
1 25.1.2017 Etunimi Sukunimi

Edistetään terveyttä ja
hyvinvointia sekä vähennetään
eriarvoisuutta
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Kärkihanke Edistetään terveyttä ja hyvinvointia
sekä vähennetään eriarvoisuutta
Tavoitteet:
1. Lisätään terveitä elintapoja, kuten liikuntaa, ja ehkäistään

kansansairauksia
2. Edistetään mielenterveyttä ja ehkäistään yksinäisyyttä
3. Varmistetaan rakennusten terveellisyyttä koskevien ratkaisujen oikea-

aikaisuus ja tehokkuus

§ Kaikissa toimenpiteissä otetaan huomioon eriarvoisuuden kaventaminen ja
syrjäytymisen ehkäisy.

§ Yksi hallituksen tasa-arvo-ohjelman seurantakohteista

25.1.20173 Meri Larivaara



1/25/2017 Meri Larivaara4

Väestön hyvinvointi, terveys ja
osallisuus on lisääntynyt

Yhteis-
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terveys

Eriarvon kaventaminen ja syrjäytymisen ehkäisy

Hyvinvointia ja terveyttä tukevat arkiympäristöt ja työelämä
Toimivat palvelut



Kolme projektia
1. Hyvät käytännöt pysyvään käyttöön
2. Terveellisten talojen Suomi
3. Pysyvät rakenteet ja toimintatavat ministeriöiden

väliseen yhteistyöhön hyvinvoinnin ja terveyden
edistämiseksi ja eriarvoisuuden vähentämiseksi

§ Budjetti 8 miljoonaa €
• Hyvien käytäntöjen levittämis- ja juurruttamishankkeisiin

7,2 miljoonaa €
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Kärkihankkeen työtä ohjaavat
§ Hyvinvoinnin ja terveyden ministerityöryhmä
§ Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula
§ Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaston johtoryhmä

§ Pyöreän pöydän asiantuntijaryhmä tukee Hyvät käytännöt pysyvään
käyttöön -projektin sisällöllistä valmistelua
• 23 korkean tason asiantuntijaa ja kokenutta kehittäjää
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Hyvät käytännöt
pysyvään käyttöön
§ Painopiste hyvien käytäntöjen

levittämisessä ja juurruttamisessa
§ Hyvien käytäntöjen kohdentaminen

väestöryhmiin, joissa hyvinvointi ja/tai
terveys ovat keskimääräistä huonompia

§ Asiakasosallisuus ja palvelumuotoilu
eriarvoisuuden kaventamiseksi

§ Kuusi hyvien käytäntöjen  kokonaisuutta
ja yhdeksän valtionavustushanketta, joilla
muutos tehdään
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Hyvät käytännöt pysyvään käyttöön:
sisältökokonaisuudet ja valtionavustushankkeet 1(2)
1. Elintapaohjauksen vahvistaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa ja

sen palveluketjuissa
§ VESOTE-hanke, UKK-instituutti 2 635 000 €
§ Uneton Suomessa, Helsingin uniklinikka Vitalmed Oy 69 000 €

2. Perheiden ravitsemus- ja liikuntatottumusten muutoksen tukeminen
neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa
§ Neuvokas perhe, Suomen Sydänliitto 580 000 €

3. Mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivien fyysisen terveyden
edistäminen
§ Mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivien tupakoinnin

lopettamisen tukeminen, Filha ry 580 000 €
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Hyvät käytännöt pysyvään käyttöön:
sisältökokonaisuudet ja valtionavustushankkeet 2(2)
4. Väestön mielenterveystaidot ja eri alojen ammattihenkilöiden

mielenterveysosaaminen, ml. sote-alan ammattihenkilöiden
itsemurhien ehkäisytaitojen vahvistaminen
§ Mielenterveys kuuluu kaikille, Suomen Mielenterveysseura 846 000 €
§ Päihdeilmiö ja ryhmäilmiö, Ehyt ry 340 000 €
§ Ensiapu itsemurhavaarassa olevalle, Utsjoen kunta 80 000 €

5. Yhteinen keittiö
§ Yhteinen keittiö, Kirkkohallitus 1 000 000 €

6. Ikääntyneiden fyysisen aktiivisuuden edistäminen
§ Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi, Ikäinstituutin säätiö 485 000 €

Hankkeiden toiminta-aika on 1.1.2017−31.12.2018
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1. Elintapaohjauksen vahvistaminen sosiaali- ja
terveydenhuollossa ja sen palveluketjussa:

Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja
terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti (VESOTE)
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2. Perheiden ravitsemus- ja
liikuntatottumusten
muutoksen tutkiminen
neuvolassa ja
kouluterveydenhuollossa:

Neuvokas perhe
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3. Mielenterveys- ja päihde-
ongelmista kärsivien fyysisen terveyden
edistäminen:

Mielenterveys- ja päihdeongelmista
kärsivien tupakoinnin lopettamisen
tukeminen
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4. Väestön mielenterveystaidot ja
eri alojen ammattihenkilöiden
mielenterveysosaaminen

A. Mielenterveys kuuluu kaikille -
Mielenterveyden ensiapu® terveyden ja
hyvinvoinnin edistäjänä
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B. Päihdeilmiö ja Ryhmäilmiö PIRI
Suomen ammatillisen
koulutuksen kulttuuri- ja
urheiluliitto, SAKU ry

C. Ensiapu itsemurhavaarassa olevalle -
ELÄMÄ

Utsjoen kunta

• sairaanhoitopiirit
• kunnat
• paikalliset

mielenterveysseurat ja
kriisikeskukset



5. Yhteinen keittiö
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6. Ikääntyneiden fyysisen
aktiivisuuden edistäminen

Aivoliitto ry
Eläkkeensaajien Keskusliitto ry
Eläkkeensaajien Keskusliitto  ry
Eläkeliitto ry
Eläkeläiset ry
Folkhilsan
Gerontologinen ravitsemus ry
Hengitysliitto
Kansallinen senioriliitto ry
Kristillinen Eläkeliitto ry
Muistiliitto ry
Omaishoitajat ja Läheiset -liitto ry
Opetusalan seniorijärjestö OSJ
Soveltava liikunta SoveLi ry
Suomen Aikuisurheiluliitto ry
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Voimaa vanhuuteen tutuksi ja
turvaksi

Suomen Diabetesliitto ry
Suomen Diabetesliitto ry
Suomen Kansainvälisen Senioritanssin Liitto
Suomen Latu
Suomen Luustoliitto ry
Suomen Mielenterveysseura
Suomen Reumaliitto ry
Suomen Selkäliitto ry
Suomen Setlementtiliitto
Suomen Sydänliitto ry
Suomen Voimisteluliitto ry
Valo ry
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry
Vanhustyön keskusliitto



Valtionavustushankkeiden seuranta
ja ohjaus

§ Nimetyt yhteyshenkilöt STM:ssä
§ Valtionavustushankkeen hallinnointi, talous ja valvonta

• Hallitusneuvos Anne Kumpula, STM
• Jaana Jaakkola, Lounais-Suomen AVI.

§ Hankkeiden etenemisen seurannassa Hankesalkku
• Hanke-/projektipäälliköt raportoivat kerran kuukaudessa

§ Hyvien käytäntöjen mallintaminen Innokylässä
• Hyvin toteutettuna tuottaa osan loppuraportista

§ Sähköisten palvelujen kehittämisen tuki
• Suunnitteilla tukea kansallisen ohjauksen ja kokonaisarkkitehtuurin näkökulmasta
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Valtionavustushankkeiden seuranta
ja ohjaus

§ THL, TTL ja STM tukevat arviointisuunnitelmissa
• Valtionavustushankkeissa prosessinarviointi (levisikö, juurtuiko, tavoittiko

relevantit kohderyhmät, edistävät / hidastavat tekijät) sekä vaikutusten arviointi
(vaikutukset ammattihenkilöiden toimintaan ja ihmisiin)

• Kärkihankkeen ulkoinen arviointi sidoksissa kaikkien kärkihankkeiden arviointiin,
voi hyödyntää valtionavustushankkeiden arviointiaineistoja

§ Viestintä on keskeinen vaikuttamisen väline
• Valtionavustushankkeita rohkaistaan aktiiviseen viestintään ja vaikuttamiseen

§ Tavoitteena yhteistyön sote- ja maakuntamuutostyön sekä kärkihankkeiden
sisällöllisen työn välillä
• Hakee vielä muotoaan
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Terveellisten talojen Suomi
§ Tietoaukkojen täyttäminen

• Tuotetaan lisää tietoa siitä, miten rakennusterveyteen liittyvät tekijät
vaikuttavat ihmisten terveyteen ja miten voidaan hallita
tarkoituksenmukaisesti

• Eri tekijöistä yhdenmukaiset tietopaketit, jotka pohjautuvat tutkittuun tietoon
§ Prosessien kehittäminen − toimijoiden yhteistyö

• Selvitetään ja ohjeistetaan, miten toimijat voivat yhteistyössä käsitellä
rakennusterveyteen liittyviä kysymyksiä oikea-aikaisesti, ennakoivasti ja
nykyistä tehokkaammin

§ Viestinnän parantaminen − riskien viestiminen oikeasuhtaisesti
• Viestitään rakennusterveyteen liittyvistä tekijöistä siten, että ihmisille

muodostuu realistinen ja tietoon perustuva kuva rakennusterveyteen liittyvistä
riskeistä ja niiden hallinnasta
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Koetut terveysriskit poikkeavat todellisesta
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Terveellisten talojen Suomi -projektin
tuloksena

§ Kansalaisille viestitään rakennusterveyteen liittyvistä asioista siten, että he
saavat tietoa eri tekijöiden mahdollisista riskeistä oikeassa suhteessa
riskien toteutumiseen.

§ Ratkaisuja rakennusterveyteen liittyvissä kysymyksissä voidaan tehdä
nykyistä luotettavamman tiedon pohjalta.

§ Ennaltaehkäisevät toimintatavat yleisessä käytössä.
§ Rakennusterveyteen liittyvistä kysymyksistä syntyneet

kokonaiskustannukset ja terveyshaitat ovat vähentyneet nykyistä parempien
toimintatapojen ansiosta.

25.1.201720 Meri Larivaara



Pysyvät rakenteet ja toimintatavat ministeriöiden
väliseen yhteistyöhön: Poikkihallinnolliset rakenteet
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Poikkihallinnolliset rakenteet
§ Tavoitteet:

1. Ministeriöiden väliseen yhteistyöhön syntyy pysyvät rakenteet ja
vakiintuneet toimintatavat hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi ja
eriarvoisuuden kaventamiseksi.

2. Hyvinvointia, terveyttä ja eriarvoisuutta koskevat näkökulmat
sisällytetään eri hallinnonalojen hankkeisiin ja lainvalmisteluun jo
alustavan valmistelun aikana.

3. Poikkihallinnollisia toimia vaativat hyvinvointi- ja terveyspoliittiset
aloitteet ja hankkeet valmistellaan aiempaa järjestelmällisemmin ja
yhdessä niiden tahojen kanssa, joita ehdotettujen ratkaisujen
toimeenpano koskettaisi.
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Poikkihallinnolliset rakenteet
§ Uusi poikkihallinnollisen yhteistyön malli ja toimenpidesuositukset

1. Mallinnetaan, kuinka muut hallinnonalat voivat ottaa huomioon päätöstensä ja
hankkeidensa vaikutukset hyvinvointiin, terveyteen ja eriarvoisuuteen sekä
edistää hyvinvointia, terveyttä ja yhdenvertaisuutta päätöksissään ja
hankkeissaan.

2. Kartoitetaan, kuinka STM:n hallinnonalan laajat hyvinvointi- ja terveyspoliittiset
päätökset ja hankkeet voidaan valmistella yhteistyössä muiden hallinnonalojen
kanssa

§ STM vahvistaa ihmisiin kohdistuvien vaikutusten näkökulmaa
säädösvalmistelun vaikutusarvioinnissa.
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Kiitos!
stm.fi #hyvätervearki ja #hyte

http://stm.fi/hankkeet/terveys-ja-hyvinvointi


