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1.  Terveyden edistäminen 
 
1.1  Terveys ja terveyden edistäminen 
Terveys on jokapäiväisen elämän voimavara ja tärkeä arvo. Terveyteen liitetään usein kokemus koko-
naisvaltaisesta hyvinvoinnista ja elämän laadusta. Elämän hallinta, tasa-arvo ja kokemus oikeudenmu-
kaisuudesta ovat hyvinvoinnin perustekijöitä. Selviytyminen kullekin ikäkaudelle ominaisista työ- ja 
toimintakyvyn vaatimuksista on tärkeä terveyden mittari, vaikka sairauksien poissaolo onkin useim-
mille terveyden edellytys. Terveys on pääomaa, joka kasvaa yksilöiden ja yhteisöjen elämänhallinnan 
vahvistuessa.  

Terveyden edistäminen on arvoihin perustuvaa tavoitteellista ja välineellistä toimintaa ihmisten ter-
veyden ja hyvinvoinnin aikaansaamiseksi, ylläpitämiseksi ja sairauksien ehkäisemiseksi.  Terveyden 
edistäminen on mahdollisuuksien luomista tehdä terveyttä edistäviä valintoja esimerkiksi verotusrat-
kaisujen avulla ja muutoksen aikaansaamista esimerkiksi yksilöiden terveyskäyttäytymisessä.  
 
Terveyden edistäminen on kehittynyt terveyskasvatuksen ideologiasta, terveystiedon välittämisestä, 
elintapoja, käyttäytymistä ja lääketieteellisiä ongelmia korostavasta toiminnasta koskemaan laajemmin 
myös yhteiskuntapoliittisia, rakenteellisia ja yhteisöllisiä kysymyksiä. Lainsäädännöllä ja talouspoli-
tiikalla, yhteisöllisyydellä sekä kulttuurisella, sosiaalisella ja fyysisellä ympäristöllä on vaikutuksia 
väestön terveyteen.  
 
Terveyden edistämistä ohjaavia arvoja ovat − terveyden ohella − ihmisen itsenäisyyden ja riippumat-
tomuuden kunnioittaminen, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus, solidaarisuus, osallistuminen ja yhteis-
työ. Ihmisen itsenäisyyden ja riippumattomuuden kunnioittaminen tarkoittaa kansalaisten oikeutta 
asettaa terveys ja hyvän elämän muut osa-alueet valitsemaansa tärkeysjärjestykseen tehdessään ter-
veyteensä vaikuttavia päätöksiä. Omatoimisuuden ja osallistumisen tukeminen säilyttää ihmisen itse-
määräämisoikeuden.  
 
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 kanta-
mista kaikista ihmisistä, erityisesti heikommassa asemassa olevista. Kaikilla ihmisillä ei ole samankal-
taisia mahdollisuuksia tehdä terveyttä edistäviä valintoja. 
 
Terveyteen voidaan vaikuttaa monilla arkielämän valinnoilla ihmisten yksityiselämässä. Palvelujärjes-
telmän kyky vastata ihmisten terveystarpeisiin ja mahdollistaa terveyttä edistävät valinnat vahvistaa 
väestön terveyttä ja hyvinvointia.  Yhteiskuntapoliittiset päätökset tukevat tai heikentävät ihmisten 
mahdollisuuksia tehdä terveellisiä valintoja. Terveysvaikutukset syntyvät yhteisen toiminnan tulokse-
na. Vastuunkantajia ovat yhteiskunta, lähiyhteisö ja yksilöt yhdessä.   
 
 
 
1.2   Suomalaisen terveyspolitiikan tavoitteet terveyden edistämiselle 
Terveyden edistäminen tuli näkyvästi suomalaiseen terveyspoliittiseen keskusteluun 1980-luvulla kan-
sainvälisen kirjallisuuden ja erityisesti Maailman terveysjärjestön (WHO) terveyspoliittisen keskuste-
lun myötä. Terveyden edistämisestä säädetään yleisellä tasolla perustuslaissa ja kuntalaissa, terveyden 
edistämisen tehtävistä tarkemmin kansanterveyslaissa ja useissa erityislaeissa. Perustuslain 19§ mu-
kaan "julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät 
sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä". Kuntalain 1§ mukaan "kunnan tulee pyr-
kiä edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan". Kokonaisvastuu terveyden 
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edistämisestä paikallistasolla kuuluu kuntajohdolle. Terveysnäkökohtien huomioon ottaminen suunnit-
telussa ja päätöksenteossa edellyttää terveyden taustatekijöiden tunnistamista sekä tietoa niiden muu-
toksista ja vaikutuksista. Päätöksentekijät vaikuttavat harvoin suoraan kuntalaisten terveyteen, sen si-
jaan he tekevät runsaasti ratkaisuja epäsuorasti terveyteen vaikuttavissa asioissa. Siksi on tärkeää, että 
päättäjät saavat tietoa kunnan ja kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden tilasta ja muutoksista. 

Kansanterveyslain 14§ määrittelee tarkemmin terveyden edistämisen kansanterveystyöhön kuuluvista 
tehtävistä ja monien erityislakien säädöksiin sisältyy viittauksia terveyttä edistävään toimintaan. Ter-
veydenhuollon lainsäädäntöä ollaan uudistamassa ja kansanterveyslaki ja erikoissairaanhoitolaki yh-
distyvät terveydenhuoltolaiksi. Näin myös terveyden edistämisestä tullaan säätämään terveydenhuol-
lossa kokonaisuutena. Uusi laki on tarkoitus antaa eduskunnan käsiteltäväksi keväällä 2010. 
 
Suomessa kansallinen terveyden edistämistyö pohjaa Maailman Terveysjärjestön Terveyttä kaikille -
ideologiaan ja 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 politiikkaoh-
jelma, sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelma (KASTE) sekä muut kansalliset terveyden 
edistämisen ohjelmat.  
 
Terveys 2015 -kansanterveysohjelmassa ehkäisevälle terveyspolitiikalle on asetettu sekä taso- että ja-
kaumatavoitteita. Tasotavoitteita ovat ennenaikaisen kuolleisuuden vähentäminen, terveen ja toiminta-
kykyisen elinajan pidentäminen sekä pyrkimys mahdollisimman hyvään elämänlaatuun. Jakaumata-
voite edellyttää väestöryhmien välisten terveyserojen vähentämistä.  
 
Suomalaisten terveydentila on viime vuosikymmeninä kokonaisuudessaan parantunut ja elinikä piden-
tynyt. Kuitenkin sosioekonomisten ryhmien välillä on suuria terveyseroja. Ylempiin sosioekonomisiin 
luokkiin kuuluvilla parantumista on tapahtunut enemmän kuin alempiin ryhmiin kuuluvilla. Toimi-
henkilöt ovat terveempiä kuin työntekijät ja työssäkäyvät terveempiä kuin työttömät. Hyvätuloiset ja 
eniten koulutusta saaneet ovat terveempiä kuin pienituloiset ja pelkän perusasteen koulutuksen saa-
neet. Vuonna 2009 julkaistun Euroopan unionin kansanterveysraportin mukaan Suomessa syntyvien 
poikavauvojen elinajanodote on 76,1 vuotta ja tyttövauvojen on 83,2. Miesten ja naisten elinajan ero 
on Suomessa kansainvälisesti katsoen suuri, vaikka se onkin viime vuosikymmeninä pienentynyt. So-
siaaliryhmien välinen ero on sen sijaan kasvanut. Esimerkiksi 35-vuotiaat ylempiin toimihenkilöihin 
kuuluvat miehet saattoivat vuosituhannen vaihteessa odottaa elävänsä keskimäärin kuusi vuotta pitem-
pään kuin samanikäiset työntekijämiehet, kun 20 vuotta aikaisemmin tämä ero oli ollut lähes puolitois-
ta vuotta pienempi. Naisilla ero ylempien toimihenkilöiden ja työntekijöiden elinajan odotteessa oli 
vuosituhannen vaihteessa 3,2 vuotta. Väestöryhmäerot ovat ilmeisiä myös monissa sairauksien riskite-
kijöissä. Esimerkiksi päivittäin tupakoivia on ylimmän koulutusryhmän miehistä 18 %, mutta alimman 
koulutusryhmän miehistä 38 %. Tehokkaimpia tapoja nostaa väestön terveyden tasoa on kaventaa vä-
estöryhmien välisiä terveyseroja parantamalla heikommassa asemassa olevien mahdollisuuksia ja sitä 
kautta terveyttä. 
 
Terveys 2015-ohjelman yleisenä päämääränä on antaa yhteinen pohja terveyspolitiikalle, jonka näh-
dään koostuvan lukuisten itsenäisten toimijoiden, niin julkisen vallan kuin yksityisten ja kolmanteen 
sektoriin kuuluvien, työstä. Terveys 2015 -kansanterveysohjelma toimii kansallisesti terveyden edis-
tämisen sisällöllisenä perustana. Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa tavoitteiden toteutumisen seu-
rannasta. 
 
Pääministeri Matti Vanhasen toisen hallituksen ohjelmassa terveyden edistäminen sisältyy keskeisesti 
hyvinvointipolitiikan tavoitteisiin. Terveyden edistämisen politiikkaohjelmassa on ohjelman keskei-
seksi tehtäväksi nähty terveyteen sekä terveyden ja toimintakyvyn edistämiseen ja ylläpitämiseen vai-
kuttavien näkökohtien vahvistaminen yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja palvelujärjestelmässä - 
niin valtion-, alue- ja paikallishallinnossa - sekä elinkeinoelämässä, työpaikoilla, järjestöissä ja yksilö-
tasolla. Ohjelman sisällössä korostetaan toimintaa jolla 
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• edistetään terveellisen elämän edellytyksiä 
• ehkäistään ongelmien syntymistä ja puututaan riittävän varhain terveyttä uhkaaviin tekijöihin 
• edistetään terveellisiä valintoja arjessa ja lähiympäristössä  
• lisätään osaamista ja tietoisuutta terveellisten valintojen tekemiseksi. 

 
Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma 2008–2011 (KASTE) ohjaa sosiaali- ja 
terveydenhuollon ja sen osana terveyden edistämisen kehittämistyötä ja toimintaa. Kansallinen väestö-
ryhmien välisten terveyserojen kaventamisen toimintaohjelma pureutuu terveyserojen kaventamiseen 
valtion hallinnon ja kuntien toiminnassa. 
 
Valtakunnalliset terveyden edistämistä ohjaavat ohjelmat linjaavat terveyden edistämisen olevan yh-
teiskunnan usealla eri sektorilla ja tasolla tapahtuvaa toimintaa. Terveyden edistäminen on huomioita-
va päätöksenteossa terveysvaikutusten arvioinnin kautta ja sille on määriteltävä tavoitteet ja vastuut. 
Terveyden edistämisessä aktiivisia toimijoita ovat läänit, kunnat, kuntayhtymät, koulutusorganisaatiot, 
tutkimuslaitokset, säätiöt ja useat järjestöt valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti. 
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2.  Arvio väestön terveyskäyttäytymisen kehityksestä ja tervey-
den edistämisen tavoitteista sekä toimista 

 
Ihmisten terveyden tilaan vaikuttavat perimä, olosuhteet sekä terveyskäyttäytyminen. Terveyskäyttäy-
tyminen on yksilön käyttäytymistä ja valintoja terveyteen vaikuttavissa asioissa. Terveyskäyttäytymi-
nen on jo lapsuudessa tai nuoruudessa vakiintuneiden, usein tiedostamattomien tottumusten pohjalta 
opittua, mutta voi olla myös tietoiseen pyrkimykseen perustuvaa käyttäytymistä ja valintoja. Terveys-
käyttäytymisellä on usein ajan mittaan ratkaiseva vaikutus yksilön terveyteen ja riskiin sairastua.  
 
Sekä terveyteen että terveyskäyttäytymiseen vaikuttavat taustalla vallitsevat olosuhteet (esim. perus-
turva varhaisessa vaiheessa, taloudellinen perustoimeentulo, tukevat ja pysyvät sosiaaliset verkostot, 
turvallinen ja luotettava ympäristö).  Terveyden edistämisen tavoitteina on vaikuttaa sekä olosuhteisiin 
että yksilöiden valintoihin.  
 
Terveyskäyttäytymistä tulisi tarkastella kokonaisuutena, sillä monien kansansairauksien taustalla vai-
kuttavat useat terveyskäyttäytymisen osa-alueet. Tässä terveyskäyttäytymisen osa-alueita on tarkastel-
tu erikseen mutta pyritty huomioimaan niiden välillä vallitsevat yhteydet. Esim. päihteiden käyttö ja 
mielenterveyden häiriöt linkittyvät usein yhteen. Kohtuullisella alkoholinkäytöllä, tupakoimattomuu-
della, terveellisellä ravinnolla ja riittävällä liikunnalla voi vähentää riskiä sairastua kansansairauksiin. 
Terveyskäyttäytymisen tilanteen lisäksi käsitellään 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 asettunut uudelle, aikaisempaa korkeammalle tasolle. Kulutuksen 
kasvu alkoi 1990-luvun alun lamavuosien jälkeen ja kiihtyi 2000-luvun ensimmäisellä puoliskolla. 
Vuonna 2004 alkoholinkulutus kasvoi tuntuvan alkoholiverojen alentamisen johdosta kymmenen pro-
senttia, jonka jälkeen se on asettunut nykyiselle tasolleen.  

Suomalaisten alkoholinkulutus on nyt pohjoismaiden korkein eli 10,4 litraa 100 prosenttista alkoholia 
asukasta kohden. Luku on korkea laajemmassakin kansainvälisessä mittakaavassa. Alkoholijuomien 
lähes päivittäinen käyttö on kuitenkin väestötasolla edelleen harvinaista maassamme. Sen sijaan alko-
holia 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 raitistuneet viimeisen vuosikymmenen aikana ja selvästi vähentäneet 
humalajuomistaan. Tämä koskee eritoten kaikkein nuorimpia ikäryhmiä. 

 
Merkitys 
Lisääntynyt alkoholinkulutus on näkynyt selvästi niin akuuttien kuin kroonisten haittojen kasvussa 
kuten myös yhteiskunnalle aiheutuneiden haittakustannuksien kasvussa. Eri haittatyypeistä alkoholi-
kuolemien määrä on kasvanut rajuimmin. Tämä koskee etenkin maksasairauksista liittyviä kuolemia, 
jotka ovat miltei kaksinkertaistuneet viidessä vuodessa. Alkoholinkulutuksen tason nousu näkyy myös 
sosiaali- ja terveyshuollon päihdeasiakkaiden määrän lisääntymisessä. Hoitoaikojen pidentyminen 
puolestaan kertoo siitä, että asiakkaat ovat aiempaa huonommassa kunnossa. Maksasairauksien nopea 
kasvu on selkeästi havaittavissa hoitotilastoista. Lisäksi työiässä kuolleiden miesten ja naisten keskei-
seksi kuolemansyyksi on viime vuosina noussut alkoholiperäinen tauti tai tapaturmainen alkoholimyr-
kytys. Paljon huolta herättänyt ilmiö on lastensuojelutapausten jatkuva ja voimakas kasvu. Päihdeon-
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gelmat ovat merkittävä tekijä suuressa osassa näistä tapauksista. Mikäli kulutus pysyy suurin piirtein 
nykyisellä tasollaan, alkoholin haittavaikutukset ja niistä koituvat kustannukset tulevat olemaan mitta-
via. Tämä luo lisäpainetta kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseen. 

 
Tavoitteet 
Hallitus käynnisti Alkoholiohjelman vuonna 2004. Ohjelmaa edelsi valtioneuvoston periaatepäätös 
alkoholipolitiikan linjauksista. Nykyinen hallitus päätti jatkaa ohjelman toteuttamisista vuosina 2008–
2011. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on ohjelman pääkoordinaattori, joka ohjaa kuntia alkoholioh-
jelman toteutuksessa. Valtioneuvoston v.2003 alkoholipoliittisessa periaatepäätöksessä asetetut tavoit-
teet ovat:  

• Alkoholin aiheuttamia haittoja lasten ja perheiden hyvinvoinnille vähennetään merkittävästi. 
• Alkoholijuomien riskikäyttöä ja siitä aiheutuvia haittoja vähennetään merkittävästi. 
• Alkoholijuomien kokonaiskulutus käännetään laskuun. 

 
Toimenpiteet ja vaikutukset 
Vuosien 2008 ja 2009 alkoholiveron nostot ovat hillinneet alkoholinkulutuksen kasvua. Nämä toimen-
piteet yhdessä taloudellisen laskusuhdanteen, kansalaisten heikentyvän ostovoiman ja lisääntyvän työt-
tömyyden kanssa saattavat kääntää alkoholinkulutuksen lievään laskuun. Lisääntyneet alkoholihaitat 
ovat viime vuosina tiukentaneet alkoholipoliittista mielipideilmastoa ja myös poliittiset päätöksenteki-
jät ovat alkaneet suhtautua suopeammin rajoituksiin. Vuosien 2008 ja 2009 alkoholiveronkorotukset 
ovat samalla todistaneet, että nykyoloissakin on mahdollista vaikuttaa alkoholijuomien hintoihin. 
Myös alkoholijuomien fyysisen saatavuuden rajoittaminen on lähinnä poliittisen tahdon kysymys. Täs-
tä on hyvänä esimerkkinä eduskunnan vuonna 2007 tekemä päätös lyhentää alkoholin vähittäismyyn-
tipaikkojen aukioloaikoja parilla tunnilla.  
 
Alkoholihaittojen ehkäisytyössä sosiaali- ja terveysministeriön alullepanema ja nyttemmin THL:n hal-
linnoima Alkoholiohjelma on keskeisessä roolissa. Alkoholiohjelmassa 2004–2007 kehitettiin alkoho-
lihaittojen ehkäisyssä tarvittavaa materiaalia levitettäväksi päihdetyön ammattilaisille ja kansalaisille. 
Alkoholiohjelma 2008–2011 on puolestaan vahvistanut ehkäisytyön alueellista ja paikallista organi-
saatiota. Paikallinen yhteistyö alkoholielinkeinon, poliisin, sosiaali-, terveys- ja valvontaviranomaisten 
sekä vapaaehtoisjärjestöjen kanssa on myös vakiintumassa. Tämän työn vaikuttavuudesta on myös 
tuoretta suomalaista tutkimusta. 
 
Alkoholipolitiikan tiukempi haltuun ottaminen tilanteessa, jossa nuorten raitistuminen on jatkunut 
noin vuosikymmenen ja rajoittavalle alkoholipolitiikalle näyttää taas olevan laajempaa 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 lievässä las-
kussa. Erityisesti naisten tupakointi on vähentynyt, ja vuonna 2008 tupakoi naisista päivittäin 18 %. 
Miesten tupakointi on vastaavana ajanjaksona pysytellyt 25 %:n paikkeilla, ja vuonna 2008 tupakoi 
miehistä päivittäin 24 %. Eläkeikäinen väestö (65–84 v.) tupakoi selvästi työikäisiä vähemmän. Vuon-
na 2007 eläkeikäisistä miehistä tupakoi päivittäin 11 % ja naisista 5 %.    
 
Nuorten tupakointi ja tupakkakokeilut ovat vähentyneet vuosituhannen vaihteen jälkeen. Silti joka nel-
jäs 16–18-vuotiaista tupakoi. Lisäksi nuorten poikien nuuskan käyttö on lisääntynyt 1990-luvulta alka-
en. Kuusitoista vuotta täyttäneistä pojista lähes joka kymmenes käyttää nuuskaa. Nuuska sisältää usei-
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ta karsinogeeneja ja sen käyttö on terveysriski. Nuuskan on todettu altistavan varsinkin suun alueen 
syöville. Nuuska aiheuttaa nopeasti voimakkaan nikotiiniriippuvuuden, eikä se sovellu tupakasta vie-
roituksen apukeinoksi. 
 
Tupakointi kytkeytyy vahvasti sosioekonomiseen asemaan. Eriytymisen merkit ovat havaittavissa jo 
peruskoulussa. Yhdeksännelle luokalle tultaessa heikosti koulussa menestyvistä jo yli puolet tupakoi 
säännöllisesti. Eriytyminen jatkuu toisen asteen koulutuksessa. Vuonna 2009 lukiolaisista 9 % tupakoi 
päivittäin, kun ammattiin opiskelevien vastaava luku oli 38 %. Aikuisväestössä tupakointi on yleisintä 
pelkän peruskoulutuksen saaneilla. Tutkimusjaksolla 2004–2007 alimpaan koulutusryhmään kuuluvis-
ta miehistä 37 % ilmoitti tupakoivansa päivittäin. Vastaava osuus oli keskiasteen koulutusryhmän 
miehillä 29 % ja ylimpään koulutusryhmään kuuluvilla 17 %. Alimman koulutusryhmän naisista tupa-
koi päivittäin 28 %, keskimmäisestä koulutusryhmästä 18 % ja ylimmästä koulutusryhmästä 11 %. 
Tupakoinnin koulutusryhmäkohtaiset erot ovat kasvaneet jatkuvasti 1980-luvulta alkaen. 
 
Tupakoivista lähes 60 % haluaisi lopettaa tupakoinnin. Vuosittain noin 40 % yrittää lopettamista, mut-
ta vain joka kymmenes heistä onnistuu lopettamaan pysyvästi.  

 
Merkitys 
Tupakoinnista johtuvien suorien terveydenhuollon hoitokustannusten on arvioitu olevan noin 246 mil-
joonaa euroa. Lisäksi tupakoinnin aiheuttamista sairauksista ja kuolemista seuraa työpanosten ja vero-
tulojen menetyksiä sekä erilaisia sosiaaliturvamenoja. Kaikki edellä mainitut kulut mukaan lukien tu-
pakointi aiheuttaa yhteiskunnalle vuosittain noin 2 miljardin euron kustannukset. Vuotuinen tupakka-
veron kertymä on noin 600 miljoonaa euroa, eikä se siten kata kaikkia tupakoinnista aiheutuvia kus-
tannuksia. 

 
Tavoitteet  
Terveys 2015-kansanterveysohjelmassa on tavoitteena: 

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

• Vuoden 2010 keskeisinä tavoitteina on tupakkavieroituspalvelujen tehostaminen ja tähän liit-
tyen 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 työ-
paikkojen kehitystä. Vuonna 2008 altistui kodin ulkopuolella työssä käyvistä tupakansavulle työpai-
kalla 8 % tupakoimattomista ja 25 % tupakoivista työntekijöistä. Vuonna 2008 oli työpaikoista täysin 
savuttomia 46 %. 
 
Ravintoloiden savuttomuus toteutettiin 2007 voimaan tulleella uudella lainsäädännöllä siten, että ra-
vintolat ovat pääsääntöisesti kokonaan savuttomia. Ravintolassa voidaan tupakointi sallia ainoastaan 
erityisessä tupakointia varten tarkoitetussa tilassa, jossa tulee olla oma erillinen ilmanvaihto. Tupa-
kointitila on tarkoitettu vain tupakointiin, eikä sinne tarjoilla ruokaa eikä juomaa. 
 
Terveyden edistämisen politiikkaohjelmassa 2007–2011 on painotettu tupakasta vieroituksen tehosta-
mista erityisesti terveydenhuollossa. Politiikkaohjelmassa edellytetään, että vieroitus sisällytetään 
osaksi jokaisen potilaan hoitoa, jonka sairaus aiheutuu kokonaan tai osittain tupakkatuotteiden käytös-
tä. Terveydenhuollon henkilöstön vieroituskoulutusta ja sen laatua tehostetaan. 
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Tupakoimattomuuden edistämiseen tulee pyrkiä tupakkalainsäädäntöä kehittämällä, esimerkiksi rajoit-
tamalla tupakkatuotteiden saatavuutta ja tuotteiden näkyvää esilläpitoa kaupoissa ja kioskeissa. Myös 
tupakan hinta vaikuttaa nuorilla keskeisesti tupakoinnin aloittamiseen ja nikotiiniriippuvuuden synty-
miseen, koska nuorilla on vähemmän rahaa käytössään tupakan ostoon kuin aikuisilla. Erilaisilla nuo-
riin kohdistuvilla terveysviestintäkampanjoilla ja kouluissa toteutettavilla terveysohjelmilla on osoitet-
tu olevan nuorten tupakoinnin aloittamista hillitsevä vaikutus, etenkin silloin, kun nämä yhdistetään 
muihin nuorten tupakointia vähentäviin toimiin. 
 
Nuorten tupakoinnin vähentämistavoitteen saavuttamista tukee vuonna 2009 voimaan tullut laki tupa-
kan myynnin luvanvaraisuudesta. Laki vähensi tupakan myyntipisteiden lukumäärää noin neljäsosaan 
lakia edeltävästä määrästä. Savukkeiden hintaa nostettiin 10 % ja irtotupakan hintaa 25 % vuoden 
2009 alusta. Toinen hinnankorotus on tarkoitus toteuttaa vuonna 2010. Järjestöille suunnatuilla ter-
veyden edistämisen määrärahoilla on rahoitettu laajahkoja nuoriin kohdistettuja tupakoinnin vähentä-
miskampanjoita sekä nuorten tupakasta vieroitukseen liittyviä puhelin- ja verkkopalveluita. Lisäksi 
lainsäädäntöä kehitetään eduskunnan hyväksyttäväksi tuodulla lakiesityksellä, joka muun muassa ra-
joittaisi tupakkatuotteiden esilläpitoa myyntipisteissä. Lisäksi nuuskan matkustajatuontia rajoitettai-
siin. 
 

 
2.3   Huumeet 

Tilanne 
Huumeiden käyttö ja siitä aiheutuneet haitat lähtivät 1990-luvun jälkipuoliskolla voimakkaaseen kas-
vuun. 2000-luvun alkuvuosien jälkeen tämä kasvukehitys kuitenkin taittui. Viime vuosina tilanne on 
pysynyt varsin vakaana, joskin käyttö ja haitat ovat nyt selvästi korkeammalla tasolla kuin vaikkapa 
1990-luvun alussa.  
 
Aikuisten ja nuorten huumeiden käyttö ei ole enää lisääntynyt, ja nuorissa ikäryhmissä on todettavissa 
jopa käytön vähentymistä. Vuonna 2008 runsaat kymmenen prosenttia (13 %) 15–69-vuotiaista suo-
malaisista ilmoitti kokeilleensa tai käyttäneensä joskus elämässään kannabista. Viimeksi kuluneen 
vuoden aikana käyttäneitä oli 3 prosenttia. Nuorten kohdalla luvut ovat korkeimmat: noin joka viides 
15–24-vuotias nuori ilmoittaa kokeilleensa joskus kannabista ja joka kymmenes käyttäneensä sitä 
vuoden sisällä. Osuudet ovat kuitenkin laskeneet vuodesta 2002. Tutkimusten mukaan myös koululais-
ten huumeiden käyttö on viime vuosina vähentynyt. Amfetamiinien ja opiaattien ongelmakäyttäjiä 
meillä on viimeisen arvion (2005) mukaan 14 500–19 000, mikä sekin on vähemmän kuin vuonna 
2002. Huumevalikoima on kuitenkin jatkuvassa liikkeessä ja uusia aineita ilmestyy aika ajoin käyt-
töön.  
 
Päihdehuollon huumeasiakkaista melkein puolet hakeutuu hoitoon ensisijaisesti opioidien käytön 
vuoksi. Neljäsosa asiakkaista tulee amfetamiinien vuoksi ja 10 prosenttia kannabiksen vuoksi. Huu-
meiden käyttäjille on tyypillistä runsas alkoholin käyttö, ja huumeasiakkaista melkein viidesosa ha-
keutuu hoitoon ensisijaisesti alkoholin takia. Huumeiden käyttö on usein sekakäyttöä. Vuonna 2008 
opioidiriippuvaisten ongelmakäyttäjien korvaushoidossa oli arviolta noin 1 200 asiakasta.  

 
Merkitys 
Myös useimpien huumehaittojen tilanne on tasaantunut. Huumausainerikoksien määrässä ei ole tapah-
tunut suuria muutoksia, ja huumausainesairauksien määrä on laskenut. Suomessa suonensisäisten 
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 tyrehtyi. Lisään-



 10

tynyt muiden opioidien (buprenorfiini, kodeiini, tramadoli ja oksikodoni) käyttö on kasvattanut kuo-
leminen määrää (143 vuonna 2007). Myrkytyskuolemissa opioidit esiintyvät lähes aina yhdessä alko-
holin ja bentsodiatsepiinien kanssa. 

 
Tavoitteet 
Suomen huumausainepolitiikan yleistavoitteena on huumausaineiden käytön ja levittämisen ehkäise-
minen siten, että niiden käytöstä ja torjunnasta aiheutuvat taloudelliset, sosiaaliset ja yksilölliset haitat 
ja kustannukset jäävät mahdollisimman pieniksi. Huumetilanteen tasaantumisesta huolimatta eri hal-
linnonalojen on edelleen tiivistettävä ja kehitettävä yhteistyötään perustyön kehittämiseksi ja ongel-
makohtien tunnistamiseksi. 
 

Toimenpiteet ja vaikutukset 
Suomessa on kyetty menestyksekkäästi toteuttamaan tehokkaita haittojen vähentämiseen tähtääviä 
toimenpiteitä, kuten matalan kynnyksen terveysneuvontapalveluja, ilman että samanaikaisesti olisi 
jouduttu luopumaan restriktiivisestä huumepolitiikasta. Onnistunut politiikka on perustunut hallin-
nonalojen väliseen konsensukseen ja koordinaatioon, tiiviiseen yhteistyöhön järjestöjen kanssa sekä 
onnistuneisiin innovaatioihin. Lisäksi EU-yhteistyö on edellyttänyt erityishuomiota huumausaineisiin.  
 
Ehkäisevän työn laatua on parannettu esimerkiksi kehittämällä parempia menetelmiä, vahvistamalla 
ehkäisevän työn tietopohjaa ja kouluttamalla. Nuorisotyössä huumeita ja muita päihteitä on käsitelty 
yhdessä ja liittyen muuhun ennaltaehkäisevään nuorisotyöhön. 
 

 
2.4   Mielenterveys 
 
Tilanne 
Mielenterveys ei ole vain mielen sairauksien puuttumista, vaan se tulee ymmärtää yksilön voimavara-
na. Onkin tärkeää huomata, että mielenterveyden häiriö ja mielenterveys ovat kaksi eri käsitettä. Mie-
lenterveys käsitteenä tarkoittaa muun muassa elämänhallintaa, itsetuntoa, elinvoimaisuutta ja henkistä 
vastustuskykyä. Muita hyvän mielenterveyden tunnusmerkkejä ovat hyvä toimintakyky ja kyky luoda 
ihmissuhteita.  
 
Mielenterveyden häiriöt voivat ilmetä monella tavalla. Kaikille yhteistä oiretta ei ole. Usein vaikeudet 
ovat jokapäiväisiä, painavat mieltä ja uhkaavat henkistä hyvinvointia. Mieltä voi ahdistaa esimerkiksi 
epämääräinen pelko tulevasta. Vaikka raja mielen terveyden ja sairauden välillä on liukuva, erityyppi-
set mielenterveyden häiriöt pyritään määrittelemään mahdollisimman selkeästi. Ne ryhmitellään niille 
tyypillisten oireiden mukaan. Esimerkiksi masennuksen diagnoosi edellyttää mielialan muutoksen 
ohella vähintään viittä samanaikaista oiretta, jotka ilmenevät vähintään kahden viikon ajan. Toisaalta 
masennus mielenterveyden häiriönä on eri asia kuin jokaiselle tuttu masennuksen tunne epäonnistu-
misten jälkeen.  
 
Vuosittain 1,5 % väestöstä sairastuu johonkin mielenterveyden häiriöön. Joka viides suomalainen sai-
rastaa jotakin mielenterveyden häiriötä. Vaikeat häiriöt lisäävät ennenaikaisen kuoleman riskiä. Mie-
lenterveysongelmat, psyykkiset oireet, vakava masennus, alkoholiriippuvuus ja työuupumus ovat ylei-
siä ja hyvinvointia heikentävät oireet vielä yleisempiä. Mielenterveysongelmien yleistymisestä kulu-
neiden 20 vuoden aikana ei ole viitteitä. Mielenterveyden häiriöiden yleisyyttä on selvitetty Terveys 
2000-tutkimuksen yhteydessä. Nuorten aikuisten (20–34v) mielenterveyden häiriöiden määrä oli 
vuonna 2005 Terveys 2000-tutkimuksen mukaan korkea, erityisesti päihdehäiriöitä on nuoressa mies-
väestössä paljon (20 %). Muutoksesta ei ole tietoa, koska vastaavaa tietoa ei ole olemassa aiemmista 
väestökohorteista. Nuorten masennusoireilussa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia 2000-luvulla. 
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Merkitys 
Vaikeaa masennusta sairastaa 5–6 % väestöstä. Kaikista sairauksista se on liki yleisin toimintakyvyt-
tömyyden syy. Seurausvaikutuksiltaan se on merkittävin mielenterveyden häiriö.  
 
Vakavaan masennustilaan liittyy merkittävä itsemurhan riski ja kuolleisuus. Vuosittain Suomessa yksi 
2 000 miehestä ja yksi 8 000 naisesta tekee itsemurhan. Itsemurhalle selvästi altistavia yksittäisiä teki-
jöitä ovat etenkin epävakaa tunne-elämä, käytöshäiriöt, päihderiippuvuudet ja masennustilat. Myön-
teistä on kuitenkin se, että itsemurhakuolleisuus on Suomessa selvästi pienentynyt vuoden 1990 jälkei-
sellä ajanjaksolla. Mielenterveyden häiriöihin liittyy usein päihdeongelma, ja taas päihdeongelmaisilla 
on riski sairastua mielenterveyden häiriöihin.  
 
Nuorten rikekäyttäytymisessä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia 2000-luvulla. Lastensuojelu-
asiakkuuksien määrä ja kodin ulkopuolelle sijoitettujen nuorten määrä ovat lisääntyneet noin 5 % vuo-
sittain 2000-luvulla (ja jo 1990-luvulla). Nuorisopsykiatriseen hoitoon hakeutuneiden määrät ovat li-
sääntyneet 2000-luvulla.  
 
Päihteiden käytön osalta nuorissa ikäryhmissä on tapahtunut myönteistä kehitystä (kouluterveys-
kysely, ESPAD-tutkimus). Nuorten alkoholinkäyttö on vähentynyt ja täysraittiiden osuus on noussut 
2000-luvulla. Huumekokeilut eivät ole enää lisääntyneet vaan mahdollisesti ovat vähentyneet 2000-
luvulla (ESPAD 2003 11 %, 2007 8 % kokeillut jotain huumetta) ja tupakointi on vähentynyt 2000-
luvulla. Toisaalta viimeisimmän kouluterveystutkimuksen mukaan nuorten asenteet päihdekäyttöä 
kohtaan eivät ole enää ”tiukentuneet” kuten aiemmin 2000-luvulla vaan näyttävät muuttuneen myön-
teisemmiksi. 

 
Tavoitteet 
Vuonna 2009 valmistuneessa kansallisessa mielenterveys- ja päihdesuunnitelmassa esitetään sosiaali- 
ja terveysministeriön asettaman työryhmän ehdotukset mielenterveys- ja päihdetyön kehittämiseksi 
vuoteen 2015. Mielenterveys- ja päihdetyön kehittämistä linjataan ensimmäisen kerran yhtenä koko-
naisuutena valtakunnallisella tasolla. Suunnitelman lähtökohtana on mielenterveys- ja päihdeongelmi-
en suuri kansanterveydellinen merkitys. Suunnitelma linjaa ensimmäistä kertaa mielenterveys- ja 
päihdetyötä yhdessä valtakunnallisella tasolla. 
 
Kansallisen mielenterveys- ja päihdesuunnitelman tavoitteita ovat:  

• mielenterveys- ja päihdeasiakkaan aseman vahvistaminen 
• mielenterveyden ja päihteettömyyden edistäminen ja haittojen ehkäisy 
• avo- ja peruspalvelujen painottaminen mielenterveys- ja päihdepalvelujärjestelmän kehittämi-

sessä. 

 
Toimenpiteet ja vaikutukset 
Yksilön mielenterveyttä määrittävät useat yhtäaikaisesti vaikuttavat tekijät. Näitä ovat muun muassa 
biologiset tekijät (kuten perintötekijät ja huumeiden käyttö), psykologiset tekijät (kuten kasvatus ja 
itseluottamus) sekä sosiaaliset tekijät (kuten perhesuhteet ja sosiaalinen verkosto). Mielenterveyden 
edistämistyö onkin suunnattava mielenterveyttä määrittäviin tekijöihin, joita ohjaavat useat eri politii-
kan alueet. Nämä tekijät ovat usein terveyssektorin ulkopuolella, joten menestyksekkäältä mielenter-
veyden edistämistyöltä vaaditaan rajoja ylittäviä ja poikkisektoraalisia toimia. 
 
Mielenterveyden edistämiseen liittyviä toimia on koottu Terveys 2015-ohjelmaan. Toimet liittyvät 
esimerkiksi 

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

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

vittamiseen. 
 
Kansallisesta mielenterveys- ja päihdesuunnitelmasta löytyy ehdotuksia kohdistetuista toimenpiteistä. 
Suunnitelmassa painotetaan  

• asiakkaan aseman vahvistamista,  
• mielenterveyden ja päihteettömyyden edistämistä 
• ongelmien ja haittojen ehkäisyä ja hoitoa sekä  
• kaikkien ikäryhmien mielenterveys- ja päihdepalvelujen järjestämistä painottaen perus- 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 toteuttami-
nen 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 Fin-
ravinto 2007-tutkimuksessa. Kaikissa väestöryhmissä ruokavalio on keskimäärin rasvapitoisuudeltaan 
suositellulla tasolla eli rasvan osuus energiasta on 30–35 %. Rasvan laatua tulisi kuitenkin kaikissa 
väestöryhmissä pystyä muutamaan siten, että tyydyttyneiden rasvahappojen saanti pienenee ja moni-
tyydyttymättömien rasvahappojen saanti kasvaa. Useimpien ravintoaineiden saanti 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, koulu- ja leikki-ikäisillä lapsilla. Energian saannin ja kulutuksen tasa-
painoa seurataan painoindeksin väestöryhmittäisellä kehityksellä, ylipainoisten osuus on alueellisesti 
suurin Itä-Suomen aikuisilla ja sosiaaliselta asemalta vähiten koulutusta saaneiden ryhmässä. 
 
Suomessa on pitkään kerätty liikuntatietoa nuorista ja aikuisista. Selvästi vähemmän seurantatietoa on 
hankittu lapsista. SLU:n suuren liikuntatutkimuksen mukaan osallistuminen liikuntaseurojen järjestä-
miin harjoituksiin on lisääntynyt. Vaikka tytöt ovat aktivoituneet viime vuosina, on osallistuminen silti 
poikakeskeistä. Voidaan arvioida, että nykyään nuorista pojista 50 % ja tytöistä 40 % liikkuu tervey-
den kannalta riittävästi eli vähintään tunnin päivässä. Erittäin vähän liikkuvia taas pojista on noin 20 % 
ja tytöistä noin 25 %. Murrosikä merkitsee seura- ja muun liikunnan vähenemistä. Fyysisen kunnon 
luotettavaa seurantatietoa on vain 19–20-vuotiaista varusmiehistä sekä alle 35-vuotiaista reserviläisis-
tä. Tulosten mukaan nuorten miesten kestävyyskunto on heikentynyt ja lihaskunto 90-luvun laskun 
jälkeen aikaisempaa heikommalla tasolla. Kyselytietojen perusteella aikuisväestöstä voidaan katsoa 
60–65%:n liikkuvan terveytensä kannalta riittävästi, naisten hieman miehiä useammin. Korkeammin 
koulutettuja suosiva sosioekonominen gradientti on miehillä ilmeinen, naisilla tuskin näkyvä. Edelli-
seen liittyy sekin, että kaupunkilaiset liikkuvat maalaisia enemmän. Aikuisikäryhmistä liikkuvat eniten 
alle 25- sekä 60–75-vuotiaat, siis opiskelijat tai eläkeläiset, joilla tähän on parhaat mahdollisuudetkin. 
60–75-vuotiaiden osalta ei tosin ole tietoa liikunnan riittävästä intensiteetistä sekä sitä vanhemmilta 
liikunnan lihasvoimaa ja tasapainoa lisäävistä vaikutuksista. 
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Merkitys 
Elintavat kuten ravinto ja liikunta ovat terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn kannalta 
avainasemassa. Terveellisellä ravinnolla ja riittävällä fyysisellä aktiivisuudella voidaan tehokkaasti 
ehkäistä monia sairauksia ja samalla lisätä toimintakykyä ja parantaa koettua terveyttä. Yhteyksiä on 
todettu ravitsemuksen ja liikunnan ja mm. diabeteksen, sydän- ja verisuonisairauksien, joidenkin syö-
päsairauksien, muistiongelmien, hammaskarieksen ja osteoporoosin välillä. Erittäin ajankohtaista on 
ravinnon ja fyysisen aktiivisuuden keskeinen merkitys voimakkaasti yleistyvien lihavuuden ja tyypin 2 
diabeteksen ehkäisyssä. Menestyksellisellä terveyden edistämisellä ja tautien ehkäisyllä voidaan saada 
suoria säästöjä ja hillitä terveydenhuoltomenojen kasvua. Merkittävimmät taloudelliset vaikutukset 
saadaan, kun väestön kohentuneen terveyden myötä työvoiman saatavuus ja suorituskyky paranevat. 
 
Sydän- ja verisuonitauteihin sairastumisen riskitekijöitä ovat tupakoinnin ohella suuri seerumin kole-
sterolipitoisuus, korkea verenpaine ja erityisesti vyötärölihavuus. Kolesteroli- ja verenpainearvoihin 
voi tietyssä määrin vaikuttaa ravinnon laadulla ja riittävällä liikunnalla. Osteoporoosi, eli luukato, on 
sairaus, jonka seurauksena luu alkaa haurastua ja murtumariski kasvaa. Osteoporoosia voidaan ennal-
taehkäistä riittävällä kalsiumin ja D-vitamiinin saannilla ja luuta kuormittavalla liikunnalla. Hammas-
karies on vähentynyt selvästi viimeisten 20 vuoden aikana. Silti kariesta esiintyy lähes joka neljännellä 
suomalaisella aikuisella. Lapsilla hampaiden kunto on heikentynyt. Lisääntynyt sokerin saanti ja yhä 
tiheämmin nautitut välipalat ovat kasvava haaste hammasterveydelle. Ravinnolla on vaikutusta ham-
paiden kuntoon sekä hampaiden kehitysvaiheessa että sen jälkeen. Sokeri, virvoitus- ja urheilujuomat 
sekä tietyt happamat ruoka-aineet kuluttavat hampaita. Ksylitolin käyttö, hampaiden puhdistus ja na-
postelun vähentäminen auttavat pitämään hampaat kunnossa. 
 
Ylipaino on terveysriski. Lihavuus on lisääntynyt etenkin miehillä. Lihominen johtuu siitä, että väestö 
syö ja saa ruoasta enemmän energiaa kuin kuluttaa. Työliikunnan ja muun arkiliikunnan vähentyminen 
pienentää päivittäistä energiankulutusta. Vapaa-ajan liikunta on lisääntynyt, mutta se ei riitä korvaa-
maan työn fyysisen rasittavuuden vähenemistä. Painonhallinnassa liikunnalla on keskeinen rooli yh-
dessä ravitsemuksen kanssa.  
 

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

• Näkyvinä rasvoina tulisi valita kasviöljyjä ruoanlaittoon ja levitteiksi. 
• Kasviksia, hedelmiä ja marjoja tulisi nauttia useita annoksia päivässä (suositus aikuisille 400 

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

 
Lisäksi kannustetaan rajoittamaan piilorasvaa sisältävien tuotteiden käyttöä sekä sokeripitoisten elin-
tarvikkeiden käyttöä. Janojuomaksi suositellaan vettä. Ruokavalion muutoksilla pyritään parantamaan 
väestöryhmien ravitsemustilaa sekä ehkäisemään kroonisia tauteja, ylipainoa ja hammassairauksia.  
 
Valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätöksen terveyttä edistävän liikunnan ja ravinnon kehittämislin-
joista. Tavoitteena on  
 

• lisätä riittävästi liikkuvien osuutta 
• vähentää liikunnasta syrjäytyneiden määrää 
• lisätä ravitsemussuosituksia vastaavan ruokavalion yleisyyttä  
• vähentää ylipainon ja lihavuuden yleisyyttä. 

 
Valtioneuvosto teki myös periaatepäätöksen liikunnan edistämisen linjauksista. Tavoitteena on lisätä 
liikunnan harrastamista ja fyysistä aktiivisuutta elämänkulun kaikissa vaiheissa ja lisätä etenkin työ-
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ikäisten omavastuuta liikunnasta. Periaatepäätöksessä on esitetty tavoitteet eri ikäryhmille, hallin-
nonalojen yhteistyölle, kuntien liikuntapolitiikalle, kansalaisjärjestöjen kehittämiseksi, riittävästi liik-
kuvien määrän lisäämiseksi, kilpa- ja huippu-urheilun toimintaedellytysten vahvistamiseksi, erityis-
toimia vaativien väestöryhmien liikunnan lisäämiseksi sekä julkisen hallinnon toimenpiteiden tehok-
kuuden ja vaikuttavuuden lisäämiseksi. Periaatepäätöksen tueksi on opetusministeriössä laadittu suun-
nitelma toimenpideohjelmaksi.  
 

Toimenpiteet ja vaikutukset 
Periaatepäätös terveyttä edistävän liikunnan ja ravinnon kehittämislinjoista sisältää toimenpidesuosi-
tuksia. Terveyttä edistävää liikuntaa ja terveellistä ravitsemusta edistetään vaikuttamalla  

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

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

massa olevia.  
 
Periaatepäätöksessä on linjattu tavoitteet ja kehittämislinjat eri ikä- ja väestö ryhmille (lapset ja nuoret, 
opiskelu- ja työikäiset sekä ikääntyneet) paikallistason päätöksentekoon, muuhun arkiympäristön ke-
hittämiseen, eri ammattiryhmien kouluttamiseen sekä seurantaan ja tutkimukseen. Eri sisältöalueille 
on tehty konkreettinen toimeenpanosuunnitelma vuosille 2008–2011. Periaatepäätöksen toteutumista 
koordinoivat ja seuraavat sosiaali- ja terveysministeriö, opetusministeriö ja maa- ja metsätalousminis-
teriö toimialoillaan sekä terveyttä edistävän liikunnan neuvottelukunta ja valtion ravitsemusneuvotte-
lukunta neuvoa antavina eliminä. Ohjelman tavoitteiden toteutumista seuraavat Terveyttä edistävän 
liikunnan neuvottelukunta sekä Valtion ravitsemusneuvottelukunta. 
 
Valtioneuvoston periaatepäätös liikunnan edistämisen linjoista tarjoaa erinomaisen rakenteen toimivi-
en interventioiden jalkauttamiseen. Periaatepäätöksessä liikunnan edistämisen linjauksista hallitus si-
toutuu edistämään liikunnallista elämäntapaa lisäämällä omakohtaisen arkiliikkumisen mahdollisuuk-
sia elämänkulun eri vaiheissa, lisäämällä päivähoito-, koulu- ja opiskelupäivän liikunnallistamista sekä 
turvaamalla eettisesti kestävän kilpa- ja huippu-urheilun toimintaedellytyksiä. Painopisteitä ovat olo-
suhteiden ja toimijoiden osaamisen kehittäminen sekä kansalaistoiminnan edellytysten parantaminen.  
Erityishuomiota kiinnitetään liikuntaerojen kaventamiseen ja liikunnan kannalta heikoimmassa ase-
massa olevien väestöryhmien liikunnallisuuden tukemiseen. Samalla kuitenkin turvataan liikuntaa jo 
harrastavien edellytykset harrastaa ja kehittää itseään.  Opetusministeriö koordinoi periaatepäätöksen 
toteutumista yhdessä eri ministeriöiden ja kunta- ja järjestösektorin edustajista koostuvan neuvottelu-
kunnan kanssa.  
 
Myös monet järjestöt toimivat aktiivisesti väestön liikunta- ja ravitsemustottumusten muuttamiseksi 
terveellisempään suuntaan. Esimerkiksi raha-automaattiyhdistyksen rahoittama Diabeteksen ehkäisyn 
ja hoidon kehittämisohjelma (DEHKO) on Diabetesliiton koordinoima valtakunnallinen, usean eri ta-
hon yhteistyöohjelma, joka pyrkii järjestelmällisesti ehkäisemään 2 tyypin diabetesta sekä vähentä-
mään sairastuneiden vaaraa sairastua sydän- ja verisuonitauteihin. DEHKO on asettanut yksityiskoh-
taisia tavoitteita diabeteksen ehkäisyyn ja hoitoon liittyen. Myös Sydänliiton valtakunnallinen Sy-
dänohjelma tavoittelee sydän- ja verisuonisairauksien vähentämistä sekä ihmisten terveiden ja toimin-
takykyisten elinvuosien lisääntymistä. Muistiliitto painottaa ennaltaehkäisyn merkitystä myös muisti-
sairauksien osalta.  
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2.6   Tapaturmat 

Tilanne 
Vakavien, kuolemaan johtavien tapaturmien osalta pitkän aikavälin kehitys on ollut positiivinen työ- 
ja liikennetapaturmakuolleisuudessa. Sen sijaan tapaturmakuolemat, jotka sattuvat muulloin kuin työ-
ajalla 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 ennenaikaiseen kuol-
leisuuteen. Ikääntyneillä kaatumiset ja kaatumisen pelko liittyvät keskeisesti itsenäisen toimintakyvyn 
alenemiseen ja ulkopuolisen avun tarpeen lisääntymiseen.  
 

Tavoitteet 
Lasten, nuorten ja iäkkäiden tapaturmien ehkäisyn priorisoiminen ja moninaisten ehkäisytoimenpitei-
den toteutusmahdollisuuksista huolehtiminen on keskeisiä tapaturma-alan tavoitteita.  Esimerkiksi 
Terveys 2015- ohjelma asettaa tavoitteekseen nuorten aikuisten miesten tapaturmaisen ja väkivaltaisen 
kuolleisuuden alenemisen kolmanneksella 1990-luvun lopun tasosta. 
 
Useissa kansallisissa politiikka-, toimenpide- ja tavoiteohjelmissa tapaturmien ehkäisy, painottaen ko-
tona ja vapaa-ajalla sattuvien tapaturmien ehkäisyä, sekä tapaturmista aiheutuvien terveys- ja muiden 
seuraamusten vähentäminen on asetettu keskeiseksi tavoitteeksi (mm. Terveys 2015, Terveyden edis-
tämisen politiikkaohjelma, Kaste, Sisäisen turvallisuuden ohjelma, Alkoholiohjelma 2008 - 2011).  
 

Toimenpiteet ja vaikutukset 
Työ- ja liikenneturvallisuus sektoreille on rakentunut maan kattavat järjestelmät onnettomuuksien tut-
kintaan, seurantaan, ehkäisevään työhön sekä rahoitukseen. Niiden tapaturmien osalta, jotka jäävät 
näiden kahden sektorin ulkopuolelle ehkäisevä työ on ongelman laajuuteen nähden ollut niukkaa ja 
sirpaloitunutta. Alalle ei ole syntynyt toimeenpanoa tukevaa rakennetta ja ehkäisevää työtä tukevien 
senioritutkijoiden määrä onkin Suomessa jäänyt vähäiseksi.  
 
On ilmeistä, että voimavaroja ja osaamista kotona ja vapaa-ajalla sattuvien tapaturmien ehkäisemiseksi 
ei paikallistasolla ole riittävästi. Esimerkiksi vuonna 2008 toteutetusta terveyskeskuskyselystä ilmeni, 
että ainoastaan noin viidesosassa (19 %) terveyskeskuksista on kirjattu käytäntö ikäihmisten korkean 
kaatumisriskin tunnistamiseksi, vaikka tunnistamiseen on kehitetty tarkkoja työmenetelmiä ja tutki-
mukset ovat selvästi osoittaneet laaja-alaisten ehkäisytoimenpiteiden tehokkuuden kaatumistapaturmi-
en ehkäisemiskesi. Vastaavasti Onnettomuustutkintakeskuksen vuonna 2009 julkaisema tutkimus 
erään kunnan päihdeongelmaisten tukiasuntona käyttämän talon tulipalon syistä osoitti merkittäviä 
työmenetelmien heikkouksia erityisryhmien asumisturvallisuuteen liittyen.  
 
 

2.7   Seksuaalikäyttäytyminen 

Tilanne 
Seksuaalikäyttäytymisen tilanne on kouluterveyskyselyssä kerättyjen tietojen mukaan seuraava: 

• Nuorten sukupuolielämän aloittaminen on siirtynyt 2000-luvulla hieman myöhemmäksi - val-
taosa nuorista aloittaa sukupuolielämän 16 ikävuoden jälkeen. Yhdyntäkokemukset lisäänty-
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vät nopeasti siirryttäessä peruskoulusta toisen asteen koulutukseen, tytöillä selvästi poikia no-
peammin. 

• Viime vuonna peruskoulun 8. ja 9.-luokkalaisten sekä lukiolaisten lisäksi kysely ulotettiin 
myös ammattikouluihin. Se osoitti, että ammattikoululaisten tiedot mm. seksuaaliterveysasi-
oista ovat heikommat ja seksuaalikäyttäytymisessään he ottavat enemmän riskejä kuin saman-
ikäiset lukiolaiset. 

• Viime vuonna lisättiin kysymyksiä myös seksuaalisesta väkivallasta. Tämä on piiloon jäänyt 
ongelma: seksuaalista väkivaltaa kokeneita tyttöjä ja poikia on prosentteina vähän, mutta hen-
kilöinä n. 1 000 nuorta. 

• Noin kolmannes kyselyyn vastanneista (peruskoulu, lukio, ammattikoulu) koki, että oli melko 
vaikeaa tai erittäin vaikeaa varata aika lääkärille tai terveydenhoitajalle seksuaaliterveysasiois-
sa.  

 
Tutkimustietoa aikuisten seksuaalisuudesta on (esim. Kontula), mutta seksuaaliterveyteen liittyvistä 
taustatekijöistä on vähän. Sekä kouluterveys- että armeijan terveyskäyttäytymiskyselyssä sukupuoli-
tautien suhteen tärkeiden riski-indikaattorien, kuten useiden seksipartnerien määrässä ja kondomin 
käytössä ei ole tapahtunut juuri muutoksia 1990-luvulta 2000-luvulle tultaessa, vaikka samanaikaisesti 
esim. juuri nuorten klamydiatapausten ja aborttien määrä tasaisesti lisääntyi. On arveltu, että 1990-
luvun lamalla olisi ollut vaikutus erityisesti keskeytyslukuihin, sillä samaan aikaan vähennettiin mm. 
kouluterveydenhoitajia ja koulujen seksuaaliopetusta.  Tällaisten ilmiöiden ymmärtäminen vaatii pa-
nostusta seurantaan ja tutkimukseen sekä valtaväestön että riskiryhmien keskuudessa. Vielä ei ole näh-
tävissä miten seksuaaliopetuksen systematisoituminen vuonna 2004 tulee näkymään seksuaaliterveys-
indikaattoreissa.  
 
Myös Suomessa on osoitettu, että seksuaalinen riskikäyttäytyminen on yhteydessä päihteiden käyt-
töön. Paitsi kaikille tarkoitettua valistusta ja neuvontaa, on syytä kiinnittää huomiota noin viidennek-
seen nuoria, joilla seksuaaliterveys on nähtävä osana laajempaa kokonaisuutta: mielenterveys, päih-
teet, väkivalta. 
 
 

Merkitys 
Väestön seksuaaliterveyden kehitystä arvioidaan yleisesti raskauden keskeytysten ja seksitautien mää-
rillä. Raskauden keskeytykset ovat 2000-luvulla tasaisesti hiukan laskeneet ja lasku on ollut selvin alle 
20-vuotiaiden ryhmässä.  
 
Viime vuosikymmenen puolivälistä lähtien sukupuolitautien ja erityisesti klamydian ilmaantuvuus on 
kasvanut.  Huolestuttavaa on klamydia-tartuntojen nopea lisääntyminen alle 25-vuotiaiden keskuudes-
sa ja ulkomailta saatujen sukupuolitautitartuntojen nopea lisääntyminen. Vaikka hiv-tartuntojen määrä 
on Suomessa edelleen alhainen ja huumevälitteisten tartuntojen määrä laskenut muihin länsimaihin 
verrattuna, seksi-välitteisten tartuntojen määrä on tasaisesti kasvanut ja ollut suhteellisesti voimak-
kaampaa homomiesten keskuudessa. Viimeaikaiset havainnot osoittavat, että useat hiv-diagnoosit teh-
dään taudin ollessa edennyt ja että hiv-testiin ei hakeuduta ajoissa.  
 
Kansainvälisesti verraten seksuaaliterveyden tilanne on Suomessa varsin hyvä. On kuitenkin huomat-
tava, että monesti meillä on kansainvälisissä virtauksissa pieni viive. Uhkia ovat esim. Ruotsin kaksin-
kertainen määrä teiniabortteja ja kautta Euroopan näkyvä trendi sukupuolitautien jatkuvasta lisäänty-
misestä, samoin kuin HIV -tartuntojen hälyttävän suuret määrät lähialueillamme Virossa ja Pietarissa. 
 

Tavoitteet 
Sosiaali- ja terveysministeriön Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelma 2007 – 
2011 määrittää tarkat tavoitteet kansalliselle, alueelliselle ja paikalliselle tasolle.  
 



 17

Tavoitteet tiivistettynä ovat: 
• seksuaaliterveyteen liittyvän neuvonnan paraneminen 
• väestön tiedon saannin paraneminen 
• palvelujen laadun paraneminen liittyen mm. raskauden ehkäisyyn että raskauden ajan, synny-

tyksen ja sen jälkeisen ajan 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 
Sosiaali- ja terveysministeriön Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelmassa 
päävastuu alueellisesta työstä annetaan sairaanhoitopiireille. THL:n keväällä 2009 tekemään kyselyyn 
niistä vastasi 17. Toiminnallisen kokonaisuuden rakentaminen oli joissakin piireissä aloitettu, monissa 
toimi koulutettuja seksuaalineuvojia ja -terapeutteja, mutta järjestelmällistä kehittämistyötä oli vain 
Keski-Suomessa. Tärkeinä haasteina tulevaisuudessa ovat myös kouluterveydenhuollon uusien työ-
muotojen ja henkilökunnan osaamisen lisääminen, sekä paikallisen tason toimintamallit seksuaaliter-
veyden edistämiseksi ammattikouluissa.  
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3.  Terveyden edistämisen määräraha valtion vuoden 2010  
 talousarviossa 
 
Terveyden edistämisen määrärahasta annetussa laissa (333/2009) säädetään, että valtion talousarvioon 
otetaan vuosittain määräraha terveyden edistämiseen sekä päihteiden käytön ja tupakoinnin ehkäisyyn 
ja vähentämiseen. Määrärahan mitoituksessa otetaan huomioon väestön päihteiden käytön ja tupa-
koinnin yleisyys ja niistä aiheutuneet haitat sekä muu terveyskäyttäytyminen. Määräraha on tarkoitettu 
terveyden edistämisen kokeilu- ja kehittämishankkeisiin sekä terveyden edistämistä tukeviin tutki-
mushankkeisiin ja -ohjelmiin. 
 
Terveyden edistämisen määräraha on kaksivuotinen siirtomääräraha valtion talousarviossa 
(mom.33.70.50). 
 
Valtion talousarviossa vuodelle 2010 todetaan: 
 
Momentille myönnetään 4 100 000 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. 
 
Määrärahan mitoituksessa on otettu vähennyksenä huomioon 2 000 000 euroa siirtona momentille 
33.03.04 (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) ja uudelleenkohdentamisena 3 200 000 euroa.   
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen omia terveyden edistämisen hankkeita on rahoitettu aiemmin ter-
veyden edistämisen määrärahasta. Vuonna 2010 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen terveyden edis-
tämisen hankkeet rahoitetaan momentilta 33.03.04.  
 
Talousarvion mukaan valtion vuoden 2010 talousarvion momentilta 33.70.50 (Terveyden edistäminen) 
siirretään järjestöjen terveyden edistämisen hankkeiden rahoitusvastuuta 3 200 000 euron verran arpa-
jaislain (1047/2001) mukaiselle valtion vuoden 2010 talousarvion momentille 33.90.50 (Raha-
automaattiyhdistyksen avustukset). Edellä mainittuun muutokseen liittyen terveyden edistämiseen se-
kä päihteiden käytön ja tupakoinnin ehkäisyyn ja vähentämiseen liittyvien raha-automaattiavustuksien 
hakuaikaa jatkettiin valtioneuvoston 24.9.2009 antamalla asetuksella eräistä raha-automaattiavus-
tuksiin sovellettavista määräajoista annetun asetuksen muuttamisesta (708 /2009).  Asetuksen mukaan 
avustusta tuli hakea 31.10.2009 mennessä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ilmoitti muutoksesta edis-
tämisen määrärahaa hakeneille järjestöille 5.10.2009 kirjatulla kirjeellä ja kehotti hakemaan raha-
automaattiavustuksia 31.10.2009 mennessä. Ilmoitus avustusten hakemisesta on ollut myös Raha-
automaattiyhdistyksen sivuilla. Noin sata järjestöä on hakenut avustusta terveyden edistämisen hank-
keeseensa Raha-automaattiyhdistykseltä. Raha-automaattiavustuksista päättää valtioneuvosto helmi-
kuussa 2010. 
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4.  Vuoden 2010 käyttösuunnitelman valmistelu ja päätöksenteko 
 
Käyttösuunnitelman valmistelusta vastasi sosiaali- ja terveysministeriön ohjauksessa Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos.  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos valmisteli läänien/aluehallintovirastojen, kunti-
en ja kuntayhtymien, sekä koulutusorganisaatioiden hanke-ehdotukset sekä tutkimushankkeet ja käytti 
Terveyden edistämisen keskuksen asiantuntija-apua järjestöjen ja säätiöiden hanke-ehdotusten valmis-
telun osalta. 
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos teki sosiaali- ja terveysministeriölle esityksen käyttösuunnitelmaksi 
ministeriön antaman määräraharaamin ja painopistealueita koskevien ohjeiden pohjalta, ja jätti sen 
ministeriöön 31.10.2009. Ministeriö käsitteli ehdotusta  marraskuussa. Peruspalveluministeri hyväksyi 
alustavan käyttösuunnitelman 3.12.2009 ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos lähetti kirjeet alustavaan 
käyttösuunnitelmaan otetuille hankkeille 3.12.2009. 
 
Peruspalveluministeri vahvisti käyttösuunnitelman 29.12.2009.  
 

 
4.1  Hankkeiden käsittely, käyttösuunnitelman valmistelu ja päätöksenteko 
 
Terveyden edistämisen määräraha julistettiin haettavaksi toukokuussa ja hanke-ehdotusten jättöaika 
päättyi 15.6.2009. Yhteensä hanke-ehdotuksia käsiteltiin 186 kpl ja niiden yhteissumma oli noin 21 
600 000 euroa. Hanke-ehdotukset arvioitiin heinä-syyskuussa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa 
ja Terveyden edistämisen keskuksessa. 
 
 

4.2  Hankkeiden arviointi 
 
Arviointi tehtiin määräaikaan mennessä saatujen hanke-ehdotuslomakkeiden pohjalta. Kaikki vastaan-
otetut hanke-ehdotukset arvioitiin.  
 
Kuntien, kuntayhtymien, oppilaitosten, korkeakoulujen ym. hankkeiden arvioinnissa käytettiin Ter-
veyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijoita. Tavoitteena oli, että kunkin hankkeen arvioi vähin-
tään kaksi asiantuntijaa. Hanke-ehdotukset arvioitiin osa-alueittain: tavoitteet, yhteistyö, budjetti jne. 
Lopuksi kustakin hankkeesta annettiin sanallinen yleisarvio sekä numeerinen arvosana skaalalla 1–5, 
joista 5 on erinomainen. Arviointien perusteella hanke-ehdotukset asetettiin strategioittain tärkeysjär-
jestykseen ja sen jälkeen valmistelutyöryhmä teki kokonaisehdotuksen tuettavista hankkeista. 
 
Ehdotus tehtiin lopulta arvioimalla kokonaisuus, eikä siis pelkästään arvosanojen perusteella. Joissakin 
strategioissa oli useita hyviksi arvioituja hankkeita, mutta niitä kaikkia ei voitu sisällyttää ehdotukseen 
mahdollisimman monipuolisen kokonaisuuden saamiseksi. Rahoituksen myöntämisen tärkein peruste 
oli hankkeen tuoma lisäarvo terveyden edistämiselle. Tärkeää oli myös hankkeen kytkentä kansallisiin 
terveyden edistämisen ohjelmiin. Yleisimpiä perusteita, miksi hanke-ehdotusta ei esitetty rahoitetta-
vaksi, olivat hankkeen vähäinen lisäarvo sekä epärealistinen tai epäselvä suunnitelma. Joitakin hake-
muksia esitettiin hylättäväksi, koska niiden suunnitellun toiminnan kärki oli sairauden hoidossa tai 
kuntoutuksessa eikä terveyden edistämisessä, tai suunniteltua toimintaa oli vaikeaa erotella kunnan 
perustoiminnasta. 
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos käytti Terveyden edistämisen keskuksen (Tekry) asiantuntija-apua 
järjestöjen lähettämien hankesuunnitelmien arvioinnissa. Terveyden edistämisen keskuksessa arvioi-
tiin kaikki määräaikaan mennessä saapuneet hanke-ehdotukset. Jokaisen hankkeen arvioi kaksi Tekryn 
ulkopuolista terveyden edistämisen asiantuntijaa. Asiantuntijoiden tehtävänä oli arvioida hanke-
ehdotus Tekryn hyvälle terveyden edistämisen hankkeelle laatimien kriteerien avulla. Laatukriteerit 
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muodostuivat viidestä kriteeriryppäästä; kehys- (muutostarve, tavoitteet, odotukset ja vaatimukset, 
toimintaympäristö, osallistujien mahdollisuudet); rakenne- (hyödynsaajat, tieto ja koulutus, toiminta ja 
vastuut, resurssit); prosessi- (toiminnat, joilla tavoitteisiin päästään); tulos- (odotetut tuotokset ja tu-
lokset, kustannusvaikuttavuus); sekä sovelluskriteerit (kuinka saadaan hanke elämään). Arvioinnissa 
kiinnitettiin lisäksi huomiota hankkeen vahvuuksiin ja kehittämistarpeisiin. Määrärahan käyttösuunni-
telmaehdotus valmisteltiin työryhmätyönä ja tukena käytettiin Tekryn ulkopuolista asiantuntijaverkos-
toa. Asiantuntija-arviot olivat osa ehdotuksen päätöksentekoprosessia. Tekryn valmistelutyöryhmä 
jatkoi sosiaali- ja terveysministeriön ohjekirjeen mukaisesti ja asiantuntija-arvioiden tukemana käsitte-
lyään kokonaisehdotuksen työstämiseksi. Terveyden edistämisen keskus toimitti ehdotuksen käyttö-
suunnitelmasta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen, jonka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos hyväk-
syi. 
 
Arvioidut hanke-ehdotukset luokiteltiin aihealueittain ja jaettiin kahteen ryhmään: 1) esitetään rahoi-
tettavaksi, 2) ei esitetä rahoitettavaksi. Hankkeista muodostettiin kokonaiskuva ja sen pohjalta laadit-
tiin ehdotus terveyden edistämisen määrärahan käyttösuunnitelmaksi. 
 
Valtion talousarvioesityksen mukaan terveyden edistämisen määrärahasta annetun lain (333/2009) 
mukaiselta valtion vuoden 2010 talousarvion momentilta 33.70.50 (Terveyden edistäminen) siirrettiin 
järjestöjen terveyden edistämisen hankkeiden rahoitusvastuuta 3 200 000 euroa arpajaislain 
(1047/2001) mukaiselle valtion vuoden 2010 talousarvion momentille 33.90.50 (Raha-automaatti-
yhdistyksen avustukset). Näin ollen järjestöjen hankesuunnitelmat siirtyivät Raha-automaatti-
yhdistyksen uudelleen valmisteltaviksi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen hyväksymät arvioinnit 
sekä rahoitusehdotus toimitettiin Raha-automaattiyhdistyksen käyttöön 22.10.2009. Muiden hankkei-
den osalta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos valmisteli ehdotuksen terveyden edistämisen määräraho-
jen käyttösuunnitelmaksi. 
 
 

4.3  Yleisimmät rahoituksen myöntämis- ja hylkäämisperusteet 
 
Rahoituksen myöntämisen tärkein peruste on lisä-arvo terveyden edistämiselle. Hankkeiden tulee pai-
nottua terveyden edistämiseen ja sairauksien ehkäisyyn. Hoitoa ja kuntoutusta ei tueta. Käyttösuunni-
telman valmistelussa huomioidaan itse hanke-ehdotuksen lisäksi sen soveltuminen terveyden edistä-
miseen yleensä ja se, miten hanke liittyy terveyden edistämisen kansallisiin strategioihin ja ohjelmiin 
tai täydentää niitä. Hankkeiden priorisoinnissa otetaan huomioon sekä terveyden edistämisen määrära-
han 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 oleviin väestöryhmiin. 
Käyttösuunnitelma pyritään tasapainottamaan siten, ettei rahoitusta ohjata painoalueille, joilla määrä-
rahalla on jo toteutettu tai toteutetaan merkittävää toimintaa, tai samanaikaisesti useisiin, keskenään 
samanlaisiin hankkeisiin. Pyrkimyksenä on tukea suuria yhteishankkeita, jollaiset asetetaan valmiste-
lussa etusijalle. Tämä ei ole kuitenkaan edellytys määrärahan myöntämiselle. Myös pienet ja innova-
tiiviset pilottihankkeet voivat tuoda merkittävää lisäarvoa terveyden edistämiseen. Luonteeltaan pai-
kallisia hankkeita voidaan tukea, jos niiden tulosten voidaan odottaa olevan hyödynnettävissä laajem-
minkin ja jos hankkeeseen sisältyy toimiva suunnitelma tulosten julkaisemisesta ja levittämisestä. 
Kansainvälisistä hankkeista voidaan tukea lisäarvoltaan merkittäväksi arvioitujen projektien kotimais-
ta 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 kus-
tannusten asianmukaisuutta, kustannustehokkuutta ja riskejä. Varoja ei myönnetä kaupalliseen tarkoi-
tukseen eikä hankkeisiin, joita voidaan pitää kuntien, järjestöjen tai muiden toimijoiden lakisääteisenä 
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tai normaalina perustoimintana tai sellaisen käynnistämiseen tähtäävänä. Hankkeissa ei edellytetä 
omarahoitusosuutta, mutta toimijalla tulee olla perusedellytykset hankkeen toteuttamiseen. 
 
Tulevaisuudessa hakujärjestelmää kehitetään siten, että yhteistyöhankkeiden ja suurempien hankeko-
konaisuuksien suunnittelu on mahdollista aikaisempaa paremmin. Näin voidaan painottaa suurempia 
hankekokonaisuuksia aikaisempaa enemmän myös rahoituspäätöksissä. 
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5.  Rahoitettavat hankkeet 
 
Terveyden edistämisen määrärahan vuoden 2010 käyttösuunnitelmaan sisältyvät hankkeet tukevat mi-
nisteriön strategian, Terveys 2015 -kansanterveysohjelman, Terveyden edistämisen politiikkaohjel-
man, Alkoholiohjelman, terveyserojen kaventamisen toimenpideohjelman, valtioneuvoston terveyttä 
edistävästä liikunnasta ja ravinnosta tekemän periaatepäätöksen, kansallisen päihde- ja mielenterveys-
suunnitelman sekä muiden kansallisten 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 hank-
keita sekä terveyden edistämisen paikalliseen ja alueelliseen kehittämiseen liittyviä hankkeita. 
 
Keskeisiä tuettavia aihealueita ovat tupakoinnin ja päihteiden käytön ehkäisy ja vähentäminen, terve-
yttä edistävän liikunnan ja ravitsemuksen lisääminen ja lihavuuden ehkäisy sekä koti- ja vapaa-ajan 
tapaturmien ehkäisy. Lasten ja nuorten terveyden edistäminen sekä ikääntyvän väestön toimintakyvyn 
parantaminen ovat ikäryhmittäisiä painoalueita. Useiden toimijoiden yhteiset, suuret hankkeet asete-
taan etusijalle. Vuoden 2010 aikana halutaan tukea erityisesti terveyden edistämistä ammattioppilai-
toksissa.  
 
Hankkeita, joiden päätarkoitus on hoito ja/tai kuntoutus ei tueta. Varoja ei myönnetä perustutkimuk-
seen, opinnäytetöihin eikä kaupalliseen toimintaan tai sellaisen valmisteluun, ei myöskään kuntien, 
järjestöjen tai muiden toimijoiden lakisääteiseksi tai normaaliksi katsottavaan perustoimintaan. Hank-
keen toteuttajalla tulee olla tarpeellinen osaaminen, riittävät voimavarat ja puitteet hankkeen toimeen-
panoon. Omarahoitus ei kuitenkaan ole määrärahan myöntämisen edellytys. 
 
 
Käyttösuunnitelman mukaan vuonna 2010 rahoitetaan 50:tä hanketta, joista 
 

• ns. jatkuvia hankkeita (2 671 000 euroa) on 30 kpl  
• ja uusia 20 kpl (1 429 000 euroa).  

 
Sekä uusien että jatkuvien hankkeiden osalta ehdotuksessa painottuvat terveyserojen kaventamiseen, 
menetelmien, laadun ja yhteistyön parantamiseen sekä ammattikouluihin kohdistuvat hankkeet. Lapset 
ja nuoret sekä ikääntyneet on pyritty huomioimaan ikäryhmittäisinä painotuksina. Hankesuunnitelmien 
laadulla on myös ollut merkittävä rooli ehdotuksessa.  
 
Uusia hankkeita rahoitetaan seuraavin hankekohtaisin lisäperusteluin: 
 

151/THL/TE/2010 Peruspalvelukuntayhtymä Selänne Terveet elintavat tavaksi 
 • Kuntayhtymän alueelle kehitetään toimintamalli terveyden edistämiseen. 
078/THL/TE/2010 Työterveyslaitos Terveenä ja hyvinvoivana ratissa jo työuran alussa 
 • Ajankohtainen suunnitelma, jossa hyödynnetään aiempia hankkeita. 

• Kohteena ammattikoulut. 
084/THL/TE/2010 Kuusamon kaupunki Työttömien terveysremonttihanke 
 • Hanke on hyvin kytketty aiempiin hankkeisiin Kuusamon alueella. 

• Työttömät on tärkeä aihealue. 
153/THL/TE/2010 Helsingin yliopisto, yhteiskuntapolitiikan laitos Elintavat ja toimintakyvyn moniulotteisuus tervey-

den ennustajina ikääntyneillä 
 • Yhteiskuntapoliittisesti ajankohtainen ja tärkeä teema. 
169/THL/TE/2010 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Kylmän ja kuuman ympäristön terveysriskien eh-

käisyn malli 
 • Ilmastonmuutoksen kannalta ajankohtainen ja tärkeä aihealue. 
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181/THL/TE/2010 Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayh-
tymä 

Opiskelijoiden terveyden edistäminen Second Li-
fessa 

 • Innovatiivinen ja ajankohtainen näkökulma nuorten verkkoyhteisössä. 
032/THL/TE/2010 Turun kaupunki  Koulujen päihdekasvatuksen kehittämishanke 
 • Hanke on kannatettava nuorten vertaistuen ja motivoinnin näkökulmasta. 
174/THL/TE/2010 Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämis- keskus 

Palmenia 
Voimavaroja ja ratkaisuja terveyden edistämiseen 
ammattioppilaitosyhteisössä 

 • Hanke laajentaa opiskelijaterveydenhuollon näkökulmaa terveyden edistämiseen 
132/THL/TE/2010 Turun ammattikorkeakoulu Selvä suunta – ryhmätoiminta ja verkko-ohjain 

ikääntyvien apuvälineenä elämäntapavalinnoissa 
 • Internetin mahdollisuuksien yhdistäminen ryhmätoimintaan ikääntyneillä on uutta. 
018/THL/TE/2010 Lahden ammattikorkeakoulu Tehoa tupakasta vieroitukseen sosiaali- ja terveys-

alan koulutuksessa 
 • Hankkeessa tehdään moniammatillinen koulutusmalli, jonka juurrutus on hyvin suunniteltu. 
110/THL/TE/2010 Lapin aluehallintovirasto Savuttomuus ja terveys Lapin ammattioppilaitok-

sissa 2010 
 • Hanke tukee ja kokoaa alueellista toimintaa. 
049/THL/TE/2010 Laurea ammattikorkeakoulu Nuorten työ- ja toimintakyvyn edistäminen amma-

tillisissa oppilaitoksissa 
 • Tavoitteena kytkeä  opiskelijoita mukaan terveyden edistämisen työhön. 
167/THL/TE/2010 Salon terveyskeskus Hyvänolon työkalupakki nuorille 
 • Hankkeessa luodaan yhteistyöverkosto kunnan sisällä nuorten terveyden edistämiseksi. 
175/THL/TE/2010 Helsingin kaupunki, opetusvirasto Toisen asteen yhteys 
 • Hankkeessa tuotettava yhteinen verkkopalvelu toisen asteen opiskelijoille on ajankohtainen ja 

tärkeä. 
123/THL/TE/2010 Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Kouluikäisten liikuntasuhde luupin alla: tieto, taito 

ja tunne osana liikuntasuhdetta 
 • Hankkeessa tuotetaan uutta tietoa lasten liikuntatottumusten taustatekijöistä. 
046/THK/TE/2010 Turun kaupungin opetustoimi Terveyttä edistävää "iloliikuntaa" lukioon 
 • Ajankohtainen nuoriin kohdistuva hanke. 
129/THL/TE/2010 Turun kaupungin terveystoimi Selkenevää! Seksuaalisen hyvinvoinnin vahvista-

minen ammatillisissa oppilaitoksissa 
 • Hankkeessa on tärkeä aihealue ja hyvä suunnitelma. 

023/THL/TE/2010 Kouvolan kaupunki Amis -TAPE 
 • Hankkeessa on tärkeä aihealue ja hyvä suunnitelma. Hanke on osa isompaa kokonaisuutta, johon 

on muualta saatua rahoitusta. 
127/THL/TE/2010 Tampereen yliopisto Maahanmuuttajien hyvinvointi ja terveys esiselvi-

tys (Mammut) 
 • Hanke on uusi avaus tärkeään aiheeseen. 
171/THL/TE/2010 Kuopion kaupunki sosiaali- ja terveyskeskus, tut-

kimusyksikkö 
TERVEYTTÄ TUKIEN –varhaisen puuttumisen 
malli mielenterveyden ja päihteettömyyden edis-
tämisessä 

 • Hanke on uusi avaus tärkeään aiheeseen. 
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6.  Rahoitettavien hankkeiden luettelo 
 
Alla on luetteloitu rahoitettavat hankkeet strategioittain. Luettelossa on mainittu hankkeiden numero, 
nimi, toteuttajataho, suunnitellut vuodet sekä ehdotettu rahasumma. Suunnitelluissa vuosissa lähtökoh-
tana on hankkeen itse ilmoittama kesto. Terveyden edistämisen määrärahan jako arvioidaan vuosittain, 
eikä näin ollen ole takeita, että vuoden 2010 jälkeen jatkuvat hankkeet saavat rahoitusta seuraavina 
vuosina. Pääsääntöisesti terveyden edistämisen määrärahalla rahoitetaan 1-3 vuotta kestäviä hankkeita. 
Poikkeuksia joidenkin hankkeiden osalta on tehty, ja on rahoitettu pidempään jatkuneita hankkeita. 
Jatkossa pitkään rahoitettujen hankkeiden tilanne pyritään selvittämään ja arvioimaan uudelleen. Näi-
den hankkeiden osalta alla olevaan listaan on merkitty vain tuleva vuosi. 
 
 
 
Terveyden edistämisen paikallinen ja alueellinen kehittäminen 
 
026/THL/TE/2010 Etelä-Suomen aluehallintovi-

rasto  
Terveyden edistämisen ohjaus ja 
koordinointi Etelä-Suomessa 

2010–2010 
 

80 000,00 

031/THL/TE/2010 Lounais-Suomen aluehallinto-
virasto 

Terveyden ja hyvinvoinnin edistä-
misen rakenteet sekä toimintamallit 

2010–2010 70 000,00 

151/THL/TE/2010 Peruspalvelukuntayhtymä 
Selänne 

Terveet elintavat tavaksi 2010–2011 
Uusi 

37 000,00 

159/THL/TE/2010 Pohjois-Suomen aluehallinto-
virasto 

Hyvinvointia ja terveyttä peruspal-
veluissa 

2010–2010 50 000,00 

163/THL/TE/2010  Itä-Suomen aluehallintovirasto Terveyden ja hyvinvoinnin edistä-
minen Itä-Suomen läänissä 

2010–2010 50 000,00 
 
 

Strategia yhteensä: 287 000 
 
Terveyserojen kaventaminen 
 
024/THL/TE/2010 Helsingin terveyskeskus Terve Helsinki 2009–2011 100 000,00 
078/THL/TE/2010 Työterveyslaitos Terveenä ja hyvinvoivana ratissa jo 

työuran alussa 
2010–2011 
Uusi 

80 000,00 

084/THL/TE/2010 Kuusamon kaupunki Työttömien terveysremonttihanke 2010–2012 
Uusi 

66 000, 00 

133/THL/TE/2010 Pohjois-Pohjanmaan liitto Sosioekonomisten terveyserojen 
kaventaminen Pohjois- Pohjanmaal-
la 

2008–2010 55 000,00 

139/THL/TE/2010 Kainuun maakunta-
kuntayhtymä 

Tieto toiminnaksi – hyvinvoinnin ja 
terveyden tasa-arvoa, II osa 

2009–2011 43 000,00 

166/THL/TE/2010 Helsingin yliopisto sosiologi-
an laitos 

Väestöryhmien välisten kuollei-
suuserojen seuranta Suomessa ja 
Suomen kunnissa  

2010–2010 65 000,00 

Strategia yhteensä: 409 000 

 
Terveyden edistämisen menetelmien, laadun ja yhteistyön kehittäminen 
 
013/THL/TE/2010 HYKS, Iho- ja allergiasairaala Kansallinen allergiaohjelma  2010–2010 65 000,00 

152/THL/TE/2010 Terveyden edistämisen tutki-
muskeskus, Jyväskylän yli-
opisto 

Terveyden edistämisen tutkimusko-
konaisuus 

2010–2010 119 000,00 

153/THL/TE/2010 Helsingin yliopisto, yhteiskun-
tapolitiikan laitos 

Elintavat ja toimintakyvyn moni-
ulotteisuus terveyden ennustajina 

2010 -2012 
Uusi 

61 000,00 

169/THL/TE/2010 Pohjois-Pohjanmaan sairaan-
hoitopiiri  

Kylmän ja kuuman ympäristön 
terveysriskien ehkäisyn malli 

2010–2012 
Uusi 

100 000,00 

181/THL/TE/2010 Hämeen ammatillisen korkea-
koulutuksen kuntayhtymä 

Opiskelijoiden terveyden edistämi-
nen Second Lifessa 

2010 -2013 
Uusi 

127 000,00 

Strategia yhteensä: 472 000 
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032/THL/TE/2010 Turun kaupunki Koulujen päihdekasvatuksen kehit-
tämishanke 

2010–2012 
Uusi 

90 000,00 

174/THL/TE/2010 Helsingin yo, Koulutus- ja 
kehittämiskeskus Palmenia 

Voimavaroja ja ratkaisuja terveyden 
edistämiseen ammattioppilaitosyh-
teisössä 

2010–2012 
Uusi 

95 000,00 

Strategia yhteensä: 185 000 
 
Ehkäisevän päihdetyön menetelmien, laadun ja yhteistyön kehittäminen 
 
077/THL/TE/2010 Työterveyslaitos Alkoholihaittojen ehkäisyn vakiin-

nuttaminen työpaikalla 
2008–2010 180 000,00 

132/THL/TE/2010 Turun ammattikorkeakoulu Selvä suunta – ryhmätoiminta ja 
verkko-ohjain ikääntyvien apuväli-
neenä elämäntapavalinnoissa 

2010–2012 
Uusi 

73 000,00 

Strategia yhteensä: 253 000 
 
Lasten ja nuorten tupakoinnin ehkäisy ja vähentäminen 
 
004/THL/TE/2010 Porin ammattiopisto Savuton osaaja 2009–2010 53 000,00 
111/THL/TE/2010 Turun lapsi- ja nuorisotutki-

muskeskus 
Nuoren terveystaju nikotiiniriippu-
vuudessa 

2007–2010 22 000,00 

Strategia yhteensä: 75 000 
 
Tupakasta vieroituksen kehittäminen ja tupakansavulle altistumisen vähentäminen 
 
018/THL/TE/2010 Lahden ammattikorkeakoulu Tehoa tupakasta vieroitukseen sosi-

aali- ja terveysalan koulutuksessa 
2010–2012 
Uusi 

56 000,00 

027/THL/TE/2010 KYS Savuton Savo 2008–2010 66 000,00 
079/THL/TE/2010 Työterveyslaitos Ravintoloita koskevan tupakkalain 

toteutuminen 
2010–2011 
 

75 000,00 

110/THL/TE/2010 Lapin aluehallintovirasto Savuttomuus ja terveys Lapin am-
mattioppilaitoksissa 2010 

2010–2010 
Uusi 

55 000,00 

183/THL/TE/2010 Tilastokeskus Tupakkatilasto 2009 2010–2010 28 000,00 
Strategia yhteensä: 280 000 

 
Lasten, nuorten ja perheiden terveyden edistäminen 
 
035/THL/TE/2010 Turun ammatti-instituutti Terveenä työhön -hyvinvoiva am-

mattilainen 
2009–2011 115 000,00 

049/THL/TE/2010 Laurea ammattikorkeakoulu Nuorten työ- ja toimintakyvyn edis-
täminen ammatillisissa oppilaitok-
sissa 

2010–2012 
Uusi 

90 000,00 

062/THL/TE/2010 Metropolia ammattikorkea-
koulu 

Urbaani vanhemmuus 2006–2010 33 000,00 

074/THL/TE/2010 Jyväskylän yliopisto Kouluterveyskysely 2010: aineisto-
keskus Jyväskylässä 

2010 -2010 124 000,00 

137/THL/TE/2010 Tampereen yliopisto Nuorten terveystapatutkimus 2010 - 2010 74 000,00 
141/THL/TE/2010 Ylöjärven kaupunki YHTEISPELI: Lasten sosioemotio-

naalisen kehityksen tukeminen 
koulussa 

2010–2010 110 000,00 

167/THL/TE/2010 Salon terveyskeskus Hyvänolon työkalupakki nuorille 2010-2012 
Uusi 
 

70 000,00 

175/THL/TE/2010 Helsingin kaupunki,  
Opetusvirasto 

Toisen asteen yhteys 2010-2011 
Uusi 

37 000,00 

178/THL/TE/2010 Kuopion yliopis-
to/Biolääketieteen laitos Fy-
siologian yksikkö 

Lasten liikunta ja ravitsemus: ter-
veydenedistämis- ja tieteellinen 
hanke 6-7 -vuotiailla tytöillä ja 
pojilla  
 

2007–2011 103 000,00 

Strategia yhteensä: 756 000 
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Terveyttä edistävän liikunnan lisääminen 
 
022/THL/TE/2010 UKK-instituutti Terveysneuvonnan laadun ja yhteis-

työn parantaminen 
2010–2010 145 000 

046/THK/TE/2010 Turun kaupungin opetustoimi Terveyttä edistävää "iloliikuntaa" 
lukioon 

2010–2011 
Uusi 

50 000 

063/THL/TE/2010 UKK-instituutti Suomalaisten fyysinen aktiivisuus 
ja kunto 

2010–2010 68 000 

123/THL/TE/2010 Turun lapsi- ja nuorisotutki-
muskeskus 

Kouluikäisten liikuntasuhde luupin 
alla: tieto, taito ja tunne 

2010–2012 
Uusi 

69 000 

Strategia yhteensä: 332 000 
Seksuaaliterveyden edistäminen 
 
129/THL/TE/2010 Turun kaupungin terveystoimi Selkenevää! Seksuaalisen hyvin-

voinnin vahvistaminen ammatilli-
sissa oppilaitoksissa 

2010–2012 
Uusi 

100 000 

143/THL/TE/2010 Metropolia  
ammattikorkeakoulu 

Seksuaaliterveyden edistäminen 
terveydenhuollon peruspalveluissa 
ja ammatillisessa koulutuksessa 

2009–2011 50 000 

Strategia yhteensä: 150 000 
Mielenterveyden edistäminen 
 
158/THL/TE/2010 Helsingin kaupungin nuori-

soasiainkeskus 
Moam – Moniammatillinen verk-
konuorisotyö 

2008–2011 
 

135 000 

171/THL/TE/2010 Kuopion kaupunki, sosiaali- ja 
terveyskeskus, tutkimusyksik-
kö 

TERVEYTTÄ TUKIEN – Varhai-
sen puuttumisen malli mielenter-
veyden ja päihteettömyyden edis-
tämisessä 

2010-2012 
uusi 

85 000 

Strategia yhteensä: 220 000 
Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tehostaminen 
 
023/THL/TE/2010 Kouvolan kaupunki Amis-TAPE 2010–2012 

Uusi 
53 000 

148/THL/TE/2010 UKK-instituutti  Terve koululainen ja opiskelija 
(TEKO) 

2010–2010 100 000 

Strategia yhteensä: 153 000 
Muut terveyden edistämisen hankkeet 
 
043/THL/TE/2010 Terveyden edistämisen keskus Järjestöjen määrärahojen hallin-

nointi  
2010–2010 45 000 

108/THL/TE/2010 Terveyden edistämisen keskus Yhteistyökampanjat  2010–2010 423 000 
127/THL/TE/2010 Tampereen yliopisto Maahanmuuttajien hyvinvointi ja 

terveys esiselvitys (Mammut) 
2010-2011 
Uusi 

35 000 

186/THL/TE/2010 Sosiaali- ja terveysministeriö Terveyden edistämisen määrä-
rahalla rahoitettavien hankkeiden 
tuki ja ulkoinen arviointi 

2010–2010 25 000 

Strategia yhteensä: 528 000 
Uusia hankkeita: 1 429 000 

Jatkuvia hankkeita: 2 671 000 
Kaikki yhteensä 4 100 000 

 
 
 
 
LIITTEET 
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Liitetaulukko 1. 
Terveyden edistämisen kansalaisjärjestöjen hankkeiden laatukriteerit 
 
 
 
KEHYSKRITEERIT 
 
1. Hanke tähtää osallistujien omien voimavarojen käyttöön 
• Osallistujia ovat hankkeen asiakkaat ja toteuttajat 
• Voimavarat ovat fyysisiä, psyykkisiä, sosiaalisia sekä kulttuurisia mahdollisuuksia ja edellytyksiä kuten läsnäoloa, 

omanarvontuntoa, itseluottamusta, sosiaalista luottamusta, tukiverkostojen käyttöä, tasavertaista vuorovaikutusta ja koh-
taamista 

• Ei valmiiksi pureskeltua ja annettua tietoa, vaan oppimaan opettamista 
 
2. Hankkeen tarve on perusteltu 
• Esillä olevaan haasteeseen vastaaminen 
• Antaa oman panoksensa terveyden edistämisen toimintakentässä 
• Vastataan kysymykseen, miksi juuri tämä hanke? 
 
3. Hankkeen suunnittelussa on hyödynnetty uusinta tietoa 
• Laaja kirjallisuuskatsaus 
• Hankkeen aihealueen perinne on tuotu esille 
• Näyttöön perustuvan (kokeellisuus/kvasikokeellisuus) tiedon käyttö 
 
4. Hankkeen riskit on ennakoitu realistisesti 
• Riskianalyysi on tehty aihealueesta 
• Riskianalyysi on tehty hankkeen ympäristöstä 
• Riskianalyysi on tehty luodun mallin/käytännön toimivuudesta 
 
5. Hankkeen tavoite/tavoitteet on arvioitavissa 
• Tavoitteista on johdettu osatavoitteet 
• Osatavoitteet on operationalisoitu 
• Mittarit on perustellusti määritelty 
 
 
RAKENNEKRITEERIT 
 
6. Hankkeen hyödynsaajat on määritelty 
• Hyödynsaajina asiakkaat 
• Hyödynsaajina toteuttajat 
• Hyödynsaajina muut tahot 
 
7. Hankkeeseen osallistuvien odotukset on otettu huomioon 
• Osallistujien omat odotukset ja tavoitetaso 
• Toteuttajien odotukset 
• Hankkeen rahoittajien odotukset 
 
8. Hankkeella on toteutettavissa oleva aikataulu 
• Arvioitu aikataulu perustuu realiteetteihin 
• Aikataulun määritys on perusteltu 
• Aikataulun toteutumisen esteitä on ennakoitu 
 
9. Hankkeella on perusteltu kustannuslaskelma 
• Kustannukset eritelty informatiivisesti  
• Koko hankkeen rahoituksen toteutuma on kuvattu 
• Eritelty hallintokulut ja oman tuoton osuus 
 
 
PROSESSIKRITEERIT 
 
10. Hankkeen tavoitteet/tavoitteiden mukaiset toimintaprosessit on määritelty 
• Kuvattu, miten jokainen toimintaprosessi palvelee valittua tavoitetta 
• Toimintaprosessit eivät ole sattumanvaraisia 
• Prosessien keskinäiset yhteydet on kuvattu 
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11. Hankkeeseen osallistuvien työnjako on määritelty 
• Tehtävien täsmentäminen hankkeen suunnittelussa, toteuttamisessa ja seurannassa 
• Yhteistyökumppanien rooli 
• Asiakkaiden tehtävät 
 
12. Hankkeen eri vaiheisiin osallistuvien viestintä on suunniteltu aktiiviseksi 
• Toimintaprosessin sisäinen viestintä 
• Sidosryhmien keskinäinen viestintä 
• Asiakkaiden ja toteuttajien viestinnän sisältö ja menetelmät 
 
13. Hankkeen osallistujilla on mahdollisuus vaikuttaa toimintojen kehittämiseen 
• Erikseen mainittu tai kuvattu niiden sisällöt 
• Erikseen mainittu vaikuttamistavat 
• Osallistuminen on mainittu 
 
14. Hankkeen vaiheiden etenemistä seurataan ja arvioidaan määräajoin 
• Kuvattu toimintaprosessin onnistumisen mittarit 
• Kerrottu tiedonkeruumenetelmistä 
• Kuvattu käytetyt arviointimenetelmät 
 
 
TULOSKRITEERIT 
 
15. Hankkeen prosessien odotetut tuotokset(output) on kirjattu 
• Mm.tilaisuudet,julkaisut,tapahtumat jne. 
• Uusia terveyden edistämisen käytäntöjä 
• Kuvattu toteuttajien ja osallistujien itsearviointi prosessien aikana 
 
16. Hankkeen ennakoidut tulokset (outcome) on kirjattu 
• Käyttäytymisessä havaittavissa olevia muutoksia 
• Kuvattu mittarit, joilla tulokset on saatu 
• Perusteltu käytetyt mittarit 
 
17. Hankkeen prosessien ei-odotetut vaikutukset on arvioitu 
• Kuvattu nämä vaikutukset yksityiskohtaisesti 
• Kuvattu niiden merkitys hankkeen kehitystyössä 
• Arvio näiden vaikutusten esiintymissyistä 
 
18. Hankkeen kustannus-vaikuttavuutta on arvioitu 
• Käytetyt panokset (mitattuna rahassa) suhteessa saavutettuihin mitattaviin vaikutuksiin ja hyötyihin esim. elämänlaadun 

paraneminen 
• Kustannus – hyöty – suhde (panokset rahassa mitattuna suhteessa rahassa mitattaviin tuloksiin) 
 
19. Hankkeen terveys- ja hyvinvointivaikuttavuutta on ennakoitu 
• Mainittu, että vaikutuksia ei voi odottaa lyhyellä aikavälillä 
• Vaikuttavuuden erittely yksilö- ja väestötasolla, vaikuttavuus näkyy mm. yksilön terveyden tason paranemisena tai väes-

tötasolla kansanterveyden tilan parantumisena yhden tai useampien ohjelmien tuloksena 
 
 
SOVELLUSKRITEERI 
 
20. Hankkeen sovellukset osin tai kokonaan on hyödynnetty toimintaympäristössään 
• Osana jokapäiväistä toimintaa 
• Kuvattu sovellusmahdollisuudet jatkossa 
• Kuvattu sovellusmahdollisuudet muissa toimintaympäristöissä 
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Liitetaulukko 2. 
 
 
TERVEYDEN EDISTÄMISEN MÄÄRÄRAHOJEN 2010 ARVIOINTI 
(THL)      
            
            
Hankkeen numero:    /THL/TE/2010        
            
Hankkeen nimi:          
            
Hakija:          
            
Arvioija:          
            
Arviointikriteerit:            
1=heikko, 2= tyydyttävä, 3= hyvä, 4=erittäin hyvä, 5=erinomainen         
            
            

1. Laatu ja innovatiivisuus: Onko hankkeen aihe-alue tärkeä terveyden edistämi-
sessä? Onko hanke innovatiivinen? Voidaanko hankkeessa saavuttaa uutta tietämys-
tä? 

  
  

Arvosana 1-5: 
  

            
2. Toteuttamiskelpoisuus            
            
a) Ovatko suunnitelma ja tavoitteet selkeitä ja realistisia?        
  

Arvosana 1-5: 
  

            
b) Ovatko menetelmät soveliaita tavoitteiden saavuttamiseksi?        

  
Arvosana 1-5: 

  
            
C) Onko budjetti realistinen?            

  
Arvosana 1-5:   

            
3. Eettiset näkökohdat:  Liittyykö hankkeeseen eettisiä ongelmia?       
            

Ei             
Kyllä     Millaisia ja miten ne on huomioitu?       

        
 
 
 
 
            



 30

4. Hakijan pätevyys ja asiantuntemus: Onko hakijoilla tarvittava asiantuntemus ja 
taidot tämän hankeen toteuttamiseksi? Onko tehtävien jako tarkoituksenmukaista?       
  

Arvosana 1-5: 
  

            
5. Yhteistyö: Onko hankkeessa tarkoituksenmukaiset yhteistyöverkostot?       
  

Arvosana 1-5: 
  

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

      
      

  

      
            

Kokonaisarvosana (kokonaisarvosana ei ole alakohtien keskiarvo) Arvosana 1-5: 
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Liitetaulukko 3. 
 
 
 
TERVEYDEN EDISTÄMISEN MÄÄRÄRAHOJEN 2010 ARVIOINTI (THL) 
TUTKIMUSHANK-
KEET           
            
Hankkeen numero:    /THL/TE/2010        
            
Hankkeen nimi:  ___________________________________________________       
            
Hakija:  ___________________________________________________       
            
Arvioija:  ___________________________________________________       
            
Arviointikriteerit:            
1=heikko, 2= tyydyttävä, 3= hyvä, 4=erittäin hyvä, 5=erinomainen        
            

1. Tutkimussuunnitelman tieteellinen laatu ja innovatiivisuus: Onko hanke tieteellisesti 
merkittävä? Voidaanko hankkeessa saavuttaa uutta tietämystä, uusia menetelmiä, uutta tekno-
logiaa tms.? Onko hanke kunnianhimoinen?       
  

Arvosana 1-5: 
  

            

2. Tutkimussuunnitelman toteuttamiskelpoisuus: Ovatko tutkimussuunnitelma sekä tutki-
muksen tavoitteet selkeitä ja realistisia? Ovatko tutkimusmenetelmät ja -aineistot soveliaita 
tavoitteiden saavuttamiseksi?       
  

Arvosana 1-5: 
  

            
3. Eettiset näkökohdat:  Liittyykö hankkeeseen eettisiä ongelmia?       
            

Ei             
Kyllä     Millaisia ja miten ne on huomioitu?       

        
            

4. Hakijan pätevyys ja asiantuntemus: Millainen on hakijan ja muiden tutkijoiden tieteelli-
nen pätevyys ja aikaisemmat tieteelliset saavutukset? Onko tutkijoilla tarvittava asiantunte-
mus ja taidot tämän hankeen toteuttamiseksi? Onko tehtävien jako harkittua ja tarkoituksen-
mukaista?       
  

Arvosana 1-5: 
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5. Yhteistyö: Onko hakijalla ja muilla tutkijoilla merkittävää koti- ja/tai kansainvälistä tutki-
musyhteistyötä? Mikä on yhteistyöverkoston merkitys esitetyssä hankkeessa?   
  

Arvosana 1-5: 
  

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

      
      

  

      
            

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

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


