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1 Tausta 

Poikkihallinnolliset rakenteet (PORA) -projekti on osa pääministeri Juha Sipilän halli-
tuksen kärkihanketta Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoi-
suutta. Kärkihankkeen kaksi muuta projektia ovat Hyvät käytännöt pysyvään käyttöön 
ja Terveellisten talojen Suomi. 

Projekti vastaa seuraaviin hallitusohjelmassa esitettyihin strategisiin terveys ja hyvin-
vointitavoitteisiin: 

− Terveyden edistäminen ja varhainen tuki ovat vahvistuneet poikkihallinnollisesti 
päätöksenteossa, palveluissa ja työelämässä paremmalla toimeenpanolla. Ter-
veys- ja hyvinvointierot ovat kaventuneet. 

− Eri-ikäisten ihmisten vastuuta omasta terveydentilasta sekä elämäntavoista on 
tuettu. Ihmisten erilaisissa elämäntilanteissa toimivia valintoja on mahdollistettu 
enemmän. 

Hallitusohjelman kymmenen vuoden tavoitteena on, että suomalaiset voivat paremmin 
ja kokevat pärjäävänsä erilaisissa elämäntilanteissa. Jokainen ihminen kokee voivansa 
vaikuttaa, tehdä valintoja ja ottaa vastuuta. 

Kärkihankkeen toteuttamiseen on käytettävissä yhteensä 8 miljoonaa euroa vuosina 
2016−2019. Näistä käytetään noin 0,27 miljoonaa euroa tähän projektiin. 

Ihmisten elinolot muovaavat suomalaisten hyvinvointia ja terveyttä voimakkaammin 
kuin sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuus. Elinoloilla tarkoitetaan mm. sosioeko-
nomisia olosuhteita, asuinoloja, koulutusjärjestelmää, työoloja, sosiaalisia verkostoja 
sekä rakennettua ja luonnonympäristöä. Tästä syystä hyvinvointia ja kansanterveyttä 
rakennetaan kaikilla yhteiskunnan sektoreilla, ei ainoastaan sosiaali- ja terveysalalla.  

Suomen kilpailukyvyn parantaminen ja tuottavuusloikan aikaansaaminen edellyttävät 
hyvinvoivaa ja mahdollisimman tervettä ja toimintakykyistä väestöä, jonka resursseja 
pystytään hyödyntämään hyvin. Lisäksi väestön hyvinvoinnin paraneminen ja eriarvoi-
suuden väheneminen auttavat eri hallinnonalojen omien tavoitteiden saavuttamisessa. 
Eriarvoisuuden lisääntyessä nykyisestä yhteiskuntaa uhkaa polarisoitumisesta johtuva 
radikalisoituminen, ja yhteiskuntarauha saattaa järkkyä, mikä on nähtävissä monissa 
muissa maissa. 

Nykyisin eriarvoisuusvaikutuksia tunnistetaan melko huonosti, eikä aina nähdä yhteyttä 
tehtyjen päätösten ja niiden eriarvoisuutta lisäävien seurausten välillä. Kaikilla hallin-
nonaloilla pitäisi arvioida ennakkoon päätösten vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin, ter-
veyteen ja eriarvoisuuteen myös lainsäädäntötyössä. 

Poikkihallinnollista yhteistyötä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sekä eriarvoi-
suuden kaventamiseksi on tehty ministeriöiden välillä aikaisemmin eri muodoissa, mm. 
neuvottelukunnissa ja ohjausryhmissä, sosiaali- ja terveyskertomuksen valmistelussa, 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä eriarvoisuuden vähentäminen (HyTE) yh-
teiskunnallisessa päätöksenteossa -toimeenpanosuunnitelman valmistelussa vuosina 
2012−2014, Ihmisiin kohdistuvien säädösvaikutusten arvioinnin työkalujen ja prosessi-
en kehittäminen -hankkeessa vuosina 2014−2015 sekä erilaisten ohjelmien, hankkei-
den ja strategioiden valmistelussa.  

Nyt on tarve luoda pysyvät ja systemaattiset tavat tehdä poikkihallinnollista yhteistyötä. 
Näin varmistetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä eriarvoisuuden kaven-
taminen osana eri hallinnonalojen toimia. Poikkihallinnollisen yhteistyön mallia pilotoi-



        

 

 

daan eri ministeriöiden kärkihankkeiden toteutuksen yhteydessä sekä edistettäessä 
säädösvaikutusten arviointia eri hallinnonaloilla.  

Pilotointivaiheessa tarkastellaan seuraavien hallituksen kärkihankkeiden hyvinvointi-, 
terveys- ja eriarvoisuusvaikutuksia sekä tunnistetaan mahdollisuuksia vaihtoehtoisiin 
toimiin kärkihankkeiden puitteissa: 

 Työvoimahallinnon uudistaminen työllistymistä tukevaksi 

 Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi 

 Hiilettömään, puhtaaseen ja uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti 

 Suomalainen ruoantuotanto kannattavaksi, kauppatase ja sininen biotalous 
nousuun 

 Digitalisoidaan julkiset palvelut 

 Luontopolitiikkaa luottamuksella ja reiluin keinoin 

 Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan 

 

2 Projektin sisältö 

2.1 Projektin tavoitteet 

2.1.1 Vaikuttavuustavoitteet  

Projektin tavoitteena on, että yhteiskunnallinen päätöksenteko edistää nykyistä pa-
remmin väestön hyvinvointia ja terveyttä ja vähentää eriarvoisuutta. Siten projekti edis-
tää omalta osaltaan hyvinvointia ja terveyttä sekä kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja. 
Tämä puolestaan vahvistaa hyvinvointivaltion taloudellista ja sosiaalista kestävyyttä. 

2.1.2 Projektin konkreettiset tavoitteet ja tulokset 

Projektin konkreettiset tavoitteet ovat: 

− Hallinnonalojen yhteistyöhön syntyy pysyvät rakenteet ja vakiintuneet toiminta-
tavat.  

− Hyvinvointi-, terveys- ja eriarvoisuusnäkökulmat sisällytetään eri hallinnonalojen 
hankkeisiin ja lainvalmisteluun jo alustavan valmistelun aikana.  

− Poikkihallinnollisia toimia vaativat hyvinvointi- ja terveyspoliittiset aloitteet ja 
hankkeet valmistellaan aikaisempaa järjestelmällisemmin ja yhdessä niiden ta-
hojen kanssa, joita ehdotettujen ratkaisujen toimeenpano koskettaisi. 

− Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) arvioi Ihmisiin kohdistuvien säädösvaiku-
tusten arvioinnin työkalujen ja prosessien kehittäminen -hankkeen ohjausryh-
män kehittämisehdotukset ihmisiin kohdistuvien vaikutusten näkökulman edis-
tämiseksi säädösvalmistelun vaikutusarvioinnissa ja toimeenpanee ne soveltu-
vin osin. 

Tavoitteiden toteutumisen myötä  
− Eri hallinnonalojen päätöksenteossa tunnistetaan ja pyritään mahdollisimman 

suotuisiin hyvinvointi-, terveys- ja eriarvoisuusvaikutuksiin. 
− Poikkihallinnollisia toimia vaativat hyvinvointi- ja terveyspoliittiset aloite- ja han-

kekokonaisuudet ovat vaikuttavampia, ja eri hallinnonalat tukevat toistensa työ-
tä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi ja eriarvoisuuden kaventamiseksi. 

2.1.3 Indikaattorit ja mittarit  

  



        

 

 

Indikaattori/mittari Lähtötaso  
2015 

Tavoitetaso 
2019 

Lähde 

Projektin tulosten mittarit 

Niiden pilottivaiheessa projektiin 
osallistuneiden kärkihankkeiden 
määrä, joiden kanssa hyvinvoin-
ti-, terveys- ja eriarvoisuusvaiku-
tusten arviointi saatiin mallinnet-
tua kokonaisuudessaan 

0 7 Kertyy projektin seuran-
nan osana. 

Pilottivaiheen pohjalta laaditaan 
suositukset hyvälle poikkihallin-
nolliselle hyvinvoinnin ja tervey-
den edistämisen sekä eriarvoi-
suuden kaventamisen työlle. 
Nämä esitellään jokaisessa 
ministeriössä erillisessä tilai-
suudessa. Mittarina toimii minis-
teriöesittelyjen lukumäärä (ta-
voitteena kaikki ministeriöt), 
esittelyihin osallistuneen henki-
löstön määrä ja osallistujien 
asema ministeriössä 

Ei sovellu Ministeriöesit-
telyt 12 kpl 

Osallistujat:  

20 % kyseisen 
ministeriön 
henkilöstöstä 

40 % ministe-
riön johtajista 
ja strategiayk-
siköstä 

Kertyy projektin seuran-
nan osana. 

Osuus hallituksen esityksistä, 
joissa ihmisiin kohdistuvat sää-
dösvaikutukset on arvioitu 

Vuosi 2012 

Sosiaali- ja ter-
veysvaikutukset 
6 % 

Lapsivaikutukset 
3 % 

Yhdenvertai-
suusvaikutukset 
8 % 

Sukupuolivaiku-
tukset 5 % 

Kielivaikutukset 
2 %  

Vuosi 2018 

10 % (ei eritte-
lyä vaikutusla-
jeittain) 

Vuoden 2013 osalta 
Outi Slant & Kati Ranta-

la. Vaikutusten arviointi 
ja lainvalmistelun perus-
tietoja vuoden 2012 
hallituksen esityksissä. 
Oikeuspoliittisen tutki-
muslaitoksen Tutkimus-
tiedonantoja 122. Hel-
sinki 2013 

Vuoden 2018 osalta 
tieto kerättävä erikseen 
vuoden 2019 alussa. 

 

2.2 Sidosryhmät 

Työhön osallistuvat kaikki STM:n osastot, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) sekä 
kaikki muut ministeriöt. Laajoihin työseminaareihin osallistuu asiantuntijalaitosten, jär-
jestöjen ja kuntien edustajia.  

 

Sidosryhmä Rooli 

STM:n yksiköt Kärkihankkeen vastuuhenkilö (TERE) 

Projektin vastuuhenkilöt (TERE) 



        

 

 

STM:n yksiköt tunnistavat hyvinvointi-, terveys- ja 
eriarvoisuusvaikutuksia ja osallistuvat pilottihankkeiden 
tukemiseen 

STM:n hallinnonalan laajojen hyvinvointi- ja terveyspo-
liittisten päätösten ja hankkeiden valmistelu yhteistyös-
sä muiden hallinnonalojen kanssa 

Muut ministeriöt Toteuttavat omia kärkihankkeitaan ja toimivat tämän 
kärkkihankkeen keskeisimpinä yhteistyö- ja kohderyh-
mänä, joita ilman tämä kärkihanke ei toteudu 

THL Osaprojektin koordinoija, prosessin dokumentoija, 
seurantatiedon tuottaja 

Asiantuntijalaitokset, jär-
jestöt ja kunnat 

Osallistuvat laajoihin työseminaareihin, vaikutusten 
tunnistamiseen ja vaikutusketjujen kuvaamiseen 

 

2.3 Rajaukset 

Projektista rajataan pois seuraavat kokonaisuudet: 

 mahdollisesti joitakin mukaan ilmoittautuneiden pilottihankkeiden osaprojekteja, 
joilla ei arvella olevan merkittäviä hyvinvointi-, terveys- tai eriarvoisuusvaikutuk-
sia (päätetään prosessin alkuvaiheessa) 

2.4 Riippuvuudet 

Projektilla on riippuvuuksia seuraaviin kokonaisuuksiin: 

Osana hallituksen toimintasuunnitelman toteuttamista valtioneuvoston kanslia on aset-
tanut lainsäädännön arviointineuvoston. Projektin työ sivuaa lainsäädännön arviointi-
neuvoston kenttää. 

Projektilla voi olla yhtymäkohtia muihin valmisteilla oleviin toimenpiteisiin ja vakiintunei-
siin rakenteisiin, joiden tavoitteena on vahvistaa poikkihallinnollista yhteistyötä ministe-
riöiden välillä. Tällaisia ovat esimerkiksi toiminnallisten tasa-arvotyöryhmien verkosto ja 
hallituksen tasa-arvo-ohjelma sekä Yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä 2025 -linjaus. 

3 Toteutus 

3.1 Kokonaiskuva etenemisestä  

Mallinnetaan, kuinka muut hallinnonalat voivat ottaa huomioon päätöstensä ja hank-
keidensa vaikutukset hyvinvointiin, terveyteen ja eriarvoisuuteen sekä edistää hyvin-
vointia, terveyttä ja yhdenvertaisuutta päätöksissään ja hankkeissaan. 

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

STM arvioi Ihmisiin kohdistuvien säädösvaikutusten arvioinnin työkalujen ja prosessien 
kehittäminen -hankkeen ohjausryhmän kehittämisehdotukset ihmisiin kohdistuvien vai-
kutusten näkökulman edistämiseksi säädösvalmistelun vaikutusarvioinnissa ja toi-
meenpanee ne soveltuvin osin. 

Laaditaan suunnitelma mallinnettujen käytäntöjen juurruttamiseksi ministeriöiden väli-
seen yhteistyöhön ja HYTE-toimenpiteiden seuraamiseksi. 



        

 

 

3.2 Aikataulu 

Vaihe I: Pilotit ja mallintaminen 

 Osaprojektin käynnistys II/2016 

 Pilottihankkeiden hyte-arvioinnin työpajat III−V/2016 

 Vuonna 2016 lisäksi 2-3 työkokousta 

 STM:n muiden kärkihankkeiden ja tasa-arvoyksikön vastuutahojen haastattelu-
kierros IX/2016 

 Prosessiarviointi ja suositukset XII/2016 
 uusi poikkihallinnollisen yhteistyön malli 

Vaihe II: Säädösvaikutusten HYTE-laadun parantaminen 

 STM arvioi kehittämisehdotukset VI/2016 

 STM toimeenpanee ja tukee ministeriöitä valittujen toimenpiteiden toteuttami-
sessa VIII/2016 – IX/2018 

Vaihe III: Arviointisuunnitelma ja seuranta 

 Seuranta koko prosessin ajan 

 Arviointisuunnitelma VIII/2016 

 Suositusten esittelykierros ministeriöissä I/2017-VI/2017  

 Prosessin päättyessä III/2019 vaikutusten arviointi sisältäen projektisuunnitel-
massa määritetyt tulosmittarit, SÄVA -suositusten toteutumisen sekä pilottien 
toteutumisen tarkastelun HYTE-näkökulmasta. 

3.3 Vaiheiden kuvaus 

3.3.1 Vaihe 1: Pilotit ja mallintaminen 

 

Tavoite: Yhteistyömallien kuvaus ja toimenpidesuositukset 

Tehtävät:  

Mallinnetaan, kuinka muut hallinnonalat voivat ottaa huomioon päätöstensä ja hank-
keidensa vaikutukset hyvinvointiin, terveyteen ja eriarvoisuuteen sekä edistää hyvin-
vointia, terveyttä ja yhdenvertaisuutta päätöksissään ja hankkeissaan. 

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

Aikataulu:  

Käynnistyy II/2016: Kahdenkeskiset tapaamiset: STM:n ja THL:n avainhenkilöt tapaa-
vat kaikkien mukaan ilmoittautuneiden kärkihankkeiden avainhenkilöt 

 Pilottihankkeiden hyte-arvioinnin työpajat III−V/2016 

 Vuonna 2016 lisäksi 2-3 työkokousta jokaisen hankkeen kanssa erikseen. Hae-
taan ratkaisuja hankkeen tarpeista valittuihin haasteisiin, joiden avulla pyritään 
varmistamaan hankkeen mahdollisimman suotuisat vaikutukset hyvinvointiin, 
terveyteen ja eriarvoisuuteen.  

 Seurataan/tarkastellaan tunnistettujen tekijöiden relevanttiutta ja vaikutusketju-
jen pitävyyttä. 

 Tapaamisten välissä kootaan relevanttia lisätietoa ja mahdollisia keinoja uhkien 
lieventämiseen, mahdollisuuksien vahvistamiseen ja keinojen valintaan. 



        

 

 

 Pohditaan keinojen riittävyyttä ja kohdentumista.  

IX/2016 STM:n muiden kärkihankkeiden ja tasa-arvoyksikön vastuutahojen haastatte-
lukierros. 

XII/2016: Prosessiarviointi keskustellen ja prosessien kuvaus: mitä tunnistettiin, missä 
onnistuttiin, mitä jäi epäselväksi ja miten jatketaan tästä eteenpäin.  uusi poikkihallin-
nollisen yhteistyön malli ja toimenpidesuositukset. 

Organisointi ja työmäärät:   

STM: vastuuhenkilö Meri Larivaara, lisäksi Elina Palola sekä tarvittava määrä virka-
miehiä (täsmentyy ennen pilottihankkeiden hyte-arvioinnin työpajoja)  

THL: koordinointi Tuulia Rotko ja Tapani Kauppinen sekä tarvittava määrä asiantuntijoi-
ta (täsmentyy ennen pilottihankkeiden hyte-arvioinnin työpajoja) 

Eri ministeriöiden kärkihankkeiden  vastuuhenkilöt 

Kustannukset:  

Ministeriöiden virkamiehet toteuttavat työn tavanomaisena virkatyönään.  

THL:n työpanos on poikkeavan suuri verrattuna tavanomaiseen kärkihankkeiden tu-
keen, minkä vuoksi THL:n työpanosta korvataan 200.000 € erillisrahoituksella koko 
hankkeen keston ajalta. 

Lopputuotokset: Malli ilkeitä ongelmia sisältävien politiikkatoimien valmisteluun ja 
toimenpidesuositukset. 

 

3.3.2 Vaihe 2: Säädösvaikutusten HYTE-laadun parantaminen 

 

Tavoite: Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten ennakkoarviointi toteutuu nykyistä parem-
min kaikilla hallinnonaloilla osana säädösvalmistelua 

Hallinnonalojen yhteistyötä tukee vakiintuneet toimintatavat säädösvalmistelussa. Tä-
män myötä yhteiskunnallinen päätöksenteko edistää nykyistä paremmin väestön hy-
vinvointia ja terveyttä ja kaventaa eriarviosuutta. 

Tehtävät:  

STM arvioi Ihmisiin kohdistuvien säädösvaikutusten arvioinnin työkalujen ja prosessien 
kehittäminen -hankkeen ohjausryhmän kehittämisehdotukset ihmisiin kohdistuvien vai-
kutusten näkökulman edistämiseksi säädösvalmistelun vaikutusarvioinnissa.  

STM toimeenpanee ne soveltuvin osin. 

Aikataulu:  

STM arvioi kehittämisehdotukset VI/2016  

STM toimeenpanee ja tukee ministeriöitä valittujen toimenpiteiden toteuttamisessa 
VIII/2016 – IX/2018 



        

 

 

Organisointi ja työmäärät:   

Vastuuhenkilö: Päivi Salo, STM 

Ihmisiin kohdistuvien säädösvaikutusten arvioinnin työkalujen ja prosessien kehittämi-
nen -hankkeen ohjausryhmään kuuluneet STM:n virkamiehet.  

THL: seuranta 

Kustannukset: 

Työ toteutetaan osana tavanomaista virkatyötä. 

Lopputuotokset: Säädösvalmistelussa on vakiintuneita toimintatapoja yhteistyöhön. 
Ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia arvioidaan nykyistä enemmän. 

 

3.3.3 Vaihe 3: Arviointisuunnitelma ja seuranta 

 

Tavoite: Poikkihallinnollisten HYTE-rakenteiden ja toimintatapojen hyvät käytännöt on 
tunnistettu ja toimeenpanoa tuetaan, seurataan ja raportoidaan 

Tehtävät:  

Arviointi- ja seurantasuunnitelman valmistelu 

Toteutus:  

Prosessin aikana 

1. Työkokousten yhteydessä toteutetaan yksinkertaisella menetelmällä jatkuvaa 
arviointia siitä, mikä yhteisessä prosessissa toimii, mikä ei ja miten ministeriöi-
den välistä yhteistyötä kannattaisi kehittää, kun luodaan uusi poikkihallinnollisen 
yhteistyön malli.  

2. STM:n kärkihankkeiden ja tasa-arvoyksikön haastattelukierroksella kirjataan, 
mikä yhteisessä prosessissa toimii, mikä ei ja miten ministeriöiden välistä yh-
teistyötä kannattaisi kehittää 

3. Työpajojen onnistuminen 

Yhteistyömallin valmistuttua ja pilottien päätyttyä 

4. Suositusten esittelykierros ministeriöissä. 

5. Ministeriöiden HYTE-yhteyshenkilöt tunnistavat uusia yhteistyökohteita ministe-
riöistään 

Prosessin päättyessä 

6. Tarkastellaan asetettujen mittareiden valossa toiminnan toteutumista 

7. Säädösvalmistelun HYTE-vaikutusten huomioon ottamisen -suositusten toteu-
tuminen 

8. Pilottikärkihankkeiden lopputulemien tarkastelu HYTE-näkökulmasta 

Aikataulu:  

 Arviointisuunnitelma VIII/2016 



       
 

 

 

 Seuranta koko prosessin ajan 

 Suositusten esittelykierros ministeriöissä I/2017-VI/2017  

 Prosessin päättyessä III/2019 vaikutusten arviointi sisältäen projektisuunnitel-
massa määritetyt tulosmittarit, SÄVA -suositusten toteutumisen sekä pilottien 
toteutumisen tarkastelun HYTE-näkökulmasta 

Organisointi ja työmäärät:   

STM: vastuuhenkilö Meri Larivaara, lisäksi Elina Palola  

THL: koordinointi ja arvioinnin dokumentointi Tuulia Rotko ja Tapani Kauppinen 

Eri ministeriöiden kärkihankkeiden  vastuuhenkilöt  

Kustannukset:  

Ministeriöiden virkamiehet toteuttavat työn tavanomaisena virkatyönään.  

THL:n työpanos on poikkeavan suuri verrattuna tavanomaiseen kärkihankkeiden tu-
keen, minkä vuoksi THL:n työpanosta korvataan 200.000 € erillisrahoituksella koko 
hankkeen keston ajalta.  

Suositusten valmistuessa suositukset kootaan visuaalisesti houkuttavaan esitemuotoon 
sekä infograafeiksi. Työ hankitaan ulkopuoliselta toimeksisaajalta. Kuluihin varataan 
30.000 €. 

Projektin tuloksia esitellään valtioneuvoston sisällä ja keskeisille sidosryhmille 1-2 työ-
seminaarissa sekä mahdollisesti korkean tason seminaarissa. Näiden tilaisuuksien 
kuluihin varataan 40.000 €. 

Lopputuotokset: Yhteiskuntapoliittisessa päätöksenteossa ja lainvalmistelussa ote-
taan huomioon se, miten päätökset vaikuttavat hyvinvointiin ja terveyteen sekä eriar-
voisuuteen. Valmistelussa pyritään mahdollisimman suotuisiin vaikutuksiin. 

 

4 Resurssit ja kustannukset 

Taulukko 1. Projektin kustannukset 

Vaihe  Kustannusarvio  
(tuhatta euroa) 

Vaihe 1 130.000 € 

Vaihe 2 0 € 

Vaihe 3 140.000 € 

  



       
 

 

 

Taulukko 2. Projektin työmäärät 

Organisaatio htv 

STM Meri Larivaara 
0,15 htv 

THL Korvataan erillis-
rahoituksella 

 

5 Organisointi ja projektinhallinta 

5.1 Organisaatiokaavio 

Vastuuhenkilö: Meri Larivaara, STM 

Projektin koordinaatio: Tuulia Rotko ja Tapani Kauppinen, THL 

Asiantuntijatyö: Elina Palola, STM, Päivi Salo, STM, sekä yllä kuvatun mukaisesti 
STM:n virkamiehiä ja THL:n asiantuntijoita 

Pilottihankkeiden yhteyshenkilöt  

5.2 Projektinhallinnan periaatteet 

Projektin etenemisestä raportoidaan osana kärkihankkeen raportointia hyvinvoinnin ja 
terveyden ministerityöryhmälle, perhe- ja peruspalveluministerille, STM:n johtoryhmäl-
le, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaston johtoryhmälle sekä valtioneuvoston-
kansliaan strategiasihteeristöön. 

Poikkihallinnollisen työn juurtumiseksi olisi tärkeää muodostaa korkean tason foorumi 
ja sille jaos / työryhmä, joka tukee projektin työtä osana laajempaa hyvinvoinnin ja ter-
veyden edistämistä. Samoin juurtumisen tueksi projektin tuotoksia on tarpeen esitellä 
kansliapäällikkökokouksessa. 

5.3 Riskit ja niihin varautuminen 

Valmlsteluvaiheessa on tunnistettu seuraavat riskit: 

− vapaaehtoisesti mukaan ilmoittautuneiden hankkeiden sitoutuminen HYTE-
työhön (esim. jos eivät näe hyötyä omalle työlle)  

− STM:n kaikkien yksiköiden mukaan saaminen tai sitoutumisen puute 
− epävarmuuden sieto ja uskallus tehdä oletuksia mahdollisista vaikutuksista 

epävarman/osin puuttellisen tiedon varassa 
− pilottien jälkeen toiminnan vakiinnuttaminen ja juurruttaminen, uuden yhteis-

työmallin käyttöönotto ja ylläpitäminen 
− mahdolliset henkilövaihdokset 
− riittämättömät henkilöresurssit 

  



       
 

 

 

6 Liitteet 

Liite 1. Projektin yhteyshenkilöt 

 

Yhteyshenkilön nimi (Or-
ganisaatio) 

Rooli Puhelin ja sähköposti 

Meri Larivaara (STM) Viestinnän yhteyshenkilö p. 0295 163 634, etunimi.sukunimi@stm.fi  

Meri Larivaara (STM) 

Tuulia Rotko (THL) 

Hankehallinnan yhteyshenki-
lö 

p. 0295 163 634, etunimi.sukunimi@stm.fi 

p. 0295 247 248, etunimi.sukunimi@thl.fi  
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