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Esityksessä

• Mikä terveyden edistämisen 
määräraha on?

• Mihin tarkoituksiin se on tarkoitettu?

• Kuka voi hakea?

• Miten määrärahaa haetaan?

• Hakemusten arviointi ja 
valtionavustuspäätökset

• Hakeminen tulevaisuudessa
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Terveyden edistämisen määräraha

• Harkinnanvarainen, lakisääteinen STM:n
valtionavustus

• Perustuu lakiin terveyden edistämisen 
määrärahasta (333/2009)

• THL vastaa valmistelusta, toimeenpanosta, 
hankkeiden toiminnan seurannasta ja arvioinnista 
(Valtioneuvoston asetus terveyden edistämisen määrärahasta 535/2009)

• Myönnetään 1-3 vuotiseen hanketoimintaan

• Avustusmääriä: 2021: 2 milj. kuudelle hankkeelle

2022: 2 milj. seitsemälle hankkeelle 

2023: 1,8 milj. kahdeksalle hankkeelle
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Mihin tarkoitukseen määrärahaa myönnetään? (1/2)

• Tavoitteena tukea terveyden edistämistä sekä päihteiden 
käytön ja tupakoinnin ehkäisyä ja vähentämistä. (1 §, 333/2009)

• Kokeilu- ja kehittämishankkeisiin esimerkiksi 
toimintamallien, johtamisen-, yhdyspintojen-, rakenteiden 
kehittämiseen.

• Tavoitteena tuottaa kansallista lisäarvoa terveyden ja 
hyvinvoinnin edistämiselle hyödyntämällä jo olemassa 
olevia hyviä käytäntöjä innovatiivisesti tai kehittämällä 
uudenlaisia menetelmiä.

9.2.2023 4



Mihin tarkoitukseen määrärahaa myönnetään? (2/2)

• STM:n yleispainopisteet ja vuosittain vaihtuvat 
teemapainopisteet

• Teemapainopisteet kohdistuvat yleisesti terveyden, 
hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseen sekä päihteiden 
käytön ja tupakoinnin ehkäisyyn ja vähentämiseen

• Viime vuosina vahva painotus kunnissa tehtävän HYTE-työn 
kehittämisessä. -> Hankkeen tulee integroitua vahvasti kunnan toteuttamaan 
työhön tai olla osa kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä. 

• Huomio eriarvoisuuden kaventamiseen

• Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen 2030-
periaatepäätöksen teemat
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Kuka voi hakea?

• Kunnat

• Järjestöt

• Säätiöt

• Hyvinvointialueet

• Oppilaitokset

• ja muut toimijat
Hankkeella voi olla yksi tai useampi toteuttaja sekä useita yhteistyökumppaneita. 

Mikäli toteuttajia on useita, yksi taho toimii hankkeen hallinnoijana ja muut ovat osatoteuttajia. 
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TE-määrärahalla kehitettyjä toimintamalleja on Innokylässä sekä kaikki 
rahoitusta saaneet hankkeet vuodesta 2017 alkaen löytyvät THL:n verkkosivuilta!

https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/terveyden-edistamisen-maararaha
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/kansallinen-tuki-ja-verkostot/terveyden-edistamisen-maararaha/hankkeet


Miten määrärahaa haetaan? (1/2)

• Haku aukeaa toukokuussa 2023 
(kesto noin 5 viikkoa)

• Sähköinen 
hankehallinnointijärjestelmä:

thl.apurahat.net
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Miten määrärahaa haetaan? (2/2)

• Hankkeella tulee olla 
omarahoitusosuus (Valtionavustuslaki 
688/2001, 6 §) Ohjeellinen määrä 10-20 % 
kokonaisrahoituksesta.

• Kaikki oleellinen arvioitava tieto tulee 
löytyä hakulomakkeelta (ei liitteistä!)

• Hakemusta ei allekirjoiteta 
palautuksen yhteydessä.

• THL:n verkkosivuilla lisää tietoa 
hakemisesta ja muun muassa 
usein kysytyt kysymykset sekä 
arviointikriteerit.
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Hakemusten arviointi

• Laadullinen ja numeerinen arviointi

• Arviointikriteerit verkossa. Alla muutama esimerkki:
➢ Onko hanke integroitunut kunnan/kuntien toteuttamaan työhön tai onko se osa kunnan/kuntien 

hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä?

➢ Onko hanke tunnistanut ja rajannut kohderyhmänsä? 

➢ Miten hanke on onnistunut taloudellisten vaikutusten kuvaamisessa? 

• Hankkeen läpiviennin kuvauksen taulukko on tärkeä täyttää 
huolellisesti! Ovatko tavoitteet mitattavissa olevia ja realistisia, näkyykö kohderyhmä 
taulukossa, millä mittareilla tavoitteita arvioidaan? Mikä on tavoitellun muutoksen taso?

• Entä mitä juurruttamisesta on suunniteltu?

➢THL arvioi hakemukset kolmivaiheisesti (heinä-syyskuussa) 
aihealueiden asiantuntijoista koostuvissa arviointiryhmissä.
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5 pistettä: Erinomaisesti
2,5 pistettä: Osittain hyvin
0 pistettä: Ei onnistunut



Valtionavustuspäätökset

• THL tekee STM:lle ehdotuksen määrärahan 
käyttösuunnitelmaksi vuosittain lokakuun loppuun 
mennessä

• STM vahvistaa rahoituksen saajat, jonka jälkeen THL tekee 
hankkeille varsinaiset valtionavustuspäätökset (tyypillisesti 
tammi-helmikuussa)

9.2.2023 10



Hakeminen tulevaisuudessa

• Valtiovarainministeriön 

valtionavustustoiminnan kehittämis-

ja digitalisointihanke uudistaa 

valtionavustustoimintaa (2019-2023)

• Tavoitteena tehdä hakemisesta ja myöntämisestä sujuvampaa 
ja yhdenmukaistaa käytäntöjä.

• Käyttöön tulee uudet verkkopalvelut:
➢Haeavustuksia.fi

➢Tutkiavustuksia.fi

➢Hallinnoiavustuksia.fi
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Yhteystiedot

THL:n verkkosivuilla TE-määräraha:

www.thl.fi/maararaha

THL kehittämispäällikkö, vs Outi Kuitunen-Kaija 

(22.2.23 asti, 6.3.2023 alkaen Anni Helldán)

sähköposti etunimi.sukunimi@thl.fi, puh: 029 524 8195, 

STM kehittämisneuvos Heli Hätönen

sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi, puh: 0295163326, määräraha STM:n verkkosivuilla.

Kiitos mielenkiinnosta!
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