivinen oppimis- ja osaa-
misympäristö, joka tarjoaa luotettavaa tietotaitoa ymmärrettävässä muodossa. Hank-
keesta on apua terveellisten ruokavalintojen tekemisessä. Raparperi on laajalti ver-
kottunut muiden hyvinvointia edistävien toimijoiden kanssa. Hanke on monipuolinen 
ja käytännönläheinen, jonka tulokset voidaan muihin kuntiin.    

202/THL/2011 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Lasten ruokakasvatus varhaiskasvatuksessa 
 • Hankkeessa vaikutetaan lasten ruokavalioon ja erityisesti kasvisten ja hedelmien 

käyttöön. Hankkeen toimintamalli todettu toimivaksi ja sitä levitetään laaja-alaiseen 
käyttöön.    

190/THL/2011 Kotkan kaupunki  Ehkäise tapaturmat  
 • Hanke on aihealueeltaan tärkeä.  Hanke toteutetaan Etelä-Kymenlaakson alueella. 

Hankkeessa kehitetään tapaturmien ehkäisyä ja turvallisuuskulttuuria eri yhteisöissä. 
Alueelle luodaan tapaturmien ehkäisemiseksi toimintamalli. Hankkeen tuloksia voi-
daan hyödyntää myös kansallisesti.  

214/THL/TE/2011 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Ehkäise tapaturmat  
 • Hanke on aihealueeltaan tärkeä ja toimet innovatiivisia ja monipuolisia. Hankealuee-

seen kuuluu Etelä-Pohjanmaalla 20 kuntaa. Hankkeessa kehitetään tapaturmien eh-
käisyä ja turvallisuuskulttuuria eri yhteisöissä. Alueelle luodaan tapaturmien ehkäi-
semiseksi toimintamalli. Tavoitteena on yhtenäistää tapaturmien kirjaamiskäytäntöjä. 
Hankkeen aikana suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan paikallisia ja alueellisia oh-
jelmia tapaturmien ehkäisyyn, hoitoon ja seurausten hallintaan. Hankkeen tuloksia 
voidaan hyödyntää myös kansallisesti.  

197THL/TE/2011 Hiv-säätiö/Aidstukikeskus Monikulttuurinen seksuaaliterveyden työka-
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lupakki 

 • Hanke on linjassa Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelman 
kanssa. Viime aikoina on ollut tarvetta toimintatapojen ja taitojen kartuttamiselle liit-
tyen maahanmuuttajien seksuaaliterveyteen. Erityisesti maahanmuuttajille suunnattua 
seksuaaliterveysmateriaalia (mukaan lukien monikulttuurinen hiv-työ) on toistaiseksi 
tarjolla erittäin vähän, vaikka maahanmuuttajien määrä kouluissa lisääntyy jatkuvasti. 
Hankkeessa pyritään saamaan tuotettu materiaali ja tieto mahdollisimman laajasti 
kenttätoimijoiden käyttöön. 
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6.  Rahoitettavien hankkeiden luettelo   
 

 
1.  Terveyden edistämisen rakenteiden, menetelmien, laadun ja yhteistyön kehittäminen sekä terve-

yserojen kaventaminen 
 
108/THL/TE/2011 Terveyden edistämisen 

keskus ry 
Yhteiskampanjat 1999- 400 000 

152/THL/TE/2011 Jyväskylän yliopisto, Lii-
kunta- ja terveystieteiden 
laitos, Terveyden edistä-
misen tutkimuskeskus 

Terveyden edistämisen tut-
kimuskokonaisuus 

1998– 120 000 

074/THL/TE/2011 Jyväskylän yliopisto, 
Terveystieteen laitos 

Kouluterveyskysely 2011: 
aineistokeskus Jyväskylässä 

1995 - 124 000 

137/THL/TE/2011 Tampereen yliopisto, 
Terveystieteen laitos 

Nuorten terveystapatutki-
mus 

1977– 100 000 

166/THL/TE/2011 Helsingin yliopisto Väestöryhmien välisten 
kuolleisuuserojen seuranta 
Suomessa ja Suomen kun-
nissa 

2008– 
 

61 000 

026/THL/TE/2011 Etelä-Suomen aluehallin-
tovirasto 

Terveyden edistäminen ja 
päihdehaittojen ehkäisy 

2010- 100 000 

031/THL/TE/2011 Lounais-Suomen aluehal-
lintovirasto 

Terveyden edistäminen ja 
päihdehaittojen ehkäisy 
Lounais-Suomessa 

2011- 
 

75 000 

159/THL/TE/2011 Pohjois-Suomen aluehal-
lintovirasto 

Hyvinvointia ja terveyttä 
peruspalveluissa: kump-
panuus- ja kummikuntatyön 
avulla ehkäisevien palvelu-
jen ohjausta ja tukea 

2010- 100 000 

110/THL/TE/2011 Lapin aluehallintovirasto Terveyden edistäminen ja 
päihdehaittojen ehkäisy 

2010- 70 000 

163/THL/TE/2011 Itä-Suomen aluehallinto-
virasto 

Terveyden edistäminen ja 
päihdehaittojen ehkäisy 

2010- 85 000 

073/THL/TE/2011 Länsi- ja Sisä-Suomen 
aluehallintovirasto 

Terveyden edistämisen ja 
päihdehaittojen ehkäisemi-
sen ohjaus 

2011- 
 

71 000 

013/THL/TE/2011 HYKS Iho- ja allergiasai-
raala 

Allergiaohjelma 2008–2018 65 000 

024/THL/TE/2011 Helsingin kaupungin ter-
veyskeskus 

Terve Helsinki 2009–2011 100 000 

139/THL/TE/2011 Kainuun maakunta – kun-
tayhtymä 

Tieto toiminnaksi 2009–2011 43 000 

035/THL/TE/2011 Turun ammatti-instituutti Terveenä työhön – hyvin-
voiva ammattilainen 

2009–2011 100 000 

151/THL/TE/2011 Peruspalvelukuntayhtymä 
(Ppky) Selänne 

Terveet elämäntavat tavaksi 2010–2011 37 000 

078/THL/TE/2011 Työterveyslaitos Terveenä ja hyvinvoivana 
ratissa jo työuran alussa 

2010–2011 80 000 

     
127/THL/TE/2011 Tampereen yliopisto, 

Terveystieteen laitos 
Maahanmuuttajanuorten 
hyvinvointitutkimus 

2010–2011 50 000 
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049/THL/TE/2011 Laurea ammattikorkea-

koulu 
NOPS - Nuoren työ- ja 
toimintakyvyn edistäminen 
ammattiopistoissa 

2010–2012 90 000 

167/THL/TE/2011 Salon terveyskeskus, So-
siaali- ja terveystoimi 

Hyvän olon työkalupakki 
nuorille 

2010–2012 70 000 

084/THL/TE/2011 Kuusamon kaupunki Työttömien terveysremontti 2010–2012 66 000 
153/THL/TE/2011 Helsingin yliopisto, Sosi-

aalitieteiden laitos 
Elintavat ja toimintakyvyn 
moniulotteisuus terveyden 
ennustajina 

2010–2012 61 000 

181/THL/TE/2011 Hämeen ammatillisen 
korkeakoulutuksen kun-
tayhtymä 

Opiskelijoiden terveyden 
edistäminen Second Lifessa 

2010–2012 120 000 

075/THL/TE/2011 Diakonia-ammatti-
korkeakoulu (DIAK) 

Terve sielu terveessä ruu-
miissa 

2011–2013 
UUSI 

95 000 

009/THL/TE/2011 Ylioppilaiden terveyden-
hoitosäätiö (YTHS) 

Korkeakouluopiskelijoiden 
terveystutkimus 

2011–2013 
UUSI 

16 000 

042/THL/TE/2011 Päijät-Hämeen koulutus-
konsernikuntayhtymä, 
Lahden ammattikorkea-
koulu 

Päijäthämäläisten nuorten 
miesten hyvinvoinnin edis-
täminen 

2011–2013 
UUSI 

85 000 

104/THL/TE/2011 Setlementti Louhela ry Toimintakykyä olohuoneis-
ta 

2011-2013 
UUSI 

67 000 

016/THL/TE/2011 Kuntokalliosää-
tiö/Ikäinstituutti 

Voimaa vanhuuteen 2 -
kohti toimintakykyä edistä-
viä toimintatapoja 

2011-2013 
UUSI 

83 000 

Strategia yhteensä: 2 534 000 euroa 
 
 

2.  Päihteiden (tupakka, alkoholi, huumeet) käytön ehkäisy ja vähentäminen 
 

079/THL/TE/2011 Työterveyslaitos Ravintoloita koskevan tu-
pakkalain toteutuminen 

2009–2011 75 000 

018/THL/TE/2011 Päijät-Hämeen koulutus-
konserni ky  

Tupakkavieroituksen 
osaamisen lisääminen 

2010–2012 56 000 

174/THL/TE/2011 Helsingin yliopisto, Kou-
lutus- ja kehittämiskeskus 
Palmenia 

Voimavaroja ja ratkaisuja 
terveyden edistämiseen 
ammattioppilaitoksissa 

2010–2012 95 000 

132/THL/TE/2011 Turun ammattikorkeakou-
lu 

Selvä Suunta –
ryhmätoiminta ja verkko-
ohjain ikääntyvien apuna 

2010–2012 73 000 

032/THL/TE/2011 Turun sosiaali- ja terveys-
toimi, Terveyden edistä-
misen yksikkö 

Koulujen päihdekasvatuk-
sen kehittämishanke 

2010–2012 90 000 

101/THL/TE/2011 Socca, Pääkaupunkiseu-
dun sosiaalialan osaamis-
keskus 

Savuton pääkaupunkiseutu 2011–2013 
UUSI 

100 000 

230/THL/TE/2011 Työterveyslaitos Alkoholi hallintaan 2011-2013 
UUSI 

100 000 

 
Strategia yhteensä: 589 000 euroa 
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3.  Mielenterveyden edistäminen 
 
158/THL/TE/2011 Helsingin kaupungin nuo-

risoasiainkeskus 
Moniammatillinen nuorten 
psykososiaalinen tukemi-
nen verkossa (Moam, Toi-
sen asteen yhteys ja Verk-
koterkkari –hankkeet) 

2009–2011 200 000 

171/THL/TE/2011 Kuopion sosiaali- ja ter-
veyskeskus 

Terveyttä tukien – varhai-
sen puuttumisen malli 

2010–2012 85 000 

198/THL/TE/2011 Kalliolan nuoret ry Aino-hanke 2011–2013 
UUSI 

95 000 

Strategia yhteensä: 380 000 euroa 
 
4.  Terveellisen ravitsemuksen ja/tai terveyttä edistävän liikunnan edistäminen 
 
022/THL/TE/2011 UKK-instituutti Terveysneuvonnan laadun 

ja yhteistyön parantaminen 
+ Terveysinfo-tietokanta 

2005 - 145 000 

178/THL/TE/2011 Itä-Suomen yliopisto Lasten liikunta ja ravitse-
mus: terveydenedistämis- 
ja tieteellinen hanke 6-8 – 
vuotiailla tytöillä ja pojilla 

2007–2011 103 000 

070/THL/TE/2011 Suomen Antidopingtoi-
mikunta ADT ry (ADT) 

Kuntoilijoiden antidopin-
gohjelma 

2009–2011 80 000 

123/THL/TE/2011 Turun lapsi- ja nuoriso-
tutkimuskeskus 

Kouluikäisen liikuntasuh-
de luupin alla: tieto, taito 
ja tunne 

2010–2012 69 000 

063/THL/TE/2011 UKK-instituutti Suomalaisten fyysinen 
aktiivisuus ja kunto 

2010–2012  68 000 

201/THL/TE/2011 Satakunnan sairaanhoito-
piirin kuntayhtymä 

Lasten ylipainon ehkäise-
minen 

2011–2012 
UUSI 

55 000 

237/THL/TE/2011 Turun kaupunki, kulttuu-
riasiainkeskus 

Hyvinvointia kulttuurista 
ja liikunnasta 

2011- 2012 
UUSI 

70 000 

189/THL/TE/2011 Nuori Suomi ry Terveyttä edistävää liikun-
taa vähän liikkuville ja 
liikunnasta syrjäytyneille 
lapsille ja nuorille 

2011-2013 
UUSI 

100 000 

080/THL/TE/2011 Ruokakulttuurikeskus 
Ruukku ry, toimintanimi 
Raparperi  

Tiedosta taidoksi 2011–2012 
UUSI 

80 000 

202/THL/TE/2011 Keski-Suomen sairaan-
hoitopiiri 

Lasten ruokakasvatus var-
haiskasvatuksessa 

2011-2013 
UUSI 

180 000 

046/THL/TE/2011 Turun kaupungin opetus-
toimi 

Terveyttä edistävää ”ilolii-
kuntaa” lukioon 

2010-2011 35 000 

 
Strategia yhteensä: 985 000 euroa 
 
5.  Terveellisen yhdyskunnan/yhteiskunnan kehittäminen 
 
023/THL/TE/2011 Kouvolan perustuva/ 

START -keskus 
AMIS-TAPE  2010–2012 49 000 

148/THL/TE/2011 UKK-instituuttisäätiö, Terve koululainen ja opis- 2010–2012 100 000 
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Urheilulääkäriasema kelija (TEKO) tapaturmien 

ehkäisyhanke 
169/THL/TE72011 Pohjois-Pohjanmaan sai-

raanhoitopiirin kuntayh-
tymä 

Kylmän ja kuuman ympä-
ristön terveysriskien eh-
käisymalli 

2010–2012 100 000 

190/THL/TE/2011 Kotkan kaupunki Ehkäise tapaturmat, Etelä-
Kymenlaakso 

2011–2015 
UUSI 

55 000 

214/THL/TE/2011 Etelä-Pohjanmaan sai-
raanhoitopiiri 

Ehkäise tapaturmat, Etelä-
Pohjanmaa 

2011-2015 
UUSI 

55 000 

140/THL/TE/2011 Tampereen yliopisto, 
Hoitotieteen laitos 

Perheväkivallan tunnista-
misen ja varhaisen puut-
tumisen toimintamallin 
käyttöönotto, juurruttami-
nen ja arviointi 

2011-2013 
UUSI 

95 000 

141/THL/TE/2011 Helsingin yliopisto, Kou-
lutus- ja kehittämiskeskus 
Palmenia 

RutiiNiksi! Varhainen 
puuttuminen perhe- ja pa-
risuhdeväkivaltaan äitiys- 
ja lastenneuvoloissa väki-
vallan seurausten ehkäise-
miseksi 

2011–2013 
UUSI 

68 000 

     
 
Strategia yhteensä: 522 000 euroa 
 
 
6.  Seksuaaliterveyden edistäminen 
 
143/THL/TE/2011 Metropolia ammattikor-

keakoulu, Terveys- ja 
hoitoala 

Seksuaaliterveyden edis-
täminen terveydenhuollon 
peruspalveluissa ja amma-
tillisessa koulutuksessa 

2009–2011 50 000 

129/THL/TE/2011 Turun sosiaali- ja terveys-
toimi, Terveyden edistä-
misen yksikkö 

Selkenevää 2010–2012 100 000 

197/THL/TE/2011 Hiv-säätiö/Aids-
tukikeskus 

Monikulttuurinen seksuaa-
literveyden työkalupakki 

2011–2011 
UUSI 

40 000 

 
Strategia yhteensä: 190 000 euroa 
Uusia hankkeita: 18  
Jatkuvia hankkeita: 41  
 
Kaikki yhteensä: 5 200 000 euroa  
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LIITTEET 
 
Liite 1. 
 
TERVEYDEN EDISTÄMISEN MÄÄRÄRAHOJEN 2011 ARVIOINTI (THL) 
            
            
Hankkeen numero:    /THL/TE/2011               
                       

Hankkeen nimi:                
                       

Kuuluu strategiaan:                
                       

Hakija:                
                       
Arvioija:                
                       
Jatkohanke:  Kyllä     Ei                
                       

Jatkunut vuodesta:  2009   

Edel. vuodelle 
myönnetty rahoi-
tus:       

                       
                       
Kuuluuko hanke terveyden edistämisen määrärahalla rahoitettavien hankkeiden pii-
riin?   
  
                       
   Kyllä     Ei               
                       
Erityishuomiot:                

                 
                       
Arviointikriteerit:                      
1=heikko, 2= tyydyttävä, 3= hyvä, 4=erittäin hyvä, 5=erinomainen              
1. Laatu ja innovatiivisuus: Onko hankkeen aihe-alue tärkeä terveyden 
edistämisessä? Onko hanke innovatiivinen? Voidaanko hankkeessa saa-
vuttaa uutta tietämystä?   
  
 
 
 
 
 

Arvosana 1-5: 
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2.  Toteuttamiskelpoisuus            
a)  Minkälaiseen tietoon, kokemukseen tai perusteltuun uskomukseen 

eli ohjelmateoriaan hankkeen toiminta perustuu?        
  

Arvosana 1-5: 
  

b)  Minkälainen on hankkeen toimintalogiikka: Miten tavoitteet on 
johdettu päämäärästä? Miten selkeitä ja realistisia ne ovat?        

  

Arvosana 1-5: 

  
c)  Ovatko keinot ja menetelmät soveliaita tavoitteiden saavuttamisek-

si?       
  

Arvosana 1-5: 

  
d)  Ovatko tulokset saavutettavissa olevia? Miten tulosten juurrutta-

minen kohdeorganisaatioon on suunniteltu? Miten tuloksia levite-
tään?       

  

Arvosana 1-5: 

  
e)  Onko hankkeeseen varatut resurssit (henkilöstömäärä, toimintamenot  
 jne.) realistisia?  

  Arvosana 1-5: 
  

3.  Eettiset näkökohdat: Liittyykö hankkeeseen eettisiä ongelmia?       

Ei             

Kyllä          
  Millaisia, ja miten ne on huomioitu?         
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4.  Hakijan pätevyys ja asiantuntemus: Onko hakijoilla tarvittava asi-

antuntemus ja taidot tämän hankeen toteuttamiseksi? Onko tehtävien 
jako tarkoituksenmukaista?       

  
Arvosana 1-5: 

  

5.  Painoalueet 2011:        

a)  Ilmoituksessa mainitut tavoitteet (rasti ruutuun):        
Tukeeko hanke lasten ja nuorten tupakoimattomuutta edistävää työtä ammatillisissa oppilaitok-
sissa? 

Kyllä   Ei           
            
Kehittääkö hanke tupakoinnin ehkäisy- ja vieroitustoimintaa?        

Kyllä   Ei           
            
Pyrkiikö hanke ehkäisemään/vähentämään lasten, nuorten ja lapsiperheiden alkoholin- ja/tai 
muiden päihteiden käyttöä? 

Kyllä   Ei           
            
Pyrkiikö hanke kohentamaan väestön ravitsemusta ja tavoitteleeko ylipainoisen väestönosan li-
sääntymisen pysähtymistä? 

Kyllä   Ei           
            
Pyrkiikö hanke lisäämään arkiliikunnan/säännöllisen liikunnan harrastamista? 

Kyllä   Ei           
            
Pyrkiikö hanke ehkäisemään erityisesti kuolemaan johtavia ja suurta hoidon tarvetta aiheuttavia 
koti- ja vapaa-ajan tapaturmia? 

Kyllä   Ei           
            
Tukeeko hanke ympäristön esteettömyyttä ja/tai kansalaisten osallisuutta lisääviä toimintatapoja?

Kyllä   Ei           
            
Tukeeko hanke lasten ja nuorten psykososiaalista kehitystä ja mielenterveyttä?  

Kyllä   Ei           
            
Tukeeko hanke aikuisten itsemurhien ehkäisyä ja/tai vähentämistä? 

Kyllä   Ei           
            
Tehostaako hanke nuorten seksuaalikasvatusta sekä neuvonnan integroimista osaksi sosiaali- ja 
terveydenhuollon palveluita? 
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Kyllä   Ei           

            
 
 
 
 
b)  Yhteistyö: Onko hankkeessa tarkoituksenmukaiset yhteistyöverkostot?  
 Onko hankkeessa yhteistyötä kuntien ja järjestöjen välillä? 
  
 
 
 
 
 

Arvosana 1-5: 

  
c)  Onko hankkeessa huomioitu sosio-ekonomisten terveyserojen ka-

ventaminen?   
  

Arvosana 1-5: 
  

6. Yhteenveto: Hankkeen merkittävimmät vahvuudet ja heikkoudet.  
Muita huomioita.  
(Tämä teksti on julkista, kirjoitetaan Hantti-ohjelmaan)        
        

      

      

Kokonaisarvosana (kokonaisarvosana ei ole alakohtien keskiarvo) Arvosana 1-5:   
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Liite 2.  
 
TERVEYDEN EDISTÄMISEN MÄÄRÄRAHOJEN 2011 ARVIOINTI (THL) 
TUTKIMUSHANKKEET            
            
Hankkeen numero:    /THL/TE/2011               
                       

Hankkeen nimi:                
                       
Kuuluu strategiaan:                
                       
Hakija:                
                       
Arvioija:                
                       
Jatkohanke:  Kyllä   Ei               
                       

Jatkunut vuodesta:  ________   

Edel. vuo-
delle 
myönnetty 
rahoitus: ______________     

                       
                       
Kuuluuko hanke terveyden edistämisen määrärahalla rahoitettavien hankkeiden piiriin?   
                       
   Kyllä   Ei               
                       
Erityishuomiot:                

                 
                       
Arviointikriteerit:                      
1=heikko, 2= tyydyttävä, 3= hyvä, 4=erittäin hyvä, 5=erinomainen                
1.  Tutkimussuunnitelman tieteellinen laatu ja innovatiivisuus: On-

ko hankkeen aihe-alue tärkeä terveyden edistämisessä? Onko hanke 
innovatiivinen? Voidaanko hankkeessa saavuttaa uutta tietämystä?   

  
Arvosana 1-5: 

  
            
2.  Tutkimussuunnitelman toteuttamiskelpoisuus       

a)  Minkälaiseen tietoon, kokemukseen tai perusteltuun uskomukseen 
tutkimus perustuu?        

  
Arvosana 1-5: 
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b)  Minkälainen on tutkimushankkeen toimintalogiikka: Miten tavoit-
teet on johdettu päämäärästä? Miten selkeitä ja realistisia ne ovat?        

  Arvosana 1-5: 

  
            
c)  Ovatko tutkimusmenetelmät soveliaita tavoitteiden saavuttamiseksi?  
 (esim. otoskoot, mittarit, tutkimusasetelma jne.) 

  

Arvosana 1-5: 

  
            
d)  Tuleeko hankkeesta ilmi ajatusta tutkimuksen tulosten hyödyntämi-

sestä?       

  Arvosana 1-5: 

  
            

c)  Onko hankkeeseen varatut resurssit (henkilöstömäärä, toimintamenot jne.) realistisia?    

  Arvosana 1-5: 

  
3.  Eettiset näkökohdat: Liittyykö hankkeeseen eettisiä ongelmia?       

Ei             
Kyllä            

Millaisia, ja miten ne on huomioitu?         
  
 
 
 
       
            
4.  Hakijan pätevyys ja asiantuntemus: Onko hakijoilla tarvittava 

asiantuntemus ja taidot tämän hankeen toteuttamiseksi? Onko tehtä-
vien jako tarkoituksenmukaista?       

  Arvosana 1-5:   
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5.  Painoalueet 2011:        
            
a)  Ilmoituksessa mainitut tavoitteet (rasti ruutuun):        
            
Tukeeko hanke lasten ja nuorten tupakoimattomuutta edistävää työtä ammatillisissa 
oppilaitoksissa?    

Kyllä   Ei           
            
Kehittääkö hanke tupakoinnin ehkäisy- ja vieroitustoimintaa? 

Kyllä   Ei           
            
Pyrkiikö hanke ehkäisemään/vähentämään lasten, nuorten ja lapsiperheiden alkoholin- ja/tai muiden 
päihteiden käyttöä? 

Kyllä   Ei           
            
Pyrkiikö hanke kohentamaan väestön ravitsemusta ja tavoitteleeko ylipainoisen väestönosan lisään-
tymisen pysähtymistä? 

Kyllä   Ei           
            
Pyrkiikö hanke lisäämään arkiliikunnan/säännöllisen liikunnan harrastamista? 

Kyllä   Ei           
            
Pyrkiikö hanke ehkäisemään erityisesti kuolemaan johtavia ja suurta hoidon tarvetta aiheuttavia ko-
ti- ja vapaa-ajan tapaturmia? 

Kyllä   Ei           
            
Tukeeko hanke ympäristön esteettömyyttä ja/tai kansalaisten osallisuutta lisääviä 
toimintatapoja?     

Kyllä   Ei           
            
Tukeeko hanke lasten ja nuorten psykososiaalista kehitystä ja mielenterveyttä?  

Kyllä   Ei           
            
Tukeeko hanke aikuisten itsemurhien ehkäisyä ja/tai vähentämistä?        

Kyllä   Ei           
            
Tehostaako hanke nuorten seksuaalikasvatusta sekä neuvonnan integroimista osaksi sosiaali- ja ter-
veydenhuollon palveluita? 

Kyllä   Ei           
            

b)  Yhteistyö: Onko hankkeessa tarkoituksenmukaiset yhteistyöverkos-
tot? Onko hankkeessa yhteistyötä kuntien ja järjestöjen välillä?       

  
Arvosana 1-5: 
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c)  Onko hankkeessa huomioitu sosio-ekonomisten terveyserojen ka-

ventaminen?   
  

Arvosana 1-5: 
  

6.  Yhteenveto: Hankkeen merkittävimmät vahvuudet ja heikkoudet.  
Muita huomioita.   
(Tämä teksti on julkista, kirjoitetaan Hantti-ohjelmaan)        
        

      
      

Kokonaisarvosana (kokonaisarvosana ei ole alakohtien keskiarvo) Arvosana 1-5:   
 


