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1 Tausta 

Hyvät käytännöt pysyvään käyttöön -projekti on osa pääministeri Juha Sipilän hallituksen kärkihanketta 

Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta. Projekti toteuttaa seuraavia hallitusoh-

jelmassa määriteltyjä kärkihankkeen sisältöjä: 

− Edistetään kansanterveyttä, kansalaisten liikkumista, terveellisiä elämäntapoja ja ravin-

totottumuksia sekä vastuunottoa omasta elämästä. 

− Toimeenpannaan terveyttä ja hyvinvointia edistävät hyvät käytänteet ja toimintamallit 

yhteistyössä järjestöjen kanssa. 

− Käynnistetään kansallinen mielenterveyttä edistävä ja yksinäisyyden ehkäisyyn tähtäävä 

ohjelma. 

Projekti vastaa seuraaviin hallitusohjelmassa esitettyihin strategisen tavoitteen terveys ja hyvinvointi halli-

tuskauden tavoitteisiin: 

− Terveyden edistäminen ja varhainen tuki ovat vahvistuneet poikkihallinnollisesti pää-

töksenteossa, palveluissa ja työelämässä paremmalla toimeenpanolla. Terveys- ja hy-

vinvointierot ovat kaventuneet. 

− Eri-ikäisten ihmisten vastuuta omasta terveydentilasta sekä elämäntavoista on tuettu. 

Ihmisten erilaisissa elämäntilanteissa toimivia valintoja on mahdollistettu enemmän. 

− Lasten ja perheiden hyvinvointi ja omat voimavarat ovat vahvistuneet. 

Hallitusohjelman kymmenen vuoden tavoitteena on, että suomalaiset voivat paremmin ja kokevat pärjäävän-

sä erilaisissa elämäntilanteissa. Jokainen ihminen kokee voivansa vaikuttaa, tehdä valintoja ja ottaa vastuuta. 

Kärkihanke on valittu hallituksen tasa-arvo-ohjelman seurattavaksi hankkeeksi, jossa tulee määritellä tasa-

arvotavoitteet, arvioida sukupuolivaikutukset uudistuksen eri vaiheissa sekä raportoida hankkeen vaikutukset 

sukupuolten ja tasa-arvon kannalta. 

Kärkihankkeen toteuttamiseen on käytettävissä yhteensä 8 miljoonaa euroa vuosina 2016−2019. Näistä val-

taosa, noin 7,73 miljoonaa euroa, käytetään tähän projektiin. 

Muutoksen aikaansaamiseksi tarvitaan vaikuttavien käytäntöjen tehokkaampaa hyödyntämistä sekä uusia 

lähestymistapoja. Hyvinvointia ja terveyttä voidaan edistää vaikuttamalla niitä määrittäviin tekijöihin, joista 

tärkeimpiä ovat elinolot ja sosioekonomiset tekijät. Hyvinvointia ja terveyttä edistävien elintapojen omak-

suminen edellyttää riittävää toimeentuloa, kodin ja työn välistä tasapainoa, osallisuuden ja mielekkyyden 

kokemusta sekä psyykkistä hyvinvointia. Hyvät käytännöt pysyvään käyttöön -projektilla voidaan vaikuttaa 

ihmisten osallisuuteen, mielenterveystaitoihin sekä elintapoihin, kuten liikunta- ja ravitsemustottumuksiin, 

nukkumistottumuksiin, alkoholinkäyttöön ja tupakointiin. Elintapoihin vaikuttaminen on hyvin vaikeaa, ellei 

yksilöllä ole voimavaroja ja riittävää pystyvyyden tunnetta muutoksen toteuttamiseen. On tärkeää, että hy-

vinvointia ja terveyttä tukevat elintavat ovat kaikille mahdollisia, helppoja ja houkuttelevia valintoja. 

 

Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen vaatii koko väestöön kohdistuvien tehokkaiden toimien ja hy-

vinvoinnin ja terveyden suhteen heikommin pärjääviin väestöryhmiin kohdennettujen toimien yhdistämistä 

ja sukupuolen mukaista räätälöintiä. Yksittäiseen elintapaan puuttuminen esimerkiksi terveysneuvonnalla ei 

riitä, vaan interventioihin tulee sisällyttää aktiivisen osallisuuden ja pystyvyyden tukemista, mielenterveyden 

edistämistä ja terveiden elintapojen vahvistamista monipuolisesti. On hyvä muistaa, että huono-osaisuudessa 

on kyse laajemmasta elämänhallinnan problematiikasta yksittäisen elintavan sijaan. Erilaisten riskitekijöiden 

kasautuminen selittää epäsuotuisaa kehitystä enemmän kuin mikään yksittäinen riskitekijä. 
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2 Projektin sisältö 

2.1 Projektin tavoitteet 

2.1.1 Vaikuttavuustavoitteet 

Projektin tavoitteena on kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja parantamalla hyvinvointia ja terveyttä tietyissä 

väestöryhmissä, joissa hyvinvointi ja terveys ovat selvästi keskimääräistä heikommat. Näin projekti vahvis-

taa osaltaan hyvinvointivaltion taloudellista kestävyyttä: työurat pitenevät, työn tuottavuus nousee, palvelu-

jen tarve vähenee ja terveydenhuolto- ja sosiaalimenojen kehitys maltillistuu. Samalla sosiaalinen kestävyys 

vahvistuu. 

2.1.2 Projektin konkreettiset tavoitteet ja tulokset 

Projektin tavoitteena on kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja kohentamalla niiden väestöryhmien hyvin-

vointia ja terveyttä, joissa hyvinvointi ja terveys ovat muita heikompia. Näitä ovat mm. matalan sosioeko-

nomisen tason väestöryhmät. Projektin yhtenä painopisteenä ovat lisäksi ne miehet ja pojat, joiden terveys-

riskit ovat suurimmat. Hyvinvointi- ja terveyseroihin vaikutetaan ottamalla käyttöön hyviä käytäntöjä. Hyviä 

käytäntöjä levittämällä ja juurruttamalla 

− terveyden kannalta riittävä fyysinen aktiivisuus yleistyy 

− ravitsemuksen laatu paranee 

− hyvinvointia ja terveyttä tukevat unitottumukset ja unirytmi yleistyvät 

− alkoholin riskikulutus vähenee 

− tupakointi vähenee 

− mielenterveys kohenee ja mielenterveystaidot vahvistuvat 

− osallisuus ja mahdollisuudet vaikuttaa oman elämänsä kulkuun paranevat 

− itsemurhat vähenevät. 

Hyvien käytäntöjen levittämiseksi käynnistetään valtionavustushankkeita. Hyvät käytännöt levitetään maan-

tieteellisesti mahdollisimman laajasti, mielellään koko maahan, ja juurrutetaan osaksi olemassa olevia raken-

teita ja toimintoja. Työtä kohdennetaan niin, että se tukee erityisesti hyvinvoinnin ja terveyden suhteen hei-

kommassa asemassa olevia väestöryhmiä. Tämä edellyttää hyvien käytäntöjen muotoilua asiakasosallisuuden 

ja palvelumuotoilun keinoin. Hallituksen kärkihankkeessa Palvelut asiakaslähtöisiksi määritellään kokemus-

asiantuntijuuden ja asiakkaan osallistumisen toimintamalli. Toimintamallin testaamisen yhteydessä arvioi-

daan asiakkaiden osallisuuden ja kokemustiedon tuottamisen menetelmiä. Hyvät käytännöt pysyvään käyt-

töön −projektin valtionavustushankkeiden tulee tarjota Palvelut asiakaslähtöisiksi −kärkihankkeelle mahdol-

lisuus arvioida käyttämiään asiakasosallisuuden menetelmiä. Hankkeiden käynnistyessä arvioinnista sovitaan 

erikseen. Hyvien käytäntöjen palvelumuotoilussa, käyttöönotossa ja juurruttamisessa hyödynnetään digitaali-

suutta mahdollisuuksien mukaan. 

2.1.3 Indikaattorit ja mittarit 

Hyvinvointi- ja terveysindikaattoreissa muutoksia voidaan odottaa 5−10 vuoden viiveellä, joskus jopa vasta 

25−50 vuoden viiveellä. Projektin vaikuttavuutta voidaan seurata 10 vuoden aikajänteellä alle kootuilla indi-

kaattoreilla, joilla ei kuitenkaan päästä riittävästi pureutumaan terveyserojen sukupuolittumiseen. Täten tau-

lukon tavoitetasoa ei ole asetettu sukupuolen mukaan, vaan sen sijaan toiminnan tasolla keskitytään tavoit-

tamaan tasa-arvotarkastelun kannalta olennaiset kohderyhmät: 

 

− Elämänlaatunsa hyväksi tuntevien osuus (%), matala koulutus 

(https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/4274) 

− Elämänlaatunsa hyväksi tuntevien osuus (%), 65 vuotta täyttäneet 

(https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/4272) 

https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/4274
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/4272
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− Terveytensä enintään keskitasoiseksi kokevien osuus (%), matala koulutus 

(https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/4337) 
− Terveytensä enintään keskitasoiseksi kokevien osuus (%), 65 vuotta täyttäneet 

(https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/4335) 

− Vapaa-ajan liikuntaa harrastamattomien osuus (%), matala koulutus 

(https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/4445) 

− Vapaa-ajan liikuntaa harrastamattomien osuus (%), 65 vuotta täyttäneet 

(https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/4447) 

− Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) liikunnan edistämisessä kunnissa 

(https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/4094) 

− Niukasti tuoreita ja kypsennettyjä kasviksia käyttävien osuus (%), matala koulutus 

(https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/4544) 

− Syö tuoreita tai keitettyjä kasviksia lähes päivittäin (%), 8. ja 9. luokan oppilaat 

(https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/394) 

− Unilääkkeiden määritelty vuorokausiannos tuhatta asukasta kohden (DDD/1000 asukas-

ta/vuorokausi) (http://raportit.nam.fi/raportit/kulutus/laakekulutus.htm)  

− Tupakoi päivittäin (%), ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijat 

(https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/3936) 

− Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa (%), ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. 

vuoden opiskelijat (https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/3935) 

− Psyykkisesti merkittävästi kuormittuneiden osuus (%), matala koulutus 

(https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/4358) 

− Psyykkisesti merkittävästi kuormittuneiden osuus (%), 65 vuotta täyttäneet 

(https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/4356) 

− Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus (%), matala koulutus 

(https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/4288) 

− Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus (%), 65 vuotta täyttäneet 

(https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/4286) 

− Itsemurhakuolemien lukumäärä vuodessa 

(http://www.stat.fi/til/ksyyt/2014/ksyyt_2014_2015-12-30_tau_001_fi.html) 

 

Projektin aikana (vuosina 2016−2018) muutosta on mielekästä seurata toiminnallisilla mittareilla, kuten hy-

vien käytäntöjen leviämistä kuvaavilla tiedoilla. Lisäksi vuoden 2018 lopussa tehdään hyvinvointi- ja terve-

yspoliittinen analyysi, jossa tarkastellaan myös yhteiskunnallisten päätösten (ml hallituksen kärkihankkeet) 

vaikutuksia väestön hyvinvointiin ja terveyteen.  

https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/4337
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/4335
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/4445
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/4447
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/4094
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/4544
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/394
http://raportit.nam.fi/raportit/kulutus/laakekulutus.htm
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/3936
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/3935
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/4358
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/4356
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/4288
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/4286
http://www.stat.fi/til/ksyyt/2014/ksyyt_2014_2015-12-30_tau_001_fi.html
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Indikaattori/mittari Lähtötaso 

2015 

Tavoitetaso 

2019 

Lähde 

Vaikuttavuusindikaattorit  

Elämänlaatunsa hyväksi tuntevien 

osuus (%), matala koulutus 

48,4 53,0 https://www.sotkanet.fi/sot

ka-

net/fi/metadata/indicators/4

274 

Elämänlaatunsa hyväksi tuntevien 

osuus (%), 65 vuotta täyttäneet 

52,4 

 

58,0 https://www.sotkanet.fi/sot

ka-

net/fi/metadata/indicators/4

272 

Terveytensä enintään keskitasoi-

seksi kokevien osuus (%), matala 

koulutus 

43,6 40,0 https://www.sotkanet.fi/sot

ka-

net/fi/metadata/indicators/4

337 

Terveytensä enintään keskitasoi-

seksi kokevien osuus (%), 65 

vuotta täyttäneet 

54,7 47,5 https://www.sotkanet.fi/sot

ka-

net/fi/metadata/indicators/4

335 

Vapaa-ajan liikuntaa harrastamat-

tomien osuus (%), matala koulu-

tus 

27,1 24,0 https://www.sotkanet.fi/sot

ka-

net/fi/metadata/indicators/4

445 

 

Vapaa-ajan liikuntaa harrastamat-

tomien osuus (%), 65 vuotta täyt-

täneet 

27,4 23,0 https://www.sotkanet.fi/sot

ka-

net/fi/metadata/indicators/4

447 

 

Terveydenedistämisaktiivisuus 

(TEA) liikunnan edistämisessä 

kunnissa 

68,0  

(v. 2014) 

73,0 https://www.sotkanet.fi/sot

ka-

net/fi/metadata/indicators/4

094 

Unilääkkeiden määritelty vuoro-

kausiannos tuhatta asukasta koh-

den (DDD/1000 asukas-

ta/vuorokausi)  

35,48  (http://raportit.nam.fi/rapor

tit/kulutus/laakekulutus.ht

m) 

Niukasti tuoreita ja kypsennettyjä 

kasviksia käyttävien osuus (%), 

matala koulutus  

30,7 20,0 https://www.sotkanet.fi/sot

ka-

net/fi/metadata/indicators/4

544 

Tuoreita tai keitettyjä kasviksia 

lähes päivittäin syövien osuus 

(%), 8. ja 9. luokan oppilaat  

 15,0  

(v. 2013) 

20,0 https://www.sotkanet.fi/sot

ka-

net/fi/metadata/indicators/3

94 

Tupakoi päivittäin (%), ammatil-

lisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuo-

den opiskelijat  

36,1 

(v. 2013) 

30,0 https://www.sotkanet.fi/sot

ka-

net/fi/metadata/indicators/3

936  

Tosi humalassa vähintään kerran 

kuukaudessa (%), ammatillisen 

oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden 

35  

(v. 2013) 

32,0 https://www.sotkanet.fi/sot

ka-

net/fi/metadata/indicators/3

https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/4274
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/4274
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/4274
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/4274
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/4272
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/4272
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/4272
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/4272
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/4337
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/4337
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/4337
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/4337
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/4335
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/4335
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/4335
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/4335
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/4445
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/4445
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/4445
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/4445
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/4447
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/4447
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/4447
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/4447
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/4094
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/4094
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/4094
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/4094
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/4544
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/4544
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/4544
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/4544
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/394
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/394
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/394
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/394
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/3936
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/3936
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/3936
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/3936
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/3935
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/3935
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/3935
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opiskelijat 

 

935  

Psyykkisesti merkittävästi kuor-

mittuneiden osuus (%), matala 

koulutus 

 

13,4 10,0 https://www.sotkanet.fi/sot

ka-

net/fi/metadata/indicators/4

358 

Psyykkisesti merkittävästi kuor-

mittuneiden osuus (%), 65 vuotta 

täyttäneet 

7,9 5,0 https://www.sotkanet.fi/sot

ka-

net/fi/metadata/indicators/4

356 

Itsensä yksinäiseksi tuntevien 

osuus (%), matala koulutus 

9,5 7,0 https://www.sotkanet.fi/sot

ka-

net/fi/metadata/indicators/4

288 

Itsensä yksinäiseksi tuntevien 

osuus (%), 65 vuotta täyttäneet 

8,6 6,0 https://www.sotkanet.fi/sot

ka-

net/fi/metadata/indicators/4

286 

Itsemurhakuolemien lukumäärä 

(n) 

731  

 

< 600 Tilastokeskuksen kuole-

mansyytilastot 

Projektin tulosten mittarit 

Liikkumis- ja ravitsemuslähete, 

puheeksi ottamisen välineet sekä 

vaikuttavat univaikeuksien lääk-

keettömän hoidon keinot ovat 

käytössä ja elintapaohjauksessa 

on ehyet palveluketjut  

Hyvät käy-

tännöt eivät 

ole yleisesti 

käytössä ter-

veydenhuol-

lossa. 

Valtionavus-

tushankkeen 

hyvät käy-

tännöt ovat 

juurtuneet 11 

sairaanhoito-

piiriin (maa-

kuntaan) 

Valtionavustushankkeen 

arviointi, kärkihankkeen 

ulkoinen arviointi 

Neuvolassa ja kouluterveyden-

huollossa on käytössä vaikuttavat 

menetelmät perheiden ravitse-

mus- ja liikuntatottumusten muu-

toksen tukemiseksi 

Vaikuttavat 

menetelmät 

ovat käytössä 

noin kol-

manneksessa 

Suomen 

kunnista 

Vaikuttavat 

menetelmät 

ovat juurtu-

neet kaikkiin 

Suomen kun-

tiin 

Valtionavustushankkeen 

arviointi, kärkihankkeen 

ulkoinen arviointi 

Tupakasta vieroituksen Käypä 

hoito -suosituksen mukaiset me-

netelmät ovat käytössä mielenter-

veys- ja päihdepalveluissa. 

Menetelmät 

ovat käytössä 

hyvin haja-

naisesti 

Menetelmät 

ovat juurtu-

neet 11 sai-

raanhoitopii-

riin (maa-

kuntaan) 

Valtionavustushankkeen 

arviointi, kärkihankkeen 

ulkoinen arviointi 

Kunnissa on ammattihenkilöitä, 

jotka toteuttavat Mielenterveyden 

ensiapu -koulutuksia asukkaille 

mielenterveystaitojen vahvistami-

seksi ja eri aloilla ihmisten kanssa 

työskenteleville ammattihenki-

löille mielenterveysosaamisen 

parantamiseksi 

Mielenter-

veyden en-

siapu -

koulutuksia 

toteuttavia 

ammattihen-

kilöitä on 

ympäri maa-

ta mutta kou-

luttaminen ei 

ole ollut 

80 prosentis-

sa kunnista 

on ammatti-

henkilöitä, 

jotka toteut-

tavat Mielen-

terveyden 

ensiapu -

koulutuksia 

asukkaille ja 

eri aloilla 

Valtionavustushankkeen 

arviointi, kärkihankkeen 

ulkoinen arviointi 

https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/3935
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/4358
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/4358
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/4358
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/4358
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/4356
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/4356
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/4356
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/4356
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/4288
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/4288
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/4288
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/4288
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/4286
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/4286
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/4286
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/4286
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säännöllistä 

ja yhtä aktii-

vista kaikki-

alla 

ihmisten 

kanssa työs-

kenteleville 

ammattihen-

kilöille sään-

nöllisest 

 

 

Ammattikouluissa on käytössä 

päihdeilmiö- ja ryhmäilmiö-

menetelmät 

Menetelmät 

ovat käytössä 

noin 100 

ammattikou-

lussa 

Menetelmät 

ovat käytössä 

kaikissa 

ammattikou-

luissa 

Valtionavustushankkeen 

arviointi, kärkihankkeen 

ulkoinen arviointi 

Kunnissa on sosiaali- ja terveys-

alan ammattihenkilöitä, joilla on 

syventävää osaamista itsemurhien 

ehkäisytaidoissa 

THL:n itse-

murhien eh-

käisytaitoja 

syventävästä 

koulutukses-

ta on järjes-

tetty pilotti 

(1 ryhmä, 

max 20 hen-

kilöä) mutta 

muuten kou-

lutusta ei ole 

systemaatti-

sesti järjes-

tetty. 

ASIST-

menetelmä ei 

ole lainkaan 

käytössä 

Suomessa.  

Koulutuksia 

on järjestetty 

kaikissa 

maakunnis-

sa. THL:n 

koulutuksiin 

on osallistu-

nut 800 pe-

rustervey-

denhuollossa 

toimivaa 

henkilöä 

(lääkäreitä ja 

terveyden-

hoitajia). 

THL:n kou-

lu-

tusmenetel-

mälle on 

muodostunut 

rakenne, joka 

turvaa koulu-

tusten jatku-

misen han-

kekauden 

jälkeen, ja 

ASIST-

menetelmä 

on käytössä 

Ylä-Lapin 

alueella 

Valtionavustushankkeen 

arviointi, Yhteistoiminta-

hankkeen arviointi, kärki-

hankkeen ulkoinen arvioin-

ti 

Kunnissa toimii yhteisiä keittiöi-

tä, jotka ovat matalan kynnyksen 

yhteisiä tiloja ja jotka vahvistavat 

osallisuutta ja ehkäisevät yksinäi-

syyttä  

Hanketoimi-

joilla tiedos-

sa yhteensä 

14 kunnassa 

(ml. pilotti-

paikkakun-

nat) toimivat 

paikat, jotka 

täyttävät ai-

Jokaisen 

maakunnan 

vähintään 

kahdessa 

kunnassa 

toimii yhtei-

nen keittiö 

Valtionavustushankkeen 

arviointi, kärkihankkeen 

ulkoinen arviointi 
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nakin osin 

mallin kritee-

rejä 

 

 

 

Kunnissa on käytössä kattava va-

likoima näyttöön perustuvia me-

netelmiä ikääntyneiden fyysisen 

aktiivisuuden edistämiseksi 

Noin kol-

mannes kun-

nista käyttää 

kattavaa vali-

koimaa vai-

kuttavia me-

netelmiä 

ikääntynei-

den fyysisen 

aktiivisuuden 

edistämiseksi 

6080 pro-

senttia kun-

nista käyttää 

kattavaa va-

likoimaa 

vaikuttavia 

menetelmiä 

ikääntynei-

den fyysisen 

aktiivisuuden 

edistämiseksi 

Valtionavustushankkeen 

arviointi, kärkihankkeen 

ulkoinen arviointi 

 

2.2 Sidosryhmät 

Projektin tärkeimmät sidosryhmät ovat järjestöt, kunnat, sairaanhoitopiirit, asiantuntijalaitokset, muut minis-

teriöt ja hyvinvoinnin ja terveyden kentässä toimivat yritykset. 

 

Sidosryhmä Rooli 

Sosiaali- ja terveysalan 

sekä liikunnan kentässä 

toimivat kansalaisjärjestöt 

Palvelumuotoilevat, levittävät ja juurruttavat hyviä 

käytäntöjä, viestivät projektista ja sen tuloksista, muo-

dostavat asiantuntijaresurssin. Toteuttavat valtionavus-

tushankkeita yhdessä kuntien, sairaanhoitopiirien, asi-

antuntijaorganisaatioiden ja yritysten kanssa. 

Kunnat ja sairaanhoitopiirit Palvelumuotoilevat, ottavat käyttöön ja juurruttavat 

hyviä käytäntöjä, viestivät projektista ja sen tuloksista. 

Toteuttavat valtionavustushankkeita yhdessä järjestö-

jen, asiantuntijaorganisaatioiden ja yritysten kanssa. 

THL, TTL Muodostavat keskeisen asiantuntijaresurssin, tukevat 

projektin valmistelussa, toimeenpanossa, viestinnässä 

ja arvioinnissa sosiaali- ja terveysministeriötä sekä val-

tionavustushankkeita toteuttavia toimijoita. THL to-

teuttaa STM:n kanssa yhteistoimintahankkeen sosiaali- 

ja terveysalan henkilöstön itsemurhien ehkäisytaitojen 

vahvistamiseksi.  

Muut asiantuntijaorgani-

saatiot, esim. UKK-

instituutti, Ikäinstituutti 

Palvelumuotoilevat, levittävät ja juurruttavat hyviä 

käytäntöjä, viestivät projektista ja sen tuloksista, muo-

dostavat asiantuntijaresurssin. Toteuttavat valtionavus-

tushankkeita yhdessä järjestöjen, kuntien, sairaanhoi-

topiirien ja yritysten kanssa. 

Sitra ja Hanken Toteuttavat valtionavustushankkeille kärkihanke-

valmentamon. 

Hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämisen kentässä toi-

mivat yritykset 

Palvelumuotoilevat, levittävät ja juurruttavat hyviä 

käytäntöjä, viestivät projektista ja sen tuloksista, muo-

dostavat asiantuntijaresurssin. Toteuttavat valtionavus-

tushankkeita yhdessä järjestöjen, kuntien, sairaanhoi-
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topiirien ja asiantuntijaorganisaatioiden kanssa. Tuot-

tavat uutta teknologiaa ja palveluita hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämiseksi vuorovaikutuksessa muiden 

toimijoiden kanssa. 

 

3 Rajaukset 

Projekti keskittyy hallituskauden mittaisiin konkreettisiin muutoksiin eikä siten sisällä pitkän aikavälin hy-

vinvointi- ja terveyspoliittisia linjauksia tai laaja-alaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Projektista 

rajautuu ulos yksittäisten sairauksien ennaltaehkäisyyn keskittyvät toimet sekä kokonaan tietyt hyvinvoinnin 

ja terveyden edistämisen osa-alueet kuten tapaturmien ja tartuntatautien ehkäisy tai seksuaaliterveyden edis-

täminen. Projekti ei kohdennu palvelurakenteen eikä haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien rakenteelli-

seen tukeen. 

4 Riippuvuudet 

Projektilla on yhtymäkohtia muihin hallituksen kärkihankkeisiin ja muuhun meneillään olevaan kehittämis- 

ja ohjaustyöhön. Nämä yhtymäkohdat on kartoitettu kevään 2016 aikana ja niitä tarkastellaan jatkuvasti, jotta 

voidaan hyödyntää eri hankkeiden synergiaetuja ja selkeyttää työnjakoa mahdollisten päällekkäisyyksien 

välttämiseksi. Tässä keskeisiä hallituksen kärkihankkeista ovat mm. Palvelut asiakaslähtöisiksi, Lapsi- ja 

perhepalvelujen muutosohjelma, Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoi-

toa, Osatyökykyisille väyliä työhön ja Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan. Lisäksi projektilla on yhty-

mäkohtia terveyden edistämisen määrärahoilla toteuttaviin hankkeisiin sekä Raha-automaattiyhdistyksen 

rahoittamiin kehittämishankkeisiin. 

5 Toteutus 

5.1 Kokonaiskuva etenemisestä 

Hyviä käytäntöjä tunnistettiin syksyn 2015 aikana verkostojen ja sidosryhmien kanssa Yhteistyöllä hyvin-

vointia ja terveyttä 2025 -työpajoissa. Lisäksi hyviä käytäntöjä kerättiin virkamiestyönä Ehkäisevän päihde-

työn ohjelmasta sekä Kaste-ohjelmasta, terveyden edistämisen määrärahoista ja Raha-automaattiyhdistyksen 

avustuksilla rahoitettujen hankkeiden ja Työhyvinvointifoorumin osana toteutettujen hankkeiden arviointiai-

neistoista. Näiden aineistojen pohjalta koottiin virkamiestyönä valikoima hyviä käytäntöjä, joista on arvioin-

titietoa, ja joita voidaan levittää laajasti ja juurruttaa osaksi olemassa olevia rakenteita sekä kohdentaa hyvin-

voinnin ja terveyden osalta heikommassa asemassa oleviin ryhmiin. 

Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula kutsui huhtikuussa 2016 koolle pyöreän pöydän asiantuntija-

ryhmän. Pyöreään pöytään kutsuttiin 23 korkean tason asiantuntijaa ja kokenutta kehittämistyön toimijaa 

(liite 1). Pyöreä pöytä muodosti virkamiestyönä kootun materiaalin pohjalta ehdotuksen kahdeksasta hyvästä 

käytännöstä tai niiden yhdistelmästä kärkihankkeen levitettäväksi ja juurrutettavaksi. Pyöreän pöydän ehdo-

tusta työstettiin kevään 2016 aikana virkamiestyönä ja poliittisessa ohjauksessa. Hyvinvoinnin ja terveyden 

ministerityöryhmä päätti Hyvät käytännöt pysyvään käyttöön -projektin sisällöt 14.6.2016. 

Valtionavustushaku toteutettiin 17.6.−30.9.2016 (hakuilmoitus löytyy osoitteesta: 

http://stm.fi/documents/1271139/2974288/K%C3%A4rkihanke+edistet%C3%A4%C3%A4n+te

rveytt%C3%A4+ja+hyvinvointia+hakuilmoitus.pdf/c7af17fa-9880-4d80-8fb4-30586bdf16ba)  

http://stm.fi/documents/1271139/2974288/K%C3%A4rkihanke+edistet%C3%A4%C3%A4n+terveytt%C3%A4+ja+hyvinvointia+hakuilmoitus.pdf/c7af17fa-9880-4d80-8fb4-30586bdf16ba
http://stm.fi/documents/1271139/2974288/K%C3%A4rkihanke+edistet%C3%A4%C3%A4n+terveytt%C3%A4+ja+hyvinvointia+hakuilmoitus.pdf/c7af17fa-9880-4d80-8fb4-30586bdf16ba
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Haku kohdistui seuraaviin sisältökokonaisuuksiin:  

1. Elintapaohjauksen vahvistaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa ja sen palveluketjuissa 

2,7 miljoonaa euroa  

2. Perheiden ravitsemus- ja liikuntatottumusten muutoksen tukeminen neuvolassa ja kou-

luterveydenhuollossa 0,6 miljoonaa euroa  

3. Mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivien fyysisen terveyden edistäminen 0,6 mil-

joonaa euroa  

4. Väestön mielenterveystaidot ja eri alojen ammattihenkilöiden mielenterveysosaaminen: 

1,15 miljoonaa euroa  

5. Yhteinen keittiö 1,4 miljoonaa euroa  

6. Ikääntyneiden fyysisen aktiivisuuden edistäminen 0,5 miljoonaa euroa  

Päätökset valtionavustushankkeista tehtiin 28.11.2016. Hankkeiden toiminta-aika on 

1.1.2017−31.12.2018. 

Rahoitettavat hankkeet ovat: 

 Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti (VE-

SOTE), UKK-instituutti  

 Uneton Suomessa − Unettomuuden lääkkeettömän hoidon kehittäminen, Vitalmed Oy 

(Helsingin Uniklinikka) 

 Neuvokas perhe − liikunta- ja ravitsemusohjauksen tuki neuvolaan ja kouluterveyden-

huoltoon, Suomen Sydänliitto  

 Mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivien tupakoinnin lopettamisen tukeminen, Fil-

ha ry 

 Mielenterveys kuuluu kaikille − Mielenterveyden ensiapu terveyden ja hyvinvoinnin 

vahvistajana, Suomen Mielenterveysseura  

 Päihdeilmiö ja ryhmäilmiö (PIRI), Ehyt ry  

 Ensiapu itsemurhavaarassa olevalle − ELÄMÄ, Utsjoen kunta 

 Yhteinen keittiö, Kirkkohallitus 

 Voimaa vanhuuteen, Ikäinstituutti 

STM ja THL käynnistävät lisäksi yhteistoimintahankkeen sosiaali- ja terveydenhuollon ammat-

tihenkilöiden itsemurhien ehkäisyosaamisen vahvistamiseksi. Yhteistoimintahankkeelle on va-

rattu 0,25 miljoonaa euroa ja sen toiminta-aika on 1.2.2017−31.12.2018. 

Projektille laaditaan viestintä- ja vaikuttamissuunnitelma, jonka avulla voidaan parantaa valtionavustushank-

keiden työnä juurrutettavien hyvien käytäntöjen juurtumista ja tunnettavuutta. 

Digitaalisuuden kentästä nousee mahdollisuuksia erilaiseen yritysyhteistyöhön, esimerkiksi uusille hyvin-

vointi- ja terveyspalvelusivustoille luotavat maksuttomat osiot tai kannettaviin laitteisiin ladattavat ilmaisso-

vellukset ja -pelit. Näitä mahdollisuuksia kartoitetaan syksyllä 2016 ja vuoden 2017 aikana. 

Projektin toteuttamista voidaan kuvata seuraavan sivun kuvalla. 
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A: Mielenterveyden 
edistäminen ja 
osallisuuden 
vahvistaminen

B: Liikunnan lisääminen

C: Ravitsemuksen 
parantaminen

D: Alkoholin riskikäytön ja 
tupakoinnin 
vähentäminen

Mielenterveys- ja 
päihdekuntoutujat 
sekä itsemurhien 

ehkäisy

Levitetään hyvät käytännöt
yhdessä koko maahan. 

Pienituloiset 
lapsiperheet

Projekti Hyvät käytännöt pysyvään käyttöön:
Järjestöt, kunnat ja asiantuntijalaitokset levittävät ja juurruttavat valitut hyvät käytännöt 
kansallisesti osaksi olemassa olevia rakenteita ja toimintoja. Hyvät käytännöt muotoillaan 
kohderyhmille sopiviksi palvelumuotoilun keinoin.

Viisaiden 
rinki

Kokeneet 
toimijat

Valitaan parhaat
käytännöt

2/2016

6-9/2016

1/2019

Hankehaku

4/2016

Yksinäiset, 
pienituloiset 
ikääntyneet

Pienituloiset ja 
matalasti koulutetut 

aikuiset

 

5.2 Aikataulu 

Projektin aikataulu tiivistetysti: 

1. Pyöreän pöydän ensimmäinen kokous 8.4.2016 

2. Hyvinvoinnin ja terveyden ministerityöryhmän päätös projektin sisällöistä 14.6.2016 

3. Valtionavustushaku 17.6.−30.9.2016 

4. Päätökset valtionavustushankkeista 28.11.2016  

5. Hankkeiden käynnistyminen 1.1.2017 

6. Hankkeiden väliarviointi 31.1.2018 

7. Hankkeiden loppuarviointi 30.11.2018 

8. Hyvät käytännöt ovat laajassa käytössä ja juurrutettu 31.12.2018 

9. Projektin loppuarviointi 31.1.2019 
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5.3 Vaiheiden kuvaus 

5.3.1 Vaihe 1: Valmistelu 

Tavoite: Projektin tavoitteet ja toteutus on selkeästi suunniteltu ja projektin sisällöt päätetty. 

Valtionavustushaku on toteutettu ja päätökset valtionavustuksista tehty. Sopimus yhteistoimin-

tahankkeesta THL:n kanssa on tehty. Projektia on tämän jälkeen helppo johtaa ja toteuttaa 

suunnitelmallisesti.  

Tehtävät: 

 Budjetti 31.5.2016 

 Pyöreä pöytä on kokoontunut 8.4.2016 ja 9.6.2016 

 Hyvinvoinnin ja terveyden ministerityöryhmä on tehnyt päätökset projektin sisällöistä 

14.6.2016 

 Projektin aloitustilaisuus on pidetty 16.6.2016 

 Valtionavustushaku on toteutettu 17.6.−30.9.2016 

 Tuki- ja verkostoitumistilaisuus valtionavustuksia valmisteleville tahoille 5.9.2016 

 Valtionavustuspäätös 28.11.2016 

 Sopimus THL:n kanssa yhteistoimintahankkeesta 31.1.2017 

 Projektisuunnitelma 20.2.2017 

 Projektiryhmä on koottu 28.2.2017 mennessä 

 Viestintä- ja vaikuttamissuunnitelma 10.3.2017 

 Ulkoinen arviointi tilattu 30.4.2017 

 

Aikataulu: 1.1.2016−30.4.2017 

Organisointi ja työmäärät: 
Vastuuhenkilö: Meri Larivaara, STM 

STM:n sisäinen valmisteluryhmä: Anne Arvonen/Pasi Pohjola, Liisa Hakala, Taru Koivisto, 

Elina Kotovirta, Jukka Lähesmaa, Mari Miettinen/Anne Taulu, Hanna Onwen-Huma, Elina Pa-

lola, Leena Salonen (8 htpv vuonna 2017), Sirpa Sarlio-Lähteenkorva/Sanna Talvia, Riitta Sau-

ni, Jaana Vastamäki sekä perhe- ja peruspalveluministerin erityisavustajat Eeva Salmenpohja ja 

Riikka Pirkkalainen 

THL: Erkki Vartiainen/Markku Peltonen ja asiantuntijoita tarpeen mukaan 

TTL: Päivi Husman ja asiantuntijoita tarpeen mukaan 

Kustannukset: 
Valmistelu tehdään virkatyönä, josta ei synny ulkoisia kustannuksia kärkihankkeelle. 

Aloitustilaisuuden, tuki- ja verkostoitumistilaisuuden sekä pyöreän pöydän kulut (tilat, tarjoilut, 

pyöreän pöydän asiantuntijoiden matkakulut pyöreän pöydän kokouksiin, fasilitointi 8.4.2016 

pidettyyn pyöreän pöydän kokoukseen). 

N. 22.500 € 

Lopputuotokset: 

 Päätökset valtionavustushankkeista 

 Valmis projektisuunnitelma, budjetti sekä viestintä- ja vaikuttamissuunnitelma 

 Ulkoisen arvioinnin sisällöt on mietitty, ja arviointi voidaan kilpailuttaa tai tilata 

 Projektiryhmä on koottu 
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5.3.2 Vaihe 2: Valtionavustushankkeiden toimeenpano, tuki, seuranta ja ohjaus sekä 
arviointi 

Tavoite: Valtionavustushankkeet saavuttavat tavoitteensa. Ne ovat saaneet riittävän tuen ja oh-

jauksen työhönsä. Valtionavustushankkeiden ohjauksella on varmistettu hyvän hallinnon mu-

kainen toiminta. 

Tehtävät: 

Valtionavustushankkeet toimivat 1.1.2017−31.12.2018. Projektiryhmä sekä tarvittavat muut 

THL:n ja TTL:n asiantuntijat tukevat valtionavustushankkeita sisällöllisissä kysymyksissä, In-

nokylän käytössä, hankearvioinnissa, viestinnässä ja vaikuttamisessa sekä tarpeen mukaan digi-

talisaatiota koskevissa kysymyksissä. Länsi-Suomen AVI vastaa valtionavustuksen maksatuk-

sesta sekä yhdessä STM:n kanssa valtionavustusten ohjauksesta ja hankehallinnollisesta neu-

vonnasta ja ohjeistuksesta. 

THL:n ja TTL:n asiantuntijatuki valtionavustushankkeille rakentuu pääosin 2−3 kertaa vuodessa 

toteuttavien valtionavustushankkeiden yhteisten tapaamisten ympärille. Näissä tapaamisissa 

voidaan hyödyntää sisältöalueittain eriytettyjä, mahdollisesti hankekohtaisia sisältö- ja ohjaus-

tapaamisia sekä hankkeita verkottavia ja vertaistukea tarjoavia yhteisiä osioita. Yhteisissä osi-

oissa voidaan kouluttaa hanketoimijoita Innokylän käyttöön ja työstää kaikille yhteisiä kysy-

myksiä, kuten hankearviointi, viestintä ja vaikuttaminen sekä digitalisaation hyödyntäminen. 

Ensimmäinen ohjaustapaaminen toteutettiin 24.−25.1.2017. 

 

Sitra ja Hanken toteuttavat valtionavustushankkeille kärkihankevalmentamon eli vai-

kuttavuuskiihdyttämön. Tavoitteena on tukea valtionavustushankkeiden tuloksellisuutta ja vai-

kutusten arviointia. Kärkihankevalmentamo koostuu kolmesta lähikoulutuspäivästä keväällä 

2017 sekä yhdestä lähikoulutuspäivästä syksyllä 2017 ja yhdestä keväällä 2018. Lähikoulutus-

päivien välissä Sitra ja Hanken tarjoavat valtionavustushankkeille mentorointia. 

Aikataulu: 1.1.2017−31.12.2018 

Organisointi ja työmäärät: 
Vastuuhenkilö: Meri Larivaara, STM 

Projektiryhmä: 

Taru Koivisto 12 htpv / vuosi 

Elina Kotovirta 38 htpv / vuosi 

Jukka Lähesmaa 18 htpv / vuosi 

Mari Miettinen/Anne Taulu 38 htpv / vuosi 

Hanna Onwen-Huma/Meija Tuominen 8 htpv / vuosi 

Elina Palola 38 htpv / vuosi 

Marjaana Pelkonen 12 htpv / vuosi  

Pasi Pohjola/Anne Arvonen 8 htpv / vuosi 

Leena Salonen 8 htpv / vuosi 

Sirpa Sarlio-Lähteenkorva 38 htpv / vuosi 

Jaana Vastamäki 12 htpv / vuosi 

THL: Markku Peltonen ja asiantuntijoita tarpeen mukaan 

TTL: Päivi Husman ja asiantuntijoita tarpeen mukaan 

Kustannukset: 
Valtionavustushankkeet 6 950 000 € 

Yhteistoimintahanke THL:n kanssa 250 000 € 

Kärkihankevalmentamo 40 000 € 

STM:n koordinaatiokulut (asiantuntijoiden matkakulut, valtionavustushankkeiden yhteisten ti-

laisuuksien tilat ja tarjoilut [hankkeet itse maksavat matkakulut lukuun ottamatta Utsjoen han-

ketta, mahdollinen vaikuttavuuskiihdyttämö ja muut ostetut palvelut]) 

65 000 € 

Lopputuotokset: Valtionavustushankkeet on toimeenpantu ja arvioitu. 
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5.3.3 Vaihe 4: Yritysyhteistyö 

Tavoite: Yritysten kanssa on tehty yhteistyötä niin, että niiden kehittämä uusi teknologia ja pal-

velut tukevat mahdollisimman hyvin projektin tavoitteita. On stimuloitu uutta innovatiivista 

toimintaa tukemaan projektin tavoitteita. 

Tehtävät: 

 Perehdytään Palvelut asiakaslähtöisiksi −hankkeen ja STM:n digitalisaatio-

asiantuntijoiden tekemään yritysyhteistyöhön ja hyödynnetään yhteistyömahdollisuudet. 

 Hyvinvointi Hackathonin kanssa tehtiin yhteistyötä syksyllä 2016. Vuonna 2017 osal-

listutaan Hyvinvointi Hackathon 2017 -tapahtuman valmisteluun ja toteuttamiseen. 

 Pysytään ajan tasalla hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvän yritystoiminnan 

kehittymisestä (mm. osallistuminen Slushin, Biohacking Summitin ym. kaltaisiin tapah-

tumiin). 

 

Aikataulu: 1.9.2016−31.12.2018 

Organisointi ja työmäärät: 
Vastuuhenkilö: Meri Larivaara, STM 

Projektiryhmä: 

Taru Koivisto 2 htpv / vuosi 

Elina Kotovirta 4 htpv / vuosi 

Mari Miettinen 2 htpv / vuosi 

Elina Palola 2 htpv / vuosi 

Leena Salonen 3 htpv / vuosi 

Sirpa Sarlio-Lähteenkorva 2 htpv / vuosi 

Kustannukset: 
Tilaisuuksien pääsymaksut, poikkeustapauksissa kokoustarjoilut.  

18 000 € 

Lopputuotokset: Uudet palvelut ja teknologiat tukevat paremmin kansallisia tavoitteita. Yhtei-

set tapaamiset ja tilaisuudet.  

 

5.3.4 Vaihe 4: Viestintä ja vaikuttaminen 

Tavoite: Viestinnän tavoitteena on parantaa hyvien käytäntöjen leviämistä ja juurtumista. 

Tehtävät: 

Tuotetaan valtakunnallinen viestintä- ja vaikuttamissuunnitelma, jonka ydinviesteillä tuetaan 

valtionavustushankkeiden viestintää. Toimitaan taustatukena hanketoimijoiden viestinnälle. Ma-

teriaalien tuotto (ppointit, verkkosivut, esittelyvideo, mahdolliset infograafit). Taustatilaisuus 

ammattilaismedialle. 

Aikataulu: 1.1.2016−31.3.2019 

Organisointi ja työmäärät: 
Vastuuhenkilö: Meri Larivaara, STM 

Projektiryhmä: 

Taru Koivisto 2 htpv / vuosi 

Elina Kotovirta 4 htpv / vuosi 

Mari Miettinen 4 htpv / vuosi 

Elina Palola 4 htpv / vuosi 

Leena Salonen 10 htpv 

Sirpa Sarlio-Lähteenkorva 2 htpv / vuosi 
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Kustannukset: 
Viestintämateriaalit (esite, kärkihankkeen esittelyvideo, mahdolliset infograafit) 

60 000 € 

Lopputuotokset: Viestintämateriaalit on laadittu ja saatavilla. Valtakunnallinen viestintä- ja 

vaikuttamissuunnitelma on toimeenpantu, ja sen avulla on tuettu valtionavustushankkeiden toi-

meenpanoa. 

 

5.3.5 Vaihe 5: Arviointi 

Tavoite: Saavutettiinko tavoiteltua vaikuttavuutta (levisivätkö ja juurtuivatko hyvät käytännöt, 

vaikuttivatko ne väestössä toivotulla tavalla) sekä mitkä tekijät edistävät ja estivät tavoitteiden 

saavuttamista. 

Tehtävät: 

Väliarviointi 28.2.2018 

Projektin loppuarviointi 31.1.2019 mennessä 

Aikataulu: 1.2.2017−31.1.2019 

Organisointi ja työmäärät: 
Vastuuhenkilö: Meri Larivaara, STM 

Projektiryhmä: 

Taru Koivisto 5 htpv / vuosi 

Elina Kotovirta 20 htpv / vuosi 

Mari Miettinen 4 htpv / vuosi 

Elina Palola 4 htpv / vuosi 

Leena Salonen 2 htpv /vuosi 

Sirpa Sarlio-Lähteenkorva 6 htpv / vuosi 

THL: Juha Koivisto, Eeva Liukko, Markku Peltonen 

TTL: Päivi Husman 

Kustannukset: 
Ulkoinen arviointi  

Budjetissa varattu 40.000 €, mahdollisesti kasvatettava tätä summaa 

Lopputuotokset: 
Hankearvioinnin raportti 

 

5.3.6 Vaihe 6: Projektin päättäminen 

Tavoite: Projektin tulosten ja vaikutusten sekä siitä saatujen kokemusten jäsentäminen (”sisäl-

löllinen tilinpäätös”) 

Tehtävät: Kuvata projektin toiminta ja sen tulokset sekä jäsentää jatkokehittämisen tarpeet 

Aikataulu: 1.8.2018−31.3.2019 

Organisointi ja työmäärät: 
Vastuuhenkilö: Meri Larivaara, STM 

Projektiryhmä: 

Taru Koivisto 

Elina Kotovirta 

Jukka Lähesmaa 

Mari Miettinen 

Hanna Onwen-Huma/Meija Tuominen 
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Elina Palola 

Pasi Pohjola/Anne Arvonen 

Leena Salonen 

Sirpa Sarlio-Lähteenkorva 

Jaana Vastamäki 

Kustannukset: 
24 500 € 

Lopputuotokset: Loppuraportti, loppuseminaari 

 

5.4 Resurssit ja kustannukset 

Resurssit ja kustannukset 

Taulukko 1. Projektin kustannukset 

Vaihe  Kustannusarvio  

(tuhatta euroa) 

Vaihe 1 22 500 € 

Vaihe 2 7 305 000 € 

Vaihe 3 18 000 € 

Vaihe 4 60 000 €  

Vaihe 5 40 000 € 

Vaihe 6 25 500 € 

Lisäksi hankkeelle on ns. takataskurahaa yl-

lättäviin tarpeisiin (esim. valtionavustushank-

keiden ennakoimattomat kulut) 

200 000 € 

 

 

 

 

Taulukko 2. Projektin työmäärät 

Organisaatio htv 

STM Taru Koivisto 0,1 htv 

Elina Kotovirta 0,3 htv  

Meri Larivaara 0,7 htv 

Jukka Lähesmaa 0,1 htv 

Mari Miettinen / Anne Taulu 0,2 htv 

Maria Outinen 0,1 htv 

Hanna Onwen-Huma/Meija Tuominen 

0,1 htv 

Elina Palola 0,2 htv  

Marjaana Pelkonen 0,1 htv 

Pasi Pohjola/Anne Arvonen 0,1 htv 

Leena Salonen 0,15 htv  

Sirpa Sarlio-Lähteenkorva 0,2 htv 

Jaana Vastamäki 0,1 htv 
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6 Organisointi ja projektinhallinta 

6.1 Organisaatiokaavio 

Kärkihanketta ohjaavat hyvinvoinnin ja terveyden ministerityöryhmä, perhe- ja peruspalveluministeri 

sekä STM:n Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaston johtoryhmä. Hyvät käytännöt pysyvään 

käyttöön -projektin sisällöllistä työtä tukee perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulan kutsuma 

pyöreän pöydän asiantuntijaryhmä (Liite 1). 
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6.2 Projektinhallinnan periaatteet 

Kärkihankkeen etenemisestä raportoidaan hyvinvoinnin ja terveyden ministerityöryhmälle, perhe- ja 

peruspalveluministerille, STM:n johtoryhmälle, STM:n Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osas-

ton johtoryhmälle sekä valtioneuvoston kanslian strategiasihteeristöön. Raportoinnista vastaa projektin 

vastuuhenkilö tukenaan projektiryhmä. Tarkennukset ja muutokset työsuunnitelmaan valmistellaan ja 

niistä päätetään projektiryhmässä. 

Projektin etenemistä, tuloksia, poikkeamia ja riskejä seurataan projektissa hankesalkku-työkalun avul-

la. Projektista raportoidaan hankesalkun kautta kerran kuukaudessa STM:n johtoryhmälle ja perhe- ja 

peruspalveluministerin erityisavustajalle. Valtionavustushankkeiden yhteyshenkilöt (liite 4) raportoi-

vat hankesalkun avulla maaliskuusta 2017 lähtien kerran kuukaudessa ja nämä raportit liitetään osaksi 

projektin omaa kuukausittaista raportointia. Strategiasihteeristölle raportoidaan Senaattorin kautta hal-

lituksen toimintasuunnitelmatyökalulla. 

Lisäksi peruspalveluministerille sekä hyvinvoinnin ja terveyden ministerityöryhmälle kerrotaan pro-

jektin etenemisestä ja toimitetaan tarvittavaa materiaalia tarpeen mukaan. 

6.3 Riskit ja niihin varautuminen 

Riskeihin varaudutaan ennakoimalla ja seuraamalla projektin etenemistä työsuunnitelman vaiheiden 

mukaisesti. Riskianalyysi päivitetään vähintään kuuden kuukauden välein. Projektin vastuuhenkilö ja 

projektiryhmä vastaavat riskien seurannasta ja niihin varautumisesta. Tarkempi riskianalyysi projektin 

riskeistä ja niiden ehkäisystä on liitteenä (Liite 5) 
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7 Liitteet 

 

Liite 1. Pyöreän pöydän asiantuntijat 
Jäsen Organisaatio 

Toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi Suomen Mielenterveysseura 

Vapaaehtoistyön vastaava Sinikka Backman Herttoniemen seurakunta 

Pääsihteeri Tuija Brax Sydänliitto 

Toiminnanjohtaja Satu Helin  Vanhustyön keskusliitto 

Professori Heikki Hiilamo Helsingin yliopisto 

Toiminnanjohtaja Pia Hytönen  Mielenterveysomaisten keskusliitto ─ FinFami ry. 

Ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön 

koordinaattori Sari Ilvonen 

Porin kaupunki 

Erikoistutkija Anna-Maria Isola  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

Ohjelmajohtaja Elina Karvinen Ikäinstituutti 

Ohjelmajohtaja Jyrki Komulainen  Kunnossa kaiken ikää -ohjelma 

Liikuntaneuvos Heino Lipsanen Etelä-Savon liikunta ry. 

Erityisasiantuntija Matleena Livson  Valo ry. 

Ylilääkäri Anu Niemi Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kun-

tayhtymä 

Pääjohtaja Aulis Pitkälä  Opetushallitus 

Professori Pekka Puska Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (Pääjohtaja emeritus) 

Koordinointipäällikkö Auli Pölönen  Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 

Ylijohtaja Esko Ranto  Opetus- ja kulttuuriministeriö 

Asiantuntija Jorma Savola  TAFISA ─ The Association for International Sport for All 

Erityisasiantuntija Nella Savolainen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

Toiminnanjohtaja Olavi Sydänmaanlakka  Mielenterveyden keskusliitto 

HR-päällikkö Torsti Tulenheimo  Fastems Oy 

Professori Marja Vaarama  Itä-Suomen yliopisto 

Johtaja Tommi Vasankari UKK-instituutti 
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Liite 2. Projektiryhmän kokoonpano 
Projektiryhmän jäsen (Organi-

saatio) 

Rooli Puhelin ja sähköposti 

Meri Larivaara Projektipäällikkö 0295 163 634,  

meri.larivaara@stm.fi 

Taru Koivisto  Projektiryhmän jäsen 0295 163 323,  

taru.koivisto@stm.fi  

Elina Kotovirta  Projektiryhmän jäsen 0295 163 713 

elina.kotovirta@stm.fi  

Jukka Lähesmaa Projektiryhmän jäsen 0295 163 139 

jukka.lahesmaa@stm.fi  

Mari Miettinen  Projektiryhmän jäsen 0295 163 333 

mari.miettinen@stm.fi 

Hanna Onwen-Huma/ 

Meija Tuominen 

Projektiryhmän jäsen (virkavapaalla 23.10.2017 asti) 

0295 163 004 

meija.tuominen@stm.fi  

Elina Palola  Projektiryhmän jäsen 0295 163 595 

elina.palola@stm.fi 

Pasi Pohjola Projektiryhmän jäsen 0295 163 585 

pasi.pohjola@stm.fi  

Leena Salonen Projektiryhmän jäsen 0295 163 077 

leena.salonen@stm.fi 

Sirpa Sarlio-Lähteenkorva  Projektiryhmän jäsen 0295 163 328 

sirpa.sarlio-lahteenkorva@stm.fi  

Jaana Vastamäki Projektiryhmän jäsen 0295 163 468 

jaana.vastamaki@stm.fi 
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Liite 3. Muut projektin yhteyshenkilöt 
 

Rooli Yhteyshenkilön nimi (Organi-

saatio) 

Puhelin ja sähköposti 

Viestinnän yhteyshenkilö Meri Larivaara,  

 

Leena Salonen 

0295 163 634,  

meri.larivaara@stm.fi 

0295 163 077  

leena.salonen@stm.fi 

Hankesalkun yhteyshenkilö Vappu Kurki,  

 

Jukka Lähesmaa 

0295 163 246 

vappu.kurki@stm.fi 

029 516 3139  

jukka.lahesmaa@stm.fi 

Hankehallinnan yhteyshenkilö Anne Kumpula,  

 

Jaana Jaakkola, Lounais-Suomen 

AVI 

0295 163 705  

anne.kumpula@stm.fi 

0295 018 070  

jaana.jaakkola@avi.fi 

 

Liite 4. Valtionavustushankkeiden yhteyshenkilöt 
 

Valtioavustusten yhteyshenkilöt  ja organi-

saatio 

 

Puhelin ja sähköposti 

Anne-Mari Jussila, UKK-instituutti 

Sari Kivimäki, Vesote/KKI-ohjelma 

Tommi Vasankari, UKK-instituutti 

044 288 2123 anne-mari.jussila@uta.fi 

040 024 7444, sari.kivimaki@likes.fi  

03 282 9201, tommi.vasankari@uta.fi 

Anne Huutoniemi, Vitalmed Oy 

Minna Kuurne-Koivisto, Vitalmed Oy 

Markku Partinen, Vitalmed Oy 

050 576 2704 anne.huutoniemi@vitalmed.fi 

010 231 1488, minna.kk@vitalmed.fi  

050 560 4999, markku.partinen@helsinki.fi 

Terhi Koivumäki, Sydänliitto 

Marjaana Lahti-Koski, Sydänliitto 

050 309 4499, terhi.koivumaki@sydanliitto.fi 

050 359 1211, marjaana.lahti-koski@sydanliitto.fi 

Lauri Peltonen, Filha ry. 050 531 8759, lauri.peltonen@filha.fi 

Tiina Lumijärvi, Suomen mielenterveysseura 040 652 7880, tiina.lumijarvi@mielenterveysseura.fi 

Päivi Christensen, EHYT ry 

Ilmo Jokinen, EHYT ry  

Sarianna Palmroos, EHYT ry 

050 413 7017, paivi.christensen@ehyt.fi  

050 407 7188, ilmo.jokinen@ehyt.fi 

050 524 9909, sarianna.palmroos@ehyt.fi  

Heidi Eriksen, Utsjoen kunta 040 049 5399, heidi.eriksen@utsjoki.fi 

Jaana Alasentie, Kirkkohallitus  

Tiina Saarela, Kirkkohallitus 

040 6881 474, jaana.alasentie@evl.fi 

050 344 8573, tiina.saarela@evl.fi 

Pirjo Kalmari, Ikäinstituutti  

Elina Karvinen, Ikäinstituutti 

040 596 8798, pirjo.kalmari@ikainstituutti.fi  

040 530 2603, elina.karvinen@ikainstituutti.fi 

Pia Solin, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

Nina Tamminen, Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitos 

0295 247 332, pia.solin@thl.fi 

0295 247 331, nina.tamminen@thl.fi  
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mailto:anne.huutoniemi@vitalmed.fi
mailto:minna.kk@vitalmed.fi
mailto:markku.partinen@helsinki.fi
mailto:terhi.koivumaki@sydanliitto.fi
mailto:marjaana.lahti-koski@sydanliitto.fi
mailto:lauri.peltonen@filha.fi
mailto:tiina.lumijarvi@mielenterveysseura.fi
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mailto:ilmo.jokinen@ehyt.fi
mailto:sarianna.palmroos@ehyt.fi
mailto:heidi.eriksen@utsjoki.fi
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mailto:nina.tamminen@thl.fi
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Liite 5. Riskiarvio-taulukko 
Riski Riskin kuvaus Toden-

näköisyys 

Vaiku-

tus 

Riski-

luku 

Toimenpiteet joilla riskiin voidaan 

vaikuttaa 

Toimenpiteet riskin toteu-

tuessa 

Hankekoordinaation 

ja ohjauksen puut-

teellisuus 

Projektisuunnitelma ja hen-

kilötyöajankäytön suunni-

telma puuttuvat edelleen. 

Tämän seurauksena on epä-

varmuutta siitä, millä re-

sursseilla hanketta koordi-

noidaan ja ohjataan. Pereh-

tyvä johtaminen puuttuu. Ei 

ole aikaa tehdä riittävän laa-

jaa yhteistyötä tarvittavan 

osaamisen löytämiseksi ja 

varmistamiseksi. 

2 3 6 Sovitussa aikataulussa pysyminen, kukin 

tiedostaa oman vastuunsa ja aikataulun-

sa, prosessi on kuvattu ja tiedossa, 

ylimmän johdon sitouttaminen  

Priorisoiminen 

STM-konsernin riit-

tämätön ohjaus, tuki 

ja sparraus hanke-

toimijoille 

Hanketoimijat eivät saa mi-

nisteriöstä, THL:sta ja 

TTL:sta tarvitsemaansa si-

sällöllistä ja hallinnollista 

tukea sekä tukea tulosten 

raportointiin, hankearvioin-

tiin ja digitaaliseen kehittä-

miseen. Hankkeiden ohjaus 

epäonnistuu. 

2 3 6 Ohjaus on suunnitelmallista ja siihen 

etsitään resursseja    

Hankkeen erityisseuranta ja 

tuki 

Hyvä käytäntö ei 

vaikuta valituissa 

kohderyhmissä 

Hyvä käytäntö ei tavoita 

eriarvoisuuden kaventami-

sen kannalta keskeisiä ryh-

miä tai sen vaikutukset eivät 

ole yhtä hyviä näissä ryh-

missä kuin väestössä keski-

määrin. 

3 4 12 Tuki valtionavustushankkeille mallinta-

miseen siten, että hyvät käytännöt koh-

dentuvat haavoittuviin ryhmiin. Eriar-

voisuuden kaventamisen ylläpitäminen 

hankkeiden ohjauksessa ja seurannassa. 

Suuntaa-antavat arviot kohderyhmissä 

(otannat) sekä ammattilaisten arviot 

oman työnsä kautta.  

Tiivistetty tuki valtionavus-

tushankkeille 
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Hyvä käytäntö ei 

leviä eikä juurru 

Toimijat eivät ota hyvää 

käytäntöä vastaan tai koke-

vat, ettei käytäntö sovi hei-

dän toimintaympäristöönsä. 

Hyvät käytännöt eivät juur-

ru eli hyvät käytännöt eivät 

jää käyttöön hankkeen pää-

tyttyä. Hyvä käytäntö ei ole 

sovitettavissa uuteen sote-

järjestelmään. 

2 4 8 Kärkihankkeen isojen tavoitteiden kir-

kastaminen ja ylläpitäminen sekä hanke-

toimijoiden innostaminen. Varmistetaan 

jo hankkeen aloitusvaiheessa, että han-

ketoimijat ovat kartoittaneet toimin-

taympäristön tarpeet ja arvot. Hyvä käy-

täntö voidaan muokata eri ympäristöön 

sopivaksi. Hyvän käytännön leviämistä 

on seurattava ja siitä on tehtävä väliar-

vio. Arvion perusteella oltava valmius 

merkittäviinkin linjamuutoksiin. Edelly-

tetään hanketoimijalta toiminnan juur-

tumisen suunnittelua alusta lähtien.   

Käynnistetään tukitoimet? 

Pidempiaikainen seuranta? 

Hanketoimijoiden 

riittämätön yhteis-

työ 

Konsortion sisäinen yhteis-

työ ei toimi. Konsortiot ei-

vät saa alueita ja kuntia mu-

kaan yhteistyöhön. 

2 3 6 Hankkeita tuetaan yhteistyössä. STM:n 

viestintä tavoittaa kohdealueet ja rohkai-

see yhteistyöhön.  

Kartoitetaan kiistakohdat ja 

päätetään ohjaustoimenpi-

teistä. 

Budjettileikkaukset Mittavat budjettileikkaukset 

vaarantavat hankkeen ohja-

uksen ja tuen sekä viestin-

nän. 

3 3 9 Pyritään vaikuttamaan leikkauksiin, jotta 

ne jäisivät tämän kärkihankkeen osalta 

mahdollisimman pieniksi.  

Hankkeen tavoitteet päivi-

tetään suhteessa annettuun 

rahoitukseen. 

Ulkoisella arvioin-

nilla ei saada rele-

vantteja arviointitu-

loksia 

Hankkeen ulkoinen arviointi 

ei kerro, saavutettiinko ta-

voiteltua vaikuttavuutta. 

3 3 9 Selvitetään mahdollisuudet saada ulkoi-

sen arvioinnin hankintaan ja ohjaukseen 

tukea THL:sta ja TTL:sta. Kartoitetaan 

mahdollisuuksia hyödyntää opinnäyte-

töiden valmistelijoita arvioinnin tukena 

ja syventämisessä (pro gradu -työt, väi-

töskirjat).  

Otetaan opiksi seuraavalle 

hallituskaudelle. 

Viestinnälliset riskit Viestinnällä ei saada tuettua 

muutostietoisuutta ja toi-

mintatapojen muutosta toi-

mijoiden keskuudessa. Val-

takunnalliset ydinviestit 

ovat epäselviä, mikä vaike-

uttaa valtionavustushank-

keiden viestintää. Valtion-

2 2 4 Valtakunnallinen viestintäsuunnitelma, 

jossa on selkeät ydinviestit, kohderyh-

mät ja vastuut. Hankkeiden omat vies-

tintäsuunnitelmat pohjautuvat valtakun-

nalliseen viestintäsuunnitelmaan. Valta-

kunnallinen viestinnän tuki turvataan.  

Ks. edellinen kohta  
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avustushankkeiden viestintä 

on ristiriidassa kärkihank-

keen kokonaisviestinnän 

kanssa. 

 Yhteistyötahojen sekä ver-

kostojen sitoutumattomuus 

ja/tai omien kanavien teho-

ton käyttö heikentää vaikut-

tavuutta  

   Kannustettava eri yhteistyötahoja vies-

timään omasta näkökulmastaan samojen 

ydinviestien mukaisesti omille sidos-

ryhmilleen ja asiakkailleen 

 

 Ydinviestit voivat hämärtyä, 

kun hankkeita toteuttamassa 

on monia toimijoita ja 

hankkeet ovat erilaisia  

   Ydinviestejä tukevat hankkeiden omat 

viestit on muokattava sellaisiksi, että ne 

motivoivat kumppaneita viestimään 

omille sidosryhmilleen, mutta pysyvät 

silti yhdenmukaisina ja tavoitteita palve-

levina 

 

 Hankkeet eivät onnistu ta-

voittamaan ihmisiä ja lisää-

mään vuorovaikutusta ja 

osallisuutta 

   Tähän on vaikutettu etukäteen jo hanke-

haussa edellyttämällä hankkeita huomi-

oimaan vuorovaikutus, viestintä ja osal-

lisuuden lisääminen 

 

 Viestintä hajautuu ja valta-

kunnallisen viestinnän re-

surssit eivät riitä  

   Luotetaan yhteistyökumppaneiden 

osaamiseen ja hankkeiden oman viestin-

nän onnistumiseen, linjataan tarvittaessa 

yhteisiä asioita, kannustetaan, motivoi-

daan ja autetaan viestinnässä 

 

 


