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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 
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Väestön hyvinvointi, terveys ja 

osallisuus on lisääntynyt 

Yhteis-

kehittä-

minen 

 

Poikki-

hallin-

nollinen 

yhteis-

työ 

Terveiden 

elintapojen 

lisääminen ja 

kansan-

sairauksien 

ehkäisy  

Mielen-

terveyden  

edistäminen ja  

yksinäisyyden 

ehkäisy 

Rakennus-

terveys  

Eriarvon kaventaminen ja syrjäytymisen ehkäisy 

Hyvinvointia ja terveyttä tukevat arkiympäristöt ja työelämä 

Toimivat palvelut  



Kolme projektia 
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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 € 

 



Kärkihankkeen työtä ohjaavat 
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 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 



Hyvät käytännöt pysyvään käyttöön 

11/28/2016 Meri Larivaara 7 

 Painopiste hyvien käytäntöjen 

levittämisessä ja juurruttamisessa 

 Kuusi hyvien käytäntöjen  

kokonaisuutta, joilla muutos 

tehdään ja joista rakennetaan 

hankkeita  

 Hyvien käytäntöjen 

kohdentaminen väestöryhmiin, 

joissa hyvinvointi ja/tai terveys 

ovat keskimääräistä huonompia 

 Asiakasosallisuus ja 

palvelumuotoilu eriarvoisuuden 

kaventamiseksi 



Hyvät käytännöt pysyvään käyttöön: 

sisältökokonaisuudet 
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1. Elintapaohjauksen vahvistaminen sosiaali- ja 

terveydenhuollossa ja sen palveluketjuissa 

2. Perheiden ravitsemus- ja liikuntatottumusten muutoksen 

tukeminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa 

3. Mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivien fyysisen 

terveyden edistäminen 

4. Väestön mielenterveystaidot ja eri alojen ammattihenkilöiden 

mielenterveysosaaminen, ml. sote-alan ammattihenkilöiden 

itsemurhien ehkäisytaitojen vahvistaminen 

5. Yhteinen keittiö 

6. Ikääntyneiden fyysisen aktiivisuuden edistäminen 



Hyvät käytännöt pysyvään käyttöön: 

valtionavustukset 
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 Valtionavustusten hakuaika 17.6.−30.9.2016 

 Hankkeiden toiminta-aika 1.1.2017−31.12.2018 

 Tavoitteena maantieteellisesti laajat hankkeet ja 

monitoimijainen yhteistyö 

 Todennäköisimpiä hankkeen toteuttajia ovat valtakunnalliset 

järjestöt tai asiantuntijaorganisaatiot, joilla on mahdollisuus 

toimia eri puolilla maata. 

 Erityinen huomio levittämiseen,  

juurruttamiseen sekä  

eriarvoisuuden kaventamiseen 



Valtionavustuksen osuus hakijoille 
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 Ei-taloudelliseen toimintaan myönnettävä valtionavustus 
voi olla täysimääräinen, jos siihen on erityisen perusteltu 
syy. 

 Kuntien ja kuntayhtymien valtionavustus voi olla enintään 
80 %. 

 Järjestöjen, yritysten ja palveluntuottajien taloudelliseen 
toimintaan myönnettävä valtionavustus voi olla enintään 
50−60 % riippuen yrityksen koosta ja hankkeen 
toteutustavasta.  

 Hankekonsortion tulee valita yksi taho, joka toimii 
hankehallinnoijana ja toimittaa hakemuksen sosiaali- ja 
terveysministeriöön.  

 Hakuun osallistuvan omarahoitusosuuteen hyväksytään 
myös hakijoiden henkilöstön oma työ. 



Hakemuksen laatimisen tueksi 
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 Tuki- ja verkostoitumisseminaari 

5.9.2016 Helsingissä  

http://videonet.fi/web/stm/20160905/ 

 Hakuohjeistusta on täydennetty  

valtionavustusasetuksen ja  

hakijoilta tulleiden kysymyksien  

(UKK) perusteella.  

 Verkkopohjainen kysely, jossa eri organisaatiot voivat 
ilmoittaa halukkuudestaan osallistua kärkihankkeen 
työhön: http://stm.fi/hankkeet/terveys-ja-hyvinvointi 

 Valtionavustushakemusten hankesuunnitelmien 
arviointikriteerit verkkosivuilla 9.9.2016 alkaen 
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Terveellisten talojen Suomi 
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 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 



Koetut terveysriskit poikkeavat todellisesta 

riskistä 
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Terveellisten talojen Suomi -projektin 

tuloksena 
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 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. 



Pysyvät rakenteet ja toimintatavat ministeriöiden 

väliseen yhteistyöhön: Poikkihallinnolliset rakenteet 
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Poikkihallinnolliset rakenteet 
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 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. 



Poikkihallinnolliset rakenteet 

11/28/2016 Meri Larivaara 17 

 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. 



stm.fi/hankkeet/terveys-ja-hyvinvointi 

#hyvätervearki 
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