
Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä 

vähennetään eriarvoisuutta:  

Hyvät käytännöt pysyvään käyttöön 



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, mutta ei kuitenkaan 
raha-automaattiyhdistyksen avustuksella tehty työ. 



Hakemuksen laatimisen tueksi 
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 Tuki- ja verkostoitumisseminaari 

5.9.2016 Helsingissä 

 Hakuohjeistusta täydennetään  

valtionavustusasetuksen ja  

hakijoilta tulevien kysymyksien  

(UKK) perusteella  

 Verkkopohjainen kysely, jossa eri organisaatiot 

voivat ilmoittaa halukkuudestaan osallistua 

kärkihankkeen työhön:  

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

Syyskuu Lokakuu 

6.9.2016 

valmisteluryhmä 

vahvistaa 

arviointikriteerit 

21.10.2016 

arvioinnit ja ehdotukset 

rahoitettavista hankkeista toimitettu 

kärkihankkeen vastuuhenkilölle 

26.10.2016 

valmisteluryhmä muotoilee  

päätösesityksen rahoituksesta 

HAKEMUKSET  

SAAPUVAT 

Päätökset, 

perhe- ja 

peruspalvelu-

ministeri 

19.9.2016 

valmisteluryhmä 

päättää arvioijat 

Marraskuu 



Hankehakemusten arviointi 
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 Vähintään kolme arvioijaa arvioi kunkin 

sisältöteeman hankehakemukset 

– STM:n, THL:n ja TTL:n asiantuntijat 

– Jokainen pisteyttää hakemukset itsenäisesti 

– Yhteisessä kokouksessa konsensusehdotus 

 Pisteytetään 10−12 arviointikriteerin mukaan 

– Kolmeportainen pisteytys: 5, 2½, 0 pistettä 

– Osalla kriteereistä kaksinkertainen painoarvo 

– Arviointikriteerit 9.9. mennessä kärkihankkeen verkkosivuilla 

 Kaikki arvioinnit käsitellään valmisteluryhmän 

kokouksessa, jossa muodostetaan päätösesitys 

 



Alustavat arviointikriteerit 
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1. Missä määrin hanke vastaa hakuilmoituksessa määritettyjä 
sisältöjä ja vastaa hyvien käytäntöjen levittämiseen ja 
juurruttamiseen? 

2. Missä määrin hanke tavoittaa hyvinvointi- ja terveyserojen 
kannalta keskeiset suuret väestöryhmät? 

3. Onko hankkeen hyvät käytännöt mallinnettu selkeästi ja 
ymmärrettävästi ja käykö ilmi, mitä niiden käyttöön otto 
edellyttää toimijoilta? 

4. Toimiiko hanke riittävän suurella maantieteellisellä alueella 
(hakuilmoituksen kokokriteeri)? 

5. Ovatko hankkeen yhteistyöverkostot sopivat ja täyttyykö 
monitomijaisuuskriteeri tavoitteiden kannalta kattavasti? 

6. Onko hankkeessa kuvattu selkeästi ja uskottavasti, kuinka 
hyvät käytännöt levitetään riittävän suureen osaan maata 
ja miten ne juurtuvat osaksi normaalia toimintaa? 
 

 



Alustavat arviointikriteerit 
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7. Onko hakijoilla tarvittava asiantuntemus ja taidot 
hankkeen toteuttamiseen? 

8. Onko hankkeessa kuvattu riittävän selkeästi ja tarkasti 
suunniteltu toiminta ja onko suunnitelma 
toteuttamiskelpoinen? 

9. Perustuvatko hankkeen levitettäviksi ja juurrutettaviksi 
aiotut käytännöt näyttöön? 

10. Miten hanke on suunnitellut arvioivansa tavoitteiden ja 
vaikutusten saavuttamista hankkeen aikana? 

11. Miten hanke on suunnitellut viestinnän ja vaikuttamisen 
sekä vuorovaikutuksen keskeisten toimijoiden kanssa? 

12. Onko hankkeen mahdolliset riskit tunnistettu ja onko ne 
osattu ottaa huomioon? 



Alustavat arviointikriteerit 
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Lisäksi otetaan huomioon hallitusohjelman ja 

kärkihankkeiden yhteiset lähtökohdat kuten 

hankekokonaisuuden hyvinvointivaikutukset, 

digitalisaation tuoma lisäarvo, sukupuolten tasa-arvon 

edistäminen, kustannusten kasvun hillintä sekä 

kohderyhmien vaikuttamismahdollisuudet. 

 



stm.fi/hankkeet/terveys-ja-hyvinvointi 

#hyvätervearki 
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