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Arviointikriteerit hankesuunnitelmille, jotka on toimitettu määräajassa hallituksen kärkihankkeen Edistetään 

terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta projektin Hyvät käytännöt pysyvään käyttöön 

valtionavustusten hakua varten.  

 

Arviointikriteereitä on kymmenen, ja arviointiskaala on 0−5 pistettä. Kolmella ensimmäisellä arviointikritee-

rillä on kaksinkertainen painoarvo. Hanke voi saada maksimissaan 65 pistettä. Hanke ei voi saada rahoitusta, 

jos se saa yhdestäkin kriteeristä 0 pistettä. 

 

1. Missä määrin hanke kattaa hakuilmoituksessa määritellyt sisällöt, vastaa hyvien käytäntöjen levit-

tämiseen ja sopii palvelujärjestelmän tarpeisiin? 

 5 pistettä: Erittäin hyvin 

 2,5 pistettä: Osittain 

 0 pistettä: Heikosti tai ei ollenkaan 

Tämän kriteerin painoarvo on kaksinkertainen. 

 

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

mät? 

 5 pistettä: Kyllä, keskeiset väestöryhmät on tunnistettu ja otettu huomioon. 

 2,5 pistettä Osittain, on tunnistettu ja otettu huomioon keskeisiä väestöryhmiä. 

 0 pistettä: Hankkeessa on tunnistettu ja otettu huomioon keskeiset väestöryhmät heikosti tai ei ollen-

kaan. 

Tämän kriteerin painoarvo on kaksinkertainen. 

 

3. Onko hankkeen hyvät käytännöt mallinnettu selkeästi ja ymmärrettävästi ja käykö ilmi, mitä nii-

den käyttöönotto edellyttää toimijoilta? 

 5 pistettä: Mallinnus ja käyttöön oton edellytykset ovat erittäin selkeät ja ymmärrettävät. 

 2,5 pistettä: Mallinnus ja käyttöön oton edellytykset ovat osittain selkeät ja ymmärrettävät. 

 0 pistettä: Mallinnus ja käyttöön oton edellytykset on kuvattu heikosti tai ei ollenkaan.  

Tämän kriteerin painoarvo on kaksinkertainen. 

 

4. Toimiiko hanke riittävän suurella maantieteellisellä alueella hakuilmoituksessa määritellyn tavoit-

teen näkökulmasta (kokokriteeri)? 

 5 pistettä: Toiminta-alue vastaa erittäin hyvin hakuilmoituksen tavoitteita. 

 2,5 pistettä: Toiminta-alue vastaa osittain hakuilmoituksen tavoitteita. 

 0 pistettä: Toiminta-alue vastaa hakuilmoituksen tavoitteita heikosti tai ei ollenkaan. 
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5. Ovatko hankkeen yhteistyöverkostot sopivat ja täyttyykö monitoimijaisuuskriteeri? 

 5 pistettä: Erittäin sopivat ja kattavat 

 2,5 pistettä: Osittain sopivat ja kattavat 

 0 pistettä: Yhteistyöverkostot ovat vähäiset tai niitä ei ole kuvattu lainkaan.  

 

6. Onko hankkeessa kuvattu selkeästi ja uskottavasti, kuinka hyvät käytännöt levitetään riittävän 

suureen osaan maata ja miten ne juurtuvat osaksi normaalia toimintaa? 

 5 pistettä: Levittäminen ja juurruttaminen on kuvattu erittäin selkeästi ja uskottavasti. 

 2,5 pistettä: Levittäminen ja juurruttaminen on kuvattu osittain selkeästi ja uskottavasti.  

 0 pistettä: Levittäminen ja juurruttaminen on kuvattu heikosti tai ei lainkaan.  

 

7. Perustuvatko hankkeen levitettäviksi ja juurrutettaviksi aiotut käytännöt tutkimusnäyttöön tai 

onko niiden vaikuttavuutta arvioitu? 

 5 pistettä: Käytäntöjen levittämisen ja juurruttamisen tueksi on kotimaista näyttöä. 

 2,5 pistettä: Käytäntöjen tueksi on tietoa tai kokemusta tai se perustuu muualla kuin kotimaassa saa-

tuun näyttöön. 

 0 pistettä: Käytäntöjen tueksi on heikosti tai ei ollenkaan näyttöä. 

 

8. Onko hakijoilla tarvittava asiantuntemus ja taidot hankkeen toteuttamiseksi? 

 5 pistettä: Erittäin hyvä asiantuntemus ja taidot 

 2,5 pistettä: Osittain hyvä asiantuntemus ja taidot 

 0 pistettä: Asiantuntemus ja taidot ovat riittämättömiä. 

 

9. Onko hankkeessa kuvattu riittävän selkeästi suunniteltu toiminta ja onko suunnitelma toteutta-

miskelpoinen? 

 5 pistettä: Kyllä, on kuvattu erittäin selkeästi ja tarkasti ja hankesuunnitelma on toteuttamiskelpoi-

nen.  

 2,5 pistettä: On kuvattu osittain selkeästi ja tarkasti ja/tai hankesuunnitelma on osittain toteuttamis-

kelpoinen.  

 0 pistettä: On kuvattu heikosti tai ei lainkaan ja/tai hankesuunnitelman toteuttamiskelpoisuus on 

heikko tai se ei ole toteuttamiskelpoinen. 

 

10. Miten hanke on suunnitellut arvioivansa tavoitteiden ja vaikutusten saavuttamista hankkeen ai-

kana?  

 5 pistettä: Arviointisuunnitelma on perusteellinen ja arviointimenetelmät päteviä. 

 2,5 pistettä: Arviointisuunnitelma on hyvä ja/tai arviointimenetelmät ovat kelvollisia. 

 0 pistettä: Arviointisuunnitelma on heikko tai puuttuu kokonaan.  

 

Lisäksi otetaan huomioon hallitusohjelman ja kärkihankkeiden yhteiset lähtökohdat kuten hankekokonaisuu-

den hyvinvointivaikutukset, digitalisaation tuoma lisäarvo, sukupuolten tasa-arvon edistäminen, kustannus-

ten kasvun hillintä sekä kohderyhmien vaikuttamismahdollisuudet. 


