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Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on painokkaasti esillä kansallisessa ke-
hittämistyössä. Hallitusohjelman mukaisten politiikkaohjelmien lisäksi teema 
korostuu kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelman (KASTE) 
painoalueissa. Terve Kunta -päivät 2009 nostaa keskusteluun terveyden edis-
tämisen ydinkysymyksiä: Kuinka terveyttä edistävää työtä voidaan johtaa ja 
toteuttaa alueellisena yhteistyönä? Mitä terveyden edistämisen kustannusvai-
kuttavuudesta tiedetään? Onko kunta hyvinvoiva ja terve, miten se osoitetaan? 
Mitä tarkoittaa välittäminen ja yhteisöllisyys kouluissa ja oppilaitoksissa? Kysy-
myksiä käsitellään asiantuntijaluennoissa, posterinäyttelyssä ja rinnakkaisses-
sioissa keskustellen.     
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Hyvät Terve Kunta -päivien osallistujat 
 
 
Terve Kunta -päivät käynnistyvät kahdennentoista kerran kuntien ja alueiden hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen moniammatillisena foorumina. Päivien puheenaiheet peilaavat hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen painoalueita ja merkittäviä vaikuttamisen paikkoja.    
 
Syksyn aikana peruspalveluministeri Risikon johdolla järjestetyissä työkokouksissa kutsuttiin kuntien ja 
alueiden johtoa keskustelemaan teemasta hyvinvoiva ja terve kunta. Viestinä oli, että kuntalaisten 
hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, sairauksien ennalta ehkäisy ja varhainen puuttuminen ovat sekä 
taloudellisesti kannattava investointi ja että kuntien ylimmällä johdolla on vastuu hyvinvointia ja terveyttä 
koskevista päätöksistä ja terveyden edistämisen johtamisesta. Vastauksia käytännön ratkaisuihin haetaan 
Terve Kunta -päivien puheenvuoroissa.  
 
Valmisteilla oleva terveydenhuoltolaki korostaa kuntien päättäjien ja johtavien viranhaltijoiden vastuuta 
väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Laki velvoittaa kuntia seuraamaan asukkaidensa 
terveydentilaa ja siihen vaikuttavien tekijöiden kehitystä väestöryhmittäin. Terveyden edistämisen 
suunnitelmat tulee sisällyttää kuntastrategioihin ja terveysnäkökohdat ottaa huomioon kaikissa toiminnoissa.  
 
KASTE-ohjelman tavoitteena on että laaja-alaisia ja uutta luovia kehittämishankkeita käynnistyisi 
perusterveydenhuollon vahvistamiseksi, syrjäytymisen ehkäisemiseksi sekä hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämiseksi, jossa erityisen ajankohtaista on väestöryhmien välisten terveyserojen kaventaminen. Mitä ovat 
kuntien ja alueiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimeenpanorakenteet ja miten niillä tuetaan 
tavoitteellista toimintaa? Teemaa käsitellään kuntien näkökulmasta ja yhteistoiminta-alueiden ja 
sairaanhoitopiirin näkökulmasta. Stakes on valmistellut teemasta tiiviin kuntien käyttöön tarkoitetun 
tukipaketin, Hyvinvoiva ja terve kunta, jota esitellään päivillä.      
 
KASTE-ohjelman ensimmäisistä valtionavustuksista päätettiin syksyllä, jolloin painopisteenä olivat lapset ja 
nuoret. Tavoitteena on tukea lapsia ja nuoria heidän omissa kehitysympäristöissään, jotta psykiatrisen 
laitoshoidon ja kodin ulkopuolelle tehtävien sijoitusten tarve vähenisi. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden 
hyvinvoinnin tukemista käsitellään päivillä eri näkökulmista.  Oppilas- ja opiskeluhuolto ovat koulutoimen ja 
sosiaali- ja terveystoimen yhteistyötä, jota halutaan parantaa. Moniammatillista oppilashuoltotyötä 
ajantasaistetaan lainsäädännöllä. Ensimmäinen askel on valmisteilla oleva asetus koulu- ja opiskelu-
terveydenhuollosta. Kenellä on vastuu välittämisestä ja yhteisöllisyydestä koulussa ja oppilaitoksessa? Sitä 
pohditaan opetusministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön ja kuntaliiton edustajien puheenvuoroissa.   
 
Stakesin ja Kuntaliiton järjestämät Terve Kunta -päivät ovat vuosien ajan tarjonneet kuntien, järjestöjen ja 
oppilaitosten edustajille foorumin kuulla ja keskustella hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen uusimmista 
tutkimuksista, hallinnollisista uudistuksista ja käytännön kehittämiskokemuksista. Stakes ja Kansan-
terveyslaitos ovat yhdistyneet vuoden 2009 alussa Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseksi (THL). Uuden 
laitoksen yhtenä perustehtävänä on väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, sairauksien ja 
sosiaalisten ongelmien ehkäiseminen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittäminen. Uudessa laitoksessa 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kuntayhteistyö tulee monella tavalla olemaan keskeinen tutkimuksen 
ja kehittämistyön kohde.     
 
Tervetuloa XII Terve Kunta -päiville! 
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Suomen Kuntaliitto 
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OHJELMA 

Keskiviikko 21.1.2009 
 
Puheenjohtaja Apulaisosastopäällikkö Olli Kerola, STM 
 
10.00 – 10.45  Terveys kaikissa politiikoissa  
  – Peruspalveluministeri Paula Risikko, STM 
 
10.45 – 12.00  HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN – 
  RATKAISUJA KASTE-OHJELMAN KEHIKOSSA  
 
  Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen alueellinen toteutus ja 
  toimeenpanon rakenteet – esimerkkinä Pohjois-Pohjanmaa 
  – Kehitysjohtaja Pasi Parkkila, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 
  – Suunnittelupäällikkö Ilpo Tapaninen, Pohjois-Pohjanmaan liitto 
   
  Lasten ja nuorten palvelut remonttiin 
  – Kehittämispäällikkö Jukka Mäkelä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
 
12.00 – 13.15  L o u n a s t a u k o   j a   n ä y t t e l y y n   t u t u s t u m i n e n 
 
Puheenjohtaja Kehittämispäällikkö Kerttu Perttilä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
 
13.15 – 14.00  KUSTANNUKSET, VAIKUTTAVUUS JA TERVEYDEN  
  EDISTÄMISEN KÄYTÄNNÖT 
 
  Terveyden edistämisen vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus 
  – Terveystaloustieteen asiantuntija Urpo Kiiskinen, Eli Lilly 
 
  Työkäytännöt kustannusvaikuttaviksi vanhusten kotihoidossa 
  – Erikoistutkija Teija Hammar, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
 
14.00 – 14.30  T a u k o   j a   n ä y t t e l y y n   t u t u s t u m i n e n 
 
14.30 – 16.15  Rinnakkaisohjelmat  
 
  A Terveydenhuoltoa tukevat tietojärjestelmät 
  B Rakenteet tukemaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä 
  C Päätösten terveysvaikutusten arviointi  
  D Alkoholiohjelmasta käytäntöön 
  E Vanhemman mielenterveys- tai päihdeongelma – kuinka huomioida 
  lasta?  
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Torstai 22.1.2009 
 
Puheenjohtaja Ylilääkäri Tiina Laatikainen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
 
9.00 – 9.20   Uusi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos – esittely 
  – Pääjohtaja Pekka Puska, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
 
9.20 – 11.00  HYVINVOINTITIETO SUUNNITTELUN JA TOTEUTUKSEN  
  OHJAAJANA 
 
  Miten osoitan, että kunta on hyvinvoiva ja terve? 
  – Projektipäällikkö Kaarina Wilskman, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
 
  Oppilashuolto näkyväksi vertailukelpoisilla tunnusluvuilla 
  – Kehittämispäällikkö Timo Ståhl, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
 
  Yhteinen vastuu lastemme suojelussa 
  – Apulaiskaupunginjohtaja Jukka T. Salminen, Vantaan kaupunki 
 
11.00 – 12.15  L o u n a s t a u k o   j a   n ä y t t e l y y n   t u t u s t u m i n e n 
 
Puheenjohtaja Apulaiskaupunginjohtaja Tuula Haatainen, Helsinki  
 
12.15 – 13.30  OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLON HENKI JA ARKI  
 
  Kenellä on vastuu välittämisestä ja yhteisöllisyydestä koulussa ja  
  oppilaitoksessa? 
  – Tutkimusprofessori Matti Rimpelä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
  – Hallitusneuvos Eeva-Riitta Pirhonen, Opetusministeriö 
  – Ylitarkastaja Maire Kolimaa, STM 
  – Erityisasiantuntija Juha Karvonen, Suomen Kuntaliitto 
 
13.30 – 14.00  T a u k o   j a   n ä y t t e l y y n   t u t u s t u m i n e n 
 
14.00 – 15.30  Rinnakkaisohjelmat  
  F Terveyserot kuriin hyvällä päätöksenteolla 
  G Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2009  
  H Terveyserojen kaventaminen käytännössä - työttömien terveyspalvelut 
  kunnissa 
  I Tunnista, turvaa ja toimi – suositukset väkivallan ehkäisylle 
  J Seksuaaliterveyden edistäminen kunnissa ja alueilla 
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RINNAKKAISOHJELMAT 
 

Keskiviikko 21.1.2009 
 
A  
Terveydenhuoltoa tukevat tietojärjestelmät  
(Tiina Puhakka ja Arpo Aromaa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) 

• Terveysseuranta ja sen tulosten hyödyntäminen 
tutkimusprofessori Arpo Aromaa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos  

• Tiedätkö miten kuntasi pärjää KASTE-indikaattoreiden näkökulmasta? SOTKAnet-
verkkopalvelusta keskeiset indikaattorit 
erikoissuunnittelija Tiina Puhakka, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos  

• Sampo tietovaraston 1. vaihe valmistumassa – Uusi tapa raportoida terveyshilmon ja 
sairaaloiden hoitotoiminnan tuottavuustietoja 
kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos  

• Avohoidon tiedot terveydenhuoltoa tukemaan 
kehitämispäällikkö Pirjo Tuomola, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

 
 

B  
Rakenteet tukemaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä 
(Kerttu Perttilä ja Kaarina Wilskman, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) 
Rinnakkaisohjelmassa käsitellään hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä kunnan ja alueiden 
toiminnan näkökulmasta. KASTE-ohjelmassa todetaan muun muassa, että hyvinvoinnin ja tervey-
den edistäminen edellyttää hyvää johtamista, toimivia yhteistyörakenteita sekä riittäviä voima-
varoja. Esityksissä pohditaan, mitä rakenteita tarvitaan ja miten ne toteutetaan eri tasoilla ja miten 
niiden toimintaa ja muutosta tuetaan. Esimerkkejä erilaisista ratkaisuista kunnassa, terveyspiirissä ja 
yhteistoiminta-alueella.  

• Rakenteet mahdollistavat hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä 
kehittämispäällikkö Kerttu Perttilä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos  

• Rakenteellisia ratkaisuja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä - esimerkkejä 
kunnasta, yhteistoiminta-alueelta ja sairaanhoitopiiristä 
hallintojohtaja Sami Niemi, Muurame 
projektipäällikkö Tarja Myllärinen, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri 
sairaanhoitopiirin johtaja Aki Lindén, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri  

• Kysymyksiä ja keskustelua  
• Tavoitteena onnistunut muutos 

projektipäällikkö Kaarina Wilskman, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos  
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C  
Päätösten terveysvaikutusten arviointi 
(pj. eritysasiantuntija Soile Paahtama, Kuntaliitto) 
Useat kansalliset terveys- ja hyvinvointipoliittiset ohjelmat suosittelevat vaikutusten ennakko-
arvioinnin käyttöä päätösten valmistelussa. Esityksessä käsitellään ennakkoarvioinnin edellytyksiä, 
toteutustapoja ja haasteita Helsingin ja Salon kokemusten pohjalta.  

• Kokemuksia ennakkoarvioinnista – käynnistysvaihe Helsingissä ja laajentumisvaihe 
Salossa 
projektipäällikkö Helena Tukia, Helsingin kaupungin terveyskeskus,  
lehtori Irmeli Leino,Turun ammattikorkeakoulu,Salon toimipiste 

 
 

D  
Alkoholiohjelmasta käytäntöön 
(Tuomas Tenkanen ja Christoffer Tigerstedt, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)  

• Suomen alkoholiolot yksissä kansissa 
tutkija Thomas Karlsson, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos  

• Paikallistoiminnan mahdollisuudet päihdekulutuksen ja -haittojen ehkäisyssä 
tutkimusprofessori Marja Holmila, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos  

• Kuntien kumppanuussopimukset - symboli vai sytyke?  
tutkija Tuula Kekki, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos  

• Miten tästä eteenpäin? Yhteenveto alustusten pohjalta  
kehittämispäällikkö Tuomas Tenkanen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos  

 
 

E  
Vanhemman mielenterveys- tai päihdeongelma – kuinka huomioida lasta?  
(pj. projektipäällikkö Sirpa Kaakinen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) 

• Lasta huomioivan työmallin yhteistoiminnallinen kehittäminen: katsaus kokemuksiin 
Toimiva lapsi&perhe -hankkeen ja kuntien yhteistyöstä 
projektipäällikkö Sirpa Kaakinen, Toimiva lapsi&perhe -hanke, Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos  

• Kun vanhemmalla on vaikeaa: kuinka huomioida lasta perusterveydenhuollossa? 
terveyden edistämisen koordinaattori Marita Päivärinne, Salon terveyskeskus  

• Yhdessä uudella tavalla Siikalatvan seutukunnassa 
kehittämispäällikkö Arja Rantapelkonen, Haapaveden kaupunki, SiiKE-hanke / 
Siikalatvan terveyspalvelualue  

• Uudet työmallit perusterveydenhuollossa: esimiehen näkökulma 
johtava lääkäri Matti Turtiainen, Lieksa  
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RINNAKKAISOHJELMAT 

Torstai 22.1.2009 
F 
Terveyserot kuriin hyvällä päätöksenteolla 
(pj. kehittämispäällikkö Eila Linnanmäki, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) 
Sosioekonomisten väestöryhmien välillä on suuria terveyseroja. Toimihenkilöt ovat terveempiä 
kuin työntekijät ja työssäkäyvät terveempiä kuin työttömät. Hyvätuloiset ja eniten koulutusta saa-
neet ovat terveempiä kuin pienituloiset ja pelkän perusasteen koulutuksen saaneet. Miten voimme 
tunnistaa näitä väestöryhmiä ja kuinka voimme vaikuttaa näiden väestöryhmien välisiin terveys-
eroihin? Avuksi on kehitteillä erilaisia tiedon lähteitä ja toimintatapoja, joilla voidaan entistä 
paremmin edistää eri väestöryhmien hyvinvointia ja terveyttä.  

• Mitä terveyserot ovat? 
kehittämispäällikkö Eila Linnanmäki, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos  

• Mistä tietoa terveyseroista? 
tutkija Risto Kaikkonen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos  

• Tiedoista tekoihin – Kainuun maakunta vaikuttaa terveyseroihin  
sosiaali- ja terveystoimialan johtaja Tuomo Pääkkönen, Kainuun maakuntaliitto 

 
 

G  
Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2009  
(pj. erityisasiantuntija Soile Paahtama, Kuntaliitto) 
Keväällä 2005 106 kansanedustajaa allekirjoitti toimenpidealoitteen, jonka tarkoittama kansallinen 
mielenterveys- ja päihdesuunnitelma valmistui vuoden 2008 lopussa. Mitä tämä "mielenterveyden 
Pohjois-Karjala -projekti" pitää sisällään? Miten kansanedustajien aloite mielenterveys- ja päihde-
palveluiden parantamisesta voi toteutua? 

• hallintoylilääkäri Liisa-Maria Voipio-Pulkki, Kuntaliitto  
 
 

H  
Terveyserojen kaventaminen käytännössä – työttömien terveyspalvelut kunnissa  
(pj. projektipäällikkö Leini Sinervo, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) 
Heikoimmassa asemassa olevien kansalaisten ja palvelujärjestelmästä syrjäytyneiden palveluihin 
panostaminen on yksi konkreettinen keino sosioekonomisten terveyserojen kaventamisessa. Rin-
nakkaissessiossa käsitellään työttömien terveyspalveluja kunnan ja alueiden toiminnan näkö-
kulmasta. Työttömien terveyspalveluja on kehitetty valtakunnallisessa hankkeessa, jonka tavoit-
teena on yhdistää terveyspalvelut osaksi työttömien aktivointi- ja kuntoutuspalveluja. Millaisia 
lupaavia käytäntöjä ja ratkaisuja kuntakentässä on luotu monisektoriseen yhteistyöhön? 

• Katsaus työttömien terveyspalveluihin kunnissa  
tutkija Peppi Saikku, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos  

• Lupaavia käytäntöjä kunnista - sektorirajat ylittävä yhteistyö Oulun kaupungissa 
Moniammatillinen tiimi: ylilääkäri Päivi Hirsso, Oulun kaupungin avoterveydenhuolto, 
ylihoitaja Raija Liedes, Oulun kaupungin avoterveydenhuolto, työvoimaohjaaja Raija 
Liisa Kokko, Oulun työvoiman palvelukeskus, projektityöntekijä/th Pirjo Nevalainen, 
Oulun kaupunki sosiaalityön edustaja työvoiman palvelukeskuksesta.  

• Kommentoijana  
johtava ylilääkäri Ulla Mattelmäki, Sastamalan perusturvakuntayhtymä  

• Yleisön kommentit ja kysymykset sekä osallistuminen keskusteluun 
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I  
Tunnista, turvaa ja toimi – suositukset väkivallan ehkäisylle  
(pj. kehittämispäällikkö Helena Ewalds, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) 
Kenelle lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyö kunnissa kuuluu - vai kuuluuko se kenellekään? 
Tilanteen parantamiseksi ja kuntien tueksi ja työvälineeksi sosiaali- ja terveysministeriö yhdessä 
Suomen Kuntaliiton kanssa ovat antaneet suositukset paikallisen ja alueellisen työn ohjaamiseen ja 
johtamiseen. Moniammatillinen työ vaatii sujuakseen suunnittelua ja päätöksiä siitä, kuka vastaa 
mistäkin ja kuka koordinoi, seuraa ja arvioi toimintaa. Miten suosituksia on toimeenpantu ja minkä-
laisia lupaavia käytäntöjä on löydetty lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyön juurruttamiseksi 
kuntien palveluihin.  

• Tunnista, turvaa ja toimi - suositusten esittely 
kehittämispäälikkö Helena Ewalds, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos  

• Lupaavia käytäntöjä kunnista 
esimies Marjukka Taos, Porvoon kaupunki sosiaali- ja terveyskeskus, Itä-Uudenmaan 
sosiaalipäivystys, Turvakoti Nuttu  

• Keskustelua ja osallistumista toimivien käytäntöjen etsimiseen  
 
 

J  
Seksuaaliterveyden edistäminen kunnissa ja alueilla  
(pj. projektipäällikkö Maija Ritamo, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) 
STM:n toimintaohjelma Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämiseksi 2007 – 2011 on olemassa 
– entä sitten?  

• Seksuaalineuvontaa sairaaloihin ja koulutusta näkyväksi  
projektipäällikkö Maija Ritamo, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos  

• Naistenklinikka aloitteellinen Satakunnan sairaanhoitopiirissä  
osastonylilääkäri Minna Maunola, Satakunnan keskussairaala  

• Hyviä käytäntöjä kunnista: 
- Kunnallinen terveydenhuolto - rajattomat mahdollisuudet seksuaaliterveyden 
edistämiselle 
kätilö, seksuaalipedagogi (NACS) Katriina Bildjuschkin, Turun Terveystoimi 
- Seksuaalikasvatusiltapäivät helsinkiläisten kasvatusalan ammattilaisten osaamisen 
vahvistajana 
Klaari-suunnittelija Maria Normann, Helsingin sosiaalivirasto  
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ESITELMÄT 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen alueellinen toteutus ja toimeenpanon 
rakenteet – esimerkkinä Pohjois-Pohjanmaa 
 
 Pasi Parkkila, kehitysjohtaja 
 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 
 etunimi.sukunimi@ppshp.fi 
 
 Ilpo Tapaninen, suunnittelupäällikkö 
 Pohjois-Pohjanmaan liitto 
 etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi 
 
Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen sairaanhoitopiireissä asuu noin 730 000 ihmistä, mutta 
alueen pinta-ala on lähes puolet koko maasta. Alueen sairastavuus muun muassa suurten kroonisten 
kansansairauksien osalta on erittäin korkea ja näistä aiheutuvat kustannukset rasittavat alueen kuntien 
taloutta huomattavasti koko maan keskiarvoa enemmän. Terveyden edistäminen ja ennaltaehkäisevä työ 
onkin nähty pitkään välttämättömäksi kansalaisten hyvinvoinnin lisäämisen ohella myös kustannusten 
hallinnan näkökulmasta. 
 
Terveyden ja hyvinvoinnin tuottaminen ja ylläpitäminen on kaikille yhteiskunnan toimijoille kuuluva asia. 
Maamme perusterveydenhuolto ja kansanterveystyö ovat jo vuosikymmenien ajan olleet kansainvälisestikin 
tunnettuja muun muassa neuvolatoiminnastaan ja lapsiperheiden terveyttä edistävästä otteestaan. Terveyden 
ja hyvinvoinnin edistäminen on myös erikoissairaanhoidossa nousemassa entistäkin tärkeämmäksi. 
Hallitusohjelma 2007–2011 sisältää terveyden edistämisen politiikkaohjelman, johon yhtenä tavoitteena 
liittyy kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain yhdistäminen.  
 
Ehdotetun uuden terveydenhuoltolain tarkoituksena on edistää ja ylläpitää väestön terveyttä, toimintakykyä 
ja sosiaalista turvallisuutta, kaventaa väestöryhmien välisiä terveyseroja, vahvistaa terveydenhuollon 
palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja edistää palvelujen yhdenvertaista saatavuutta. Lisäksi lailla halutaan luoda 
edellytykset toimivalle ja eheälle palvelurakenteelle, vahvistamalla perusterveydenhuoltoa ja edistämällä 
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sekä sosiaalihuollon saumatonta ja alueellista yhteistyötä (§ 
47).  Yhtenä käytännön toimenpiteenä lakiesityksessä ehdotetaan perusterveydenhuollon yksikön 
perustamista erikoissairaanhoitoon (§ 46). Yksikön tehtävänä voisi olla myös terveyden edistämisen 
alueellinen koordinointi. 
 
Pohjois-Suomessa terveyden edistämiseen liittyvä työ on ollut pitkään merkittävässä roolissa alueen 
sairaanhoitopiirien yhteistyössä. Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen ja ROHDOn kanssa 
järjestetyissä alueellisissa perusterveydenhuollon henkilöstön kokoavissa tilaisuuksissa on saatu tavoitettua 
ydintoimijat ja yhteistyö heidän kanssaan on toiminut hyvin. Savuton sairaala hankkeen myötä savuttomuus 
toteutuu kaikissa erityisvastuualueen sairaaloissa. Hankkeessa on tehty yhteistyötä järjestöjen kanssa 
tuloksekkaasti, muun muassa Hengitysliitto, Diabetesliitto, Sydänliitto ja Terveys ry. 
 
Lisäksi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on jo vuosien ajan antanut tukea perusterveydenhuollossa 
tehtävän ennaltaehkäisytyön koordinointiin. Esimerkkinä tästä työstä on tyypin 2 diabeteksen 
ehkäisyohjelman toimeenpanohanke (Dehkon 2D-hanke 2003–2007), johon sairaanhoitopiirin kaikki kunnat 
osallistuivat. Tähän työhön saatiin mukaan myös kansalaisjärjestöt, yliopisto, kuntien eri hallintokunnat ja 
yksityissektorin työterveyshuolto.  
 
Dehkon 2D -hankkeesta saatujen kokemusten ja palautteen perusteella perusterveydenhuollolle annettua 
ennaltaehkäisevän työn tukea pidettiin hyvänä. Sairaanhoitopiiriin saatiin rakennettua kattava 
yhdyshenkilöverkosto ja ennaltaehkäisyn hoitopolkuja. Perusterveydenhuollon toimijoita tuettiin tarjoamalla 
asiantuntijapalveluja ja järjestämällä laajamittaisesti koulutusta. Toisaalta havaittiin myös, että 

 13



Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Avauksia 1/2009  XII Terve Kunta -päivät 

ennaltaehkäisyä on vaikea istuttaa terveydenhuollon sairauskeskeisiin toimintamalleihin lyhyessä ajassa. 
Uusien toimintamallien kehittämiseen ja käyttöönottoon tarvitaan pysyviä rakenteita, enemmän nykyisen 
toiminnan arviointia ja aikaa. 
 
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on keskeisellä sijalla myös keväällä 2008 valmistuneessa Pohjois-
Pohjanmaan hyvinvointiohjelmassa ja allekirjoitetuissa hyvinvointisopimuksessa sekä siihen liittyvässä 
Pohjois-Pohjanmaan liiton ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin välisessä yhteistoimintasopimuksessa. 
Sopimuksen mukaisesti Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vastaa Terveyden edistämisen 
toimintalinjan (TL I) koordinaatiosta. 
 
Terveyden edistäminen ja terveyserojen kaventaminen on otettu yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi Pohjois-
Pohjanmaan maakunnan hyvinvointiohjelmassa vuosille 2007–2017. Hyvinvointiohjelman tekemisen 
keskeiset ohjaavat periaatteet ovat: 
 
- saatava aikaan terveyttä edistävä ”kansanliike”-tyyppinen toiminta kuntalaisten keskuudessa 
- saatava aikaan huomattava muutos toimijoiden ja päättäjien asenteissa, toimintamalleissa ja 
 yhteistyössä 
- hyvinvoinnin näkökulma tulee sisältyä kaikkeen suunnitteluun, johtamiseen ja 
 päätöksentekoon 
- ihmisten mahdollisuutta vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa tulee vahvistaa 
- ennaltaehkäisevä näkökulma tulee olla suunnittelun ja toiminnan keskeisin 
 lähestymistapa; jokainen hyvinvointialan toimija/henkilö on resurssi ennaltaehkäisevässä 
 työssä 
- palveluiden tuottavuuden kasvu liittyneenä uusien teknologioiden ja toimintamallien 
 hyödyntämiseen 
- hyvinvointialan liiketoimintapotentiaalin hyödyntäminen edellyttää kasvavia ja 
 kansainvälisesti kilpailukykyisiä yrityksiä 
- alueiden/kuntien erilaisuus tulee ottaa huomioon tavoitteita ja toimenpiteitä 
 suunniteltaessa 
 
Parhaillaan maakunnassa on menossa hyvinvointiohjelman jalkauttaminen. Pohjois-Pohjanmaan kaikki 
aluekeskusalueet – Oulu, Oulun Eteläinen, Raahe, Koillismaa sekä Oulunkaari – ovat tehneet oman alueensa 
lähtökohtiin perustuvat, hyvinvointiohjelmaa toteuttavat alueelliset toimenpidesuunnitelmat. Tahtotilan ja 
tavoitteellisuuden lisäämiseksi Pohjois-Pohjanmaalla on hyväksytty keskeisten maakunnallisten toimijoiden 
ja kuntien osalta hyvinvointiohjelmatyötä tukeva ja samalla kuntien omaa terveyden edistämistoimintaa 
ohjaava Hyvinvointisopimus. Maakuntien välinen yhteistyö terveyden edistämisessä on konkreettisella 
tasolla tapahtunut muun muassa sairaanhoitopiirien erityisvastuualueiden välisenä yhteistyönä ja 
sosioekonomisten terveyserojen kaventamishankkeen (Teroka) puitteissa. Maakuntien seutukuntien ja 
kuntien terveyden edistämisen rakenteet ja johtamisen mallit ovat vielä eri kehitysvaiheissa eri alueilla ja 
vaativat edelleen kehittämis- ja juurruttamistyötä sekä päämääräkseen yhteisen tulevaisuuskuvan. 
 
Edelliseen liittyy myös sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelman hankkeiden valmistelu 
ja toteutus Pohjois-Pohjanmaalla ja koko OYS:n erityisvastuualueella. Valmisteilla olevista KASTE-
hankkeista Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille on suunniteltu koordinaatiovastuu ”Terveempi Pohjois-
Suomi” -hankekokonaisuuteen. 
 
Edellä esitettyihin tekijöihin perustuen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on valmisteltu 
perusterveydenhuollon tukemista, alueellista yhteistyötä ja terveyden edistämisen koordinointia varten 
perustettavaa ”terveyden edistämisen yksikköä”. Pysyvien rakenteiden aikaansaamiseksi nähtiin 
perustelluksi, että Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin perustetaan ko. yksikkö, joka vastaisi samalla 
myös lausunnolla olevassa uudessa terveydenhuoltolaissa esitettyä perusterveydenhuollon yksikköä. 
Sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi yksikön perustamisen 8.12.2008 pidetyssä kokouksessa ja toiminta 
käynnistyy vuoden 2009 alkupuoliskolla. 
 
Yksikön tehtäviin kuuluu myös ennaltaehkäisyn ja terveyden edistämisen organisointi ja koulutus, 
seurantajärjestelmien kehittäminen sekä ennaltaehkäisyn ja hyvinvointiohjelmien toimeenpanon tukeminen 
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yhteistyössä kuntien ja Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen kanssa. Yksikkö toimii lisäksi 
palvelupakettien suunnittelijana ja toteuttajana sekä vastaa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen hyvien 
käytäntöjen benchmarkingista ja levittämisestä terveydenhuollossa sekä kansanvälisten yhteyksien 
luomisesta ja kansainväliseen kehitykseen osallistumisesta. Yksikkö vastaa osaltaan myös uuteen 
terveydenhuoltolakiin mahdollisesti sisältyvistä, sairaanhoitopiireille määrättävistä perusterveydenhuoltoa 
tukevista tehtävistä.  
 
Yksikkö on siis ensisijaisesti koordinoiva toimija ja varsinainen terveyden edistämiseen liittyvä käytännön 
työ tehdään kunnissa, lähellä ihmisiä, jossa myös kohderyhmänä olevien asukkaiden ja heidän 
elinolosuhteisiin liittyvä asiantuntemus on. Toimintamallilla taataan alueen kaikille kunnille yhteinen tuki, 
informaatio, koulutus ja verkottumisalusta. Maakunnan kunnissa ja kuntayhtymissä tuetaan hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisen rakenteiden kehittämistä.  Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteet ja 
johtamisjärjestelmä pohjautuvat sopimuksellisuuteen ja rakentuvat vaiheittain vuoteen 2011 mennessä. 
Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kunnat osallistuvat kehittämistyöhön alue- ja seutukuntakohtaisten 
profiiliensa perusteella.  
 
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä yksikön perusrahoitus ja toiminta turvataan valmiusrahaston kautta 
siten, että vuonna 2009 valmiusrahastosta osoitetaan 1 €/asukas vastaava summa tätä toimintaa varten. 
Edellisen lisäksi määräaikaista rahoitusta pyritään hakemaan eri hankkeiden kautta (muun muassa edellä 
mainittu KASTE-ohjelma). 
 
Tarkoituksenamme on kehittää maakunnan alueille ja kunnille hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
rakenteita sekä johtamis- ja toimintamalleja, jolloin syntyy merkittäviltä osin konseptoituja ja siten 
levitettäviä malleja. Tarkoituksena on myös testata mallien ja rakenteiden toimivuutta hyvinvointiin ja 
terveyden edistämiseen liittyvillä osakokonaisuuksilla eri alueilla ja levittää syntyviä hyviä käytäntöjä 
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiohjelman toimintamallin puitteissa koko maakuntaan sekä KASTE-
yhteistyömallilla muualle Pohjois-Suomeen. Pitempiaikaisina, pysyvinä päämäärinä ovat terveellisten 
elämäntapojen edistäminen, syrjäytymisen ehkäisy, terveyserojen kaventaminen sekä yksilön oman 
vastuunoton lisääminen omasta hyvinvoinnistaan. 
 

Lasten ja nuorten palvelut remonttiin 
 
 Jukka Mäkelä, lastenpsykiatri, kehittämispäällikkö 
 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
 etunimi.sukunimi@thl.fi 
 
Lasten ja nuorten KASTE: oma teema Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisessa uudistusohjelmassa   
 
Viime keväänä Stakesissa tehtiin arvio siitä lasten ja nuorten määrästä, joka on yhä kilpailutetummassa 
yhteiskunnassamme vaarassa jäädä syrjään. Vältän käyttämästä syrjäytyä-sanaa, koska ensimmäisen 
persoonan aktiivimuotona se siirtää vastuun yksilölle: on muistettava, että kannamme yhteisöllisesti vastuun 
siitä, että mahdollisimman moni nuori pysyy mielekkäällä tavalla mukana sosiaalisessa verkostossa. Omien 
resurssien mukaisesta koulutuksesta ja työelämästä syrjään jääminen on yhteiskunnalle suunnattoman 
kallista, sekä lisääntyneiden korjaavien palveluiden käytön että kertymättä jäävien verotulojen vuoksi. 
Stakesin tutkimuksessa päädyttiin arvioon, että ainakin 65 000 lasta ja nuorta on vaarassa jäädä syrjään ja 
että heidän määränsä kasvaa vuosittain yli tuhannella. Nykyisten, kevättä huomattavasti synkempien 
talousnäkymien vuoksi on täysin mahdollista, että tilanne on vielä huononemassa. Koska kunnat vastaavat 
niistä palveluista, joiden on tarkoitus pitää nuoret hyvässä sosiaalisessa kehityksessä mukana, ne ovat 
taloudellisessa ristiriitatilanteessa: syrjäänjäämiskehitystä ehkäisevät palvelut maksavat mutta niiden puute 
maksaa hyvin nopeasti vielä paljon enemmän. On selvää, että huonommat näkymät tuovat valtavia paineita 
kuntatalouteen. Siksi on valaisevaa katsoa, miten näin suureen määrään syrjään joutuneita on päädytty 
parempien talousnäkymien vuosina. 
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Syrjään jäämisen riskissä olevien kovin ydin löytyy sieltä, missä lastensuojelun avohuolto ei ole riittänyt. 
Tämä ryhmä sairastaa enemmän ja putoaa koulutuksen ulkopuolelle ja yhteiskunnan pysyvien tukien piiriin 
useammin kuin muut samanikäiset. Siksi on hälyttävää, että kodin ulkopuolelle sijoitetuttujen lasten ja 
nuorten määrä on kasvanut tasaisesti viime vuosikymmenen lamasta asti, kymmenyksellä parin vuoden 
välein. Kolmannes enemmän lapsia ja nuoria on nyt sijoitettuna kodin ulkopuolelle kuin kymmenen vuotta 
sitten. Lasten ja nuorten kehityksen kannalta Suomi on tässä myös järkyttävällä tavalla kehitysmaa: ainoana 
Länsi-Euroopan maana suurin osa sijoitetuista on meillä laitoksissa, joiden mahdollisuudet tukea yksilön 
tervettä kehitystä ovat paljon huonommat kuin perheiden. (Onneksi tästä on hienoja poikkeuksia, Kotka 
etummaisena, jossa kaikki sijoitukset onnistutaan tekemään perheisiin.) Saman kymmenen vuoden aikana 
lasten- ja nuorisopsykiatriassa on hoidettu yli kolminkertaista määrää asiakkaita. Kaikkien ikäryhmien 
osastohoito on lisääntynyt, kaikkein eniten nuoruusikäisten tyttöjen, ja tämä on vaatinut suurimman osan 
käytettävistä olleista varoista. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen painopiste on siirtynyt yhä 
enemmän erityistason palveluihin samalla kun hyvinvointia ja terveyttä edistäviä ja häiriöitä ehkäiseviä 
palveluita on supistettu niin, että ne ovat jääneet puutteellisiksi ja hajanaisiksi.  
 
Tähän on monia syitä. Laman jälkeen kaikille lapsille ja nuorille tarkoitettuja palveluita karsittiin rajusti, eikä 
nousukauden aikana näitä sijoituksia ole palautettu. Tämä on ollut lyhytnäköistä, koska lasten kehityksen 
tukemiseen sijoitetut varat ovat kansainvälisesti arvioitu olevan yhteiskunnan tehokkainta sijoitustoimintaa. 
Ne hetkelliset säästöt, joita neuvolatarkastusten supistaminen ja niihin kuuluvien kotikäyntien vähentäminen, 
päivähoitoryhmien suurentaminen, kouluterveydenhoidon raju leikkaaminen ja nuorisotoimen supistus ovat 
tuoneet, eivät useinkaan edes kata lisääntyneen kriisinomaisen hoidon ja sijoittamisen kustannuksia. Kuntien 
välttämättömältä tuntunut tarve leikata kustannuksia on johtanut peruspalveluissa hoidettavien tilanteiden 
kehittymiseen kalliimpien erityispalveluiden tarpeeksi. Tämäkin olisi vielä hyväksyttävää kriisitilanteen 
hoitoa, jos hoito olisi tällä tavalla mahdollista. Usein vaikeaksi kehittynyt, erityispalveluihin siirtyvä tilanne 
ei kuitenkaan ole enää palautettavissa sellaiselle hyvän kehityksen polulle, joka aikaisemmalla tuella olisi 
ollut mahdollista.  
 
Peruspalveluiden kehittäminenkin on ollut rakenteellisesti vaikeata. Yksi suurimmista kehittämisen esteistä 
on ollut palvelujen jakautuminen eri sektoreille, jonka vuoksi palvelukokonaisuuksia ei ole ollut mahdollista 
kehittää suunnitelmallisesti. Lasten, nuorten ja perheiden kannalta palvelut ovat olleet tämän vuoksi osin 
sattumanvaraisia. Palvelun tuottajat ovat voineet jonkin todetun häiriön myötä lokeroida lapsiperheet jonkun 
toisen alueelle, pois omalta vastuualueeltaan, mutta perheiden kannalta ongelmat eivät jakaudu vaan heidän 
kokemuksensa avun tarpeestaan lapsen tai nuoren kanssa on kokonainen. Perheet itse toivovatkin saavansa 
tarvitsemansa avun siinä ympäristössä, joissa he luonnostaan lapsen tai nuoren kanssa asioivat: neuvola, 
päivähoito, koulu. Sekä palveluiden pirstoutumisen että monien lapsen häiriöön keskittyvien työmenetelmien 
takia lasten ja nuorten kaikkia kehitysympäristöjä ei ole osattu ottaa huomioon. Ei ole osattu käyttää niiden 
mahdollisuuksia toimia tietoisen aktiivisesti lapsen tai nuoren kehityksen tukemisessa, mutta ei liioin niiden 
todellista tarvetta apuun ja tukeen päivittäisessä kontaktissaan heidän kanssaan. 
 
Lasten ja nuorten KASTE-teema tuo tähän uusia tuulia. Siinä tuetaan kuntia uudistamaan palveluita 
suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti lapsen ja nuoren terveen kehityksen näkökulmasta.  Tämä näkökulma 
korostaa niiden tavanomaisten ympäristöjen, jossa lapsen ja nuoren kehitys tapahtuu, osallisuutta sekä 
terveen kehityksen tukemiseen että ongelmien ratkaisemiseen. Pitkäaikaiset, tukevat ihmissuhteet näissä 
kehitysympäristöissä, kodissa, päivähoidossa, koulussa ja vapaa-ajan eri ympäristöissä, edistävät lapsen ja 
nuoren hyvinvointia ja terveyttä, ehkäisevät sosiaalisia ja mielenterveydellisiä ongelmia ja vähentävät vaaraa 
jäädä syrjään. Vahvempi tuki arjen ympäristöihin vähentää lasten ja nuorten laitoshoidon ja perheen 
ulkopuolisen sijoittamisen tarvetta. KASTE-ohjelman näkökulma tuo sekä perus- että erityispalveluiden 
tehtäväksi toimia yhteistyössä kehitysympäristöjen kanssa ja löytää tapoja tukea niitä. Tämä merkitsee 
uusien työtapojen ja menetelmien ottamista käyttöön, ja niihin kouluttautuminen on KASTE-rahoituksen 
keskeistä aluetta. 
 
Peruspalveluiden erityinen osaaminen ja työpanos tulevat parhaiten käyttöön yhteistyössä 
kehitysympäristöjen kanssa. Siihen tarvitaan sektorirajoja ylittävää yhteistyötä esimerkiksi neuvolan, 
perheneuvolan, päivähoidon, koulun ja iltapäiväkerhotoiminnasta vastaavien järjestöjen välillä. 
Erityispalveluiden lisäresurssit tulevat parhaiten käyttöön uudenlaisilla työtavoilla, joissa ne voivat 
konkreettisesti tukea peruspalveluita muun muassa joustavan konsultaation ja yhteisen asiakastyön kautta. 
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Lasten ja nuorten tilanne on myös opittava ottamaan erityisen tuen piiriin perhettä kohtaavissa 
stressitilanteissa kuten vanhemman pitkäaikaisen työttömyyden, mielenterveys- tai päihdeongelman tai 
vakavan sairastumisen aikana. 
 
Tällaisia työtapoja ja organisaatiomuutoksia on monin paikoin otettu käyttöön muun muassa aikaisempien 
kehittämisrahojen avulla. KASTE-ohjelman aikana näitä aiempia kokemuksia sekä hyödynnetään että niitä 
avataan muiden käytettäväksi valtakunnallisten seminaarien ja avoimien nettisivujen kautta. Aiemman 
sektorisen tai alueellisen kehittämistoiminnan sijasta nyt tuetaan poikkisektorista ja laaja-alaista kehittämistä. 
Hakemukset tulevat viiden alueellisen KASTE-johtoryhmän kautta. Syksyllä kolme aluetta sai 
rahoituspäätöksen ja niissä on valtaosa alueen kunnista mukana. Samoin vuoden vaihteessa tehdyissä 
hakemuksissa on suurin osa kuntia mukana. Päätökset tehdään kolmeksi vuodeksi, mutta selvää on, että 
tällainen juurista ylös nouseva uudistusohjelma tarvitsee huomattavasti enemmän vuosia vakiintuakseen ja 
lähteäkseen itsekin kehittymään kohti aina vain parempia toiminnan muotoja. Koska myös koko 
kansakuntamme kannalta varhaiseen kehityksen tukeen suunnattu investointi tuottaa pitkällä aikavälillä 
parhaan tuoton, on toivottava, että valtiovalta jatkaa tämän kehittämisohjelman tukemista seuraavatkin 
kymmenen vuotta. 
 
Lainauksia KASTE-ohjelmasta: 
KASTE 3.1.3.  
"Tarvitaan suunnanmuutos ja on etsittävä uusia ennakkoluulottomia ratkaisuja perheiden, lasten ja nuorten 
ongelmiin. On aika koota yhteen paikalliset ja valtakunnalliset saavutukset ja viedä ne systemaattisesti 
käytäntöön lasten kehitysympäristöissä niin kodeissa, päivähoidossa, kouluissa ja psykososiaalisissa 
palveluissa kuin lasten ja nuorten vapaa-ajantoiminnoissa." 
KASTE 3.1.3: Miten? 
"Uudistetaan lasten ja nuorten ja lapsiperheiden palveluja kokonaisuutena siten, että perustasolla kehitetään 
ja nivotaan yhteen kehitystä tukevat, ongelmia ja häiriöitä ehkäisevät ja korjaavat palvelut yli nykyisten 
sektorirajojen (kuten terveys-, sosiaali-, nuoriso-, sivistys- ja poliisitoimi), erityispalveluja kehitetään 
tukemaan peruspalveluja erilaisilla toimintavaihtoehdoilla (kuten lastenpsykiatria, lastensuojelu ja kasvatus- 
ja perheneuvolat), tuodaan palvelut suoraan lasten ja nuorten kehitysympäristöihin." 
 
 

Terveyden edistämisen vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus 
 
 Urpo Kiiskinen, terveystaloustieteen asiantuntija 
 Eli Lilly Finland 
 etunimi.sukunimi@lilly.com 
 
Käytettävissä olevien voimavarojen kohdentaminen kansanterveyttä parhaiten edistäviin toimiin edellyttää 
riittävää tietoa vaihtoehtoisten tapojen vaikuttavuudesta ja kustannusvaikuttavuudesta. Tieteellinen näyttö 
terveyden edistämisen vaikuttavuudesta ja etenkin kustannusvaikuttavuudesta on hajanaista ja laadultaan 
vaihtelevaa, ja siten päätöksentekoa heikosti tukevaa. Luotettavasti arvioituja tietoja terveyden edistämisen 
toimien talousvaikutuksista on toistaiseksi vähän. Lisäksi ulkomailla tehokkaiksi arvioituja toimintamalleja 
ei välttämättä voi sellaisenaan soveltaa Suomessa. Tieteellisissä aikakausilehdissä julkaistut tutkimukset 
viittaavat kuitenkin siihen, että monet elintapoja muokkaavat toimenpiteet ovat vaikuttavia ja niiden 
kustannusvaikuttavuussuhde on edullinen. 
 
Taloustieto päättäjien käyttöön 
 
Taloudellisten arviointitutkimusten tuottama tieto soveltuu periaatteessa hyvin terveyttä edistävien toimien 
kustannustehokkuuden tarkasteluun ja siten kansanterveyttä parhaiten hyödyntävien strategioiden yhdeksi 
valintakriteeriksi. Päättäjät ovat alkaneet nähdä terveyden edistämisen ”investointina”, johon panostamalla 
saadaan aikaan hyötyjä tulevaisuudessa. ”Investointipäätökset” vaativat kuitenkin suhteellisen paljon tietoa 
toimenpiteiden hyödyistä ja kustannuksista, jota ilman merkittäviä panostuksia on vaikea perustella. 
Tutkimustietoa kustannusvaikuttavista terveyden edistämisen toimista ei ole Suomessa systemaattisesti 
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kerätty. Selvitysten mukaan myös ulkomailla tehtyjä tutkimuksia on suhteellisen vähän ja tulosten 
epäyhtenäinen raportointi rajoittaa niiden yleistettävyyttä Suomen olosuhteisiin. Kansainvälinen kirjallisuus 
on tästä huolimatta varteen otettava tietovaranto, jota ei tulisi jättää hyödyntämättä.  
 
Saatavilla olevan tiedon (sekä kotimaisen että kansainvälisen) täysitehoinen hyödyntäminen edellyttää 
selkeää analyysikehikkoa. Tämän tulisi palvella nimenomaan päättäjien tarpeita ja tuoda esiin erityisesti 
paikallisen päätöksenteon kannalta keskeiset ja kriittiset tietotarpeet. Esimerkkinä tällaisesta laajasta 
hankkeesta on lasten ja nuorten lihavuuden ehkäisytoimien arviointi Australiassa.  
 
Kansainvälisen tiedon ”muokkaamisessa” paikallisiin olosuhteisiin tulee tunnistaa keskeiset 
epäyhteensopivuutta aiheuttavat tekijät, joita ovat esimerkiksi erot palvelujärjestelmissä ja kansalaisten 
asenteissa julkisen vallan toimenpiteisiin. Toisaalta tiedot esimerkiksi tiettyjen elämäntapojen ja 
terveysvalintojen vaikutuksista kansalaisten terveyteen ovat paremmin siirrettävissä kansainvälisesti. Lisäksi 
näiltä osin Suomalainen epidemiologinen tutkimustieto on kattavaa ja laadukasta. 
 
Yleispätevä, koko maan kattava arviointi ei välttämättä sellaisena sovi kuntien, maakuntien, terveyspiirien tai 
muiden paikallisten päätösten pojaksi suurten alueellisten erojen takia. Alueellista tietoa tarvitaan päätösten 
tueksi. 
 
Haasteita 
 
Terveyden edistämistä koskevassa päätöksenteossa on huomioitava kustannustehokkuuden lisäksi lukuisia 
muita kriteereitä. Pelkän kustannusvaikuttavuustiedon perusteella ei voida suoraan päätellä toiminnan 
kokonaishyötyjä tai edes kustannuksia väestötasolla. Muita tärkeitä terveyspoliittisiin tavoitteisiin, kuten 
terveyserojen kaventamiseen liittyviä kriteereitä ei taloudellinen arviointi huomioi lainkaan. Lisäksi toiminta 
saattaa aiheuttaa laajempia ulkoisvaikutuksia (positiivisia tai negatiivisia) sosiaaliseen ja terveyteen 
liittyvään hyvinvointiin, joiden huomioiminen analyysissä ei ole mahdollista. Päättäjien tietotarve on 
toiminnan suoria kustannuksia ja terveysvaikutuksia laajempaa. 
 
Usein terveydenedistämiselle asetetaan kohtuuttomia ”tuotto-odotuksia”. Merkittäviä terveyshyötyjä olisi 
saatava aikaan hyvin alhaisin kustannuksin, lähes ”ilmaiseksi”, tai vähintäänkin niin, että tulevaisuuden 
laskennalliset hoitokustannussäästöt ylittäisivät investointikustannuksen moninkertaisesti. Näin tiukkoja 
hyväksymiskriteereitä ei yleensä aseteta terveydenhuollon toimenpiteiden kustannustehokkuudelle. Suurin 
osa nykyisin käytössä olevista terveyden huollon toimenpiteistä tai hyvistä hoitokäytännöistä aiheuttaa 
lisäkustannuksia. Budjettinäkökulmasta katsottuna myös ”kustannuksia säästävistä” toimista syntyy yleensä 
lisäkustannuksia, kun hoitokustannussäästöt aiheutuvat budjettikautta pitemmällä aikavälillä. Tämä tarkoittaa 
käytännössä sitä, että erittäin kustannusvaikuttavienkin ehkäisytoiminen toteuttamiseen on osoitettava 
riittävät voimavarat. 
 
Terveyden edistämistoimet ovat monimuotoisia ja -tasoisia, jonka seurauksena myös vaikuttavuusnäyttö 
perustuu hyvin heterogeeniseen joukkoon mittareita. Esimerkiksi tupakasta vieroituksen menestystä mitataan 
6 tai 12 kuukauden lopettamisasteella, kun liikunnan lisäämisen tähtäävissä toimissa liikuntasuosituksen 
mukaan liikkuvien osuus on ensisijainen mittari. Hankkeiden keskinäinen vertailu samoin kuin molempiin 
elämäntapoihin samanaikaisesti vaikuttavien toimien paremmuuden arviointi on vaikeaa. Toimenpiteen ja 
sen tuottamien terveysvaikutusten ajallinen etäisyys on pitkä, jolloin klassista kokeellista tutkimusasetelmaa 
ei yleensä voida käyttää terveysvaikutuksiin tai elämänlaatuun perustuvan vaikuttavuuden osoittamiseksi. 
Satunnaistettuun kokeelliseen tutkimusasetelmaan perustuvat laatupainoteiset lisäelinvuodet (QALY) ovat 
muodostuneet terveydenhuollon toimien arvioinnissa vallitsevaksi käytännöksi. Terveyden edistämistoimien 
arvioinnissa joudutaan usein hyväksymään se, ettei tätä ”kultaista standardia” voida saavuttaa. Toisaalta 
voidaan ajatella, että terveyden edistäminen toimintana poikkeaa sairauksien hoidosta siten, että 
vaikuttavuudeltaan huononkaan toimenpiteen käyttöön ei liity välitöntä terveysuhkaa ”potilaalle”.  Suurempi 
epävarmuus vaikuttavuusnäytön alemmasta tasosta johtuen voidaan helpommin hyväksyä, mikäli 
potentiaaliset hyödyt väestön terveydelle arvioidaan merkittäviksi. Tällöin päättäjät joutuvat kuitenkin 
hyväksymään suuremman riskin resurssien hukkakäytöstä. 
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Johtopäätökset 
 
Terveyden edistämisessä tulisi ottaa ensisijaisesti käyttöön toimia, jotka on osoitettu kustannustehokkaiksi. 
Nykyisten käytäntöjen ja uusien toimien arviointia olisi edelleen kehitettävä, siten että panostuksella 
saataisiin aikaan paras mahdollinen terveyden lisäys sekä riittävän oikeudenmukainen jakautuminen 
väestössä. Kansainvälisestä kirjallisuudesta löytyvä näyttö terveyden edistämisen vaikuttavuudesta ja 
kustannusvaikuttavuudesta on edelleen vähäistä. Toisaalta on myös toimenpiteitä, joiden 
kustannusvaikuttavuudesta on vahvaa näyttöä, mutta jotka eivät ole vielä vakiintuneet käytäntöön.  
 
Terveyden edistämisen saattamiseksi tutkimusnäytön osoittamalle tasolle (ja pitämiseksi siellä) tarvitaan 
menetelmiä ja malleja kansainvälisen tutkimustiedon tehokkaaseen hyödyntämiseen, monipuolisempaa 
tiedon tuotantoa päättäjien tarpeisiin, ylisuurten odotusten karsimista ja suuremman epävarmuuden 
hyväksymistä vaikuttavuusnäytössä. Myös toimintasuunnitelmissa on turvattava riittävät varat 
terveydenedistämiseen, koska ilman resursseja ei ole toimintaa ja ilman toimintaa ei myöskään hyötyjä ole 
odotettavissa.  
 
Kirjallisuutta 
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Työkäytännöt kustannusvaikuttaviksi vanhusten kotihoidossa 
 
 Teija Hammar, erikoistutkija 
 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
 etunimi.sukunimi@thl.fi 
 
Vuonna 2005 säännöllisen kotihoidon asiakkaana oli 75 vuotta täyttäneistä hieman yli 45 000, joka on noin 
11,5 prosenttia koko tämänikäisestä väestöstä Suomessa. Väestön ikääntymisen seurauksena asiakasmäärän 
uskotaan kasvavan. Yhä iäkkäämpien ja huonokuntoisempien asiakkaiden hoitaminen kotihoidossa 
edellyttää eri ammattiryhmien asiantuntemusta sekä monenlaisten palvelujen tehokasta yhteensovittamista. 
Palvelujen yhteensovittamisen tarve korostuu erityisesti palvelujen rajapinnoilla: sairaalan ja kotihoidon, 
erikoissairaan- ja perusterveydenhoidon sekä sosiaali- ja terveydenhuollon välillä.  
  
Asiakkaan näkökulmasta onnistunut kotiutuminen ja kotihoito edellyttävät riittävää apua ja oikea-aikaisia 
palveluja, jotka tukevat asiakkaan arjessa selviytymistä. Kirjallisuuden perusteella esteenä hyvän palvelun 
toteutumiselle ovat olleet erilaiset organisaatiorakenteet, työnjakoon ja tiedonkulkuun liittyvät ongelmat, 
sosiaali- ja terveydenhuollon erilaiset kulttuurit, hoidon jakaantuminen useiden eri sektoreiden ja auttajien 
kesken sekä ennakkoluulot ja asenteet. Epäselvistä yhteistyökäytännöistä ja vastuunjaosta sekä 
puutteellisesta tai viivästyneestä tiedosta syntyy hoitokatkoksia, päällekkäisyyttä ja tehottomuutta sekä ennen 
kaikkea hoidon ja palveluiden laadun heikkenemistä.   
 
Kotihoidon kasvava tarve ja rajalliset resurssit ovat pakottaneet etsimään tehokkaampia tapoja tuottaa 
palveluja. Kustannus-vaikuttavuus on tullut yhä tärkeämmäksi päätöksenteon perusteeksi myös kotihoidossa. 
Kustannus-vaikuttavuutta on kuitenkin tutkittu vähän suomalaisessa kotihoidossa. Ulkomaalaisesta 
kirjallisuudesta löytyy viitteitä siitä, että moniammatillisella tiimityöllä, kotiutushoitajilla, yksilökohtaisella 
palveluohjauksella (case/care management) sekä kotiutus- ja kuntoutussuunnitelmilla on pystytty 
parantamaan asiakkaiden toimintakykyä ja terveyteen liittyvää elämänlaatua, vähentämään palveluiden 
käyttöä ja laitoshoitoon joutumista sekä parantamaan hoidon jatkuvuutta, tiedonkulkua ja palveluiden 
yhteensovittamista. Kustannussäästöjen osoittaminen on ollut epävarmempaa. 
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Tämä tutkimus on osa ''Palveluja yhteen sovittava kotihoito- ja kotiutumiskäytännön kehittäminen ja 
testaaminen'' (PALKO) -projektia, jossa kehitettiin, toimeenpantiin ja arvioitiin uudenlainen palveluja yhteen 
sovittava kotihoito- ja kotiutumiskäytäntö (PALKO-malli). Tutkimus sijoittuu PALKO-projektin neljänteen 
osaprojektiin, jossa tutkittiin PALKO-mallin vaikuttavuutta ja kustannus-vaikuttavuutta satunnaistetun 
kokeen avulla. Projektissa oli mukana 22 kuntaa, jotka satunnaistettiin koe (11) - ja vertailuryhmään (11). 
Aineisto muodostui kotihoidon asiakkaiden haastatteluista (770) ja rekisteriaineistoista (Hilmo-, 
Sotkakuntatieto- ja kuolinsyyrekisterit). Mittaukset toteutettiin (2002–2004) asiakkaan kotiutuessa sairaalasta 
sekä kolmen viikon ja kuuden kuukauden kuluttua kotiutumisesta. Taloudellinen arviointi suoritettiin kustan-
nus-vaikuttavuusanalyysilla. 
 
Tuloksista käy ilmi, että toimintaprosesseja tehostamalla ja paremmalla palvelujen yhteen sovittamisella 
voitiin vähentää asiakkaiden avopalvelujen käyttöä ja näin saada aikaan myös kustannussäästöjä. 
Kotisairaanhoito-, lääkäri-, laboratorio-, ateria-, siivous-, kylvetys- ja sauna- sekä turvapuhelinpalveluiden 
käynnit ja käynneistä aiheutuvat kustannukset vähenivät koekunnissa kuuden kuukauden kuluttua 
kotiutumisesta. Eroja koe- ja kontrollikuntien välillä ei havaittu asiakkaiden fyysisessä toimintakyvyssä tai 
terveydentilassa. Eroja ei myöskään ollut sairaala- ja laitospäivien määrässä tai kuolleisuudessa. Sen sijaan 
kustannussäästöjä saatiin aikaan, kun samankuntoisia asiakkaita voitiin hoitaa käyttämällä vähemmän 
avohoidon palveluita kuin vertailukunnissa.  
 
Vaikka PALKO-mallin vaikutukset jäivät heikoksi, niin työntekijät pitivät uutta käytäntöä toimivana: 
tiedonkulku parantui, vastuut eri tahojen kesken selkeytyivät, käytännöt yhtenäistyivät ja palvelujen 
yhteensovittaminen helpottui. Uusien toimintakäytäntöjen juurruttamiseksi tarvitaan aikaa, jotta todellisia 
vaikutuksia pystytään arvioimaan. Myös yhteisen kielen ja kulttuurin löytäminen ei tapahdu hetkessä.  
 
 

Miten osoitan, että kunta on hyvinvoiva ja terve? 
 
 Kaarina Wilskman, projektipäällikkö 
 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
 etunimi.sukunimi@thl.fi 
 
Kunta voi todennäköisesti hyvin, jos sen asukkaat ja työntekijät ovat terveitä ja voivat hyvin. Tätä edistää 
hyvinvointia ja terveyttä tukeva yhdyskuntasuunnittelu, johtaminen, päätöksenteko ja kustannustietoisuus.     
 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen vaatii onnistuakseen sekä luottamushenkilöjohdon että 
virkamiesjohdon tuen ja osaamisen.   Terveydenhuolto on terveyden edistämisen asiantuntija ja puolesta-
puhuja sekä terveysnäkökohtien esiin nostaja.  Sosiaali- ja terveystoimella on asiantuntijuuteen perustuva 
aloitteentekijän ja koordinoijan rooli poikkihallinnollisessa yhteistyössä.  
 
Näitä asioita on kuvattu kuntajohdon toiminnan näkökulmasta juuri ilmestyneessä Hyvinvoiva ja terve kunta 
-tukiaineistossa. Tässä poimintoja sen keskeisestä sisällöstä ja jonkin verran myös päivitystä. 
 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kunnan toimintana 
 
Hyvinvointia ja terveyttä edistävä työ on kunnassa  
 
- viestinnällistä vaikuttamista ihmisten valintoihin 
- eri ammattiryhmien osaamisen yhteensovittamista ja vahvistamista 
- kunnan strategista johtamista ja monialaisen yhteistyön lujittamista 
- laadukkaiden ennaltaehkäisevien palveluiden tuottamista 
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Kunnan ja sen johdon tehtävänä on  
 
- tunnistaa ja ennakoida hyvinvoinnin ja terveyden uhkatekijöitä  
- antaa tietoa ja tarjota palveluja, joiden avulla ehkäistään sairauksia ja hyvinvoinnin uhkia  
- luoda edellytyksiä ja mahdollisuuksia terveeseen ja tasapainoiseen elämään 
- antaa tarvittaessa tukea ja hoitoa.  
 
Tavoitteena on lisätä asukkaiden terveyttä, toimintakykyä ja hyvän elämän edellytyksiä. Yksilön 
terveyskäyttäytymisen ja sosiaali- ja terveyspalveluiden lisäksi siihen kuuluvat sellaiset toiminnat, joilla 
pyritään muuttamaan sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristöön liittyviä olosuhteita hyvinvointia ja terveyttä 
edistäviksi.  
 
Lähtökohdaksi oman kunnan asukkaiden vointi 
 
Mitä paremmin kunnissa tiedetään asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden tilanne, sitä tehokkaammin 
pystytään puuttumaan ongelmiin, ehkäisemään niiden syntyä ja ennen kaikkea ryhtymään toimiin, joilla juuri 
oman kunnan asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä voidaan parhaiten edistää.  
 
Kuntien tilanteet ovat erilaisia ja siksi jokaisessa kunnassa kannattaakin harkita, mitä tietoja on tarpeen 
seurata järjestelmällisesti esimerkiksi hyvinvointikertomuksen avulla.   Hyvinvointikertomus on suunnittelun 
ja päätöksenteon tueksi koottu analyysi, johon kerätään systemaattisesti tietoa asukkaiden hyvinvoinnista ja 
terveydestä sekä niihin vaikuttavista tekijöistä. Säännöllisin väliajoin toistettuna hyvinvointikertomusten 
avulla on mahdollisuus seurata muutossuuntia.  
 
Asukkaiden terveysongelmista on saatavilla runsaasti tietoa (esimerkiksi www.sotkanet.fi).  Kuntien 
näkökulmasta saatavilla olevaan aineistoon liittyy kuitenkin haasteita.  Tunnusluvut kuvaavat pääosin 
pahoinvointia ja sairautta, harvoin hyvinvointia ja terveyttä.  Saatavilla olevat tilastot perustuvat 
valtakunnallisesti koottuihin tilastoihin, jotka eivät ole reaaliajassa.  Tietojen tulkinta voi olla ongelmallista 
ja sisältää virhemahdollisuuksia. Toisaalta tietoa ja seurattavia tunnuslukuja on valittavana satoja eri 
mahdollisuuksia ja pulma on, miten erottaa olennaiset asiat. Valtakunnallisten ohjelmienkin indikaattoreita 
on kymmeniä.  Toisaalta saatavilla olevassa tiedossa on aukkoja ja puutteita esimerkiksi väestöryhmien 
tarkastelussa.  Kuntien välisten tietojen vertailu on hankalaa.  
 
 Kansanterveyslaitoksen terveysosoittimien asiantuntijaryhmä on yhteistyössä Työterveyslaitoksen ja 
Stakesin asiantuntijoiden kanssa  
 
- tehnyt kansallisten terveysohjelmien pohjalta ehdotuksen aluetasolla seurattavista 
 keskeisimmistä osoittimista sekä  
- kartoittanut, mitkä näistä ydinindikaattoreista ovat tällä hetkellä saatavilla maakunta- ja 
 kuntatasolla sekä väestöryhmittäin 
- valmistellut ehdotettujen osoitintietojen kokoamista ja jakelua Terveytemme-
 verkkopalvelun (www.terveytemme.fi) kautta.  
 
Työryhmä on jättämässä asiasta väliraporttiaan.  
 
Väestöryhmien välisten terveyserojen kaventaminen on mahdollisuus hyvinvointiin ja kustannusten 
hallintaan 
 
Sosioekonomisella asemalla on erityisen voimakas yhteys terveyteen. Lähes kaikki terveysongelmat ovat 
huomattavasti yleisempiä vähiten koulutettujen, työntekijäammateissa toimivien tai toimineiden ja 
pienituloisten keskuudessa. Myös sairastavuudessa on selviä eroja. Pitkäaikaissairastavuus on alimmissa 
koulutus- ja sosiaaliryhmissä noin 50 prosenttia yleisempää kuin ylimmissä ryhmissä.  
 

Väestön ikääntyessä avun ja hoivan tarve kasvaa vuodesta 2000 arviolta 40 prosenttia vuoteen 2015 
mennessä ja 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Palvelutarpeen kasvua voidaan vähentää, jos erityisesti 
vähän koulutettujen iäkkäiden ihmisten toimintakykyä saadaan parannettua.  
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Työntekijöiden hyvinvointi tuo kunnalle voimavaroja 
 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä kunnan omat työntekijät ovat keskeisiä toimijoita, joiden 
osaaminen, ajankäyttö ja muut resurssit tulee turvata. Kunnan työntekijät kannattaa huomioida myös 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen keskeisenä kohderyhmänä. 
 
Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet ja mielenterveyden häiriöt ovat useimmiten kunnan työntekijöiden 
työkyvyttömyyseläkkeelle jäämisen tai pitkien sairauslomien taustalla. Hyvinvoinnin - ja erityisesti 
työhyvinvoinnin - ja terveyden edistämisellä näihin syihin voidaan vaikuttaa.  Ja niihin kannattaa vaikuttaa. 
Esimerkiksi eräässä kaupungissa sairauspoissaoloista johtuvat palkkakustannukset ilman 
henkilöstösivukuluja olivat 3,7 miljoona euroa.  Kunta-alalla ovat sairauslomien pituudet muihin aloihin 
verrattuna pidemmät.     
 
Terveyden edistämistoiminnan tulee perustua työpaikan/yksilöiden/kunnan tarpeisiin:  
 
- Tarveselvitys toiminnan pohjaksi (ongelmat/kehittämiskohteet esiin, toiminta ratkaisemaan 
 löydettyjä ongelmia parhailla ja vaikuttavimmilla keinoille ja hyvillä käytännöillä).  
- Toiminnan tulee olla suunnitelmallista ja pitkäjänteistä, työpaikan/kunnan rakenteisiin ja arjen 
 toimintatapoihin vaikuttamista.  
- Toiminnassa tulee ottaa käyttöön työpaikan/kunnan mahdollisuudet tarjota edellytyksiä 
 työntekijöiden hyville elämäntapa- ja terveysvalinnoille.  
- Toiminnan tulee olla pysyvä osa työpaikan/kunnan johtamisstrategioita ja toiminnan 
 suunnittelua ja seurantaa. 
 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen linjaukset, rakenteet ja johtaminen luovat edellytyksiä 
 
Valmisteilla olevan terveydenhuoltolain mukaan kunnan tulee 
 
- laatia yksin tai yhdessä useamman kunnan kanssa suunnitelma kunnan asukkaiden terveyttä ja 
 hyvinvointia edistävistä sekä terveysongelmia ehkäisevistä toimista ja palveluista sekä niihin 
 varattavista voimavaroista. Suunnitelma voi olla erillinen tai osa kuntasuunnitelmaa, ja se 
 hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä 
 vuodessa.  
- kytkeä suunnitelman toteutus osaksi kunnan strategian ja taloussuunnitelman valmistelua ja 
 päätöksentekoa ja seuranta osaksi kunnan kokonaisvaltaisia arviointi- ja seurantajärjestelmiä.  
- sopia poikkihallinnollisesta yhteistyöstä sekä yhteistyöstä terveyden ja hyvinvoinnin 
 edistämisessä muiden viranomaisten sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen palveluja 
 tuottavien yhteisöjen ja laitosten välillä.  
- sopia yhteistyöstä peruskuntien muiden hallinnonalojen kanssa, mikäli sosiaali- ja 
 terveyspalvelut on järjestetty useamman kunnan yhteistoimintana. 
 
Vaikka laki ei ole vielä voimassa, kannattaa sen linjauksia ottaa jo nyt huomioon. Kunnissa päivitetään tai 
uusitaan kuntastrategiat pääsääntöisesti keväällä 2009, valtuustokauden ensimmäisenä vuotena. Strategiaan 
kannattaa sisällyttää oman kunnan asukkaiden kannalta mielekkäitä linjauksia hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämiseksi ja terveyserojen kaventamiseksi.  
 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on poikkihallinnollista yhteistyötä.  Kunnan johtamisjärjestelmässä 
se tarkoittaa, että sovitaan vastuusta, työnjaosta, yhteistyökäytännöistä ja voimavarojen kohdentamisesta eri 
hallinnonalojen kesken.  Näistä asioista tulee sopia myös yhteistoiminta-alueilla, jolloin pitää erityisesti pitää 
huolta siitä, että yhteys sosiaali- ja terveystoimen ja kuntien muiden hallinnonalojen välillä toimii 
saumattomasti. 
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Kustannustietoisuus kannattaa 
 
Kuntien väliset terveydenhuollon ja vanhusten hoivan kustannuserot voivat olla huomattavia. Niitä voidaan 
vertailla tarvevakioimalla kustannukset. Tarvevakioiduissa menoissa vakioidaan nettomenot suhteessa 
palvelutarpeeseen, johon vaikuttavat tarvetekijöinä muun muassa kunnan asukkaiden ikä- ja 
sukupuolirakenne, väkiluku, kuolleisuus, työkyvyttömyys, muuttoliike, tulot sekä asuinolosuhteet 
(yksinasuminen ja ahtaasti asuminen).  
 
Mikäli kunnan tarvevakioidut menot asukasta kohti poikkeavat viisi prosenttia tai enemmän maan 
keskimääräisestä tasosta, on suositeltavaa selvittää tähän vaikuttavat syyt. 
 
Tarvevakiointi ei kerro suoraan muun muassa terveyden edistämiseen liittyvistä menoista. Jos tarvevakioidut 
menot ovat pienemmät kuin nettomenot, jotka ovat jo muutoinkin keskimääräistä alhaisemmat, kunnan 
saattaa olla helpompi panostaa terveyden edistämiseen kuin kunnassa jossa tilanne on päinvastainen (jos 
nettomenot ovat korkeat ja tarvevakioituna ne eivät riitä palvelutarpeisiin). Kaikissa kunnissa, ja erityisesti 
niissä joissa tarvevakioidut menot ovat suuremmat kuin nettomenot, olisi kartoitettava millaisia hyötyjä 
myös terveyden edistämisen avulla olisi saavutettavissa.  
 
Kustannusten vertailu kannattaa. Laitoshoitoon sijoitetun lapsen hoidon todelliset kustannukset voivat olla 
vuodessa noin 70 000 euroa. Intensiiviperhetyöntekijän palkkakustannukset ovat alle 40 000 euroa.   
 
Kuntatalouden kannalta on ongelma, että terveyden edistäminen on investointi, jonka tulokset näkyvät 
hitaasti. Kuntalain 65 §:n mukaan talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan 
tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän 
vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän 
ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on 
päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston 
erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus.) 
 
Terveyden edistämisen kustannusvaikuttavuuden arviointi (TEVA) 
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (siellä entinen Stakesin Kuntapalvelut/Kuntien hyvinvointistrategiat -
ryhmä) on käynnistänyt Terveyden edistämisen kustannusvaikuttavuuden arvioinnin (TEVA) -hankkeen. 
TEVA-hanke on osa Terveyden edistämisen paikalliset rakenteet ja johtaminen (TEJO) -hanketta, jonka 
tavoitteena on kehittää ja arvioida terveyden edistämisen toimeenpanorakennetta, johtamista ja 
toimintakäytäntöjä sekä kehittää johtamisen työvälineitä kuntien ja kuntayhtymien käyttöön. Hanke tuottaa 
suunnittelun, seurannan ja arvioinnin työvälineitä ja vahvistaa kuntien strategista ja ammatillista 
hyvinvointiosaamista. 
 
Aiheesta lisää  
Hyvinvoiva ja terve kunta Tukiaineistoa kuntajohdolle. 2009. Kide-sarja. Helsinki: Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos.  
Hyvinvoiva ja terve kunta – ministerin työkokoussarjaa varten koottiin Tietoja kuntien ja alueiden väestön 
terveydestä ja hyvinvoinnista sekä kustannuksista: www.terveyskannattaa.fi, www.terveys2015.fi.  
http://info.stakes.fi/tejo/FI/TEVA/index.htm  
www.teroka.fi 
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Oppilashuolto näkyväksi vertailukelpoisilla tunnusluvuilla 
 
 Timo Ståhl, kehittämispäällikkö 
 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
 etunimi.sukunimi@thl.fi 
 
Peruskoulujen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vertailukelpoista kuvaamista ja seurantaa on kehitetty 
Stakesin TedBM (Terveyden edistämisen Benchmarking) hankkeessa yhdessä Opetushallituksen kanssa 
vuosina 2006–2008 (Rimpelä ym. 2007, 2008). TedBM-hankkeen tavoitteena on kehittää mahdollisimman 
yhtenäinen terveyden edistämistä kuvaavan vertaistiedon viitekehys, jota voidaan soveltaa kunnalliseen 
toimintaan eri hallinnonaloilla sekä erilaisissa yksiköissä ja toiminnoissa. Kunnista kerätyt vertailukelpoiset 
tiedot tullaan tallentamaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tietokantaan, josta ne ovat 
käyttöliittymän kautta saatavissa kuntien, tutkijoiden, päättäjien ja kansalaisten käyttöön. Ensimmäiset tiedot 
ovat käytettävissä vuoden 2010 alusta. 
 
Tässä tiivistelmässä tarkastellaan koulujen oppilashuoltoa terveyden edistämisaktiivisuuden näkökulmasta. 
Lähtökohtana tarkastelulle on oppilashuollon toiminta ja ehdotus oppimisympäristöjen keskeisiksi 
tunnusluvuiksi terveyden edistämisaktiivisuuden kuuden eri ulottuvuuden mukaan: sitoutuminen, 
johtaminen, ohjelmat ja yhteiset käytännöt, voimavarat ja osaaminen, toiminnan jatkuvuus. 
 
Perusopetuslain mukaan oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja 
fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä 
lisäävää toimintaa. Toiminnallisesti koulujen oppilashuolto voidaan jakaa seuraaviin kokonaisuuksiin: 1) 
johtaminen, seuranta ja arviointi, 2) oppilashuoltopalvelut, 3) tehostettu ja erityinen tuki, 4) koulun 
oppilashuoltoryhmän työ, 5) muu oppilashuollollinen työ ja 6) opintososiaaliset edut. Oppilashuollon 
haasteina ovat sen toimintojen jakautuminen kahden hallintokunnan (opetustoimi ja terveystoimi) vastuulle 
ja se, että sitä säätelee kolme erityislakia (perusopetuslaki, kansanterveyslaki ja lastensuojelulaki). 
Käytännössä tästä helposti seuraa poikkihallinnolliselle toiminnalle tyypillinen tilanne - oppilashuollosta 
kokonaisuutena ei vastaa kukaan. Tällöin systemaattinen oppilashuollon johtaminen, seuranta ja arviointi 
sekä kehittäminen jäävät vähälle. Osaltaan tästä johtuen valtakunnallista vertailukelpoista tietoa 
oppilashuollon johtamisesta, seurannasta, arvioinnista tai kehittämisestä ei ole saatavilla.  
 
Oppilashuoltopalvelut pitävät sisällään kouluterveydenhuollon, sosiaalityön (koulukuraattoritoiminta) ja 
mielenterveystyön (koulupsykologitoiminta) sekä koulunkäyntiavustajien toiminnan. Kouluterveydenhuollon 
toimintaan kuuluu määräaikaiset terveystarkastukset (myös suun terveydenhuolto), oppilaiden 
sairauskäynnit, terveysneuvontakäynnit sekä koulujen työolotarkastukset. Koulupsykologi- ja 
kuraattoritoiminnan tarkoituksena on varmistaa oppilaille riittävä tuki ja ohjaus koulunkäyntiin ja oppilaiden 
kehitykseen liittyvien sosiaalisten ja psyykkisten vaikeuksien ehkäisemiseksi ja poistamiseksi. Keskeistä on 
myös kodin ja koulun välinen yhteistyö. Koulunkäyntiavustajien tehtävänä on oppilaan oppimisen 
avustaminen ja tukeminen. Tietoa kouluterveydenhuollon käynneistä on saatavissa Stakesin tilastosta ja 
muusta toiminnasta Stakesin viime vuosina tekemistä erilliskyselyistä (esimerkiksi Rimpelä & Rimpelä 
2008). Myös koulupsykologien ja koulukuraattorien toiminnasta sekä resursseista on saatavissa tietoa edellä 
mainituista kyselyistä. Suurena haasteena näissä tiedoissa on niiden vertailukelpoisuus ja saatavuus. Tiedot 
koulunkäyntiavustajien määrästä on saatavissa Tilastokeskuksen kuntien palkkatilastosta.  
 
Tehostettu tuki on otettu uutena käsitteenä käyttöön erityisopetuksen strategian (2007) seurauksena 
käynnistetyn kehittämistoiminnan myötä. Se tarkoittaa yleisten tukitoimenpiteiden tehostamista määrällisesti 
ja laadullisesti sekä opetuksen järjestämistä riittävän pienissä opetusryhmissä. Tuen muotoina se käsittää 
eriyttämisen, tukiopetuksen, samanaikaisopetuksen eri muodot ja osa-aikaisen erityisopetuksen. 
Tarkoituksena on, että tehostetun tuen muodot otetaan käyttöön mahdollisimman varhaisessa vaiheessa 
ennen kuin oppilaalle harkitaan erityisopetusta. Valtakunnallista tietoa tehostetun tuen eri muotojen 
käyttämisestä ei ole saatavilla. Tukiopetukseen ja osa-aikaiseen erityisopetukseen varatuista viikkotunneista 
on saatu tietoa TedBM-hankkeen erilliskyselyistä (Rimpelä ym. 2007, 2008). Erityisopetuksessa olevien 
oppilaiden erityisopettajien määrästä on saatavissa tietoa Tilastokeskuksesta. Erityisopetuksessa olevien 

 24



Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Avauksia 1/2009  XII Terve Kunta -päivät 

lasten määrä on kasvanut tasaisesti koko 1990-luvun puolivälistä lähtien. Kun vuonna 1995 
peruskoululaisista 2,9 prosentti oli erityisopetuksessa, oli määrä jo 8,1 prosenttia vuonna 2007.  
 
Koulun oppilashuoltoryhmän tehtävänä on toimia asiantuntijana terveellisen ja turvallisen 
oppimisympäristön luomisessa. Kunnassa voi olla myös kuntakohtainen oppilashuoltoryhmä, jonka 
tehtävänä on koordinoida oppilashuollon kehittämistä ja tukea koulukohtaisten ryhmien työtä. Muu 
oppilashuollollinen työ on kouluissa työskentelevien aikuisten päivittäin tekemää työtä oppilaiden 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Sen sisältöä ja määrää on selvitetty opettajien työajanseurannalla 
muutamissa kunnissa. Koulujen oppilashuoltoryhmien kokoonpanosta, tehtävistä ja työpanoksesta on tietoa 
saatu TedBM-hankkeen erilliskyselyistä (Rimpelä ym. 2007, 2008).  
 
Opintososiaaliset edut koostuvat kouluruokailusta, koulukuljetuksista ja mahdollisista majoitusten 
järjestämisistä. Tiedot kouluruokailun, koulukuljetuksien ja majoituksen kustannuksista ovat saatavissa 
kunnittain Opetushallituksen sivuilta. Esimerkiksi kouluruokailuun käytettiin vuonna 2007 keskimäärin 2,45 
euroa/oppilas.   
 
Seuraavassa esitetään TedBM-hankkeen ja Opetushallituksen yhteistyönä laadittu ehdotus perusopetuksen 
terveyden edistämisaktiivisuuden tunnusluvuiksi. Käytännössä tunnusluvut tuovat oppilashuollon näkyväksi 
"paljastaen" yksittäisten kuntien osalta suurimmat kehittämiskohteet ja tarjoavat kunnille mahdollisuuden 
vertailla toimintaansa muiden samankokoisten ja tyyppisten kuntien kanssa. Tietojen määrittely ja 
kerääminen yhdenmukaisella tavalla ovat edellytyksiä tietojen hyödynnettävyydelle.  Kuntien keskinäinen 
tietojen vertailu on askel kohti toiminnan kehittämistä ja vertaisoppimista. Seuraavassa esitettäviä 
tunnuslukuja testataan ja kehitetään edelleen vuoden 2009 aikana analysoimalla jo kertyneitä aineistoja.  
 
Luonnos perusopetuksen terveydenedistämisaktiivisuuden vertaistiedoiksi 
 
Sitoutuminen (Tilastoyksikkö; Opetuksen järjestäjä) 
 

- Valtuusto tai vastaava hallintoelin on vahvistanut opetuksen järjestäjän strategiset 
tavoitteet ja toimintalinjat perusopetuksen kouluyhteisöjen hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisessä. 

 
- Perusopetuksen toiminta- ja taloussuunnitelmassa on opetushenkilöstöä ja 

oppilashuoltopalvelujen voimavaroja mitoitettaessa otettu huomioon kouluyhteisöjen 
vastuuväestöjen hyvinvointitarpeet. 

 
- Opetuksen järjestäjällä on yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen kanssa valmisteltu 

oppilashuollon toimintasuunnitelma ja toimintakertomus, joissa on tehty näkyväksi 
toiminnan ja voimavarojen mahdolliset poikkeamat valtakunnallisista suosituksista. 
Toimintasuunnitelmat ja -kertomukset on hyväksytty kaikissa perusopetuksesta, 
lastensuojelulain tarkoittamasta koulutuksen tuesta ja kouluterveydenhuollosta 
vastaavissa luottamushenkilöhallintoelimissä. 

 
- Opetuksen järjestäjän johdolla ja yhteistyössä terveydensuojelun sekä koulu- ja 

työterveyshuollon kanssa tehdään jokaisessa peruskoulussa suunnitelmallinen 
työpaikkaselvitys, jonka tulokset raportoidaan luottamushenkilöhallintoelimille. 
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Johtaminen ja toimeenpano (Tilastoyksiköt: Opetuksen järjestäjä (OJ) ja koulu (K) 
 

- Opetuksen järjestäjä on nimennyt perusopetuksen oppilashuollosta kokonaisuutena 
vastaavan toimihenkilön, jonka tehtävänä on raportoida toiminnasta ja sen tuloksista 
viranhaltija johtoryhmälle tai vastaavalle. (OJ) 

 
- Opetuksen järjestäjä on määritellyt ne menettelytavat, joilla kouluyhteisön hyvinvoinnin 

ja terveyden edistämisen tärkeimmät yhteiset käytännöt valmistellaan, vahvistetaan ja 
toimeenpannaan ja niiden toteutumista seurataan. (OJ) 

 
- Oppilashuoltoryhmän kokonaistyöpanoksesta suuntautuu vähintään kolmannes (>33 %) 

kouluyhteisön/ luokkien/ryhmien hyvinvoinnin edistämiseen, seurantaan ja arviointiin. 
(K) 

 
- Huoltajilta ja oppilailta pyydetään määräajoin arvioita kouluhyvinvoinnista sekä 

kouluruokailun ja oppilashuoltopalvelujen laadusta ja heidän edustajansa osallistuvat 
oppilashuollon suunnitelmien ja kertomusten valmisteluun ja koulujen 
työpaikkaselvityksiin. (K) 

 
- Perusopetuksessa järjestetään määräajoin ja opetuksen järjestän antamien yhteisten 

ohjeiden mukaisesti oppilaan, huoltajien ja opettajien välisiä arviointikeskusteluja. (K) 
 
Terveyden ja hyvinvoinnin seuranta/tuen tarpeen arviointi (Tilastoyksiköt: Oppilas (O) ja 
koulu(K) 
 

- Oppilaiden terveystarkastuksista tehdään vuosittain koko koulun tasolla tilastollinen 
yhteenveto oppilaiden terveydentilasta ja sen kehityksestä ja raportoidaan tämän 
yhteenvedon tulokset luottamushenkilöhallinnolle, oppilaille ja heidän huoltajilleen. (O, 
K, OJ) 

 
 

- Terveystarkastuksissa ja arviointi/kehityskeskusteluissa kertyneen tiedon avulla 
määritellään opetuksen järjestäjän vahvistamalla yhteisellä menettelyllä oppilaan 
erityisen tuen tarve ja seurataan erityisen tuen tarpeen (erityisopetus, 
oppilashuoltopalvelujen tuki, yms.) yleisyyttä ja kehitystä koko koulun tasolla. (O, K) 

 
 

- Oppilaiden poissaoloja (poissaolotunnit prosentteina kaikista oppitunneista) ja 
oppilashuollolliseen selvittelyyn johtaneita väkivaltatilanteita (koulukiusaaminen, 
oppilaiden keskeiset tappelut, toisen oppilaan/ opettajan vahingoittaminen; tapausten 
lukumäärä yhteensä lukuvuoden aikana /100 oppilasta) seurataan vertailukelpoisesti ja 
tulokset raportoidaan koko koulun tasolla. (O, K, OJ) 

 
Ohjelmat ja yhteiset käytännöt 
 

- Opetuksen järjestäjä on määritellyt yhteiset käytännöt kouluhyvinvointia edistävän 
toiminnan seurantaan sekä tätä toimintaa kuvaaviksi tunnusluvuiksi ja tilastoinniksi. (OJ) 

 
- Opetuksen järjestäjä on määritellyt yhteiset käytännöt 1) myöhästymisen ja poissaolojen 

hallintaan, 2) tapaturmien ehkäisyyn ja 3) läheisväkivallan vähentämiseen ja 
väkivaltatilanteiden selvittämiseen. (OJ) 

 

 26



Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Avauksia 1/2009  XII Terve Kunta -päivät 

 
Voimavarat ja osaaminen 
 

- Opetuksen järjestäjä on varannut vähintään xx €/oppilas/koulupäivä kouluruokailun 
järjestämiseen. (OJ) 

 
- Opetuksen järjestäjä on varannut vähintään xx €/oppilas/vuosi oppilashuoltopalvelujen 

(koulun psykologitoiminta ja sosiaalityö sekä kouluterveydenhuolto) 
henkilöstökustannuksiin. (OJ) 

 
- Oppilashuoltopalvelujen (koulun psykologitoiminta ja sosiaalityö sekä 

kouluterveydenhuolto) henkilöstö on mitoitettu kouluyhteisön hyvinvointitarpeiden 
mukaan ja näihin palveluihin on varattu yhteensä vähintään 16 tunnin työpanos viikossa 
100 oppilasta kohti. (K, OJ) 

 
Pysyvyys 
 

- Oppilashuoltopalvelujen henkilöstö on pysyvissä työsuhteissa. (K, OJ) 
 

- Opetuksen järjestäjän onnistumista kouluyhteisöjen hyvinvointija terveystavoitteiden 
saavuttamisessa arvioidaan toiminnan ja talouden vuosittaisessa tarkastamisessa. (OJ) 

 
Tilastoyksiköllä tarkoitetaan "tasoa", jolta tieto kerätään ja jota sen kuvaa 
 
Lähteet 
Rimpelä M, Rimpelä A. Kouluterveydenhuollon laatu, oikeudenmukaisuus ja vaikuttavuus. Teoksessa 
Ashorn U & Lehto J (toim.) Tutkijapuheenvuoroja terveydenhuollosta. Stakes 2008.  
Rimpelä M, Rigoff AM, Kuusela J, Peltonen H (toim.) Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 
peruskoulussa. Perusraportti kyselystä 7.–9. vuosiluokkien kouluilla. Opetushallitus 2007. 
Rimpelä M, Kuusela J, Rigoff AM, , Saaristo V, Wiss K. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 
peruskoulussa. Perusraportti kyselystä 1.–6. vuosiluokkien kouluilla. Opetushallitus 2008. 
 
 

Yhteinen vastuu lastemme suojelussa – Vantaan lastensuojelusuunnitelma 
 
 Jukka T. Salminen, apulaiskaupunginjohtaja 
 Vantaan kaupunki 
 etunimi.sukunimi@vantaa.fi 
 
Vantaan lastensuojelusuunnitelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 25.8.2008. Valmistelu käynnistyi 
vuoden 2008 alussa ja suunnitelma valmistui huhtikuun lopussa. Työskentelyyn osallistuivat kaikki toimialat 
eli sosiaali- ja terveystoimi, sivistystoimi, maankäytön ja ympäristön toimiala, tilakeskuksen toimiala ja 
vapaa-ajan ja asukaspalveluiden toimiala. Suunnitelma sisältää yhteisten periaatteiden lisäksi 103 
toimenpidettä vuosille 2009–2012 ja toimialat raportoivat toteutumisesta valtuustolle keväisin 
talousarviovalmistelun yhteydessä. 
 
Lastensuojelulain uudistuksesta lastensuojelusuunnitelmaan 
 
Uusi lastensuojelulaki (417/2007) tuli voimaan 1.1.2008. Uuden lain tarkoituksena on turvata lapsen oikeus 
turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun (1 §). 
Vaikka lainkin mukaan lapsen vanhemmilla ja muilla huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen 
hyvinvoinnista, lasten ja perheiden kanssa toimivien viranomaisten on tuettava vanhempia ja huoltajia heidän 
kasvatustehtävässään ja pyrittävä tarjoamaan perheelle tarpeellista apua riittävän varhain sekä ohjattava lapsi 
ja perhe tarvittaessa lastensuojelun piiriin (2 §). 
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Lastensuojelua on lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu. Sen lisäksi kunta järjestää lasten ja nuorten 
hyvinvoinnin edistämiseksi ehkäisevää lastensuojelua. Lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua ovat 
lastensuojelutarpeen selvitys, avohuollon tukitoimet, lapsen kiireellinen sijoitus ja huostaanotto sekä niihin 
liittyvä sijaishuolto ja jälkihuolto. 
 
Ehkäisevällä lastensuojelulla edistetään ja turvataan lasten kasvua, kehitystä ja hyvinvointia sekä tuetaan 
vanhemmuutta. Ehkäisevää lastensuojelua on myös kunnan muiden palvelujen piirissä, kuten äitiys- ja 
lastenneuvolassa sekä muussa terveydenhuollossa, päivähoidossa, opetuksessa ja nuorisotyössä annettava 
erityinen tuki silloin, kun lapsi tai perhe ei ole lastensuojelun asiakkaana. (3 §.) 
 
Laissa on voimakkaasti korostettu ehkäisevän työn merkitystä. Lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun 
tarvetta voidaan vähentää havaitsemalla varhain lasten huolenpitoon ja kasvatukseen liittyvät 
ongelmatilanteet sekä tarjoamalla jo peruspalveluissa perheille varhaista tukea niistä selviytymiseksi. 
 
Lain mukaan kunnan sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen ja kunnan muiden viranomaisten on 
yhteistyössä seurattava ja edistettävä lasten ja nuorten hyvinvointia sekä poistettava kasvuolojen epäkohtia ja 
ehkäistävä niiden syntymistä (7 §). Laissa todetaan myös (11 §), että kunnan on huolehdittava siitä, että 
ehkäisevä lastensuojelu sekä lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan 
sellaiseksi kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. 
 
Laki sisältää myös säännökset siitä, miten lasten ja perheiden tarvitsema kasvatuksellinen tuki sekä 
koulunkäyntiin liittyvä tuki tulee järjestää. Laissa myös edellytetään, että lapsen tuen ja suojelun tarve 
otetaan huomioon aikuisille suunnatuissa palveluissa. Uuden lastensuojelulain yksilökohtaista 
päätöksentekomenettelyä koskevilla muutoksilla pyritään ensisijaisesti parantamaan lapsen ja hänen 
vanhempiensa oikeusturvaa. Uudessa laissa velvoite tehdä lastensuojeluilmoitus on säädetty entistä 
laajemmalle joukolle lasten ja heidän perheidensä kanssa työskenteleviä (25 §). Myös ilmoituskynnys on 
entistä matalampi. 
 
Uusi lastensuojelulaki velvoittaa kuntia laatimaan lastensuojelusuunnitelman (12 §). Kunnan tai useamman 
kunnan yhdessä on laadittava lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja lastensuojelun järjestämiseksi 
ja kehittämiseksi kunnan tai kuntien toimintaa koskeva suunnitelma, joka hyväksytään kunkin kunnan 
kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Suunnitelma on otettava huomioon 
kuntalain (365/1995) 65 §:n mukaista talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa. Lastensuojelusuunnitelman 
tulee sisältää tiedot lasten ja nuorten kasvuoloista sekä hyvinvoinnin tilasta, lasten ja nuorten hyvinvointia 
edistävistä sekä ongelmia ehkäisevistä toimista ja palveluista, lastensuojelun tarpeesta kunnassa, 
lastensuojeluun varattavista voimavaroista, lastensuojelulain mukaisten tehtävien hoitamiseksi käytettävissä 
olevasta lastensuojelun palvelujärjestelmästä, yhteistyön järjestämisestä eri viranomaisten sekä lapsille ja 
nuorille palveluja tuottavien yhteisöjen ja laitosten välillä sekä suunnitelman toteuttamisesta ja seurannasta. 
 
Lasten suojelu osana lastensuojelua 
 
Suurin osa suomalaisista lapsista voi paremmin kuin koskaan. Kuitenkin erityispalvelujen kuormitus on 
nopeasti kasvanut. Raskaimpien erityispalvelujen (lasten- ja nuorisopsykiatria, lastensuojelun sijoitukset 
kodin ulkopuolelle ja erityisopetus) asiakkuudet ovat 2–4 kertaa yleisempiä kuin 1990-luvun alussa. 
Raskaiden erityispalvelujen kuormituksen edelleen kasvaessa kuntien liikkumavara ongelmien 
ehkäisemiseksi välttämättömään kehitysyhteisöjen tukemiseen ja peruspalvelujen vahvistamiseen on pieni.  
Resurssiniukkuuden jatkuessa merkityksellisten muutosten aikaansaaminen on mahdollista vain kehittämällä 
toimintatapoja. Nykypäivän moninaistuviin tuen tarpeisiin tulee vastata varhaiseen tukeen perustuvalla 
työotteella. Ongelmien tunnistaminen ja niihin puuttuminen mahdollisimman aikaisin on sekä inhimillisesti 
että taloudellisesti edullisin vaihtoehto.  
 
Lasten suojelu perustuu lapsen kansainvälisesti tunnustettuihin oikeuksiin, joita ovat oikeus suojeluun ja 
huolenpitoon, oikeus osuuteen yhteiskunnan voimavaroista sekä oikeus osallistua itseään koskevaan 
päätöksentekoon kehitystasonsa mukaisesti. Lasten kehityksen edistämiseksi ei pelkät 
lastensuojelutoimenpiteet riitä vaan tarvitaan laajoja yhteiskunnallisia toimia. Uusi lastensuojelulaki 
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painottaa voimakkaasti ennalta ehkäisyä, varhaista puuttumista ja kunnan kaikkien toimijoiden roolia lasten 
suojelussa ja hyvinvoinnin edistämisessä. Kunnan kaikkien toimijoiden yhteisvastuullisuudella, varhaisella 
tuella ja puuttumiselle havaittuihin ongelmakohtiin jo peruspalveluissa pystytään vähentämään lapsi- ja 
perhekohtaisen lastensuojelun tarvetta. Samalla tuetaan ja turvataan vantaalaislasten ja -nuorten hyvää ja 
onnellista lapsuutta. Lasten suojelun kokonaisuuden perusta on kasvuolosuhteiden kehittämisessä 
peruspalveluissa, ehkäisevässä toiminnassa sekä lapsi- ja perhekohtaisessa lastensuojelussa. 
 
Vanhemmilla on ensisijainen oikeus ja velvollisuus huolehtia lapsen ja nuoren hyvinvoinnista. 
Palvelujärjestelmä tukee vanhempia kasvatustehtävässään kattavilla peruspalveluilla sekä moninaisilla 
tukitoimilla. Vantaan lastensuojelusuunnitelman periaatteet ovat: 
 
- päävastuu lasten kasvatuksesta ja huolenpidosta on vanhemmilla 
- lastensuojelun painopiste siirtyy ennalta ehkäisevään lasten suojeluun kaikkien toimijoiden 
 yhteisvastuullisuudella 
- kasvuyhteisöjen rooli lapsen ja perheen tukemisessa vahvistuu 
- lapsen fyysisen ympäristön toimivuus, turvallisuus ja viihtyisyys paranee 
- päivähoito ja koulunkäynti tapahtuu psyykkisesti ja fyysisesti turvallisessa ympäristössä 
 mahdollistaen lapsen ikäkauden ja edellytysten mukaisen oppimisen 
- tasataan mahdollisuuksia osallistua iloa ja onnistumisen kokemuksia tarjoaviin harrastuksiin 
 ja vapaa-ajantoimintaan 
- lasten ja nuorten osallisuus kasvaa 
- päätöksenteossa otetaan huomioon terveyden edistäminen ja terveyserojen kaventaminen 
- lasten sijoitustarve kodin ulkopuolelle vähenee. 
 
Kasvuoloihin vaikuttaminen sekä lasten ja perheiden tukeminen laadukkailla peruspalveluilla on parasta 
ennalta ehkäisevää lasten suojelua. Hyvin toimivat lasten ja nuorten palvelut edistävät myös lapsi- ja 
perhekohtaisen lastensuojelun mahdollisuutta onnistua tehtävässään. Laajan palvelujärjestelmän ja kaikille 
suunnattujen palvelujen kuvauksen sijasta Vantaan lastensuojelusuunnitelmassa keskitytään selventämään ja 
kehittämään niitä toimia, joilla palveluverkko tukee ja vahvistaa lapsen ja perheen hyvinvointia tilanteessa, 
jossa huoli lapsen hyvinvoinnista on herännyt.  
 
Kunnan työntekijät kohtaavat lapsen tai nuoren hyvinvointihaasteita moninaisissa arjen tilanteissa. Ennalta 
ehkäisevää lasten suojelua kehitetään niin, että henkilökunnalla on taitoja ja rohkeutta tarttua havaitsemiinsa 
hyvinvoinnin vajeisiin viiveettä ja ohjata lapsi tai nuori oikea-aikaisesti tarkoituksenmukaisen palvelun 
piiriin. Tämä edellyttää joustavaa työskentelyä rajapinnoissa. Tuen tarve ilmenee kaikissa elämänvaiheissa, 
mikä edellyttää valppautta ja varhaista puuttumista kaikissa ikäryhmissä. 
 
Yhteinen vastuu 
 
Vantaan lastensuojelusuunnitelma on laadittu eri toimialojen edustajien yhteistyönä. Suunnitelman 
laatiminen korostaa ja tukee yhteistä vastuuta lasten suojelusta. Sitoutuminen yhteiseen työhön tarkoittaa 
muun muassa kasvu- ja elinympäristöjen suunnittelua hyvinvointia tukeviksi, laadukkaita peruspalveluja ja 
oikein mitoitettuja tukitoimia, kaikkien lapsia ja nuoria kohtaavien varhaista puuttumista havaittuihin 
ongelmiin sekä toimivia palveluprosesseja. 
 
Vantaan peruspalveluissa on paljon osaamista ja välineitä tukea lapsia ja perheitä vaikeutuneissa 
elämäntilanteissa. Kun omat keinot ja välineet eivät enää riitä tilanteen korjaamiseksi, lastensuojelun 
sosiaalityöntekijöiltä voi kysyä neuvoja. Jos huoli lapsen ja nuoren hyvinvoinnista jatkuu, tehdään 
lastensuojeluilmoitus yhteistyössä lastensuojelun avopalveluiden kanssa. Näissä siirtymävaiheissa tulee 
varmistaa riittävän tiedon ja vastuiden kuljettaminen toimijoiden välillä. 
 
Vantaalla kannetaan yhteistä vastuuta lasten suojelusta. Yli toimija- ja toimialarajojen menevien 
kehittämishaasteiden toteutus on yhteisvastuullista; asian koollekutsumis- ja koordinointivastuu on nimetty 
jollekin toimijoista. Kaupungin eri toimijoiden kehittämistoimenpiteet voidaan kiteyttää seuraaviin 
päälinjauksiin: 
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- kaikki toimijat ottavat vastuun ehkäisevästä lasten suojelusta 
- peruspalvelujen laatu turvataan 
- poikkihallinnollista yhteistyötä lisätään lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukemiseksi 
- perhetilanne otetaan huomioon sekä lasten että aikuisten palveluissa 
- lasten ja nuorten mielenterveyttä tuetaan 
- saumattomia palveluketjuja vahvistetaan. 
 
Vantaan lastensuojelusuunnitelma tarkistetaan ja sen toteutumista arvioidaan vuosittain talousarvion 
valmistelun yhteydessä. Lasten suojeluun varattavat voimavarat ja toiminnan painopistealueet päätetään 
vuosittain taloussuunnitelman ja toimialojen käyttösuunnitelmien laadinnan yhteydessä. 
 
Suunnitelman arviointia ja tarkistamista ohjaa kaupungin johtoryhmä. Valmisteluprosessista vastaa Vantaan 
hyvinvointiryhmä (hyry). Toteutumisen arviointi sisältää myös riskianalyysin. Kaupungin viestintä sekä 
lasten ja nuorten palvelujen koordinaattori tukevat osaltaan Vantaan lastensuojelusuunnitelman toteuttamista. 
 
Ehkäisevä lasten suojelu ei noudata sektori- tai hallintokuntarajoja. Lapsen ja nuoren ongelmat voivat nousta 
esiin missä tahansa palvelussa, toisaalta ongelmien kasautuessa saman lapsen kanssa saattaa työskennellä 
useita työntekijöitä. Lasten ja nuorten tukeminen edellyttää sekä omaa vastuunottoa että yhteistyötaitoja. 
Työntekijän on kyettävä arvioimaan, milloin hänen taitonsa riittävät ongelman ratkaisuun, milloin on 
toimittava yhteistyössä lapsen vanhempien ja muun kasvuyhteisön kanssa, milloin on toimittava muiden 
asiantuntijoiden kanssa. 
 
Vantaan lastensuojelusuunnitelma sisältää useita kehittämistoimenpiteitä, joista pääosa edellyttää 
yhteistyön kehittämistä kunnan eri toimijoiden kesken. Tilanteessa, jos lapsi tai perhe tarvitsee 
samanaikaisesti useiden palvelujen tukea, toiminnan on oltava asiakkaan kannalta sujuvaa ja 
tarkoituksenmukaista. Erityistä huomiota on myös kiinnitettävä tiedon ja vastuiden kuljettamiseen 
palvelujärjestelmän nivelkohdissa lapsen tai nuoren siirtyessä palvelun piiristä toiseen. Vantaalla on päätetty 
panostaa toimialarajat ylittävien, yhteisten ja peräkkäisten lasten ja nuorten palvelujen prosessien 
kehittämiseen. Tehtävää varten palkataan lasten ja nuorten palvelujen koordinaattori. 
 
Järjestöillä ja muilla kolmannen sektorin toimijoilla on merkittävä rooli lasten ja nuorten terveyden ja 
hyvinvoinnin edistämisessä ja tukemisessa. Järjestöjen vapaaehtoiset toimijat antavat arvokkaan lisän lasten 
ja nuorten turvalliseen, ohjattuun vapaa-ajan viettoon. Muun muassa harrastukset ovat yksi lasta ja nuorta 
läpi elämän suojaavista tekijöistä. Osallisuuden ja onnistumisen kokemusten ohella ne tarjoavat usein myös 
mahdollisuuden vertaistukeen sekä pitkäkestoisiin ja turvallisiin aikuissuhteisiin. Kunta tukee järjestöjen 
toimintaa muun muassa rahallisin avustuksin sekä tarjoamalla tiloja järjestöjen käyttöön. Kolmas sektori on 
harrastusmahdollisuuksien lisäksi tärkeä kumppani muun muassa koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan 
järjestämisessä. 
 
Myös Vantaan seurakunnat tukevat vantaalaisia lapsia, nuoria ja heidän perheitään erilaisissa 
elämäntilanteissa. Seurakunnan työntekijät kohtaavat viikoittain tuhansia vantaalaisia lapsia ja heidän 
perheitään kirkollisissa toimituksissa, päivä-, perhe- ja iltapäiväkerhoissa, lasten ja nuorten harrastus- ja 
leiritoiminnassa, rippikoulussa, nuorisotyössä sekä perheneuvonnan ja diakoniatyön kautta. Erityisinä lasten 
suojelun tukimuotoina Vantaan seurakunnissa on muun muassa perheneuvonta ja perheiden tuettu asuminen. 
Perheneuvonnan tehtävänä on sielunhoidon ja terapeuttisen keskustelun avulla tukea ja auttaa vantaalaisia 
perheitä parisuhteen ja perheen ongelmissa sekä elämän kriisitilanteissa. 
 
Etusijalle on asetettu kriisissä olevat pienten lasten perheet. Laurinkodissa tarjotaan tuettua asumista 
vantaalaisille lapsiperheille, jotka tarvitsevat tukitoimia henkilön tai perheen pitkittyneestä kriisitilanteesta 
selviytymisessä. Kohderyhminä ovat erityisesti vauva- ja pikkulapsiperheet sekä yksinhuoltajaperheet. 
Vantaan seurakunnat tekevät tiivistä yhteistyötä Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen, 
nuorisopalvelujen sekä sivistystoimen kanssa. Uuden lastensuojelulain myötä yhteistyötä kehitetään 
edelleen. Tulevaisuuden mahdollisuutena voidaan pitää Vantaan seurakuntien laajaa vapaaehtoisten 
verkostoa. Seurakunnat voivat tiedottaa mahdollisuuksista ja rohkaista osallistumaan kaupungin 
lastensuojelun vapaaehtoistoimintaan esimerkiksi tukihenkilöksi. 
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Kunta tekee tiivistä yhteistyötä myös muiden viranomaisten kanssa. Esimerkiksi poliisin kanssa ehkäisevä 
lasten suojelu konkretisoituu poliisin ja sosiaali- ja kriisipäivystyksen välisessä hyvässä yhteistyössä perhe- 
ja muissa väkivaltatilanteissa. Järjestöjen ja muiden yhteisöjen kanssa tehtävä yhteistyö ehkäisevässä lasten 
suojelussa kartoitetaan osana lastensuojelusuunnitelman kehittämistoimia. 
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RINNAKKAISOHJELMIEN ESITELMÄT 

A Terveydenhuoltoa tukevat tietojärjestelmät 

Terveysseuranta ja sen tulosten hyödyntäminen 
 
 Arpo Aromaa, tutkimusprofessori 
 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
 etunimi.sukunimi@thl.fi 
 
Terveysseurantaa (Health monitoring, Surveillance de Santé, Gesundheits-überwachung) kehitetään 
parhaillaan koko Euroopassa. Pohjoismaissa, Englannissa ja Hollannissa terveysseurannan asema on 
vakiintuneempi kuin muualla. Jo vuosisatoja on terveyskehitystä tarkkailtu kuolleisuustilastojen avulla. 
1900-luvun alkupuolelta mukaan tuli tarttuvien tautien seuranta. 60 vuotta sitten alettiin selvittää 
terveyspalveluja ja niiden käyttöä.  Terveydestä ja pitkäaikaisista sairauksista on vain vähän tietoja 
rekistereissä ja terveyden määrittäjistä ei juuri mitään. Siksi Suomessa ja eräissä muissa Euroopan maissa on 
terveyshaastattelujen lisäksi käytetty terveystarkastuksia.  
 
Terveysseuranta kattaa 1) terveyden määrittäjät (ikärakenne, elinolot ja elintavat sekä vaaratekijät), 2) 
terveydentilan (kuolleisuus, sairastavuus/sairastuvuus, toimintakyvyn vajavuudet), 3) hoidon (myös 
lääkehoidon), kuntoutuksen ja avuntarpeen, 4) terveyspalvelut mukaan lukien edistävät ja ehkäisevät toimet. 
Näistä kaikista tarvitaan tietoja kunkin maan, alueiden ja väestöryhmien mukaan. 
 
Terveysseurannan perusta ovat tiedot, joista jalostetaan terveysosoittimia.  Pitää valita osoittimet, jotka 
parhaiten palvelevat terveyspolitiikkaa ja palvelujen arviointia ja suunnittelua. Osoittimien pitää olla päteviä 
ja vertailukelpoisia. Niiden pitää palvella hyvin arviointia ja suunnittelua. Seurannassa tarvitaan mieluummin 
harvoja yhteisiä osoittimia kuin paljon epämääräisiä. Suuren osan osoittimista olisi oltava samoja eri 
Euroopan maissa tai Suomen eri alueilla ja kunnissa ja jopa eri politiikkaohjelmissa. On luonnollisesti 
erityistarpeita, joissa tarvitaan muitakin kuin koko toiminnan keskeisiä osoittimia.  
 
Euroopan terveysseurannan ytimeen kuuluu tällä hetkellä 88 (ECHI) osoitinta, jotka pyritään saamaan 
käyttöön kaikissa maissa. KTL:ssa tehtiin pari vuotta sitten ehdotus kuntien terveysseurannan sisällöstä ja 
viime vuonna valmistui terveysosoitintyöryhmä ehdotus, joka otti huomioon myös eurooppalaiset osoittimet.  
 
Terveysseuranta on terveyspolitiikan ja palvelujen kehittämisen työväline. Se on hyödyksi vain, jos osaa 
tulkita havaintoja oikein ja tehdä päätelmät niistä johtuvista tarpeista. Ne voivat olla esimerkiksi tupakoinnin 
torjuntaa, seulontajärjestelyjen kehittämistä tai sairaalapalvelujen laadun parantamista. On myös kyettävä 
panemaan toimeen kehittämistoimia ja edelleen arvioimaan niiden vaikutuksia.  
 
Suomalaisessa kunnassa tarvitaan oikein valitut osoittimet ja hyvä osaaminen palvelujen suunnittelussa ja 
kehittämisessä. Kun parhaillaan parannetaan terveysseurantatietojen saatavuutta, on välttämätöntä myös 
tukea kuntia, alueita ja palveluorganisaatioita niin, että niiden osaaminen terveysseurannan hyödyntämisessä 
ja palvelujen suunnittelussa kohenee.  
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Tiedätkö miten kuntasi pärjää KASTE-indikaattoreiden näkökulmasta? 
SOTKAnet-verkkopalvelusta keskeiset indikaattorit 
 
 Tiina Puhakka, erikoissuunnittelija 
 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
 etunimi.sukunimi@thl.fi 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisessa kehittämisohjelmassa (KASTE) määritellään lähivuosien sosiaali- 
ja terveydenhuollon kehittämistavoitteet ja keskeisimmät toimenpiteet, joilla ne voidaan saavuttaa. KASTE-
ohjelman tavoitteena on, että kuntalaisten 
osallisuus lisääntyy ja syrjäytyminen vähenee 
hyvinvointi ja terveys lisääntyvät, hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat 
palveluiden laatu, vaikuttavuus ja saatavuus paranevat, alueelliset erot vähentyvät 
 
Eri kunnat ja alueet ovat erilaisten kehittämistarpeiden ja -haasteiden edessä. KASTE-ohjelmassa nostetaan 
esiin konkreettisia, mitattavissa olevia osatavoitteita ja näistä kuntien on mahdollista valita omasta 
näkökulmastaan tärkeimmät tavoitteet ja laatia tavoitteiden toteutumisen seurantasuunnitelmat. KASTE-
ohjelman tavoiteindikaattoreiden tarkoitus on uudistaa toimintatapoja niin, että ne entistä vahvemmin 
edistäisivät hyvinvointia ja terveyttä. Osaa tavoitteista voidaan seurata kuntatasolla, osa on valtakunnallisia 
tavoitteita. SOTKAnet-palvelussa on julkaistu alkuvaiheessa tavoitteiden mukaiset, jo valmiina olevat 
avaintiedot.  
 
SOTKAnet-verkkopalvelu on käytännön verkkotyökalu sosiaali- ja terveysalan päättäjille suunnittelun, 
seurannan ja päätöksenteon tueksi. Maksuton ja kaikille avoin palvelu toimii osoitteessa www.sotkanet.fi.  
Verkkopalveluun kootaan säännöllisesti kerättäviä hyvinvointia ja terveyttä koskevia tietoja kaikista Suomen 
kunnista sekä muilta keskeisiltä aluetasoilta vuodesta 1990 alkaen.  
 
SOTKAnettiin on asiantuntijayhteistyönä valittu alueellisesti vertailukelpoisia indikaattoreita sosiaali- ja 
terveysalan päätöksenteon tueksi. Keskeisten poliittisten tavoiteohjelmien (KASTE, PARAS) tavoitteiden 
toteutumisen seurannan lisäksi SOTKAnetin tietoja on käytetty kunnissa esimerkiksi hyvinvointikertomusten 
laatimisessa sekä Terveys 2015 -kansanterveysohjelman tavoitteiden seuraamisessa.  
 
Avainindikaattorikokonaisuuksien lisäksi SOTKAnet sisältää kattavasti tilasto-, rekisteri- ja kyselytietoihin 
pohjautuvaa tietoa muun muassa väestörakenteesta, väestön terveystottumuksista, sosiaali- ja 
terveyspalveluiden ja lääkkeiden käytöstä sekä kustannuksista, lisääntymisterveydestä, toimeentulotuesta ja 
eläkkeistä. Verkkopalvelun tietosisältöjä tuottavat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lisäksi myös muut 
keskeiset sosiaali- ja terveysalan tiedontuottajat eli Kela, Tilastokeskus, Eläketurvakeskus ja 
Työterveyslaitos.  
 
 

Sampo tietovaraston ensimmäinen vaihe valmistumassa – uusi tapa 
raportoida terveyshilmon ja sairaaloiden hoitotoiminnan tuottavuustietoja 
  
 Pirjo Häkkinen, kehittämispäällikkö 
 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
 etunimi.sukunimi@thl.fi 
 
 
Stakesissa ja nyttemmin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa on ollut käynnissä vuosina 2006–2009 
mittava Sampo-hanke, jonka perustana on STM:n vuosina 2002–2003 läpi viemä kansallisten tietovarantojen 
kartoitus ja uudelleen suuntaamishanke (ns. Tieto 2005 hanke). Sampo-hankkeella oli monia tavoitteita, 
joista yhtenä keskeisenä oli luoda Stakesiin kansallinen sosiaali- ja terveysalan tilasto- ja rekisteritietoja 
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koskeva tietovarasto. Muut Sampo-hankeen 12 osaprojektista ovat päättyneet jo vuoden 2007 lopussa, mutta 
tietovaraston rakentaminen on edelleen käynnissä ja se tulee aina olemaankin, koska raportoinnin vaatimuk-
set ja tietosisällöt muuttuvat ympäristön vaikutuksesta. 
 
Tiedon vastaanottoa, esikäsittelyä, laaduntarkistusta ja latausta (ETL -prosessi) varten on projektissa hankittu 
IBM:n datastage-ohjelmisto ja raportointia varten Gognos-raportointiohjelma.  
 
Tietovaraston avulla voidaan yhdenmukaistaa käsitesisältöjä, dimensioita (porautumista esimerkiksi 
aikadimensio), käytettyjä koodistoja (esim. Hilmo-koodit), tiedon vastaanotto-, tarkistus- ja latausprosesseja 
sekä tiedon kuvaamista. Raportointia voidaan kehittää kaikkien tilastotuotteiden osalta käyttäjä-
ystävällisemmäksi. Tietovaraston avulla voidaan myös vastata paremmin tilasto- ja rekisteritoiminnan 
tulevaisuuden haasteisiin: tihenevät tiedonkeruut, siirtyminen online-raportointiin, aineistokohtaisten erillis-
järjestelmien purkaminen, henkilösidonnaisuuksien vähentäminen ja uusien tietopalveluiden kehittäminen. 
Tietovaraston rakenne toteutetaan niin sanotun tähtimallin mukaisesti. Tähtimallin tavoite on tehdä kyselyt ja 
raportointi mahdollisimman helpoksi ja samalla tarjota hyvää suorituskykyä. Tähtimallin mukaiseen kantaan 
on helppo lisätä uusia tietoja. 
 
Uuden raportointijärjestelmän tarkoituksena on, että THL:n tilasto- ja rekisteripohjaiset tietotuotteet tarjoavat 
käyttäjälähtöisesti ajantasaista ja laadukasta tietoa sosiaali- ja terveyspoliittisen ohjauksen ja päätöksenteon 
tueksi. 
 
Uuden raportointijärjestelmän tavoitteena on tarjota tilasto- ja rekisteripohjaiset tiedot 
- toimintaympäristön muutoksiin vastaavina uusina jalostettuina tietosisältöinä (performance 
 indicator) 
- vastaamaan nykyistä paremmin sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaavan tietoperustan 
 vaatimuksiin 
- aihekohtaista sisällöllistä analyysia sisältävinä laadukkaina verkkojulkaisuina. 
 
Tietovaraston rakentamisen ensimmäisessä vaiheessa siirretään tietovarastoon terveys Hilmon aineistot 
vuosilta 1994–2007 sekä sairaaloiden hoitotoiminnan tuottavuustiedot. Jatkossa on tarkoitus siirtää tieto-
varastoon ja uuteen raportointijärjestelmään vähitellen myös muita THL:n rekisteripohjaisia tilastotietoja.  
 
Parhaillaan määritellään terveys Hilmo -raportteja, joiden pohjalta työstetään itse raportit. Tietovarastoon on 
siirretty vuosien 2006–07 datat. Vanhat tiedot konvertoidaan vuosi kerrallaan, kun data saadaan siirto-
kuntoon. Vuosien varrella vaihtuneet Hilmo-luokitukset täytyy ottaa konvertoinnissa huomioon. Uudet 
vuoden 2008 tiedot on tarkoitus siirtää suoraan tietovarastoprosessiin. 
 
Sairaaloiden hoitotoiminnan tuottavuusaineiston integrointi kokonaisuudessaan toteutuu pääsääntöisesti 
Hilmo-raporttien valmistumisen jälkeen. 
 
 

Avohoidon tiedot terveydenhuoltoa tukemaan 
  
 Pirjo Tuomola, kehittämispäällikkö 
 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
 etunimi.sukunimi@thl.fi 
 
Stakes on aloittanut ja nyt THL jatkaa perusterveydenhuollon avohoidon tietouudistusta. Tämä tarkoittaa 
sitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon tilastoviranomaisena THL tulee keräämään terveyskeskusten 
avohoidon palveluista – käynneistä ja muista palvelutapahtumista – hoitoilmoitustiedot yksilötasolla samaan 
tapaan kuin vuodeosastohoidosta on tehty jo pitkään. Tähän saakka perusterveydenhuollon avohoidosta on 
kerätty karkeaa tilastollista summatietoa vuosittain. Avohoidon yksilötasoisten tietojen saaminen 
kansalliseen rekisteriin merkitsee edistysaskelta, joka täyttää suuren puutteen kansallisissa sosiaali- ja 
terveydenhuollon henkilörekistereissä.  
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Miten perusterveydenhuollon avohoidon tiedot tukevat terveydenhuoltoa? Miksi tarvitaan yhä tarkentuvaa 
kirjaamista ja seurantaa? Avohoidon potilastyön sisällön kirjaamista ja valtakunnallista tietojen keruuta 
perustelevat muun muassa seuraavat seikat: 
 

1) Potilaan hoidon tukeminen. Tämä on kaiken dokumentoinnin lähtökohta. Sellaiset 
tiedot, joista on hyötyä potilaan hoidossa myöhemmin tai toisessa yksikössä, tulisi 
kirjata. Näitä ovat esimerkiksi käynnin syy/diagnoosi ja tieto siitä, mitä potilaalle 
vastaanotolla tehtiin. Potilasasiakirjojen kansallisen arkiston yksi tarkoitus on juuri 
merkittävän tiedon saattaminen toisten ammattihenkilöiden käyttöön. 

2) Sovittujen hoitomallien ja prosessien seuranta. Kirjattujen tietojen avulla voidaan 
arvioida, toteutuvatko alueellisesti tai paikallisesti sovitut käytännöt. 

3) Toiminnan johtaminen ja resurssien käytön suunnittelu sisältöä kuvaavien tietojen avulla 
eikä pelkästään esimerkiksi käyntimäärien perusteella. Kunnan/muun alueen väestön 
terveysongelmien esiintymisen seuranta ja vertailu tuo merkittävän lisän toiminnan 
suunnitteluun. 

4) Palvelujen tuotteistus esim. laskutuksen tarpeisiin. Tuotteistusta ja hinnoittelua varten 
tarvitaan tiedot vähintään käynnin syistä ja toimenpiteistä, jotta se perustuisi potilaiden 
vaativuuteen ja niin ollen resurssien tarpeeseen.  

5) Valtakunnallinen seuranta ja valvonta. Avohoidosta kerättäviä tietoja tullaan käyttämään 
useiden säädösten, valtakunnallisten tavoiteohjelmien ja laatusuositusten toteutumista 
koskevan tiedon tuottamiseen. Näitä ovat mm. hoidon saatavuus, lastensuojelulain 
terveydenhuollolle asettamat tehtävät, iäkkäiden hoidon tarpeen arviointi, tulevan 
neuvola- koulu- ja opiskeluterveydenhuollon asetuksen velvoitteet. Näiden lisäksi 
valtakunnallisia tilastoja käytetään kansallisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä. Niitä 
voidaan käyttää myös benchmarking -toimintaan, tavoitetilassa tuottavuuden ja 
tehokkuuden vertailuissa.  

6) Uuden tiedon tuottaminen. Terveydenhuollosta ja osin myös sosiaalihuollosta on jo 
käytettävissä laajalti henkilörekisteritietoja tutkijoiden käytettäväksi. Tiedot 
perusterveydenhuollon avohoidosta poistavat merkittävän aukon tuoden mahdollisuuden 
tutkia koko palvelujen käytön kirjoa.  

 
Uudistuksen tavoitteiden toteutumiselle on useita ehtoja, eivätkä ne täyty ilman merkittävää työtä ja kaikkien 
osapuolien myötävaikutusta. Välttämättömiä ehtoja ovat ainakin seuraavat: 
 

1) Koottavan tietosisällön tulee olla yhdenmukainen. Ilmoitusjärjestelmään tuotetuissa 
tiedoissa tulee käyttää hyväksyttyjä valtakunnallisia luokituksia ja koodistoja. Ko. 
luokitukset on siis integroitava tietojärjestelmiin ja niiden mukainen tallennus 
toteutettava potilastyötä kirjattaessa. Tietouudistustyössä on tehty tiivistä yhteistyötä 
tietojärjestelmätoimittajien kanssa, jotta tietojärjestelmät tukisivat käyttäjiä tietojen 
tallennuksessa tehden siitä mahdollisimman joustavaa ja kertakirjaamisen periaatteella 
toimivaa. Lisäksi tarvitaan vahvaa käyttäjille suunnattua koulutusta. 

2) Tietosisällön tulee olla kattava. Nykyään on vielä paljon puutteita esim. käyntisyyn 
kirjaamisessa avohoidossa. Kuitenkin potilaan diagnoosi/ongelmaluettelo kuuluu 
valtakunnallisesti yhdenmukaisella tavalla koodattaviin, perusterveydenhuollolle ja 
erikoissairaanhoidolle yhteisiin ydintietoihin. Tavoitteena on, että jokaiseen, niin 
lääkärin kuin muun terveydenhuollon ammattihenkilön, asiakas/potilaskontaktiin 
merkitään syy, minkä vuoksi se tapahtui sekä mitä kontaktin aikana potilaalle tehtiin. 

3) Raportoinnin tulee olla joustavasti käytettävissä. Tietojen keruun frekvenssiä tuleekin 
tihentää, jotta niistä tuotettavista tilastoista olisi hyötyä. Tavoitteena on, että tietojen 
siirto sähköistetään ja tietojen käsittely automatisoidaan THL:n tietovarastokäsittelyssä. 
Tämä mahdollistaa usein toistuvan keruun ja tuoreiden raporttien tuottamisen. Tietojen 
raportointi uudistetaan liittämällä se THL:n uuteen raportointijärjestelmään, jossa 
tuottajien ja kuntien omat ja vertailutiedot ovat käytettävissä verkkopalveluna.   
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Avohoidon tietouudistuksen aikataulu: 
 Avohoidon sovituista luokituksista viimeinen, perusterveydenhuollon avohoidon 

toimenpide/toimintoluokitus on hyväksyttävänä 27.1.2009 koodistopalvelun johtoryhmässä. 
Tämän jälkeen se viedään kansalliselle koodistopalvelimelle, missä jo aiemmin hyväksytyt 
luokitukset ovat.  

 Tietosisällön, luokitusten ja ohjeistuksen pilotointi on menossa sovittujen kuntien kanssa.  
 Tietovarastokäsittelyn ohjelmointi ja raportoinnin kehittäminen on käynnissä 
 Siirtymäaikaa ovat vuodet 2009 - 2010. Tänä aikana laajennetaan pilotissa mukana olevien 

yksiköiden määrää. 
 Tietojen kattava keruu toteutetaan vuodesta 2011 lähtien.  

 
 

B Rakenteet tukemaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä 

Rakenteet mahdollistavat hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä 
 
 Kerttu Perttilä, kehittämispäällikkö & Kaarina Wilskman, projektipäällikkö 
 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
 etunimi.sukunimi@thl.fi 
 
Kunnan tehtävänä on edistää kuntalaisten terveyttä, toimintakykyä ja hyvää elämää.  
 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävässään kunta 
 
- tunnistaa hyvinvoinnin ja terveystilanteen ja ennakoi tulevia uhkia; 
- antaa tietoa ja tarjoaa palveluja joiden avulla ehkäistään sairauksia ja 
 hyvinvointiongelmia; 
- luo kuntalaisille edellytyksiä ja mahdollisuuksia terveeseen ja tasapainoiseen 
 elämään ja  
- antaa tukea ja hoitoa tarvittaessa. 
 
Terveyttä edistävää työtä on vauhditettu usein erillisten hankkeiden avulla. Hankkeet ovat hyödyllisiä silloin 
kun halutaan kehittää uusia toimintakäytäntöjä, vahvistaa joitakin erityiskysymyksiä ja tehdä terveyden 
edistämistä näkyväksi. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kunnan perustehtävänä ja alueellisena 
yhteistyönä ei toteudu pelkästään hankkeiden avulla vaan sitä varten tarvitaan pysyvät rakenteet. Rakenteet 
mahdollistavat toiminnan jatkuvan kehittämisen ja kunnan kaikkien hallinnonalojen osallistumisen terveyttä 
edistävään työhön.  
  
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteet kunnassa 
 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnassa kaikkien hallinnonalojen vastuulla oleva tehtävä. 
Riippumatta kunnan johtamisjärjestelmästä ja organisaatiorakenteesta terveyttä edistävä työ ylittää aina eri 
hallinnonalojen rajoja. Jos tämä työ jätetään jokaisen hallinnonalan omalle vastuulle nostamatta sitä koko 
kunnan strategiseksi tavoitteeksi, syntyy joukko irrallisia tehtäviä, jotka saattavat olla osin päällekkäisiä, 
tavoitteiltaan ristiriitaisia eivätkä välttämättä hyvinvointitarpeiden kannalta kattavia.  
 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteiden luominen on toiminnan edellytysten vahvistamista.  
Rakenteita luodessaan kunta arvioi kykynsä ja halukkuutensa hyvinvointia ja terveyttä edistävään työhön.  
Rakenteet koostuvat: 
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- hyvinvointia, terveyttä ja palvelujen toimivuutta kuvaavasta seurantajärjestelmästä ja 
 tietopohjasta; 
- johtamisjärjestelmästä, joka mahdollistaa hallinnonalat ylittävän vastuun  jakamisen;  
- hyvien käytäntöjen, toimintamallien ja työmenetelmien kokonaisuudesta  ('työkalupakki') 
- strategisesta ja ammatillisesta osaamisesta sekä 
- riittävistä voimavaroista.  
 
Kuvio 1 havainnollistaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteita kunnan toiminnassa.  
 

TIETO
Terveyden ja hyvinvoinnin 
seuranta
-  Hyvinvointikertomus

HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN 
’TYÖKALUPAKKI’
- Toimintamallit
- Menetelmät
- Työvälineet

KUNTASTRATEGIA
Hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen tavoitteet osana 
kuntastrategiaa  

TOIMIALA-
KOHTAISET 
tavoitteet ja 
tehtävät

HANKKEET 
Moniammatillisett
yöryhmät

TOIMEENPANO, TOTEUTUS
 HV&TE poikkihallinnollinen 
ohjaus-/työryhmä 
-   Yhteistyö, koordinaatio

OSAAMINEN
- Ammatillinen
- Strateginen

RESURSSIT
- Henkilöstövoimavarat
- Muut voimavarat

TERVEYDEN EDISTÄMISEN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ JA JOHTAMINEN
 Vastuut, työnjako, osaamisen ja prosessien johtaminen
 

 
Kuvio 1. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteet ja toimeenpano kunnassa. 
 
Lainsäädäntö luo hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteellisen kehikon kansallisella tasolla. 
Uudessa valmisteilla olevassa terveydenhuoltolaissa korostetaan kunnan päättäjien ja johtavien 
viranhaltijoiden vastuuta. Kuntien tulee lakiehdotuksen mukaan seurata asukkaidensa terveydentilaa ja siihen 
vaikuttavien tekijöiden kehitystä väestöryhmittäin. Terveysnäkökohdat on otettava huomioon kaikissa 
kunnan toiminnoissa ja terveyden edistämisen suunnitelmat on vahvistettava kunnan valtuustossa 
valtuustokausittain.  
 
Suunnittelun lähtökohtana on tieto väestön terveydestä ja siihen vaikuttavien tekijöiden muutoksista. Tietoa 
tarvitaan myös palvelujärjestelmän toimivuudesta ja nykykäytäntöjen vaikuttavuudesta. Kunnan ja 
alueellisen hyvinvointikertomuksen valmistelu moniammatillisesti ja monialaisesti antaa kuvan 
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nykytilanteesta nostaen samalla esiin kunnan hyvinvointivahvuudet ja ongelmat. Valmistelutyössä tulevat 
esiin eri hallinnonalojen näkemykset tilanteesta ja kehittämisen tarpeista. Hyvinvointikertomukseen kirjatut 
johtopäätökset toimivat samalla strategiatyön perustana. Kertomuksen päivittäminen valtuustokausittain ja 
sen seuranta vuosittain toimii suunnittelun, seurannan ja raportoinnin välineenä.  
 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on olennainen osa kunnan toimintaa. On tärkeää että 
hyvinvointitavoitteet sisältyvät kuntastrategiaan, jolloin ne ovat osa budjetin valmistelua ja puretaan 
toiminnallisiksi tavoitteiksi kunnan vuotuiseen toiminnan ja talouden suunnitelmaan. Tavoitteet 
konkretisoidaan tehtäviksi eri hallinnonalojen toiminnan suunnittelussa. Seurantaa varten määritellään 
seurantaindikaattorit ja toteutumista seurataan ja arvioidaan tilinpäätöksen yhteydessä.   
 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamisjärjestelmän tulee kattaa koko kunnan toiminta. Tavoitteiden 
toteutumisen kannalta on olennaista että hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisvastuu kuuluu 
kunnassa ylimmälle johdolle. Kun valtuusto on hyväksynyt toiminnan ja talouden suunnitelman, tavoitteiden 
toimeenpano ja toteutus käynnistetään kaikkien hallinnonalojen yhteisenä tehtävänä.  
 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnittelua, asioiden valmistelua, toimeenpanoa ja koordinointia 
sekä seurantaa ja arviointia varten tarvitaan poikkihallinnollinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
ohjaus-/työryhmä, jossa ovat edustettuina kaikkien hallinnonalojen vastuuhenkilöt (kuvio 2).  
 
 

SIVTH SOS Kult&
Vap

TEK YMP

KUNTA JORY

HV ja TE työryhmä  

työryhmä työryhmä työryhmä

HV ja TE 
työryhmän
PJ/prosessin
johtaja

 
 
 
Kuvio 2. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kunnan johtamisjärjestelmässä. 
 
Ohjaus-/ työryhmän puheenjohtaja on kunnan johtoryhmän jäsen, joka vastaa johtoryhmälle hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisen asioiden valmistelusta, esittelystä sekä toimeenpanon ja toteutuksen seurannasta.  
 
Ohjaus-/työryhmän tehtävänä on sopia eri hallinnonalojen kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
tavoitteiden toteuttamisesta. Tämä tarkoittaa konkreettista pohdintaa ja sopimista siitä, miten kukin 
hallinnonala parhaiten vastaa valtuuston hyväksymien tavoitteiden saavuttamisesta, missä asioissa on tarpeen 
tehdä yhteistyötä, millaisia toimintamalleja otetaan käyttöön ja miten yhteisiä käytäntöjä edelleen kehitetään 
ja miten varmistetaan että tavoitteiden saavuttamiseksi on riittävästi resursseja ja osaamista.  
 
Ohjaus-/työryhmä nimeää kehittämistyöhön tavoitteista ja toiminnasta luontevasti nousevia teemakohtaisia 
työryhmiä joko pysyvinä tai tehtäväkohtaisesti määräaikaisina. Tällaisia työryhmiä ovat esimerkiksi lasten ja 
nuorten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä, ikäihmisten toimintakyvyn ja terveyden 
edistämisen työryhmä, mielenterveyden edistämisen työryhmä ja päihdetyön ryhmä.  
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Hyvien käytäntöjen 'työkalupakkiin' kootaan kansallisesti ja paikallisesti kehitettyjä ja arvioituja 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteisesti hyväksyttyjä toimintamalleja, työtapoja, menetelmiä ja 
työvälineitä. Työkalupakin sisällön tulee olla kunnassa eri ammattilaisten tiedossa ja hallinnassa.  
 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ammatillinen ja strateginen osaaminen on toiminnan edellytyksiin 
kuuluva välttämättömyys. Kun valtuusto hyväksyy hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet sen 
tulee samalla varmistua siitä että tavoitteiden toteutumiseen on riittävästi voimavarjoa. Ohjaus- /työryhmän 
tehtävänä on varmistaa tehtäviä määritellessään, että näihin on työvoimaa ja osaamista. Tehtäviä 
määriteltäessä arvioidaan henkilöstöresurssit, täydennyskoulutuksen tarpeet, yhteistyön muodot, 
koordinaatiovastuut ja mahdollisten erillisten hankkeiden tarpeet ja toteutus. 
 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen yhteistoiminta-alueilla, seudullisena ja maakunnallisena tehtävänä 
 
Kunta- ja palvelurakenteen uudistamishankkeen myötä vuoden 2009 alkuun mennessä muodostettiin 29 
sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-aluetta. Yhteistoiminta-alueet järjestävät lähikuntien 
perusterveydenhuollon ja osittain sosiaalitoimen palvelut joko kuntayhtymä- tai isäntäkuntaperiaatteella. 
Joissakin tapauksissa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut on organisoitu yhdeksi 
kokonaisuudeksi niin sanotun terveyspiirimallin mukaisesti.  
 
Uudet palvelurakenteet voivat vahvistaa terveyden edistämisen voimavaroja mutta samalla ne voivat 
monimutkaistaa hallintoa ja yhteistyötä. On tärkeää, että yhteistoiminta-alueen kunnissa terveydenhuollon ja 
muiden hallinnonalojen asiantuntemus tulevat yhteiseen käyttöön alueen hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen suunnittelussa ja toteutuksessa. Yhteistoiminta-alueelle on hyödyllistä nimetä hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisen johtoryhmä tai lautakunnan alajaos, johon jäsenkunnat nimeävät edustajansa kunnan 
johtoryhmän jäsenistä, mielellään eri kunnista eri hallinnonalojen edustajia (kuvio 3).  
 
 

SOS SIV KULT TEK YMP

Kunta A KJ+ jory

Kunta B  KJ+ jory

SOS SIV KULT TEK YMP

Terveyden edistämisen JAOS
tai JORY

Jäsenet peruskunnista
eri hallinnonaloilta

Muut  toimijat 

TE ohjaus/työryhmä, pj joryssa

TE ohjaus/työryhmä, pj joryssa

YTA:n
lautakunta 

 
 
Kuvio 3. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen yhteistoiminta-alueen (YTA) johtamisjärjestelmässä. 
 
Johtoryhmän/jaoston tehtävänä on valmistella kuntayhtymän terveyden edistämisen strategia, sopia yhteisistä 
tavoitteista ja käytännöistä niiden toteuttamiseksi sekä tuottaa tietoa väestön hyvinvoinnista ja terveydestä, 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutumisesta ja vaikuttavuudesta alueella sekä järjestää terveyden 
edistämisen koulutusta. Kuntayhtymä nimeää terveyden edistämisen koordinaattorin, joka tekee yhteistyötä 
peruskuntien kanssa. 
 
Yhteenveto 
 
Kunta on onnistunut hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteita luodessaan silloin kun se on 
määritellyt hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategiset linjaukset, osoittanut tavoitteiden toteutukseen 
riittävät voimavarat, varmistanut että sen henkilöstöllä on strategista ja ammatillista hyvinvointiosaamista ja 
sillä on hyvinvoinnin ja terveyden seurantajärjestelmä, joka tuottaa systemaattisesti tietoa suunnittelun ja 
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seurannan tarpeisiin. Onnistuminen edellyttää näkyvää terveyden edistämisen johtamista ja vastuun 
ottamista, koordinaatiota, kumppanuutta ja yhdessä tekemistä. Tuloksia voidaan pitkällä aikavälillä arvioida 
kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin, työntekijöiden terveyden ja hyvinvoinnin, ympäristön 
terveellisyyden ja terveyttä ja hyvinvointia tukevan johtamisen sekä terveen kuntatalouden kautta.   
 
Lähteitä 
Perttilä, Kerttu; Uusitalo, Minna (toim.) (2007). Terveyden edistämisen paikalliset rakenteet ja johtaminen. 
TEJO-hankkeen väliraportti 2003–2005. Stakes. Raportteja 4/2007. Helsinki.  
Perttilä, Kerttu (2007) Terveyden edistäminen tarvitsee rakenteita Parasta painottaen. Est – Hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisen lehti 2/2007. 
STM 2008a. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE-ohjelma 2008–2011. 
Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2008:6. Helsinki: STM. 
Wilskman, Kaarina & Ståhl, Timo & Muurinen, Seija & Perttilä, Kerttu (2008) Väestön hyvinvoinnin ja 
terveyden edistäminen kunnissa. Raportti kunnanjohtajien kyselystä 2007. Stakes. Työpapereita 16/2008. 
Helsinki: Stakes. 
 

Muuramen kunnan menestyksen ja hyvinvoinnin strategia vuosille 2008–
2015 – pohja muuramelaisten hyvinvoinnille 
 
 Sami Niemi, hallintojohtaja 
 Muuramen kunta 
 etunimi.sukunimi@muurame.fi 
 
Kuntalain 1.3 §:n mukaisesti kunnan tehtävänä on pyrkiä edistämään kuntalaisten hyvinvointia ja kestävää 
kehitystä. Säännös on määritelty yleiseksi kunnallishallinnon toiminta-ajatukseksi, joka suuntaa toimintaa 
kaikissa kunnissa. Pykälä ei määrittele keinoja, joilla kunnat tuottavat palvelunsa, vaan se viittaa asetettuun 
tavoitteeseen. Kyseessä onkin lähinnä tavoitenormi, jonka sisällön kukin kunta määrittelee osana strategista 
suunnitteluaan kunnan erityispiirteet huomioon ottaen. (Harjula-Prättälä, 2007).    
 
Muuramen kunta on ollut vuodesta 2003 lukien mukana Stakesin valtakunnallisessa TEJO-hankkeessa 
(Terveyden edistämisen paikalliset rakenteet ja johtaminen kunnassa -hanke), jossa on määritelty eri tavoin 
terveyden edistämisen johtamiseen ja rakenteisiin liittyviä asioita. Hankkeen ansiosta Muuramen kunnassa 
on muun muassa tehty valtuustokausittain hyvinvointikertomus, joka kuvaa kuntalaisten hyvinvoinnin 
kehittymistä ja tilaa valtuustokauden aikana erilaisin mittarein kuvattuna. Parhaillaan tekeillä olevaan 
hyvinvointikertomukseen kerätään lisäksi saatavilla olevaa tietoa verrokkikunnista, jotka vastaavat 
rakenteeltaan ja edellytyksiltään Muuramen kuntaa mahdollisimman hyvin.    
 
Kunnan toiminnan kannalta TEJO-hankkeen parasta antia on kuitenkin ollut terveyden edistämisen ja 
hyvinvoinnin teemojen nousu keskustelun aiheeksi kunnan toimintaa ja tulevaisuutta linjattaessa. 
Konkreettisimmin asia nousi esiin vuoden 2007 aikana, jolloin kunnassa päivitettiin kunnan yleisstrategiaa. 
Aiemmin kunnan strategia kulki nimelle Muuramen menestyksen strategia, mutta siihen haluttiin 
päivittämisen yhteydessä liittää oleelliseksi osaksi hyvinvoinnin korostaminen osana kunnan toimintaa. 
Strategian uudeksi nimeksi tulikin sen myötä Muuramen menestyksen ja hyvinvoinnin strategia 2008–2015. 
Uudistettu strategia hyväksyttiin kunnanvaltuustossa joulukuussa 2007 ja se sisältää lukuisia hyvinvointiin 
liittyviä tavoitteita ja mittareita, joita kunnassa pyritään strategiakaudella toteuttamaan.    
 
Strategiaa kirjoitettaessa käytiin vilkasta keskustelua siitä, tuleeko kunnassa puhua terveyden edistämisestä 
vai hyvinvoinnin edistämisestä. Muuramessa päädyttiin siihen, että terveyden edistäminen koetaan liiaksi 
terveydenhuollon tehtäväksi ja joidenkin toimialojen oli hyvin vaikea nähdä itsensä osana terveydenhuoltoa. 
Sen sijaan hyvinvoinnin edistäminen nähtiin laajasti kaikkien sektoreiden toimintaa ohjaavana tavoitteena. 
Tästä syystä johtuen Muuramessa päädyttiin käyttämään hyvinvointi käsitettä terveyden edistämisen sijaan. 
Toinen selkeä valinta tehtiin sen suhteen, että hyvinvointistrategia otettiin osaksi koko kunnan yleisstrategiaa 
eikä lähdetty tekemään erillistä hyvinvointistrategiaa, vaikka sekin vaihtoehto oli noussut vahvasti esille 
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TEJO-hankkeen yhteydessä. Kunnassa koettiin, että otsikkotasolle nostettuna hyvinvointi nousee paremmin 
esille koko kunnan strategiasta kuin sen alaisena omana osastrategianaan.    
 
Strategia-asiakirjalla ei ole kunnan toimintaa ohjaavana välineenä suurtakaan merkitystä, jos se kaivetaan 
esiin ainoastaan strategian päivittämisen yhteydessä. Muuramessakin edellisen strategian arviointi 
kirjoittaessa tuli mieleen, että strategian tavoitteet saavutettiin toiminnasta huolimatta. Toki strategian 
luomisvaiheessa käyty keskustelu linjaa pitkälti niitä painotuksia, joilla kuntaa johdetaan, mutta hyllyyn 
unohdettu strategia ei juurikaan ollut johtamisen väline. Tästä syystä uutta strategiaa kirjoitettaessa 
päätettiin, että sen tavoitteet tulee ottaa keskeiseksi osaksi kunnan talous- ja toimintasuunnittelua ja niiden 
toteutumista seurataan tilinpäätöksen yhteydessä toimintakertomuksen kautta. Lisäksi on toivottavaa, että 
tarkastuslautakunta ottaa kuntastrategian keskeiseksi työvälineeksi arvioidessaan kunnan tavoitteiden 
toteutumista.     
 
Lopuksi on kuitenkin syytä nostaa esiin yksi seikka, joka on vaikuttanut vahvasti asetettujen tavoitteiden 
toteuttamiseen. Raha. Talousarviota laadittaessa strategiset tavoitteet ja uudet painotukset on hyvin helppo 
unohtaa talousarvion tasapainotusvaiheessa. Ainakin Muuramessa jouduttiin huomaamaan kuluvan vuoden 
talousarviota laadittaessa, että strategisista painotuksista ei juurikaan keskusteltu talousarviota laadittaessa, 
vaan niiden sisällyttäminen talousarvioon jäi talousarvion valmistelijoiden oman aktiivisuuden varaan. 
 
 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja 
terveyspiirissä  
 
 Tarja Myllärinen, projektipäällikkö 
 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri 
 etunimi.sukunimi@eksote.fi 
 
Taustaa 
 
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, kotoisemmin sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote, on 
perustettu 1.1.2009. Piiri järjestää jäsenkunnilleen kuluvana vuonna erikoissairaanhoidon ja erityishuollon 
palvelut. Muiden palvelujen järjestämisvastuu ja henkilöstö siirtyvät piirille 1.1.2010.  
 
Kuntayhtymään kuuluu 10 jäsenkuntaa: Imatra, Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi, 
Ruokolahti, Savitaipale, Taipalsaari ja Ylämaa. Väestöpohja on noin 134 000 asukasta. Imatran kaupunki 
osallistuu kuntayhtymän toimintaan ainoastaan erikoissairaanhoidon ja kehitysvammaisten erityishuollon 
osalta. Sosiaali- ja terveyspiiri järjestää muiden jäsenkuntien puolesta erikoissairaanhoidon, erityishuollon 
sekä kaikki kansanterveyslain mukaiset palvelut lukuun ottamatta ympäristöterveydenhuollon ja 
eläinlääkintähuollon palveluja ja kaikki sosiaalihuoltolain ja -asetuksen mukaiset sosiaalihuollon palvelut 
lukuun ottamatta lasten päivähoitoa. Ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon osalta maakuntaan 
on tehty seudullisen ratkaisut Lappeenrannan ja Imatran seuduille erikseen. Päivähoito ja muu varhais-
kasvatus jää kuntien järjestämisvastuulle.   
 
Sosiaali- ja terveyspiiriin kohdistuu suuria odotuksia. Piirin perustamissuunnitelmassa ja perussopimuksessa 
on asetettu tavoitteiksi 
 
- yhdenvertaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen varmistaminen kaikille maakunnan 
 asukkaille 
- perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyö 
- eri organisaatioista johtuvien raja-aitojen poistaminen 
- ennaltaehkäisevän toiminnan vahvistaminen sekä 
- väestön oman vastuunoton vahvistaminen terveydestä ja hyvinvoinnista. 
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Toisaalta odotukset kohdistuvat erikoissairaanhoidon kustannusten nousun hillintään ja toisaalta yhä 
enemmän hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen koko väestön sekä riskiryhmien tasolla. 
 
Maakunnallinen hyvinvointistrategia valmistui vuonna 2006 ja alueellinen terveyden edistämisen työryhmä 
perustettiin vuonna 2005. Lisäksi kunnissa on tehty omia sektorikohtaisia lapsi- ja nuoriso-, vammais-, 
vanhus-, päihde- ynnä muita strategioita, joissa on tarkasteltu ehkäisevää toimintaa laajasti. Yhteinen visio ja 
strategiat hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ovat siis olleet olemassa, mutta strategioiden 
jalkauttaminen riittävän laajasti ei ole onnistunut. Piirin odotetaan onnistuvan siinä, missä yksittäiset kunnat 
eivät ole onnistuneet.  
 
Piirimallin haasteet ja mahdollisuudet 
 
Optimisti näkee, että piirimallissa on peruskuntamallia paremmat mahdollisuudet siirtää resursseja 
ehkäisevään työhön ja varhaiseen puuttumiseen, järjestää henkilöstölle koulutusta ja konsultaatio-
mahdollisuuksia, levittää hyviä käytäntöjä, koordinoida toimenpiteitä sekä koota laajoja piirin, kuntien ja 
muiden toimijoiden yhteishankkeita.   
 
Myös terveydenhuoltolain 17 § toisi voimaan astuessaan uusia mahdollisuuksia hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämiseen velvoittamalla kunnat terveyden ja siihen vaikuttavien tekijöiden seurantaan, 
terveysnäkökohtien huomioon ottamiseen kaikissa toiminnoissa sekä kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia 
edistävän ja ongelmia ehkäisevän työn suunnitelman tekemiseen, toteuttamiseen sekä toteutuksen seurantaan 
ja arviointiin. 
 
Skeptikko taas muistuttaa, että mikään ei ole estänyt kuntia toimimasta yllä kuvatulla tavalla aiemmin. Ja 
onhan sosiaalihuoltolaissa ja -asetuksessakin jo 1980-luvulla säädetty, että kunta on alueellaan velvollinen 
toimimaan sosiaalisten olojen kehittämiseksi ja sosiaalisten epäkohtien poistamiseksi ja ottamaan sosiaaliset 
näkökohdat huomioon kunnan eri toiminnoissa, kuten terveydenhuollossa, koulutoimessa, maankäytössä ja 
rakentamisessa, asumisen järjestämisessä, työllistämisessä, kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnoissa sekä 
liikenne- ja muiden palvelujen järjestämisessä sekä toimittava yhteistyössä muiden viranomaisten, yhteisöjen 
ja asukkaiden kanssa.   
 
Optimisti näkee tässä mahdollisuuden: sitä, mikä ei toimi, ei kannata jatkaa. Pessimisti taas ajattelee, että ei 
se onnistu nytkään, vaikka uusi laki siihen velvoittaisi. Sosiaali- ja terveyspiiri on ainakin uusi tapa tehdä 
asioita, joka luo uusia mahdollisuuksia toimia toisin. Toki piirimalli kohtaa hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisessä suuria haasteita, osin vieläkin suurempia kuin peruskuntamallissa.. Tarkastelen näitä 
seuraavassa toimijoiden ja niiden roolien sekä toiminnan rakenteen näkökulmasta. 
 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimijat  
 
Sosiaali- ja terveyspiirimallissa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimijakenttä muuttuu. 
Peruskuntamallissa kunnan sosiaali- ja terveystoimi ja kunnan muut toimialat toteuttavat hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämistä osana kunnan muuta toimintaa ja tekevät yhteistyötä muiden viranomaisten ja 
kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Mallin etuna on paikallisten olosuhteiden tuntemus ja valmiit 
verkostot, haittana taas henkilöstö-, aika- ja osittain myös osaamisresurssien niukkuus. 
 
Piirimallissa sosiaali- ja terveyspiiri järjestää laajasti sosiaali- ja terveyspalvelut omassa organisaatiossaan, 
jäsenkunnat taas itsenäisesti päivähoito- ja koulupalvelut, nuoriso-, liikunta- ja kulttuuripalvelut sekä 
teknisen toimen palvelut mukaan lukien kaavoituksen ja rakentamisen infran. Jo peruskuntamallissa on ollut 
ongelmallista säilyttää tasavertainen keskusteluyhteys ja ylläpitää kiinnostusta hyvinvointiasioihin kunnan 
muiden toimialojen kanssa. Piirimallissamme haaste ainakin kymmenkertaistuu: keskustelua on käytävä 
kymmenen kunnan päivähoidon ja koulutoimen, kymmenen kunnan teknisen toimen, kymmenen kunnan 
alueella toimivien järjestöjen ja niin edelleen kanssa. Toisaalta keskustelu KELA:n, työvoimatoimen, 
ammatillisten oppilaitosten ja kolmannen sektorin piiri- ja valtakunnan tason toimijoiden kanssa tulee 
helpommaksi. 
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Eri toimijoiden roolit 
 
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sijoittuu hallinnollisesti 
Tuen ja kehittämisen yksikköön ja toiminnasta vastaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori, 
joka nimitetään tehtäväänsä sisäisen ilmoittautumismenettelyn avulla tammikuussa 2009. Koordinaattorin 
toimenkuva ja toiminnan käynnistämistä ja rakenteita valmistelevan työryhmän kokoonpano tarkentuu 
kevään aikana. 
 
Valmisteluvaiheessa on nähty tärkeänä, että hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ei sijoitu millekään 
tietylle vastuualueelle, perhe- ja sosiaalipalveluihin, terveyspalveluihin eikä vanhustenpalveluihin. 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen nähdään toimintana, josta osa toteutetaan piirin palveluissa osana 
vastuualueiden palvelutuotantoa ja osa yhteistyönä kuntien ja muiden toimijoiden kanssa. Koordinaattori 
huolehtii siitä, että vastuualueet luovat omat konkreettiset, asiakaskunnan tarpeita vastaavat toimintamallit 
terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen ja välittää muun muassa asiantuntemusta, kontakteja ja materiaalia. 
Suhteessa kuntiin ja muihin toimijoihin koordinaattorin tehtävänä on huolehtia siitä, että piiristä ei tule 
palvelutehdasta, jonka odotetaan tekevän kaiken. Uhkaavia merkkejä siitä on näkynyt ja on pelättävissä, että 
kunnat unohtavat oman hyvinvointivastuunsa ja hyvinvoinnin laaja-alaisuuden: se on paljon muutakin kuin 
sosiaali- ja terveyspalvelut. 
 
Sosiaali- ja terveyspiirin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntemusta voidaan ja tulisi käyttää 
terveyden ja siihen vaikuttavien tekijöiden seurannassa sekä kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia edistävän 
ja ongelmia ehkäisevän työn suunnitelman tekemisessä, toteuttamisessa sekä toteutuksen seurannassa ja 
arvioinnissa. Tältä osin ollaan vasta suunnittelun alkuvaiheessa, mutta jo maakunnallisen 
hyvinvointistrategian laatimisen yhteydessä on yhdeksi kärkihankkeeksi asetettu maakunnallisen 
hyvinvointitilinpidon aikaan saaminen. Nyt se olisi mahdollista toteuttaa.  
 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteet 
 
Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirissä on toiminut alueellinen terveyden edistämisen työryhmä ja 
Lappeenrannan ja Joutsenon kaupungeissa on erillinen kuntakohtainen terveyden edistämisen työryhmä. 
Myös pienemmissä kunnissa sektorirajat ylittävää työryhmätyöskentelyä on ollut kunnan olosuhteisiin ja 
tilanteeseen sopivassa kokoonpanossa. Rakenteet ovat kuitenkin olleet vakiintumattomia ja työryhmien 
asema ja valtuudet vaihdelleet. Tavoitteiden toteutumisen seurantaa ei ole systemaattisesti järjestetty muualla 
kuin Lappeenrannassa, jossa lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmän toiminnan tuloksia seurataan lasten ja 
nuorten hyvinvointi-indikaattorien avulla.  
 
Sosiaali- ja terveyspiirissä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteet on luotava uudelleen, mutta ei 
suinkaan tyhjästä. Tässä voidaan käyttää hyväksi alueellisen terveyden edistämisen työryhmän ja 
kuntakohtaisten ryhmien toiminnasta saatuja kokemuksia sekä yhteistä tahtotilaa panostaa nykyistä 
voimallisemmin hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ja ehkäisevän toiminnan vahvistamiseen. 
 
Pohdintaa 
 
Ei ole olemassa oikeaa vastausta siihen, mikä olisi parasta Paras-hankkeessa: piirimalli, laaja peruskunta, 
yhteistoiminta-alue vai entistä suurempi sairaanhoitopiiri?  Malleja on monia ja kun päätökset on tehty, 
niiden mukaan eletään. Etelä-Karjalan kunnat vastasivat puitelain velvoitteisiin perustamalla sosiaali- ja 
terveyspiirin. Sen valmistelun aikana myös muu kuntien välinen yhteistyö on tiivistynyt ja on tehty yksi 
kuntaliitos. Piirin pitkä valmisteluprosessi on tärkeä myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannalta: 
tiivis työryhmätyö on hionut toimijoita yhteen. Vaikka hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä ei 
vielä piiritasolla toimikaan, sekä kuntajohtajista koostuva työvaliokunta että ohjausryhmä ovat useaan 
otteeseen keskustelleet hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä ja ehkäisevästä työstä. Se lupaa hyvää. 
 
Laaja-alaisesti käsitetyllä, monitoimijaisella hyvinvoinnin ja terveyden edistämisellä on nyt mahdollisuus 
nousta varjosta valoon ja näkymättömästä puuhastelijasta halutuksi tuloksen tekijäksi. 
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Tavoitteena onnistunut muutos 
 
 Kaarina Wilskman, projektipäällikkö & Kerttu Perttilä, kehittämispäällikkö 
 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
 etunimi.sukunimi@thl.fi 
 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painottaminen strategisena linjauksena, sitä tukevan rakenteen ja 
toimintaedellytysten luominen sekä toimintatapojen kehittäminen ja resurssien uudelleen suuntaaminen 
vaativat tuekseen johtamista – ja nimenomaan muutosjohtamista.   Muutoksen tarve, aste ja laajuus 
vaihtelevat kunnittain ja alueittain.  
 
Muutoksen johtaminen vaatii onnistuakseen yhteisen näkemyksen muutospaineista ja tavoiteltavan vision 
suunnasta. Jotta muutos toteutuu, tarvitaan myös muutoskapasiteettia ja toteuttamiskelpoisia käytäntöjä ja 
toimintamalleja.  Ilman näitä on vaarana hukata voimavaroja sisällyksettömiin, päämäärättömiin, 
turhauttaviin ja sattumanvaraisiin yrityksiin. (Stenvall & Syväjärvi 2006.) 
 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vahvistaminen kunnassa vaatii esimerkiksi seuraavien seikkojen 
tunnistamista ja määrittelyä: 
 
Muutospaine: Kunnan asukkaat ikääntyvät ja paineet palveluihin kasvavat.  Samaan aikaan henkilöstön 
eläkkeelle jääminen nopeutuu ja työelämään tulee vähemmän työntekijöitä kuin sieltä lähtee eläkkeelle.   
Lähes kaikki terveysongelmat ovat huomattavasti yleisempiä vähiten koulutettujen, työntekijäammateissa 
toimivien tai toimineiden ja pienituloisten keskuudessa. 
 
Visio: Kunta/alue tekee strategisen linjauksen siitä, että se omilla toimillaan edistää asukkaidensa ja 
työntekijöidensä mahdollisuuksia hyvinvointia ja terveyttä edistäviin valintoihin. Väestöryhmien välisiä 
terveyseroja pyritään kaventamaan.    
 
Muutoksen edellytykset (muutoskapasiteetti): Luodaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä tukevat 
rakenteet ja turvataan toimintaedellytykset. Selvitetään kunnan/alueen asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden 
tilanne esimerkiksi laatimalla hyvinvointikertomus.  Kunnan ylin johto tiedostaa vastuunsa hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisestä ja kunnan johtoryhmä toimii asiaa koordinoivana yhteistyöelimenä.  Johtoryhmää 
voidaan laajentaa tarvittaessa niin, että sinne kutsutaan mukaan sosiaali- ja terveystoimen asiantuntijoita. 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen nähdään kaikkia toimialoja koskevana asiana ja sen käytännön 
toimintaa varten perustetaan eri toimialojen edustajista koostuva ohjausryhmä.  Työnjaosta ja vastuista 
sovitaan selkeästi, samoin tarvittavien resurssien budjetoinnista.  Vastaavista toimielimistä ja työnjaosta 
sovitaan myös seutu/aluekohtaisesti.  Viranhaltijoille ja luottamushenkilöille järjestetään yhteistä koulutusta.  
 
Toteuttamiskelpoiset käytännöt ja toimintamallit: Työntekijät, kuntalaiset sekä alueen järjestöt ja 
oppilaitokset otetaan mukaan aktiivisina toimijoina erilaisten toimintatapojen ja käytäntöjen suunnitteluun ja 
toteutukseen. Sovelletaan muualla saatujen kokemusten antia omassa kunnassa. Pyritään pysyvään 
toimintatapojen muutokseen ja prosessien kehittämiseen.  
 
Muutoskin on prosessi 
 
Kotterin (1996) mukaan muutosprosessissa edetään erilaisten portaiden mukaisesti (katso myös Sotarauta & 
Lakso 2000): 
 
- Tuodaan esiin muutoksen välttämättömyys esittämällä vaihtoehtoisia skenaarioita ja 
 asettamalla tavoitteet, jotka edellyttävät muuttumista. 
- Perustetaan muutosta ohjaava tiimi, jossa on toisiinsa luottavat, muutoksen ja 
 organisaation kannalta oikein valitut henkilöt. 
- Laaditaan realistinen, selkeä ja helposti viestittävä visio strategioineen. 
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- Muotoillaan naseva muutosvisio, jota viestitään omassa toiminnassa ja  mahdollisimman 
 monissa keskusteluissa kaksisuuntaisesti. 
- Annetaan henkilöstölle valtuudet toimia vaikuttamalla tarvittaessa rakenteisiin, järjestelmiin, 
 esimiehiin ja henkilöstön osaamiseen. 
- Pyritään saavuttamaan näkyviä, kiistattomia ja muutoshankkeeseen selvästi liittyviä lyhyen 
 aikavälin onnistumisia, jotta epäilyt hälvenisivät ja tuki olisi entistä vankkumattomampaa. 
- Vakiinnutetaan lyhyen aikavälin saavutukset ja jatketaan muutoshanketta. 
- Integroidaan uudet toimintatavat yrityskulttuuriin perinteitä ja ihmisten tunteita kunnioittaen 
 
Kotterin mukaan muutoshankkeissa voidaan tunnistaa seuraavia tyypillisiä virheitä: 
 
- Organisaation henkilöstö on tyytyväinen nykytilaan eikä tunne tarvetta minkäänlaiseen 
 muutokseen. 
- Muutosta ajava ryhmä on liian heikko, siinä ei ole henkilöitä, joilla olisi riittävästi 
 vaikutusvaltaa organisaatiossa, joten kulissien takainen taistelu, passiivinen vastarinta tai 
 perinteeseen tukeutuminen tukahduttavat muutoshankkeen. 
- Muutoshankkeelta puuttuu suuntaa näyttävä, mielekäs ja selkeä tavoite tai visio, joten 
 henkilöstö ei tiedä, mihin ollaan menossa. 
- Tavoitteesta ei viestitä riittävästi eikä uskottavasti sanoin ja teoin. 
- Tavoitteen tiellä olevia esteitä kuten virheellisiä asenteita, vanhentuneita 
 organisaatiorakenteita tai tavoitteen kanssa ristiriitaisia tietojärjestelmiä ei raivata pois. 
- Lähdetään syömään elefanttia kokonaisena eikä aseteta lyhyen aikavälin  tavoitteita, joissa 
 edistymistä voitaisiin mitata tai juhlitaan lyhyen aikavälin  tavoitteita liikaa ja unohdetaan, 
 että matkaa muutoshankkeen varsinaiseen tavoitteeseen on vielä jäljellä. 
- Saavutettua muutosta ei integroida yrityskulttuurin pysyväksi toimintatavaksi, 
 jolloin uudet toimintamallit saattavat unohtua muutosprojektin jälkeisessä arjessa. 
 
Terveyden edistäminen on investointi tulevaisuuteen    
  
Tarvitaan myös kärsivällisyyttä. WHO:n Healthy Cities verkoston toiminnan arvioinnissa on havaittu, että 
Ron Draper´sin 10 vuoden perspektiivi pitää varsin hyvin paikkansa.  Muutostarpeen tiedostaminen sekä 
strategian ja toiminnan hahmottaminen kestävät 1–2 vuotta. Rakenteiden ja prosessien kehittäminen ja 
mahdollinen kokeilutoiminta vievät oman aikansa, nekin 1–2 vuotta. Toiminnan ja ohjelmallisten 
tavoitteiden luomiseen ja käytäntöön viemiseen on realistista varata 1–3 vuotta.  Vasta siitä alkaa 
vakiinnuttamisen aika 1–4 vuotta. Tuloksia voidaan nähdä korkeintaan 5–10 vuoden kuluttua alkuvaiheesta.  
(Green & Tsouros 2008.)  
 
Lähteitä 
Green G & Tsouros A. 2008. City leadership for health. Summary evaluation of Phase IV of WHO European 
Healthy Cities Network. WHO.  http://www.euro.who.int/document/E91886.pdf 
Kotter, John P. 1996: Muutos vaatii johtajuutta. Rastor, Helsinki.  
Sotarauta M & Lakso T. 2000. Muutoksen johtaminen ja luova jännite. Tutkimus Kainuun 
kehittämistoiminnasta. Helsinki:  Suomen kuntaliitto.   
Stenvall J & Syväjärvi A. 2006. ks. 
www.jkl.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/11516_kuntaliiton_esitys_20070503.ppt 
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C Päätösten terveysvaikutusten arviointi 

Kokemuksia ennakkoarvioinnista – käynnistysvaihe Helsingissä  
 Helena Tukia, projektipäällikkö 
 Helsingin kaupungin terveyskeskus 
 etunimi.sukunimi@hel.fi 
 
Yhteiskuntapolitiikka vaikuttaa monella tavalla suorasti tai epäsuorasti väestön terveyteen. Suuri osa 
terveyttä tuottavista tai sitä vaarantavista päätöksistä tehdään terveyspalvelujärjestelmän ulkopuolella. 
Kaupungin hallintokuntien päätökset voivat olla ihmisten terveyttä ja hyvinvointia vahvistavia tai niitä 
heikentäviä.  
 
Terveysvaikutusten arviointi (TVA) on poikkihallinnollista terveyden edistämistyötä; sen avulla voidaan 
nostaa esille päätösten terveysvaikutuksia ja käynnistää niistä keskustelua, parantaa väestön terveyden tasa-
arvoa sekä tuoda yleinen etu esille. Arviointi sisältää sekä myönteisten että kielteisten vaikutusten 
tunnistamisen, ennustamisen ja arvioinnin. Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi (IVA) on yläkäsite, 
joka yhdistää terveysvaikutusten arvioinnin (TVA) ja sosiaalisten vaikutusten arvioinnin (SVA) yhdeksi 
kokonaisuudeksi. Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset voivat kohdistua joko välittömästi tai välillisesti 
terveyteen, elinoloihin, väestöön, palveluihin, viihtyvyyteen tai yleisesti hyvinvoinnin jakautumiseen. IVA:n 
taustalla on laaja-alainen näkemys terveydestä ja hyvinvoinnista. IVA on päätösten ennakkoarviointia. 
Helsingin ennakkoarvioinnin ohjeistuksessa terveysvaikutusten arviointi käsite rinnastetaan IVA-
käsitteeseen. 
 
Helsingin kaupungilla on mahdollisuus vaikuttaa helsinkiläisten terveyden edellytyksiin kaikkien 
hallintokuntiensa kautta. Laaja-alainen terveyden edistäminen ja terveysvaikutusten huomioon ottaminen 
kaikkien hallintokuntien päätöksenteossa on Helsingin terveyskeskuksen strategian keskeinen linjaus. 
Terveyskeskuksen tehtävänä helsinkiläisten terveyden edistämisessä on nostaa esiin yhteisötasolla tehtäviä 
kansanterveyttä koskevia päätöksiä. Helsingin kaupunginhallituksen antamissa valmistelutyötä ohjaavissa 
kannanotoissa korostetaan, että terveys tulisi nostaa päätöksiä ohjaavaksi periaatteeksi kaikessa kaupungin 
päätöksenteossa. 
 
Vuosina 2004–2005 Helsingin terveyskeskus teetti tutkimuksen, jossa selvitettiin kokousasiakirjoista, miten 
kaupungin eri hallintokunnat ottavat terveysvaikutukset huomioon päätöksenteossaan. Tutkimuksen 
johtopäätös oli, että terveysvaikutusten arviointia tulisi lisätä. 
 
Syksyllä 2005 Helsingin terveyskeskus käynnisti Helsingin opetusviraston kanssa keskustelun päätöksenteon 
terveysvaikutusten arvioinnin pilottihankkeesta. Pilotti toteutettiin syksyllä 2006. Sen tavoitteena oli 
terveysvaikutusten aiempaa parempi huomioon ottaminen opetuslautakunnan päätösesityksien valmistelussa 
ja päätöksenteossa. Pilotti osoitti, että TVA vaatii päätöksentekoprosessiin osallistuvilta uudenlaista 
asennetta ja osaamista. Jotta avointa ja läpinäkyvää päätösvalmistelua voidaan edistää, tarvitaan 
päätöksenteon eri vaiheisiin osallistuvien henkilöiden opastusta ja koulutusta. Lisäksi tarvitaan yksiselitteistä 
TVA-ohjeistusta. Ennakkoarviointi voi edellyttää myös töiden ja työtapojen uudelleen organisointia. 
TVA:lla on mahdollisuus hioutua osaksi päätöksentekoprosessia käytännön kokemusten ja arviointien kautta.  
 
Pilotin päätyttyä Helsingin kaupunginhallitus antoi terveyskeskukselle tehtäväksi terveysvaikutusten 
arvioinnin ohjeistuksen laatimisen Helsingin hallintokuntien käyttöön. Ohjeen mukaan Helsingin kaupungin 
hallintokunnissa päätösesityksiä arvioidaan ensisijaisesti nopean TVA:n menetelmällä, ja vain 
erityistapauksissa tehdään perusteellinen arviointi tavanomaisella TVA:lla. Nopea TVA keskittyy rajattuun 
määrään vaikutuksia, ja se perustuu jo käytettävissä olevaan tietoon ja kokemuksiin. Valmistelija voit tehdä 
nopean TVA:n yksin tai yhdessä aihealueen sisältöasiantuntijan kanssa tai työryhmän kanssa. Tyypillisesti 
nopeaan vaikutusten arviointiin kuluu 1–8 tuntia.  Nopean TVA:n, eli ratkaisuvaihtoehtojen kuvaamisen, 
vaikutusten tunnistamisen ja vaihtoehtojen vertailun, tuloksena syntyy jokin seuraavasta kolmesta 
näkemyksestä: 
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- Päätöksellä on väestön terveyteen ja hyvinvointiin sellaisia vaikutuksia, jotka 
 vaativat toimenpiteitä ja jotka tulee ottaa huomioon päätöksenteossa. 
- Tarvitaan lisäselvityksiä ja laajempi arviointi päätöksen terveysvaikutuksista. 
- Päätöksellä ei ole merkittäviä terveysvaikutuksia, joten niitä ei tarvitse ottaa 
 huomioon päätöksenteossa. 
 
Nopean TVA:n käyttö päätösesitysten valmistelussa 

 
 

Kokemuksia ennakkoarvioinnista – laajentumisvaihe Salossa 
 
 Irmeli Leino, lehtori 
 Turun ammattikorkeakoulu, Salon toimipiste 
 etunimi.sukunimi@turkuamk.fi 
 
Salossa käytetyssä lautakuntapäätösten ennakkoarvioinnissa mietitään ennalta päätöksen vaikutuksia 
kuntalaisten terveyteen ja hyvinvointiin. Arviointi tehdään vertaamalla eri ratkaisuvaihtoehtoja keskenään ja 
kuvaamalla valittujen vaihtoehtojen hyviä ja huonoja puolia. Lautakuntapäätösten ennakkoarviointi on 
nopeampi ja kevyempi kuin suurten ohjelmien yhteydessä tehtävät täydelliset ennakkoarvioinnit. 
Ennakkoarvioinnilla tuodaan esille päätösvaihtoehtojen terveys- ja hyvinvointivaikutukset jo ennen 
päätöksentekoa ja näin voidaan toiminnan painopistettä siirtää enemmän korjaavasta työstä ehkäisevään 
työhön ja osoittaa hyvinvoinnin lisääntyminen ja terveyserojen kaventuminen. Tämä edellyttää tietoa 
kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä väestöryhmittäin sekä tietoa terveyseroista. Kaupungin 
hyvinvointikertomus ja vuosittain tehtävät hyvinvointitilinpidot toimivat hyvänä tietopohjana 
ennakkoarvioinneille. Tavoitteena on tarjota luottamushenkilöille laaja-alainen näkökulma päätettävästä 
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asiasta. Ennakkoarviointi muuttaa koko päätöksentekokulttuuria ja lisää yhteistyötä ja vuoropuhelua 
kunnassa.  
 
Ennakkoarvioinnin käyttöönotto edellytti perehtymistä ja koulutusta. Salossa koulutus suunnattiin kaupungin 
ja terveyskeskuksen esittelijöille ja valmistelijoille. Koulutus ennakkoarvioinnista koettiin rakentavana, 
opettavana sekä näköaloja avartavana.  Tärkeäksi koettiin konsultointiapu, vertaistuki ja ennakkoarviointien 
harjoittelu. Taito tulee tekemällä eikä opetuksen tarvitse olla mahdottoman laajaa. Kirjallista materiaalia on 
saatavilla ja siihen on mahdollisuus tutustua. Salossa on koettu, että ennakkoarviointi on suhteellisen helppo 
toteuttaa, se systematisoi päätöksentekoa ja eri hallintokuntien välinen avoimuus ja tiedonkulku lisääntyvät. 
Ennakkoarvioinnin käyttöönotto edellyttää johdon sitoutumista ja yhtenäistä toimintaohjetta sekä aikaa ja 
perehdyttämistä. Ennakkoarvioinnin mahdollisuutena nähdään systemaattinen tapa mallintaa asioita ja 
monialainen valmistelutyö. Vaikka menetelmä teettää aluksi enemmän työtä, se kuitenkin helpottaa 
päätöksentekoa ja auttaa hakemaan oikeita painotuksia asioille ja hyvinvointiin ja terveyteen liittyvät asiat 
saavat niille kuuluvaa painoarvoa.  
 
Salon seudulla toteutunut kuntaliitos yhdisti 1.1.2009 kymmenen kuntaa uudeksi Salon kaupungiksi.  
Ennakkoarvioinnin kannalta tämä merkitsee, että yhteiset pelisäännöt on luotava uudelleen ja koulutusta ja 
perehdytystä on suunnattava sekä viranhaltijoille että luottamushenkilöille. Kunnan päättävissä elimissä 
toimiville virkamiehille, poliittisille päättäjille sekä lautakunnan jäsenille on tavoitteena järjestää koulutusta 
ennakkoarvioinnista. Lautakunnan jäsenten koulutus nähdään tärkeänä, jotta ennakkoarvioinneille syntyy 
kysyntää. Jatkossa Salossa on tärkeää kehittää edelleen konsultaatiokäytäntöjä ja luoda mahdollisuuksia 
kuntalaisten kuulemiseksi. Haasteena ovat myös ennakkoarviointien seuranta ja arviointi; miten seurataan 
arviointien oikeaan osuvuutta, kattavuutta ja päätösten seurannaisvaikutuksia pidemmällä aikavälillä.  
 
 

D Alkoholiohjelmasta käytäntöön 

Suomen alkoholiolot yksissä kansissa 
 
 Thomas Karlsson, tutkija 
 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
 etunimi.sukunimi@thl.fi 
 
Toukokuussa 2008 käynnistetty Alkoholiohjelma 2008–2011 on suoraa jatkoa edelliselle, vuosina 2004–
2007 käynnissä olleelle ohjelmalle. Molemmat alkoholiohjelmat ovat pohjautuneet valtioneuvoston syksyllä 
2003 tekemään periaatepäätökseen alkoholipolitiikan linjauksista, jolla pyrittiin vastaamaan vuoden 2004 
alkoholipoliittisiin muutoksiin eli matkustajien alkoholintuontia säätelevien kiintiöiden poistumiseen EU-
maista palattaessa, Viron EU-jäsenyyteen ja näihin kytkeytyviin alkoholijuomien valmisteverojen 
alentamiseen.  
 
Alkoholiohjelma 2008–2011 nojaa aiempaa enemmän alueellisen vastuun vahvistamiseen. Lisäksi ohjelman 
pääkoordinaatio siirrettiin vuonna 2008 Sosiaali- ja terveysministeriöltä Stakesille, joka on vuodesta 2009 
alkaen osa Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta (THL). Uudelleen määritetyn koordinaatiovastuun lisäksi 
ohjelmassa korostuu entistä enemmän varhainen ja tarkempi puuttuminen lasten vanhempien ja nuorten 
alkoholin käyttöön.  
 
Vuodesta 2003 alkoholin kokonaiskulutus on noussut yli kymmenen prosenttia ja alkoholihaitat vielä 
enemmän. Erityisen jyrkästi ovat nousseet alkoholista johtuvat kuolemantapaukset, jotka vuodesta 2003 
vuoteen 2006 lisääntyivät 22 prosentilla. Jo ennen vuoden 2004 alkoholipoliittisia muutoksia Suomen 
alkoholinkulutus ja alkoholihaitat olivat korkealla tasolla. Valtioneuvoston periaatepäätöksestä ja 
alkoholiohjelman tavoitteista huolimatta, näyttää siltä, että kulutus on, ainakin ilman voimakkaita 
vastatoimenpiteitä, jäämässä tälle korkealle tasolle, jonka seurauksena alkoholihaitat ja haittakustannukset 
yhteiskunnalle ovat myös tulevaisuudessa korkeita. 
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Myös muissa Pohjoismaissa alkoholipolitiikka on ollut samanlaisten kasvavien paineiden kohteena kuin 
Suomessa. Alkoholinkulutuksen taso läntisissä naapurimaissa ei kuitenkaan ole ollut läheskään yhtä korkea, 
mistä johtuen niiden alkoholihaittojen taso on ollut Suomen haittatasoa alhaisempi. Koska Pohjoismaat 
muistuttavat toisiaan yhteiskunnallisesti ja etenkin alkoholipolitiikan saralla, asetetaan Suomen alkoholiolot 
tässä katsauksessa laajempaan yhteyteen vertailemalla alkoholiolojen kehitystä erityisesti muiden 
Pohjoismaiden alkoholiolojen kanssa. 
 
Katsauksen ensimmäisessä luvussa tarkastellaan Suomen alkoholinkulutuksen kehitystä EU-jäsenyyden 
aikana ja verrataan sitä alkoholinkulutuksen kehitykseen Euroopassa ja muissa Pohjoismaissa. 
Yleiseurooppalaisesta kehityksestä poiketen alkoholinkulutus Pohjoismaissa on viime vuosikymmeninä ollut 
kasvussa, niin myös Suomessa. Vaikka pohjoismaiset alkoholinkulutuksen trendit muistuttavat toisiaan 
monelta osin, ovat kulutusluvut Suomessa nyt ensi kertaa selvästi kaikkien muiden pohjoismaiden 
kulutustason yläpuolella, Tanska mukaan lukien. Alkoholinkulutuksen lisäksi tässä luvussa käsitellään myös 
juomatavoissa ja juomisen kulttuurisessa paikassa tapahtuneita muutoksia.   
 
Toisessa luvussa ruoditaan alkoholihaittojen kehitystä 1990-luvulta tähän päivään ja pohditaan 
päihdepalvelujen viimeaikaisia haasteita sekä palvelujärjestelmän nykytilaa. Kasvaneen alkoholinkulutuksen 
myötä myös alkoholista johtuvat haittavaikutukset ovat lisääntyneet, mikä on näkynyt muun muassa 
alkoholikuolleisuuden rajuna kasvuna. Myös muissa alkoholista johtuvissa sosiaali- ja terveyshaitoissa on 
nähtävissä kasvua, etenkin vuoden 2004 tapahtumien jälkeen. Alkoholinkulutusta ja -haittoja tarkastellaan 
tässä keskipitkällä ajanjaksolla (1995–2008), mutta päihdepalvelukatsauksessa paneudutaan vain 
viimeaikaiseen kehitykseen. Katsauksessa hyödynnetään tietoja vuoden 2007 päihdetapauslaskennasta 
(Nuorvala ym., 2008), joka antaa ajantasaisimman kuvan päihdepalvelujärjestelmän nykytilasta. 
Alkoholihaittojen ja päihdepalvelujärjestelmän lisäksi luvussa arvioidaan myös riski- ja suurkuluttajien 
määrää Suomessa. 
 
Katsauksen kolmannessa luvussa tutkitaan muutoksia Suomen alkoholipolitiikassa ja peilataan niitä muissa 
Pohjoismaissa tapahtuneisiin muutoksiin. Tarkastelun keskiössä ovat alkoholipolitiikan muutokset viime 
vuosina, joiden lisäksi luvussa tutkitaan myös kansainvälisen ja eritoten eurooppalaisen alkoholipoliittisen 
ympäristön muutoksia.  
 
 

Paikallistoiminnan mahdollisuudet päihdekulutuksen ja -haittojen ehkäisyssä 
 
 Marja Holmila, tutkimusprofessori 
 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
 etunimi.sukunimi@thl.fi 
 
Paikallinen alkoholipolitiikka (PAKKA) 2004–2007 demonstraatioprojektilla haettiin vastauksia seuraaviin 
kysymyksiin:  
1. Onko paikallinen ehkäisytyö vaikuttavaa?  
2. Millaiset ehkäisevät käytännöt ovat toimivia?  Millaiset konkreetit toimintamuodot luovat yhteistä 
toimintaa, ovat hyväksyttäviä ja kestäviä? 
3.  Millaiset rakenteet ehkäisevälle päihdetyölle tulisi luoda? Mikä on paras organisaatio? 
 
Projektin tulokset 
 
Pakka-toiminta keskittyi alkoholin saatavuutta rajoittavien, haittoja minimoivien alkoholilakien 
toimeenpanoon paikallistasolla. Kohteiksi tulivat tässä vaiheessa alaikäisten alkoholin saatavuuden 
estäminen ja humalajuomisen vähentäminen.  Aivan uutta Pakassa oli, että saatavuuteen keskittyvää 
toimintaa pyrittiin toteuttamaan paikallistasolla.  Hankkeen kokeilutoiminta toteutettiin Hämeenlinnan 
seutukunnassa ja Jyväskylän kaupunkiseudun kaupunkiohjelman kunnissa vuosina 2004–2007. 
Kokeilutoimintaa arvioitiin Stakesin tekemällä tutkimuksella. 
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Pakka-hanke edisti olennaisesti alkoholilain haittoja vähentämään pyrkivien määräysten toimeenpanoa 
interventioalueilla ja niiden kontrollialueilla. Se aktivoi vähittäiskaupan ja anniskelun alalla toimivat yrittäjät 
ja heidän etujärjestönsä ottamaan omavalvonnan entistä vakavammin työn alle ja toteuttamaan 
vastuullisuutta alkoholin myynnissä. Alkoholiviranomaisten valvonta tehostui.  
 
Alko toteutti samanaikaisesti Pakan kanssa oman maanlaajuisen ikärajakampanjointinsa, joka oli erityisen 
näkyvää Alkoissa. Pakka-hanke vei eteenpäin keskusteluyhteyttä kunnallisen palvelusektorin edustajien ja 
alkoholihallinnon toimijoiden välille. Paikallisiin toimintaryhmiin otettiin julkishallinnon ja 
kansalaisjärjestöjen edustajien lisäksi elinkeinoelämä eli alkoholin vähittäismyyjät ja anniskelijat. 
Omavalvonnan kehittäminen vähittäismyyntiin oli yksi keskeinen työalue. 
 
Projektin tuloksista voidaan todeta, että alaikäisten alkoholin saatavuus väheni selvästi, ja saatavuuteen 
kohdistuva valvonta tehostui. Saatavuuden väheneminen koski niin varsinaista alkoholikauppaa kuin myös 
alkoholin epävirallista (laitonta) välittämistä alaikäisille ystävien ja perheen toimesta, sekä asukkaiden 
mielipiteitä ja asenteita alaikäisten juomisen suotavuudesta. Projektin aikana interventioalueiden ja 
kontrollialueiden väestön mielipiteet muuttuvat alaikäisten juomisen suhteen rajoittavammiksi.  
 
Muutos alaikäisten alkoholisaatavuudessa tapahtui niin interventiopaikkakunnilla kuin 
kontrollipaikkakunnillakin. Syynä tähän oli ensinnäkin projektin toiminnan "valuminen" naapurialueille 
toimijoiden hyvien verkostojen ja yhteydenpidon ansioista – vertailupaikkakunnat olivat samassa läänissä 
kuin koepaikkakunnat.  Se, että Pakka oli osa valtakunnallista Alkoholiohjelmaa ja että se keskittyi lain 
implementointiin, antoi sille puolivirallista luonnetta ja näkyvyyttä niin valvontaviranomaisten kuin 
yrittäjienkin silmissä. Pakan tutkimustulokset käynnistivät myös valtakunnallista keskustelua.   
 
Pakka-projektin aikana alaikäisten raittius lisääntyi. Tämä ei johdu Pakan toiminnasta, vaan on yleisempi 
trendi, jota Pakan käynnistämä keskustelu todennäköisesti kuitenkin tuki ja vahvisti. Myös hiukan 
vanhempien eli 18–24-vuotiaiden joukossa raittius lisääntyi Pakka-paikkakunnilla ja niiden verrokeissa, 
mutta ei tilastollisesti merkitsevässä määrin. Eniten muutosta oli Hämeenlinnan nuorten miesten keskuudessa 
ja Hämeenlinnan verrokissa.  
 
Humalaisille anniskelussa tapahtui vähenemistä vain interventioalue Jyväskylässä, ei sen kontrolli-
paikkakunnalla. Jyväskylässäkään vähenemistä ei tapahtunut yökerhoissa. Hämeenlinnan seudun 
ravintoloissa ja välittömästi niiden edustalla tapahtuneet väkivaltatapaukset vähenivät samalla kun koko 
kaupungin alueella väkivaltatapaukset kasvoivat.  Hämeenlinnan seudulla nuorten 15–34-vuotiaiden miesten 
yöaikaiset päivystyspoliklinikalla asioinnit vähenivät verrokkia enemmän.  
 
Humalakulutuksen ja itse raportoitujen alkoholihaittojen suhteen projektin aikana tapahtui positiivista 
kehitystä erityisesti Hämeenlinnassa, mutta tulokset eivät ole tilastollisesti merkitseviä. Hämeenlinnan 
nuorten miesten tietoisuus alkoholin runsaan käytön riskeistä kasvoi sen sijan tilastollisesti merkitsevässä 
määrin.  
 
Vaikutukset alkoholihaittoihin ovat siis melko viitteellisiä, joskin jotkin tulokset ovat lupaavia. 
Hämeenlinnan nuoria miehiä koskevien tietojen nouseminen esille yhdenmukaisena eri aineistoissa vahvistaa 
käsitystä, että kyseessä saattaa olla todellinen muutos. 
 
Pakka selkiytti ja kehitti alueellisten toimijoiden ehkäisevän päihdetyön mallia, työlle asetettavia tavoitteita 
ja aluehallinnon rakenteita ehkäisevässä työssä. Sen antama kokemus vahvisti eri viranomaistahot, yrittäjät ja 
kansalaiset yhdistävien yhteisökoalitioiden merkittävyyttä, alkoholin myynnin valvonnan keskeisyyttä ja 
yhteisöllistä lähestymistapaa.  
 
Paikallisen ennaltaehkäisevän toiminnan rakenteet ovat edelleen heikot, ja kansalaiset eivät koe 
vaikuttavansa alueittensa alkoholipolitiikkaan juuri mitenkään. Hämeenlinnan seudun asiantuntijat toivat 
haastattelussa esiin selkeän käsityksen paikallisen toiminnan luonteesta ja mahdollisuuksista. Tämän 
"voimaantuneen" ryhmän ajattelussa yhdistyivät kansalaisten osallistaminen, paikallisten 
alkoholimarkkinoiden säätely ja kuntien asukkailleen antamat hyvinvointipalvelut.  
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Työ oli yhtä aikaa valtion ja paikallishallinnon toimintaa. Vaikka kaikki toimijat etsittiin paikallisista 
organisaatioista ja malli hakee hajautetun hallinnon muotoa, alkoholilain toimeenpanon vahva merkitys työn 
sisällölle ja projektin yhteys hallituksen alkoholiohjelmaan teki interventioista luonteeltaan puolivaltiollisia. 
Kansan hyvinvointia edistämään pyrkivä alkoholilaki on myös paikallisen toiminnan selkäranka. 
 
Pohdintaa 
 
Kuntaorganisaatio julkishallinnon osana on päihdehaittojen ehkäisyssä tärkeä toimijataho, etenkin koska se 
maksaa sosiaali- ja terveyshaittojen korjaavan työn. Ennaltaehkäisy on siis sille kustannusten kurissapidon 
näkökulmasta tärkeää. Kuntahallinnon parista löytyivätkin projektille myös sen edistykselliset johtajat ja 
paikalliset puolestapuhujat. Kuitenkin kuntien palvelurakenne tarjoaa itsenäisesti vain vähän pohjaa Pakan 
kehittämille ennaltaehkäisyn interventioille. Ne istuvat paremmin valtion aluehallintoa edustaviin lääneihin 
ja toisaalta vapaamuotoisiin elinkeinoelämän foorumeihin. Tässä suhteessa suomalainen kunta eroaa muun 
muassa ruotsalaisesta, jolle kuuluu myös alkoholihallinto ja vähittäismyynnin valvonta.  
 
Tutkimustulokset vahvistavat aiempien arviointitutkimusten tuloksia: markkinoiden omavalvonta ja 
koulutusinterventiot eivät yksin ole riittävä keino vastuullisen anniskelun takaamiseksi, vaan tarvitaan 
perinteistä viranomaisvalvontaa. Tutkimuksen nojalla ei kuitenkaan voida väittää, että pelkkä 
viranomaisvalvonta olisi riittävä ratkaisu anniskeluelinkeinon vastuullisuuden takaamiseksi.   
 
Koulutuksella ja muilla mielipiteisiin vaikuttavilla toimilla kuten kampanjoilla ja lehdistökirjoittelulla lienee 
ollut tärkeä osansa, ja ne ovat keskeisiä välineitä itse intervention aikaansaamisessa ja hyväksyttävyydessä. 
Samalla kun pidetään kiinni sanktioista ja puolueettomasta itsenäisestä valvonnasta, voidaan valvontaa 
kehittää vuorovaikutteisella otteella ja koulutuksella. Mediakeskustelu laajentaa myös valvonnan 
tehokkuutta, kun paikkakunnan yrittäjät tulevat ennalta tietoiseksi valvontaviranomaisten aktiivisuudesta. 
 
Prosessiarvio tuo myös selvästi esiin alueellisen työn organisatoristen rakenteitten tärkeyden. Verkostoihin 
perustuva työ on mallina oikea, mutta verkostot eivät voi toimia ilman kunnollista koordinaatiota, 
vastuujakoa ja yhteyttä muuhun paikalliseen päätöksentekoon.  Pakka lisäsi ennen kaikkea ymmärrystä siitä, 
mitä suomalaisessa paikallistodellisuudessa on mahdollista tehdä alkoholihaittojen vähentämiseksi, ja miten 
se tehdään.  
 
 

Kuntien kumppanuussopimukset – symboli vai sytyke? 
 
 Tuula Kekki, tutkija 
 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
 etunimi.sukunimi@thl.fi 
 
Alkoholiohjelman toinen ohjelmakausi käynnistyi vuoden 2008 alussa ja samalla koordinointi siirtyi 
STM:stä Stakesiin. Uudella ohjelmakaudella toimitaan edelleen kumppanuusperiaatteella ja aikaisemmin 
solmitut kumppanuussopimukset ovat voimassa. Kumppanuussopimuksen on solminut 111 kuntaa 
(27.11.2008).   
 
Alkoholiohjelman kumppanit sitoutuvat ehkäisemään ja vähentämään alkoholihaittoja sekä seuraamaan työn 
tuloksellisuutta. Kumppanit päättävät itsenäisesti omasta toiminnastaan ja siihen käytettävistä voimavaroista. 
Alkoholiohjelman kumppanuuteen liittyen kunnille esitetään suosituksia, jotka on jäsennetty strategiatyön ja 
rakenteiden, ehkäisevän päihdetyön ja päihdepalveluiden kehittämiseen.  
 
Edellisellä ohjelmakaudella (2004–2007) kumppanuussopimuksen solmineisiin kuntiin lähetettiin kesällä 
2008 kysely. Kyselyn avulla pyritään kehittämään Stakesin koordinaatioroolia ja tukemaan kumppaneita 
jatkossa entistä paremmin. Toisena tavoitteena on selvittää kumppanuussopimuksen hyötyjä kunnissa: onko 
kumppanuussopimus nostanut alkoholiasiat kunnan poliittiselle agendalle, edesauttanut uuden työtavan tai 
palvelun syntymistä vai onko sopimus hautautunut arkistoon allekirjoittamisen jälkeen? Kysely lähetettiin 
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ensin sopimuksen allekirjoittaneille henkilöille ja toisessa vaiheessa kuntien ehkäisevän päihdetyön 
yhdyshenkilöille. Vastaus saatiin 28 kunnasta ja seutukunnasta. Kyselyn tuloksia ei voi alhaisen 
vastausmäärän takia yleistää koskemaan kaikkia kumppanuuskuntia.  
 
Vastaajien mukaan kumppanuussopimukselta odotettiin erityisesti ehkäisevän päihdetyön tukemista ja 
moniammatillisen työskentelyn tehostumista. Kumppanuussopimuksen on toivottu nostavan päihdetyön 
painoarvoa omassa kunnassa. Kyselyn mukaan kumppanuussopimuksilla oli erityisesti myönteistä vaikutusta 
viranomaisyhteistyön vahvistumiseen ja olemassa olevien työtapojen tehostamiseen. Vähiten vaikutusta oli 
ollut uusien palveluiden syntymiseen. Joissain kunnissa päihdeasiat olivat nousseet päätöksentekotasolle 
hyvin paljon ja kunnissa oli hyväksytty muun muassa hoitoonohjausmalleja ja työntekijöiden päihdeohjelmia 
sekä avattu nuorisotiloja. Muutamissa vastauksissa todettiin, että ensi-innostus laantui nopeasti, käytännön 
työ henkilöityi ja muut vetäytyivät sekä kaupungin johto ja media olivat passiivisia.  
 
Ehkäisevä päihdetyö ja erityisesti lapsiin ja nuoriin kohdistuva työ on vireää kunnissa. Ehkäisevän 
päihdetyön yhdyshenkilöillä on silti hyvin harvoin riittävät toimintaedellytykset ja päihdestrategiaa laativat 
työryhmät toimivat usein oman työn ohella. Suositus selkeästi määritellyistä vastuutahoista ja päihdetyön 
seurannasta ei toteudu järjestelmällisesti. Alkoholin vähittäismyynnin ja anniskelun valvonta, kunnan tilojen 
ja tilaisuuksien päihteettömyys sekä alkoholimainonnan rajoittaminen eivät nouse kuntien vastauksissa esiin. 
Päihdepalveluiden kehittäminen on keskittynyt lähinnä varhaisen puuttumisen tehostamiseen ja mini-
intervention käyttöön ottoon perus- ja työterveydenhuollossa.  
 
Alkoholiohjelman tuloksellisuuden arviointia vaikeuttavat kuntien erilaiset lähtökohdat ja 
toimintaedellytykset. Osa kunnista on ollut aktiivisia päihdekysymyksissä jo ennen alkoholiohjelmaa ja 
niissä on myös resursseja olemassa olevan toiminnan kehittämiseen tai uuden toiminnan aloittamiseen. 
Joissain kunnissa toteutuvat kaikki alkoholiohjelman suositukset, osassa vain muutama suositus. Kyselyssä 
ilmeni, että taloudellisen tuen ja informaatio-ohjauksen lisäksi kunnissa toivottiin ministeriöltä, Stakesilta ja 
lääneiltä tiukempaa seurantaa ja kuntien vastuuttamista tulosten saamiseksi.  
 
 

E Vanhemman mielenterveys- tai päihdeongelma – kuinka huomioida 
lasta? 

Lasta huomioivan työmallin yhteistoiminnallinen kehittäminen: katsaus 
kokemuksiin Toimiva lapsi&perhe -hankkeen ja kuntien yhteistyöstä 
 
 Sirpa Kaakinen, projektipäällikkö 
 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
 etunimi.sukunimi@thl.fi 
 
Lapsen kehitys voi ohjautua epäedullisille poluille, jos perheen vanhemmalla on vaikeita ongelmia. Stakesin 
Toimiva lapsi&perhe -hankkeessa  on vuodesta 2001 alkaen kehitetty vanhemman paineista huolimatta lasta 
tukevia, perheen vuorovaikutusta vahvistavia ja vuorovaikutuksen esteitä purkavia menetelmiä. Työ on sekä 
lasten kehitystä tukevaa että lasten mielenterveyden ongelmia ja häiriöitä ennaltaehkäisevää.  
 
Toimiva lapsi&perhe -työ alkoi aikuisten psykiatrisen hoidon yksiköissä. Se on laajentunut hankkeen aikana 
aikuisten ja nuorten päihdepalveluihin, somaattiseen erikoissairaanhoitoon ja lastensuojelutyöhön. Sekä 
työntekijät että perheet ovat pitäneet työmalleja käyttökelpoisina, toivoa vahvistavina ja kannustavina. 
Vuoden 2008 aikana on hankkeessa otettu askel kohti koko kansan peruspalveluita. Jatkossa toiminta 
yhdistyy KASTE-ohjelman lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittämistyöhön, Remontti-
hankkeeseen. 
 
KASTE-ohjelman yhtenä tärkeänä osatavoitteena on, että lapset, nuoret ja perheet saavat tarvitsemansa tuen 
ja avun niissä ympäristöissä, joissa he luonnostaan elävät sekä matalan kynnyksen palveluissa, joihin 
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vanhemmat, lapset ja perheet tavallisimmin hakeutuvat ongelmien ilmaantuessa. Näin lapsen tai nuoren 
kehityksen kannalta ensisijaisen tärkeät yhteydet luonnollisiin ihmissuhteisiin ja arkisiin toimiin eivät katkea 
ja varhainen puuttuminen perheen ongelmiin toteutuu käytännössä. Tämä tavoite vaatii peruspalveluiden 
kehittämistä 
 
Toimiva lapsi ja perhe -hanke toteutti vuonna 2008 yhdessä neljän peruspalvelualueen (Rovaniemen 
kaupunki, Salon terveyskeskus, Siikalatvan terveyspalvelualue ja Lieksan kaupunki) kanssa pilottihankkeen, 
jonka tavoitteena on palveluiden kehittäminen niin, että lapset tulevat systemaattisesti huomioiduiksi, kun 
vanhemmalla on vaikeita ja pitkäaikaisia ongelmia.  
 
Kokemusten perusteella kehittämistyössä on ainakin neljä tärkeää osa-aluetta. Kokemuksia on koottu 
työntekijöiden koulutustarpeesta ja uusien työvälineiden käyttöön otosta ja sopivuudesta arkiseen työhön. 
Lapsiperheitä tuettaessa monitoimijainen yhteistyö on osoittautunut ohittamattoman tärkeäksi. Lapset 
huomioon ottava työote vaatii palveluiden perusrakenteisiin struktuurin, joka tukee johdonmukaista ja 
järjestelmällistä lapsikeskeistä toimintaa sekä sen seurantaa. Esimiestyö kaikilla sen eri tasoilla on olennaisen 
tärkeää edellä kuvatun kaltaisen asiakastyön toimintaedellytysten takaamiseksi. Rinnakkaissession puhujat 
kertovat erilaisissa toimintaympäristöissä tapahtuneesta kehittämistyöstä, sen esteistä ja menestystekijöistä, 
ja pilottiyksiköiden tulevaisuuden suunnitelmista.  
 
 

Kun vanhemmalla on vaikeaa: kuinka huomioida lasta 
perusterveydenhuollossa? 
 
 Marita Päivärinne, terveyden edistämisen koordinaattori 
 Salon seudun terveyskeskus 
 etunimi.sukunimi@tk.salonseutu.fi 
 
Mielenterveysongelmista kärsivien vanhempien lapsia tukevia menetelmiä on kehitetty, tutkittu ja koulutettu 
Stakesin Toimiva lapsi & perhe -hankkeessa vuodesta 2001 alkaen.  Vastaavasti Euroopan Unioni on 
nostanut yhdeksi tärkeimmistä kansanterveysohjelman alueista lasten ja nuorten mielenterveyden tukemisen 
ja mielenterveydenongelmien ehkäisyn. Salon seudun terveyskeskus on ollut mukana kehittämässä 
ehkäiseviä toimintamalleja ja käytäntöjä perusterveydenhuoltoon mielenterveysongelmista kärsivien 
vanhempien lasten kehityksen tukemiseen ja mielenterveydenhäiriöiden ehkäisyyn. 
 
Salon seudun terveyskeskus on ollut mukana pilottiterveyskeskuksena yhdessä kolmen muun 
perusterveydenhuollon yksikön kanssa kehittämässä uusia toimintamalleja perusterveydenhuoltoon. Stakes 
on vastannut koulutus- ja kehittämishankkeen hallinnoinnista. Tavoitteena oli kehittää vuoden 2008 loppuun 
mennessä Toimiva lapsi & perhe -hankkeen aikana kertyneistä kokemuksista, menetelmien ja koulutettujen 
verkoston sekä perusterveydenhuollon asiantuntemuksen pohjalta toimintamalleja, jotka tulevat 
hyödyntämään perusterveydenhuollon palveluja. Hankkeen ensimmäinen askel oli, että lapset otetaan 
systemaattisesti puheeksi potilaskäynnin yhteydessä, mikäli vanhemmalla on mielenterveysongelmia tai 
päihderiippuvuutta. Lastensuojelulaki edellyttää myös lapsen tuen ja hoidon tarpeen huomioonottamista, kun 
vanhempi on hoidossa edellä mainittujen ongelmien vuoksi. Perusterveydenhuolto tarjoaa matalan 
kynnyksen mahdollisuuden tavoittaa nämä perheet.  
 
Salon seudun terveyskeskuksen henkilökuntaa on koulutettu lasten kehityksen tukemiseen, häiriöiden 
ennaltaehkäisyn periaatteisiin sekä menetelmiin kun lapsen vanhemmilla on mielenterveyden ongelmia. 
Menetelmäkoulutukseksi valittiin Lapset puheeksi -interventio. Lapset puheeksi -menetelmä on minimitaso, 
seuraava taso voi olla perheinterventio.  Työmenetelmä ei ole lapsen tai vanhemman hoitoa vaan tavoitteena 
on tukea lapsen kasvua ja kehitystä sekä häiriöitä ehkäiseviä menetelmiä. Lapset puheeksi menetelmä on 
neuvonnallinen työmalli, jossa työntekijä keskustelee vanhemman tai vanhempien kanssa lapsen 
kokemuksista perheen ongelmallisissa tilanteissa. Menetelmän tarkoituksen on tukea vanhemmuutta ja 
lapsen kehitystä, ja tarvittaessa arvioida perheen ja lapsen muun avun tai tuen tarve. Kaikki tehdään yhdessä 
vanhempien kanssa. Perheiden tukeminen on kaikkien potilastyötä tekevien vastuulla. 
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Lapset puheeksi koulutus toteutettiin kolmen päivän pituisena koulutuksena Salon terveyskeskuksessa.  
Koulutukseen osallistui terveyskeskuksesta lääkäreitä, työterveyshoitajia, terveydenhoitajia, 
kouluterveydenhoitajia, toimintaterapeutteja, lääkintävoimistelija, psykologi sekä kodinhoitaja, yhteensä 23 
työntekijää.  Koulutettava ryhmä oli moniammatillinen, jolloin voitiin hyödyntää eri alojen asiantuntemusta, 
ja mahdollisesti kokeilla työparityöskentelyä yli sektorirajojen. Tavoitteena oli mielenterveysosaamisen 
vahvistaminen sekä lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen. Tavoitteena on lisäksi työorientaation 
muuttaminen ongelmakeskeisyydestä voimavarakeskeisyyteen. Esimiestason sitouttaminen toiminnan 
kehittämiseen koettiin tärkeänä. Lapset puheeksi -menetelmää juurrutetaan perustasolle, ja yhteistyötä 
tehdään aktiivisesti aikuispsykiatrian tulosalueen kanssa. Keväällä 2009 tullaan järjestämään yhdessä 
aikuispsykiatrian tulosalueen kanssa Lapset puheeksi -koulutusta, ja sitouttamaan henkilöstöä uusiin 
toimintamalleihin. 
 
 

Yhdessä uudella tavalla Siikalatvan seutukunnassa 
 
 Arja Rantapelkonen, kehittämispäällikkö, johtava hoitaja 
 Haapaveden kaupunki, SiiKE-hanke/Siikalatvan terveyspalvelualue 
 etunimi.sukunimi@haapavesi.fi 
 
Siikalatvan seutukunta, 1.1.2009 alkaen Haapaveden-Siikalatvan seutukunta, on ollut mukana Stakesin 
Toimiva lapsi&perhe -hankkeessa reilun vuoden ajan. Toiminta organisoitui seutukunnassa Terveyden 
edistäminen Siikalatvan seutukunnassa, SiiKE -hankkeen  ja Siikalatvan terveyspalvelualueen toimintana. 
Lasten ja nuorten mielenterveyden tukeminen jatkoi alueellamme aloitettua lasten ja nuorten hyvinvointiin 
panostamista.  
 
Toimiva lapsi&perhe -toimintamalleista oli saatu alueella aikaisemmin koulutusta ja kokemusta Oulun 
Eteläisen lastenneuvolatyön kehittämishankkeen aikana (2005–2007), jolloin Siikalatvan 
terveyspalvelualueen kahdeksan lastenneuvolan terveydenhoitajaa saivat perheintervention 
teoriakoulutuksen. Tällöin kehitettiin samalla seutukunnassa lapsiperheiden hyvinvointia tukevaa 
moniammatillista yhteistyötä yhdessä päivähoidon ja sosiaalitoimen kanssa. Perheinterventio koetaan hyvänä 
menetelmänä. Haasteelliseksi nousi alueella jatkokouluttautuminen, työparien löytyminen työskentelyyn, 
työajan löytyminen ja moniammatillisen verkostotyön osaaminen sekä sen johtaminen. 
 
Seutukunnan lasten ja nuorten hyvinvointistrategian painopisteet vuoteen 2012 asti ovat vanhemmuuden 
tukeminen ja varhainen puuttuminen, lapsi ja nuorisolähtöisyys, terveesti eläminen sekä ammattitaitoinen 
henkilöstö lasten ja nuorten palveluissa. Hyvinvointistrategian visio – yhdessä lasten ja nuorten hyvinvointiin 
– sisältää vahvan tahtotilan siitä, että seutukunnassa työntekijät ja luottamushenkilöt suuntaavat 
ponnistuksensa samaan suuntaan lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämistyössä. Keskeistä on palvelujen 
säilyminen alueella ja sitä kautta avun ja tuen turvaaminen lapsiperheille. Lapset puheeksi -työmenetelmän 
käyttöönottaminen sisältyy kyseessä olevan hyvinvointistrategian toimenpiteisiin ja sen soveltumista 
pilotoitiin eri ammattiryhmien käyttöön perusterveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa. Lapset huomioon 
ottava työote ei ole suinkaan itsestään selvyys peruspalveluita tuottavassa organisaatiossa. Kenelle se sitten 
kuuluu?  Mistä vastauksia vaiettuihin kysymyksiin? 
 
Toimiva lapsi&perhe -toimintamalleista koulutettiin lapset puheeksi -työmenetelmään 18 työntekijää 
sosiaali- ja terveystoimesta vuoden 2008 aikana. Työmenetelmällä tuetaan lasten ja nuorten mielenterveyttä 
ja ehkäistään heidän mielenterveysongelmiaan, siten että ne työntekijät, jotka tapaavat työssään 
mielenterveysongelmaisia, päihdeongelmaisia tai pitkäaikaissairaita vanhempia, ottavat lapset puheeksi 
heidän kanssaan. 
 
Työmenetelmän hyötyjä ovat muun muassa käytännönläheisyys, apukeino ottaa lapset puheeksi, laaja 
tiedonsaanti lapsen voinnista, vanhemmuuden kunnioitus ja arvostus, uusien näkökulmien avaaminen 
vanhemmille sekä yhteinen työkalu esimerkiksi perhepalveluverkostolle. Lapset puheeksi -työmenetelmä on 
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elinvoimainen ja se tuo lapsen näkyväksi. Koulutettujen työntekijöiden arviointi koulutuksesta ja 
työmenetelmän soveltuvuudesta käytäntöön ovat myönteiset. Stakesin Toimiva lapsi&perhe -hanke on 
tuottanut tutkimustietoa työmenetelmien vaikuttavuudesta ja sitä käsitellään samoin kuin henkilöstön 
kokemuksia työmenetelmästä yhteistapaamisessa tammikuussa 2009.  Tavoitteena on jatkaa aktiivisesti 
mielenterveydenongelmista kärsivien vanhempien lasten kehityksen tukemista ja mielenterveyden häiriöiden 
ehkäisyä peruspalveluissa, Haapaveden-Siikalatvan seutukunnassa. 
 
 

F Terveyserot kuriin hyvällä päätöksenteolla 

Mitä terveyserot ovat? 
 
 Eila Linnanmäki, kehittämispäällikkö 
 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
 etunimi.sukunimi@thl.fi 
 
Suomalaisten terveydentila on viime vuosikymmeninä monessa suhteessa kohentunut, mutta 
sosioekonomiset terveyserot ovat pääosin säilyneet ennallaan tai jopa kasvaneet. Heikossa sosiaalisessa 
asemassa olevat kuolevat keskimääräistä nuorempina ja useimmat sairaudet ja toimintakyvyn rajoitteet ovat 
heillä yleisempiä kuin hyväosaisilla. Esimerkiksi pitkäaikaissairastavuus on alimmissa koulutus- ja 
sosiaaliryhmissä noin 50 prosenttia yleisempää kuin ylimmissä ryhmissä.     
 
Odotettavissa olevassa elinajassa erot näkyvät hyvin selvinä. Ylempiin toimihenkilöihin kuuluva mies voi 
odottaa elävänsä kuusi vuotta pitempään kuin työntekijämies; naisilla vastaava elinajanodotteen ero on noin 
kolme vuotta. Terveen elinajan pituudessa erot ovat niin ikään suuria. Korkea-asteen koulutuksen saaneilla 
miehillä ja naisilla on odotettavissa keskimäärin 13 tervettä elinvuotta enemmän kuin perusasteen 
koulutuksen saaneilla.    
 
Mistä terveyserot johtuvat?   Sosioekonomisten terveyserojen juuret ovat varhaislapsuudessa. Terveyttä 
heikentäviä tekijöitä kasautuu elämänkulun varrella huonossa sosiaalisessa asemassa oleville, vähän 
koulutetuille ja pienituloisille. Ne saattavat myös periytyä yli sukupolvien. Vastaavasti terveyttä vahvistavat 
tekijät kasautuvat usein hyväosaisille ryhmille.    
 
Terveyserot kumpuavat yhteiskunnallisesta eriarvoisuudesta ja hyvinvointivajeiden kasautumisesta tiettyihin 
väestöryhmiin. Terveys on yksi hyvinvoinnin ulottuvuuksista ja osatekijöistä. Muita hyvinvoinnin 
osatekijöitä ovat koulutus, työllisyys, asumisolot, asuinympäristö, perhesuhteet, sosiaaliset suhteet sekä 
taloudelliset ja poliittiset voimavarat.    
 
Elintavoilla on huomattava vaikutus terveyserojen syntyyn. Alkoholin haittakäyttö ja tupakointi aiheuttavat 
arviolta jopa puolet työikäisten miesten sosioekonomisista kuolleisuuseroista. Erot elintavoissa näkyvät jo 
nuorissa ikäryhmissä, mikä osaltaan ennakoi terveyserojen kärjistymistä tulevaisuudessa.     
 
Myös terveydenhuolto voi kärjistää terveyseroja. Tutkimusten mukaan hyvätuloiset saavat tarpeeseen 
suhteutettuna muita enemmän muun muassa kirurgisia hoitoja, terveystarkastuksia, kotiin annettuja hoiva- ja 
tukipalveluja sekä lääkärikäyntejä. Erityisen huolestuttavaa on, että haavoittuvimmat ryhmät uhkaavat jäädä 
ilman tarvitsemiaan palveluja.    
 
Miksi terveyseroja pitää kaventaa? 
    
- Terveyserot eivät ole eettisesti hyväksyttäviä.  
- Heikompiosaisten terveyden koheneminen vähentää sosiaalista syrjäytymistä ja lisää 
 yhteiskunnan kiinteyttä.  
- Terveyseroja vähentämällä voidaan hillitä palvelutarpeen kasvua. Esimerkiksi toimintakyvyn 
 rajoituksista johtuva päivittäisen avun tarve pienenisi alle puoleen nykyisestä, jos 
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 toimintakyvyn rajoitukset saataisiin vähenemään alemmissa koulutusryhmissä samanlaiseksi 
 kuin korkea-asteen koulutuksen suorittaneiden ryhmässä.  
- Terveyseroja vähentämällä voidaan luoda edellytyksiä työllisyysasteen nostamiselle. 
 Työkykynsä rajoittuneeksi arvioivista 30–64-vuotiaista noin puolet on saanut enintään 
 perusasteen koulutuksen. 
 
Miten terveyseroja voidaan kaventaa?    
 
Väestötutkimukset osoittavat johdonmukaisesti, että terveydentila paranee asteittain sosiaalisen aseman 
parantuessa. Onkin kiinnitettävä huomiota yhtäältä kaikkein huono-osaisimpiin ryhmiin, kuten 
pitkäaikaistyöttömiin ja asunnottomiin, ja toisaalta lukumääräisesti suuriin keskiryhmiin. Lisäksi on pyrittävä 
tunnistamaan erityisryhmiä, joille saattaa kasautua monia terveyttä vaarantavia tekijöitä. Tällaisia 
haavoittuvassa asemassa olevia ryhmiä ovat esimerkiksi maahanmuuttajat, koulutuksen ja työelämän 
ulkopuolella olevat nuoret ja yksinhuoltajaperheet. 
 
Terveys kaikissa politiikoissa -lähestymistavalla on suuri potentiaali terveyserojen kaventamiselle. Erojen 
nujertamiseen tarvitaan monien sektorien pitkäjänteistä, samansuuntaista ja samanaikaista toimintaa. 
Kaikessa päätöksenteossa, niin kansallisella kuin kunta- ja aluetasolla, tulee päätösten yleisten hyvinvointi- 
ja terveysvaikutusten lisäksi kiinnittää huomiota siihen, millaisia vaikutuksia päätöksillä on eri 
sosioekonomisiin väestöryhmiin. Terveyserojen kaventamiseksi on korjattava yhteiskuntapoliittisilla 
päätöksillä puutteita koulutuksessa, työllisyydessä, työoloissa, toimeentulossa ja asumisessa. Myös 
elintapoihin vaikuttaminen on tärkeä osa terveyserojen kaventamista.    
 
Palvelujärjestelmän kehittäminen on yksi terveyserojen kaventamisen keskeisistä alueista. Universaalit, 
kaikille samanlaisina tarjolla olevat palvelut ovat välttämättömiä, mutta eivät riittäviä. Ne eivät tavoita 
kaikkia. Universaalien palvelujen lisäksi tarvitaan kohdennettuja palveluja, jotka vastaavat paremmin myös 
haavoittuvien ryhmien tarpeisiin ja ottavat huomioon erilaiset lähtökohdat. Korjaavien palveluiden 
mahdollisuudet tasoittaa hyvinvointi- ja terveyseroja ovat hyvin rajalliset. Onkin tarpeen panostaa nykyistä 
enemmän ehkäiseviin palveluihin.    
 
STM julkaisi elokuussa 2008 kansallisen terveyserojen kaventamisen toimintaohjelman (STM:n julkaisuja 
2008:16). Ohjelma kiinnittää huomiota muun muassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen 2. asteen 
ammattioppilaitoksissa, ehkäisevän päihdetyön osaamiseen ja rakenteisiin, joukkoruokailuun ja työttömien 
terveyspalveluihin. Lisäksi on kehitettävä terveyserojen seurantajärjestelmää ja viestintää. 
Toimintaohjelmaan on koottu myös muualla tehtäviä terveyseroihin vaikuttavia toimenpiteitä, joita halutaan 
ohjelman myötävaikutuksella vahvistaa.    
 
Lisätietoa terveyseroista: www.teroka.fi 
 
 

Mistä tietoa terveyseroista? 
 
 Risto Kaikkonen, VTM, tutkija 
 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
 etunimi.sukunimi@thl.fi 
 
Taustaa 
 
Sosioekonomisten terveyserojen kaventamispyrkimykset ovat olleet keskeisesti esillä suomalaisessa 
yhteiskuntapolitiikassa jo muutaman vuosikymmenen ajan. Elokuussa 2008 Sosiaali- ja terveysministeriö 
käynnisti ensimmäisen kansallisen terveyserojen kaventamisen toimintaohjelman (STM 2008:16). 
Toimintaohjelman yksi keskeinen tavoite on kehittää terveyserojen seurantajärjestelmää (useiden muiden 
tavoitteiden lisäksi).  
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Tilastollista tietoa terveyden eriarvoisuudesta on saatavissa Suomesta jo 1800-luvun lopulta lähtien. 
Nykypäivänä Suomi tunnetaankin erinomaisesta niin sanotusta epidemiologisesta tutkimusperinteestä, ja 
viimeisimpien meta-analyysien mukaan suomalaiset tutkijat tuottavat epidemiologisia artikkeleita 
väestöpohjaansa nähden eniten Euroopassa. Tutkittua tietoa terveyseroista pitäisi siis olla runsaasti tarjolla ja 
näin osittain onkin. Muutamia yleistajuisia terveyseroja kuvaavia teoksia on vastikään julkaistu, joista 
kansallista tasoa ja terveyserojen syytekijöitä kuvataan erinomaisesti Hannele Palosuon ym. (2007) 
toimittamassa Terveyden eriarvoisuus Suomessa, ja alueellista tasoa kuvaavaa tietoa sekä alueellisen 
toiminnan lähtökohtia on julkaistu Risto Kaikkosen ym. (2008) toimittamassa Sosioekonomiset terveyserot ja 
niiden kaventaminen Kainuussa kirjoissa. Tutkimustietoa on, mutta voidaanko sitä hyödyntää päätöksenteon 
ja seurannan välineinä?  
 
Tutkimustieto päätöksenteossa 
 
Tutkimustiedon käyttäminen päätöksenteossa ei ole ongelmatonta. Ensimmäinen tutkimustiedon käytännön 
ongelma on se, että tieto ei niin sanotusti jalkaudu kentälle. Esimerkiksi kansainvälisessä lehdessä julkaistun 
tutkimusartikkelin kulku kentän käytäntöön on hyvin pitkä ja epävarmuutta sisältävä prosessi, jonka on 
arvioitu kestävän viidestä jopa kymmeneen vuoteen. Kärjistettynä, tänä päivänä hyödynnämme siis vielä 
1990-luvun tutkimuksia uusimpina innovaatioinamme päätöksenteossamme. Toisaalta tutkimusartikkeli 
kertoo usein vain hyvin tarkkaan rajatusta aiheesta monien kriittisten pohdintojen siivittelemänä 
päätöksentekijälle kovin vähän. Päätöksentekijöiden on hyödyllistä olla toki perillä siitä, että 
epidemiologinen tieto ei ole itsessään riittävää, vaan lisäksi tarvitaan kosolti muutakin tietoa, kuten 
politiikkatutkimusta, vertaistietoa sekä käytännössä opittua hiljaista tietoa ja niin edelleen.  
 
Kunnat tekevät alati asukkaidensa terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä päätöksiä ja pyrkivät suuntaamaan 
niukkenevia resurssejaan yhä tarkemmin ja seuraamaan toimintansa vaikuttavuutta yhä tarkemmin. 
Epidemiologinen (etenkin kuvaileva) tilastollinen tieto onkin nähtävä yhdeksi merkittävimmistä tietolähteistä 
useasta eri syystä. Kunnan perustehtävä on (lain mukaan) edistää asukkaidensa terveyttä ja hyvinvointia sekä 
seurata sen kehitystä väestöryhmittäin: 1) tieto kertoo asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin tilanteesta, 2) 
antaa perustelut päätöksentekoprosessin käynnistämiselle, 3) tieto toimii motivointina toiminnalle, 4) suuntaa 
päätöksentekoa 5) mahdollistaa vaikuttavuuden ja 6) myöhemmin myös kustannusvaikuttavuuden 
laskennallistamista ja 7) tekee päätöksenteosta läpinäkyvämpää. Väestön ja sen osaryhmien terveys- ja 
hyvinvointiseurantatiedon tulisikin muodostaa paikallisen ja alueellisen terveyttä edistävän päätöksenteon ja 
toiminnan sekä palvelujärjestelmän kehittämisen perustan.  
 
Asukkaiden terveys ja hyvinvointi, päätöksenteko ja sen vaikuttavuuden seuranta 
 
Toinen selkeä tutkimustiedon käyttämisen ongelma päätöksenteossa on käytännössä tarvittava päätösten 
vaikuttavuuden seuranta ja tästä juontuva tiedon lokaalisuus- ja verrannollisuustarpeet. Vuonna 2006 
uudistettu Kansanterveyslaki (§ 14, 1a) velvoittaa kuntia seuraamaan väestönsä terveyttä ja siihen vaikuttavia 
tekijöitä väestöryhmittäin. Uusimmassa terveydenhuoltolakiesityksessä (§ 17) lainvelvoite on täysin 
vastaava. Suomessa on lisäksi kosolti erilaisia terveys- ja hyvinvointiohjelmia, joissa on erilaisia osoittimia, 
joita tulisi ohjelmien tai muiden vastaavien asiakirjojen mukaan seurata. Se, että tietoa on saatavissa 
kansallisella tasolla ja osittain rekistereiden sekä erinomaisen Kouluterveyskyselyn tarjoamana myös 
kuntatasolla, ei ongelma ole kuitenkaan ratkaistu. Ongelma jakautuukin kolmeen erilaiseen alakategoriaan:  
 
- Identifioitavissa on selkeitä tietoaukkoja, joista pahimpina voidaan pitää, että tietoa 
 aikuisväestön koetusta terveydestä, elintavoista ja palveluntarpeesta ei ole saatavissa alue- tai 
 kuntatasoisena sekä lasten ja nuorten terveysseuranta. Etenkin alle 12-vuotiaista on lähes 
 täysin olematonta jopa kansallisella tasolla.  
- Tarpeellista tietoa terveydestä ja hyvinvoinnista tarjoavat rekisterit eivät usein sisällä itsessään 
 mitään sosioekonomisen aseman kuvaajaa, vaan sosioekonominen asema (esimerkiksi 
 koulutus) tulee liittää toisesta rekisteristä.  
- Seurattavaksi esitetyt osoittimet muodostavat vaikeaselkoisen ja kirjavan viidakon, josta on 
 vaikea ottaa selvää. 
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Edellä kuvattua tilannetta ei lisäksi helpota, että kunnissa ei ole ollut käytössään välineitä, joilla seurata 
väestönsä terveyttä ja siihen vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin. Muun muassa Sotkanet, Tilastokeskuksen 
stat.fi ja KELAn Kuntapuntari-palvelut tarjoavat erinomaisen välineen terveyden seuraamiseksi, mutta 
väestön ryhmittelyä sen osaryhmiin (esimerkiksi koulutuksen mukaan) se ei mahdollista. Syyskuussa 2008 
julkiseen käyttöön avattu terveytemme.fi-portaali on ensimmäinen alueellisen terveys- ja terveyserotiedon 
esitysjärjestelmä, joka sisältää myös tarpeellista tulosten epävarmuuteen ja tulkintaan liittyvää tietoa. 
 
Tulevaisuus 
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL, entinen Kansanterveyslaitos) toimesta on tehty kartoitus ja 
annettu ministeriölle esitys seurattavista terveysosoittimista ja toiminnoista muun muassa edellä mainittujen 
puutteiden korjaamiseksi. Esityksessäni kerron minkälaisia mahdollisuuksia kunnilla, kuntayhtymillä ja 
alueilla voisi tulevaisuudessa olla, mikäli ehdotuksenmukaiset toiminnat toteutuvat. Väestön terveyden 
seuraaminen ei tällä hetkellä ole lain velvoittamalla tasolla. Kunnissa tämä tarkoittaa käytännössä resurssien 
epätarkkaa ohjaamista ja palvelujärjestelmän kehittämistä lähinnä käyntitilastoihin perustuen. Terveyden 
edistämisessä puhuttava ennaltaehkäisy ja kuntatalouden kustannuspaineiden ennakointi eivät aivan vielä 
toteudu.    
 
Lisätietoa: 
www.teroka.fi 
www.terveytemme.fi 
www.ktl.fi/lastenterveysseuranta 
 
 

H Terveyserojen kaventaminen käytännössä – työttömien 
terveyspalvelut kunnissa 

Katsaus työttömien terveyspalveluihin kunnissa 
 
 Peppi Saikku, tutkija 
 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
 etunimi.sukunimi@thl.fi 
 
Eriarvoisuuden vähentäminen ja syrjäytymisen ehkäisy ovat keskeisiä tavoitteita sosiaali- ja terveyspolitiikan 
valtakunnallisissa strategioissa vuoteen 2015. Työttömien terveyskysymys kytkeytyy läheisesti molempiin 
tavoitteisiin. Vaikka väestön terveydentila yleisesti on viime vuosina kohentunut, ovat sosio-ekonomisten 
väestöryhmien väliset terveyserot jopa kasvaneet. Tutkimustulokset osoittavat, että työttömät kokevat 
terveytensä heikommaksi kuin työssäkäyvät ja heillä on runsaasti terveydellisiä ongelmia. Myös työttömien 
työkyky on heikompi kuin palkansaajien. Väestöryhmien väliset erot näkyvät lisäksi elintavoissa, kuten 
päihteiden käytössä ja liikunnassa. Myös terveyspalvelujen saatavuudessa ja käytössä on nähtävissä väestö-
ryhmittäisiä eroja. Työttömillä ei ole yhtäläistä mahdollisuutta päästä esimerkiksi maksuttomiin 
terveystarkastuksiin ja lääkäripalveluihin kuten työterveyshuollon piirissä olevilla. Työttömyys ei ole 
ensisijaisesti terveyskysymys, mutta terveydelliset tekijät ja terveyspalvelujen heikko saatavuus voivat 
pitkittää ihmisen työttömyyttä, heikentää hänen työllistymismahdollisuuksiaan tai ylipäätänsä vähentää 
hänen mahdollisuuksiaan aktiiviseen elämään. Työikäisten työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja 
edistäminen on tärkeää myös väestön ikääntymisen ja työvoiman saatavuuden näkökulmasta.  
 
Pitkäaikaistyöttömien terveydenhuollon kehittämishanke (PTT-hanke 2007–2010) toteutuu osana Terveyden 
edistämisen politiikkaohjelmaa ja Kansallista terveyserojen kaventamisen toimintaohjelmaa (2008–2011) 
sekä Kansallista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelmaa (KASTE 2008–2011). Hanketta 
koordinoidaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa (aiemmin Stakesissa) ja siinä on mukana 18 alueellis-
paikallista osahanketta.  
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Hankkeen tavoitteena on edistää työttömien terveyttä ja työ- ja toimintakykyä sekä terveyspalvelujen 
kytkeytymistä osaksi muuta aktivoivaa, kuntouttavaa ja työllistävää palvelua. Osahankkeissa kehitetään ja 
pilotoidaan erilaisia terveystarkastus- ja palvelumalleja työttömille. Arviointitutkimus tuottaa tietoa 
kehiteltyjen mallien toimivuudesta ja toimintaedellytyksistä. Lupaavat käytännöt tullaan levittämään 
valtakunnalliseen käyttöön. 
 
Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuden määrärahan mitoituksessa on vuodesta 2006 lähtien 
ollut lisäys pitkäaikaistyöttömien terveystarkastuksiin. Tällä hetkellä lisäys on kaksi miljoonaa euroa. PTT-
hankkeessa valtakunnallista tilannetta pitkäaikaistyöttömien terveystarkastusten ja -palvelujen kehittämisessä 
kartoitettiin kyselyllä keväällä 2008. Kyselyyn vastasi 55 % kunnista (220). Kyselyyn vastanneista kunnista 
69 prosenttia ilmoitti tehneensä toimenpiteitä pitkäaikaistyöttömien terveyspalvelujen kehittämiseksi vuosina 
2006–2007.  Useimmin mainittuja toimenpiteitä olivat työttömien terveystarkastusten toteuttaminen ja 
yhteistyön kehittäminen perusterveydenhuollon, työvoimahallinnon ja sosiaalitoimen välillä. Vuosille 2008–
2009 suunnitelmia työttömien terveyspalvelujen kehittämiseksi oli tehty 56 prosentissa vastanneita kuntia. 
69 prosentilla toimenpiteitä jo toteuttaneista kunnista oli suunnitelmia toiminnan edelleen kehittämiseksi, 
kun taas toimenpiteitä toteuttamattomista kunnista vain 31 prosenttia oli suunnitelmia vuosille 2008–2009. 
Näyttää siltä, että työttömien terveyspalvelujen kehittäminen on tähän mennessä painottunut tiettyihin 
kuntiin ja kuntayhtymiin. Työttömien terveystarkastuksia ja -palveluja kehittäviä kuntia löytyy ympäri 
maata.  
 
Kiinnostus työttömien terveystarkastuksia ja -palveluja kohtaan on lisääntynyt. Työvoiman palvelukeskus -
toiminta on tarjonnut kunnille yhden luontevan areenan palvelujen kehittämiseen. Kiinnostusta ja tarvetta on 
terveystarkastusten ja -palvelujen laajentamiseen myös muille asiakasryhmille kuin pitkäaikaistyöttömille, 
kuten juuri työttömäksi jääneille tai aktiivi- ja työllistämistoimenpiteissä oleville.  Keskeistä toiminnan 
kehittämisessä on perusterveydenhuollon kiinnostus ja sitoutuneisuus asiakasryhmän tarpeisiin. Työttömien 
terveystarkastusten ja -palvelujen kehittäminen edellyttää verkostoitumista ja moniammatillisten käytäntöjen 
luomista. Tämä avaa uusia mahdollisuuksia myös perusterveydenhuollolle.   
 
 

Lupaavia käytäntöjä kunnissa – sektorirajat ylittävä yhteistyö Oulun 
kaupungissa 
 
 Päivi Hirsso, ylilääkäri, Raija Liedes, ylihoitaja, Raija-Liisa Kokko, työvoimaohjaaja, Pirjo 
 Nevalainen, projektityöntekijä/terveydenhoitaja 
 Oulun kaupunki 
 etunimi.sukunimi@ouka.fi 
 
Oulun kaupungin työvoiman palvelukeskuksessa saadun kokemuksen mukaan pitkäaikaistyöttömien 
joukossa on runsaasti sairaita asiakkaita, jotka ovat olleet vajaassa hoidossa tai kokonaan hoidotta. Monet 
sairaudet ovat paljastuneet vasta kun on alettu tutkia syitä huonoon työ- ja toimintakykyyn. Työvoiman 
palvelukeskuksessa erikoislääkärin vastaanotolla nähtiin tarpeelliseksi yhteistyö perusterveydenhuollon 
kanssa, sillä terveydenhuollolla on suuri rooli asiakkaiden hoito- ja kuntoutussuunnitelmien eteenpäin 
viemisessä. Asiakkaan hyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden monikirjoisuus vaati useissa tapauksissa 
moniammatillista näkemystä ja kokemusta. 
 
Syksyllä 2006 yhteistyöneuvottelussa terveydenhuollon ja työvoiman palvelukeskuksen kanssa päätettiin 
aloittaa moniammatilliset verkostotapaamiset kokeiluluonteisesti kahden terveyaseman ja työvoiman 
palvelukeskuksen välillä kerran kuukaudessa. Kokemukset koettiin hyvinä sekä työvoiman 
palvelukeskuksessa että terveydenhuollossa. 
 
Pitkäaikaistyöttömien terveydenhuollon hanke 
 
Keväällä 2007 haettiin hankerahaa. Hankkeen tavoitteiksi asetettiin pitkäaikaistyöttömien terveystarkastusten 
ja moniammatillisen toimintamallin luominen Oulun kaupunkiin ja toimintamallin jalkauttaminen kaikille 
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kaupungin kahdeksalle terveysasemalle. Toisena tavoitteena oli henkilöstön koulutus. Kolmantena 
tavoitteena oli osallistuminen Stakesin koordinoimaan valtakunnalliseen kehittämishankkeeseen, jossa 
tavoitteena on ollut hyödyntää kansallisesti kehitettäviä toimintamalleja ja pyrkiä aktiivisesti vaikuttamaan 
mallin luomiseen.  
 
Terveystarkastukset 
 
Tarjosimme terveystarkastuksen mahdollisuutta pilottivaiheessa kaikille työvoiman palvelukeskuksen uusille 
asiakkaille sekä tukityössä ja kuntouttavassa työtoiminnassa aloittaville pitkäaikaistyöttömille. Asiakkaat 
ottivat terveystarkastuksen mahdollisuuden hyvin vastaan ja melkein kaikki, joille mahdollisuutta tarjottiin, 
halusivat käydä terveystarkastuksessa. Terveystarkastus tuotiin asiakkaille esille siten, että se on 
vapaaehtoista ja sen käyttämättä jättämisestä ei tule mitään sanktioita.  Pilotoinnin sovittiin jatkuvan 
toiminnan jalkauttamiseen asti. Terveystarkastukset tehtiin keskitetysti Tuiran terveysasemalla. Vaikka 
toiminta keskitettiin yhdelle terveysasemalle, asiakkaat eivät kokeneet välimatkoja pitkiksi tai vaikeiksi.  
 
Työvoiman palvelukeskuksen sosiaaliohjaaja toimi tiiviissä yhteistyössä terveydenhoitajan kanssa hankkeen 
aikana. Terveystarkastuksia tehdessään terveydenhoitaja törmäsi usein moniongelmaisten asiakkaiden 
palvelutarpeen epämääräisyyteen. Näissä tilanteissa terveydenhoitaja konsultoi työvoiman palvelukeskuksen 
sosiaaliohjaajaa, ja nämä vuoropuhelut selkeyttivät asiakkaan palveluprosessia. Tämä toimintatapa 
osoittautui terveydenhoitajan ja asiakkaan kannalta hyödylliseksi.  
 
Ongelmaksi keskitetyssä toiminnassa muodostui jatkoajanvarausten tekeminen omalle terveysasemalle. 
Vaikka Effica- tietojärjestelmän ajanvarausohjelma toimii eri terveysasemien välillä, oli joskus hankala 
saada varattua lääkäriaika toisen terveysasemapiirin asiakkaalle. Hankkeen ensimmäisten 30 asiakkaan 
seurantatietoja kerätessä selvisi, ettei yksikään asiakas, joka oli saanut tehtäväkseen omatoimisesti varata 
lääkäriajan omalle terveysasemalle, ollut tehnyt ajanvarausta kolmen kuukauden sisällä. Kun toiminta 
jatkossa jalkautettiin omille terveysasemille, sovittiin, että terveydenhoitaja tekee terveydenhuollon 
jatkoajanvaraukset terveystarkastuskäynnin yhteydessä. 
 
Terveystarkastustoiminnan ja moniammatillisen verkostotyön jalkauttaminen 
 
Jalkauttamisen yhteydessä terveystarkastustoiminta laajennettiin koskemaan kaikkia pitkäaikaistyöttömiä 
asiakkaita, myös työvoimatoimiston ja aikuissosiaalityön asiakkaita. Huhtikuussa terveystarkastusten 
aloittamisesta kaikilla kaupungin terveysasemilla tiedotettiin medialle. Aiheesta uutisoi Yleisradio aamu-
uutisissa ja STT radiossa sekä paikallislehdet eri puolilla maata. Tässä vaiheessa pitkäaikaistyöttömillä 
asiakkailla oli mahdollisuus varata omatoimisesti aika terveystarkastukseen. 
 
Henkilökunnan koulutusta pidettiin tärkeänä terveystarkastustoiminnan ja moniammatillisen verkostotyön 
jalkauttamisessa. Ensimmäinen koulutus järjestettiin terveydenhoitajille, jotka aloittivat 
pitkäaikaistyöttömien terveystarkastukset.  Toimintaan lähti mukaan yhteensä 18 terveydenhoitajaa. Syksyllä 
2008 järjestettiin moniammatillisen verkostotyön koulutus, jossa pääkohderyhmänä olivat 
terveyskeskuslääkärit. Koulutukseen osallistui myös terveystarkastuksia tekevät terveydenhoitajat sekä 
moniammatillisessa verkostotyössä työskenteleviä sosiaalityöntekijöitä, työvoimaohjaajia sekä 
päihdetyöntekijöitä ja mielenterveystyöntekijöitä. 
 
Yhteisestä verkostotapaamisen ajankohdasta on sovittu yli eri hallintokuntien. Moniammatilliset verkostot 
kokoontuvat alueellisina asiakastiimeinä kaikissa terveyskeskuksissa joka kuukauden viimeinen tiistai. 
Ouluun on koulutettu yhteistyössä Stakesin kanssa verkostokonsultteja, joita tarvittaessa voi pyytää 
moniammatillisen verkoston vetäjäksi. 
 
Miten jatketaan? 
 
Seuraavaksi haetaan jatkohankerahoitusta hankkeen toiseen osioon. Toimintamallia laajennetaan koskemaan 
kaikkia työttömiä mukaan lukien pätkätyöttömät, määräaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä olevat ja 
työvoimapoliittisessa koulutuksessa olevat opiskelijat, jotka eivät kuulu opiskelijaterveydenhuollon piiriin. 
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Hankkeen toisessa osiossa tullaan tekemään tiiviimmin työtä kolmannen sektorin kanssa kaikkein 
heikoimmassa asemassa olevien asiakkaiden löytämiseksi.  
 
Aikuis- ja perhesosiaalityön kanssa jatketaan yhteistyötä ja kaupungin sisällä tapahtuvaa kuntoutus-
tutkimusta tullaan tarkastelemaan siten, että toiminta saataisiin nykyistä koordinoidummaksi. 
Palveluohjauksella tulee olemaan tärkeä rooli nimenomaan kuntoutusprosessin ohjauksessa. Palvelu-
ohjauksen kehittäminen ja sen laajentaminen koskemaan kaikkia työttömiä asiakkaita on tulevaisuuden 
haaste Oulun kaupungissa. 
 
Terveydenhoitajien työn laaja-alaisuudesta on syntynyt keskustelua muun muassa äitiys- ja 
lastenneuvolatyössä sekä kouluterveydenhuollossa. Jatkossa terveydenhoitajan työnkuvaa kehitetään työn-
hakijoiden terveydenhuollon hankkeen toisessa osiossa. Terveydenhoitajat, jotka työskentelevät äitiys-
neuvoloissa, seulovat työttömiä omien asiakkaiden joukosta terveystarkastukseen ja aktivoinnin piiriin. 
Varhaisella puuttumisella ennaltaehkäistään ongelmia ja työttömyyskierrettä. Lastenneuvolan terveyden-
hoitajat tukevat oman alueen perheitä seulomalla lasten vanhemmista työttömiä terveystarkastuksen piiriin ja 
sitä kautta aktivointitoimenpiteisiin. Kouluterveydenhuollossa terveydenhoitajat toimivat samoin oppilaiden 
työttömien vanhempien kanssa. Työttömien, joilla ei vielä ole lapsia tai lapset ovat jo lähteneet kotoa, 
terveystarkastukset kohdennetaan terveysasemien vastaanoton terveydenhoitajien tehtäväksi.  
 
 

I Tunnista, turvaa ja toimi – suositukset väkivallan ehkäisylle 

Tunnista, turvaa ja toimi – suositusten esittely 
 
 Helena Ewalds, kehittämispäällikkö 
 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
 etunimi.sukunimi@thl.fi 
 
Kenelle lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyö kunnissa kuuluu – vai kuuluuko se kenellekään? Tilanteen 
parantamiseksi ja kuntien tueksi ja työvälineeksi on sosiaali- ja terveysministeriö yhdessä Suomen 
Kuntaliiton kanssa antanut suositukset paikallisen ja alueellisen työn ohjaamiseen ja johtamiseen.   
 
Vaikka tabu perheväkivallan ympärillä on pyritty rikkomaan, viranomaisilta jää lähisuhde- ja perheväkivalta 
yhä havaitsematta. Tähän on monta syytä, jotka on hyvä tunnistaa. Tällä hetkellä tietoa lähisuhde- ja 
perheväkivallasta on saatavilla mutta asennetasolla on parantamista.  Yhteiskunnassamme kodin 
yksityisyyttä suojellaan jopa niin, että kotona ja perhepiirissä tapahtuvaan väkivaltaan ei puututa. Väkivalta 
määritellään mieluummin riitelyksi tai juopotteluksi ja siten se myös jää perheen sisäiseksi yksityisasiaksi. 
Sekä uhri että tekijä haluavat myös pitää väkivallan yksityisasiana häpeän, syyllisyyden ja pelon vuoksi. 
Heillä on korkea kynnys kertoa väkivallasta ja hakea apua.   
 
Väkivalta ei ole yksityisasia vaan rikos ja laaja yhteiskunnallinen ongelma. Vastuu väkivallan 
tunnistamisesta ja puheeksi ottamisesta on työntekijöillä. Suositusten ensimmäinen tavoite onkin, että 
kunnissa lähisuhde- ja perheväkivalta ymmärretään vakavana ongelmana, johon on puututtava.  
 
Yksittäisen työntekijän on kuitenkin vaikea toimia jos kunnasta puuttuu selkeä strateginen suunnitelma miten 
väkivaltatilanteissa toimitaan, kenellä on johtamisvastuu, mikä on työnjako, kuka toimintaa koordinoi ja mitä 
palveluja on saatavilla. Asiaan puuttuminen edellyttää moniammatillista yhteistyötä, palvelujen linkittämistä 
ja tiedon kulkua eri toimijoiden välillä. Kuntaan on virallisesti asetettava poikkihallinnollinen lähisuhde- ja 
perheväkivallan työryhmä sekä nimettävä yhdyshenkilö joka koordinoi työtä.   
 
Suositusten tavoitteena on auttaa kuntia kehittämään lähisuhde- ja perheväkivaltaongelmaa ehkäiseviä 
rakenteita ja toimintatapoja sekä edistämään koordinoitua ja tavoitteellista yhteistyötä. Lähisuhde- ja 
perheväkivallan uhrien ja tekijöiden palveluita tuottavat suurelta osin järjestöt. Näin ei kuitenkaan kyetä 
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turvaamaan maankattavaa ja kaikkien ulottuvilla olevaa avun ja palveluiden saatavuutta. Esimerkiksi uhrien 
turvaamiseksi akuutissa tilanteessa ei tällä hetkellä ole tarjolla riittävää määrää turvakotipalveluita.  
 
Työ vaatii myös erityisosaamista, mutta valitettavasti kunnista puuttuu väkivallan ehkäisytyöhön 
erikoistuneita palveluita. Väkivallan uhrin ja tekijän pitäisi päästä suoraan ilman ajanvarausta väkivallan 
ehkäisytyöhön erikoistuneeseen palveluun. Erityispalvelun tehtävänä on kokonaisvaltaisesti arvioida 
väkivallan uhrin ja tekijän turvallisuus, avun ja tuen tarve sekä koordinoida hänen tarvitsemansa palvelut 
siten, että se helpottaa avun vastaanottamista ja varmistaa palveluketjun toimivuuden. Suositusten viimeisenä 
tavoitteena on edistää ja kehittää palvelujärjestelmää niin, että saatavilla on apua ja palveluja riittävän 
varhain ja riittävän pitkään. 
 
STM: Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn suositukset; Tunnista, turvaa ja toimi. STM 2008:9. 
www.stm.fi/Resource.phx/publishing/documents/14921/index.htx 
 
 

J Seksuaaliterveyden edistäminen kunnissa ja alueilla 

Seksuaalineuvontaa sairaaloihin ja koulutusta näkyväksi 
 
 Maija Ritamo, projektipäällikkö 
 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
 etunimi.sukunimi@thl.fi 
 
Sosiaali- ja terveysministeriön toimintaohjelma Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämiseksi 2007–2011 
on ollut voimassa runsaan vuoden ajan.  
 
Toimintaohjelmassa nostettiin seksuaalineuvonta vahvasti esille terveyskeskuksen ja sairaanhoitopiirin 
tehtävänä. Monissa yliopistosairaaloissa ja keskussairaaloissa onkin organisoitu seksuaalineuvontaa osana 
lisäkoulutuksen saaneiden työntekijöiden työtä ja myös seksuaalineuvonnan vastaanottoina. Erityisesti 
naistentautien, urologian ja syöpäsairauksien kanssa työskentelevät ovat nähneet seksuaalisuuden osana 
potilaan kokonaishoitoa. 
 
Usein pelkästään luvan antaminen potilaalle seksuaaliasioista puhumiseen on riittävää, mutta on tärkeää, että 
hoitohenkilöstö myös aktiivisesti kertoo hoitojen tai lääkityksen mahdollisista vaikutuksista seksuaalisuuteen 
ja parisuhteeseen. Seksuaalinen väkivalta on vaikea ja vaiettu aihepiiri, se on vaikea myös henkilökunnalle. 
Asiaan ei saada parannusta, ellei asiaa rohjeta ottaa edes puheeksi.  
 
Vaikka seksuaalisuuteen liittyvien kysymysten tulisi olla koko hoitohenkilöstön normaaliin työhön liittyvää, 
tarvitaan myös asiaan paremmin perehtyneitä työntekijöitä. Stakesin ja Suomen Seksologisen Seuran 
työseminaarissa 2008 todettiin, että seksuaalineuvojille tulisi olla terveyskeskuksissa vähintään 30 
opintopisteen koulutus tai vastaavat tiedot ja sairaanhoitopiireissä ainakin yhdellä seksuaalineuvojista tulisi 
olla vähintään 60 opintopisteen koulutus tai vastaavat tiedot. Seksuaalilääketieteen yhdistys on perustettu 
vuonna 2008 vahvistamaan lääkäreiden osaamista seksuaaliterveysasioissa. 
 
Seksuaaliterveyden edistämisen koulutusta järjestetään Suomessa pääasiassa ammattikorkeakouluissa 
pohjoismaisen kolmiportaisen koulutusmallin mukaisesti. Monet koulutuksen käyneet ovat hankkineet 
pohjoismaisen auktorisoinnin (NACS). Suomen Seksologinen Seura ry. valmistelee parhaillaan pätevyyttä 
varmentamaan diplomia 30 opintoviikon koulutuksen hankkineilla tai vastaavat tiedot omaaville 
seksuaalineuvojille. Sisällöllisesti lisäkoulutuksia on suunniteltu kouluterveydenhoitajan työhön 
(Metropolia) ja nuorten seksuaalisen kaltoinkohtelun hoitoon ja ehkäisyyn (Väestöliitto ja DIAK). 
 
Koulutetut työntekijät voivat paitsi tehdä potilasvastaanottoja, huolehtia myös potilasinformaatiosta, 
kouluttaa ja antaa konsultaatioapua muulle henkilöstölle sekä olla mukana paikallisen ja alueellisen 
yhteistyön järjestämisessä.   
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Seksuaaliterveyden edistäminen on kunnan toiminnassa monen eri sektorin ja myös järjestöjen ja 
seurakuntien toimintaa. Suuntaviivoja seksuaaliterveyden ottamiseksi huomioon palvelujen ja koulutuksen 
järjestämisessä sekä tiedottamisessa kootaan eri toimijoiden käyttöön Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
KIDE-sarjaan keväällä 2009. Sairaanhoitopiireille on suunnitteilla kysely seksuaali- ja lisääntymisterveyden 
edistämisen toimintaohjelman toteutumisesta alueellaan. 
 
Lisätietoja:  
Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen. Toimintaohjelma 2007–2011. STM Julkaisuja 2007:17; 
www.stm.fi < julkaisut < 2007 
Terveyden edistämisen laatusuositus, STM Julkaisuja 2006:19, liite Seksuaaliterveys s. 60–63; www.stm.fi  
< julkaisut < 2006 
Suomen Seksologinen Seura ry.  www.seksologinenseura.net 
Suomen Seksuaalilääketieteellinen yhdistys ry. www.fssm.fi 
 
 

Kunnallinen terveydenhuolto – rajattomat mahdollisuudet 
seksuaaliterveyden edistämiselle 
 
 Katriina Bildjuschkin, kätilö, seksuaalipedagogi (NACS) 
 Turun terveystoimi, Terveyden edistämisen yksikkö 
 etunimi.sukunimi@turku.fi 
 
Vuonna 1973 tehtiin yli 23 000 raskauden keskeytä. Raskauden keskeyttämisestä annettu laki velvoitti 
antamaan vain keskeytyksen saaneille potilaille ehkäisyneuvontaa, ei muille, joka aiheuttikin arvostelua.  
Lääkintöhallitus seurasi huolestuneena raskauden keskeytysten määriä. Kunnankätilöille lähetettiin kirjeitä, 
joissa kehotettiin ehkäisyneuvonnan tehostamiseen äitiys- ja kouluterveydenhuollossa. 
 
Ehkäisyneuvonta tuli kuntien lakisääteiseksi velvollisuudeksi 1.4.1972, jolloin Kansanterveyslaki tuli 
voimaan. Lain 14 pykälän mukaan ”kunnan tulee ylläpitää terveysneuvontaa, johon luetaan 
kansanterveydellinen valistustyö, raskauden ehkäisyneuvonta siihen sisältyen, ja kunnan asukkaiden yleisten 
terveystarkastuksien järjestäminen”. 
 
Ensimmäisessä valtakunnallisessa suunnitelmassa kansanterveystyön järjestämisestä vuosina 1972–1976 
kehotettiin tehostamaan terveysneuvontaa – erityisesti raskauden ehkäisyä. Suunnitelmassa todettiin, että 
ehkäisyvälineitä, myös ehkäisypillereitä, voidaan terveyskeskuksen toimesta jakaa väestölle lääkintö-
hallituksen antamien yksityiskohtaisten ohjeiden mukaan. Terveyden edistämisen asemaa korostettiin 2006 
Kansanterveyslain muutoksessa. 
 
Turun perhesuunnitteluneuvola avautui joulukuussa 1974 ja otti ensimmäiset potilaansa vastaan tammi-
kuussa 1975. Turussa päähuomio on aina kohdistunut alle 25-vuotiaisiin naisiin, lähiaikoina synnyttäneisiin 
sekä aborttiin joutuneisiin asiakkaisiin. Turussa erityistä on, ettei ole edes keskusteltu ehkäisyneuvolan 
lopettamisesta. 
 
Turussa ehkäisyneuvolassa on jo yli kahdeksan vuoden ajan tehty seksuaaliterveyden edistämistyötä 
seksuaalikasvatuksen kaikilla tasoilla: valistuksessa, opetuksessa ja neuvonnassa. Väestölle suunnattu tieto 
on suunniteltu paikallisiin tarpeisiin soveltuvaksi ja paikallisiin palveluihin ohjaavaksi. Turun 
terveystoimessa on tehty seksuaalikasvatuksen tueksi omaa materiaalia. Erityinen huomio on suunnattu 
nuoriin ja lasta odottaviin nuoriin aikuisiin.  
 
Ehkäisyneuvola on ollut jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan mukana lääkäreiden ja hoitajien koulutuksessa 
yhteistyössä yliopiston ja sairaanhoito-opiston ja sittemmin ammattikorkeakoulun kanssa.  
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Turun kaupunki tekee myös yhteistyötä sairaanhoitopiirin kanssa. Turun ammattikorkeakoulu on kouluttanut 
jo yli sata seksuaalineuvojaa. Vuoden 2009 alussa Turussa alkaa Terveyden edistämisen yksikössä toimia 
oma asiantuntijansa seksuaaliterveyden edistämistyössä väestötasolla. Tuolloin Seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden toimintaohjelmaa päästään soveltamaan perusterveydenhuollossa entistä 
tehokkaammin. Työ, jota on tehty nyt 33 vuotta, näkyy turkulaisten arjessa ja seksuaaliterveydessä 
laskeneina raskaudenkeskeytyslukuina ja lisääntyneenä kiinnostuksena entisestään parantaa 
seksuaaliterveyspalveluja kuntalaisille. 
 
 

Seksuaalikasvatusiltapäivät helsinkiläisten kasvatusalan ammattilaisten 
osaamisen vahvistajana 
 
 Maria Normann, ruotsinkielinen Klaari-suunnittelija 
 Helsingin sosiaalivirasto 
 etunimi.sukunimi@hel.fi 
 
Seksuaalikasvatuksella tarkoitetaan ammatillista institutionaalista toimintaa, jonka sisältönä ja kohteena on 
seksuaalisuutta koskeva ymmärrys ja kokemus. Seksuaalikasvatusta annetaan kouluissa terveystiedon 
opetuksessa, mutta myös koulumaailman ulkopuolella nuorten kanssa työskentelevät kohtaavat 
seksuaalikasvatukseen liittyviä ilmiöitä, kysymyksiä ja tilanteita. Seksuaalikasvatuksen merkitys on 
muuttunut vuosien myötä ehkäisy- ja sukupuolitautitiedosta elämänhallinta- ja hyvinvointikysymykseksi, 
johon tarvitaan monniammatillista näkemystä. Seksuaalikasvatukseen kuuluu myös suvaitsevaisuuskasvatus, 
ja seksuaalikasvatuksella voidaan myös nähdä olevan rikoksentorjunnallisia ja tasa-arvoa lisääviä 
vaikutuksia.  
 
Seksuaalikasvatukseen perehdyttävää täydennyskoulutusta on järjestetty Helsingin opetusvirastossa 
suunnitelmallisesti kevätlukukaudesta 1998 alkaen. Kevätlukukaudella 2003 yhdessä Tyttöjen talon kanssa ja 
syyslukukaudesta 2004 alkaen myös nuorten ehkäisevän päihdetyön Klaari Helsingin kanssa. 
 
Seksuaalikasvatusiltapäivät järjestetään neljä kertaa lukukaudessa. Seksuaalikasvatusiltapäivien tarkoituk-
sena on tukea kasvatusammattilaisten seksuaalikasvatuksellista osaamista tarjoamalla ajankohtaista tietoa, 
uusia näkökulmia ja tilaisuus keskustella. Tilaisuuksissa on vähintään yksi alustaja, ja tilaisuudet ovat 
osallistujille maksuttomia. 
 
Teemoina on ollut muun muassa isyys, itsetunto, veneeriset taudit, ehkäisymenetelmät, sukupuolitetut tilat, 
seksuaalisuus ja mielenterveys, seksuaalisuuden moninaisuus, tunnekasvatus, huorittelu ja homottelu, 
seksuaalikasvatuksen menetelmiä. 
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TIIVISTELMÄT 

Terveyden edistäminen kunnissa ja alueilla 

Väestöterveyden edistäminen perusterveydenhuollossa – kysely 
terveyskeskuksille 

 
Rimpelä Matti, Rigoff Anne-Mari, Saaristo Vesa & Wiss Kirsi 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos/Tampereen alueyksikkö/TedBM-hanke 
etunimi.sukunimi@thl.fi 
 

Stakes on selvittänyt terveyden edistämistä terveyskeskuksissa 2003 ja 2005 (Lisätietoja aikaisemmista 
kyselyistä http://info.stakes.fi/TedBM/FI/kyselyt/tkkysely08.htm). Vuoden 2005 jälkeen on monella tavalla 
kiinnitetty huomiota ja tuettu terveyden edistämistä kunnissa yleensä ja myös perusterveydenhuollossa 
(esimerkiksi STM:n johdolla järjestetyt alueseminaarit, Terveyden edistämisen politiikkaohjelma). STM:n 
toimeksiantotutkimuksen tavoitteena on seurata kunnan kansanterveystyössä (kansanterveyslaki, 14§) 
toteutuvan väestöterveyden edistämisen kehitystä vuoden 2005 jälkeen. 
 
Tutkimus on osa Terveyden edistämisen vertaistietojärjestelmän kehittämishanketta (TedBM), jonka 
tavoitteena on määritellä vertailukelpoisia tunnuslukuja kuvaamaan toimintaa sekä koko hallinnollisen 
yksikön että keskeisten ohjelmien ja toimintakokonaisuuksien näkökulmista. Kyselyssä tarkasteltiin 
toimintaa väestön terveyden edistämiseksi kuudesta suunnasta: 1) organisaation sitoutuminen, 2) johtaminen, 
3) vastuuväestön terveyden kehityksen seuranta, 4) yhteiset ohjelmat ja käytännöt, 5) voimavarat ja 
osaaminen sekä 6) osallisuus. Syventävää tietoa kerättiin keskeisistä kansallisista ohjelmista: päihdehaittojen 
ehkäisy, mielenterveystyö, raskauden ehkäisy ja seksuaaliterveys sekä seulonnat ja terveystarkastukset. 
 
Lokakuun alussa 2008 postitettuun kyselyyn pyydettiin vastaamaan kunnan/kuntien kansanterveystyöstä 
vastaavan hallinnollisen yksikön johtoryhmän yhteistyönä, jolloin vastaaminen toimisi myös nykytilanteen 
kartoittamisena. Vastaamissa suositeltiin tietojen kokoamista paperilomakkeelle ja siirtämistä internet-
lomakkeelle. Vastauksia pyydettiin 20.11. mennessä. Vastaamattomille lähetettiin uusintakysely marraskuun 
lopussa ja pyydettiin vastaamaan 12.12. mennessä. Tähän mennessä (18.12.2008) on saatu 164 vastausta (71 
%). 54 terveyskeskusta ilmoitti, että vastausta oli valmisteltu johtoryhmässä, 87 muuten johtavien 
viranhaltijoiden yhteistyönä ja 63 yhteistyössä terveyden edistämisen vastuuhenkilöiden kanssa. 26 
terveyskeskuksessa vastaajana oli yksittäinen johtava toimihenkilö ja 18 terveyskeskuksessa vastaajana oli 
yksittäinen muu toimihenkilö. Vastausten laatu on ollut melko hyvä, mutta puuttuvia tietoja ja tarkistettavia 
asioita on myös aika paljon. Aineiston kerääminen jatkuu 23.1.2009 saakka. Alustavat tulokset raportoidaan 
seminaarissa Tampereella 29.1.2009. 
 
Seuraavassa poiminta tuloksista. Terveyskeskuksilta kysyttiin: ”Onko terveyskeskuksen toiminta-alueella 
määritelty ensisijainen vastuutaho, jonka tehtävänä on huolehtia kansanterveyslain tarkoittamasta kunnan 
asukkaiden terveydentilan seurannasta ja tulosten raportoinnista.” 45 % vastasi ei, 33 % ilmoitti 
vastuuyksiköksi terveyskeskuksen, 11 % kunnat, 4 % sairaanhoitopiirin ja 7 % jonkun muun tahon. Vajaa 
kolmannes terveyskeskuksista oli vuoden 2008 aikana raportoinut luottamushenkilöhallinnolleen 
terveydentilan muutoksia eri väestöryhmissä ikäryhmittäin. 
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Mitä kunta voi tehdä kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi ? 
 
Jouko Luukkonen, kaupunginjohtaja  
Haapaveden-Siikalatvan seutukunta 
etunimi.sukunimi@haapavesi.fi 

 
Haapaveden kaupunki ja Siikalatvan seutukunta ovat olleet PARAS -hankkeen edelläkävijöitä. Jo vuoden 
2005 alusta kunnat muodostivat yhteisen terveyspalvelualueen, jossa Haapaveden kaupunki toimii 
isäntä/vastuukuntana ja Kestilän, Piippolan, Pulkkilan, Pyhännän ja Rantsilan kunnat sopijakuntina/tilaajina. 
Vuoden 2009 alusta toiminta laajenee sosiaali- ja terveyspiiri Helmeksi. Alueella on noin 16 000 asukasta, 
joten se jää hieman alle vaaditun 20 000 asukkaan.  
 
Siikalatvan terveyspalvelualue on osoittautunut hyväksi ratkaisuksi. Yhdessä kunnat ovat voineet paremmin 
vastata hoitotakuun vaatimuksiin muun muassa kehittämällä puhelinneuvontaa ja päivystyspalveluita. 
Vaativa infektioepidemia voitettiin, kun hoitoyksikköjä voitiin käyttää yhdessä. Henkilöstöä on voitu 
kouluttaa yhdessä ja rekrytointiin on saatu voimaa. Myös vuotuinen kustannusten kasvu on pysynyt 
kohtuullisena, noin 4–5 prosentin tasolla.  
 
Haapaveden kaupunki ja Siikalatvan seutukunta ovat olleet aktiivisia sosiaali- ja terveydenhuollon 
hanketoiminnassa. Vuosina 2004–2008 alue on saanut STM:n hankerahoitusta yhteensä 650 000 € kolmeen 
erilliseen hankkeeseen, viimeisimpänä Terveyden edistäminen Siikalatvan seutukunnassa, SiiKE-hanke. 
Hanketoiminta onkin antanut erityisesti terveyden edistämistyöhön uutta potkua. Hankkeiden avulla on voitu 
tehdä perusteellisia tausta-analyysejä siitä, mitkä seikat alueen väestön terveyteen vaikuttavat. Alueella on 
järjestetty lukuisia tapahtumia, joissa terveyden edistäminen on ollut esillä.   
 
Haapaveden kaupungin 140-vuotisjuhlavuoden 2006 teemana oli ”liikunta ja terveys”.  Tuolloin muun 
muassa Haapaveden kaupungintalolla järjestetyssä avoimien ovien päivässä sadat kaupunkilaiset kävivät 
mittaamassa keskeisiä terveysarvojaan. Koko henkilöstölle jaettiin askelmittarit kannustuksena omaehtoiseen 
liikuntaan. Valtuustokin punnittiin vuoden aluksi ja lopuksi – painoa putosi yhteensä 16,3 kg.  
 
Seutukunnassa on väestön hyvinvointia kuvaava hyvinvointikertomus, lasten ja nuorten hyvinvointistrategia 
2007–2012 sekä työikäisten ja ikääntyvien hyvinvointistrategia 2009–2012.  Näin on luotu edellytyksiä 
johtaa ja seurata terveyden edistämisen työtä kunnissa. Seurantatiedoilla voidaan vaikuttaa edelleen 
korjaavien ja ennaltaehkäisevien toimintojen suuntaamiseen.   
 
Hyvinvoinnin tietotaito koulutukset ovat täsmentäneet terveyden edistämisen osaamista alueen toimijoilla ja 
luottamushenkilöillä. Uusia moniammatillisia työmenetelmiä on koulutettu alueella muun muassa Lapset 
puheeksi -työmenetelmä ja Huoli puheeksi -työmenetelmä. Lapset puheeksi -työmenetelmällä tuetaan lasten 
ja nuorten mielenterveyttä ja ehkäistään heidän mielenterveysongelmiaan, siten että ne työntekijät, jotka 
tapaavat työssään mielenterveysongelmaisia, päihdeongelmaisia tai pitkäaikaissairaita vanhempia, ottavat 
lapset puheeksi heidän kanssaan. Lisäksi lastenneuvolat, kouluterveydenhuolto ja suun terveydenhuolto ovat 
saaneet uudet toimintamallit, johon liittyy seurantaa ja arviointia. Siikalatvan seutukunnan tyypin 2 
diabeteksen ennaltaehkäisyn, hoidon ja seurannan malli antaa tietoa ennaltaehkäisyn johtamiseen. On 
laskettu, että tyypin 2 diabetes seurannaisongelmineen maksaa alueen kunnille liki 5 miljoonaa euroa 
vuodessa. Siksi se on nostettu erityisen huomion kohteeksi.   

 66



Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Avauksia 1/2009  XII Terve Kunta -päivät 

Terve Kuopio -ohjelma 
 
Petri Kervola  
Kuopion kaupunki, Terve Kuopio -ohjelma 
etunimi.sukunimi@kuopio.fi 

 
Terve Kuopio -ohjelman tehtävänä on ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien hyvien käytäntöjen 
levittäminen. Terve Kuopio on aktiivisesti mukana Maailman terveysjärjestön WHO:n Healthy Cities -
verkostossa ja toimii aktiivisesti Stakesin koordinoimassa kansallisessa Terve kunta verkostossa. Toimintaa 
ohjataan poikkihallinnollisen Terve Kuopio -työryhmän sekä ohjausryhmän avulla. Keskeiset 
painopistealueet Terve Kuopio -ohjelmassa ovat terveellinen elinympäristö ja kaupunkisuunnittelu, 
terveellinen elämäntapa ja terveyttä edistävät yhteisölliset rakenteet. Ohjelmatyössä korostetaan terveyden ja 
hyvinvoinnin tasa-arvoa. Kohderyhminä ovat erityisesti lapset ja nuoret sekä ikääntyneet. Toiminnalla 
tuetaan yhteistyötä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden välillä.    
 
Lapsiystävällinen Kuopio Kuopio on tunnettu monipuollisesta lasten hyvinvointia tukevasta toiminnasta. 
Lapsiystävällisen Kuopion periaatteena on rakentaa kattava ennaltaehkäisevän toiminnan malli lapsen 
syntymästä aikuisuuden kynnykselle saakka. Terve lapsuus arjessa -toimintamallin avulla lapsen ja perheen 
kanssa työtä tekevät ammattilaiset antavat terveyttä edistävää tukea varhaisessa vaiheessa. Perheitä tuetaan 
varhaisen tuen mallilla niin neuvoloissa, päivähoidossa kuin koulussakin. Päivähoidon 
liikuntamyötääjäverkosto auttaa pieniä lapsia löytämään leikinomaisen liikunnan ilon silloinkin kun 
liikumisessa on havaittu pieniä hankaluuksia. Aktiivinen lapsuus ja nuoruus toimintamalli koostuu koulujen 
kulttuuri- ja liikuntapoluista. Toimintamallissa koulutoimi, vapaa-ajan sekä kulttuuripalvelut tukevat lasten 
hyvinvointia tuottamalla uusia ennaltaehkäiseviä toimintamalleja kouluihin.  
 
Terve Koulu -toimintamallissa kulttuuri- ja liikuntapolun hyvät käytännöt yhdistetään internetin sosiaalisen 
median ja mediakasvatuksen oppimisympäristöön (http//:www.tervekoulu.fi). Tavoitteena on laatia kattavasti 
kouluihin hyvinvointisuunnitelmat. Lasten ja nuortyen hyvinvoinnin vaikuttavuutta arvioi Kuopion Lapsi- ja 
nuorisopoliittinen neuvottelukunta.    
 
Pitkää ikää Kuopion kulttuurista Kuopion kulttuurilaitokset huomioivat tarjonnassaan ikäihmiset. 
Ikääntyneiden toimintakykyä tuetaan Kulttuuri vanhustyön kumppanina toimintamallilla, jonka avulla 
kulttuuri jalkautuu ikääntyneiden luo sinne missä he asuvat. Toimintamallissa yhteisötaiteen sekä hoivatyön 
asiantuntijat tuottavat ikääntyneiden kanssa kulttuurielämyksiä kaikille Kuopiolaisille.  Kulttuurikuriirit ovat 
tuki- ja vertaisohjaajaverkostoissa toimivia kulttuurin ystäviä, jotka opastavat vertaisiaan kulttuurielämysten 
pariin. Kulttuurikuriireille järjestetään "kulttuurikylvetyksiä" kulttuurilaitoksissa säännöllisesti. Terve Tanssi 
-toimintamallissa tanssitoimintaa vakiinnutetaan osaksi vanhustyötä. Toiminnalla tuetaan ikääntyneiden 
toimintakykyä sekä annetaan hoitohenkilökunnalle eväitä työssä jaksamiseen. 
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Hyvinvointikertomus Muuramen menestyksen ja hyvinvoinnin - 
kuntastrategian jalkauttamisen välineenä 

 
Maija Jääskeläinen, suunnittelija & Tapio Mäkelä, yliopettaja & Leena Liimatainen, 
koulutuspäällikkö & Katri Ryttyläinen, yliopettaja &Kari Jaatinen, sosiaalijohtaja & Sami 
Niemi, hallintojohtaja & Pirkko Vuorinen, ylihoitaja, Jyväskylän ammattikorkeakoulu 
etunimi.sukunimi@jamk.fi 

 
Muuramen kunta ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu ovat mukana Stakesin valtakunnallisen TEJO-hankkeen 
jatkohankeessa (2006–2009). Siinä jatketaan v. 2004–2005 käynnistettyä terveyden edistämisen 
johtamiskäytäntöjen, -mallien ja työvälineiden kehittämistä arvioiden niiden soveltuvuutta Muuramen 
kunnassa.    
 
Muuramen kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet sisältyvät Muuramen kunnan 
menestyksen ja hyvinvoinnin strategiaan. Keskeinen väline strategisten hyvinvointitavoitteiden seurannassa 
on valtuustokausittain tehtävä hyvinvointikertomus, joka antaa kokonaiskuvan väestön hyvinvointitilanteesta 
ja luo puitteet systemaattiseen seurantaan. Kertomus täsmentää kunnan asukkaiden hyvinvointitarpeita, 
arvioi toteutunutta toimintaa sekä voimavaroja suhteessa tarpeisiin.  
 
Kunta- ja aluetasoinen hyvinvoinnin seuranta on strategiatyön ja kuntasuunnittelun perusta. Muuramen 
kunnan ensimmäinen hyvinvointikertomus tehtiin vuonna 2004. Viimeisin hyvinvointikertomus päättyneestä 
valtuustokaudesta (2005–2008) on tehty tämän pohjalta. Se antaa uudelle valtuustolle kokonaiskuvan 
kuntalaisten hyvinvoinnista, selvityksen edellisellä kaudella tehdyistä toimenpiteistä sekä ehdotuksen 
tulevista kehittämisen painopistesta. Tarkastelua ohjaavat sekä valtakunnalliset (Terveys 2015, Paras-hanke, 
Kaste-ohjelma) että maakunnalliset (Keski-Suomen maakunnallinen terveyden edistämisen suunnitelma) 
tavoiteohjelmat.  Hyvinvointikertomuksen materiaali on kerätty Muuramen kunnan omien tilastotietojen 
lisäksi Stakesin ylläpitämästä SOTKAnetistä, tilastokeskukselta ja elokuussa 2008 järjestetystä hyvinvointi-
keskusteluista Muuramen kunnan eri hallinnonalojen toimijoille.    
 
Hankkeen puitteissa järjestettiin marraskuussa 2008 yhdessä Keski-Suomen kansanterveyden 
edistämiskeskuksen Kantereen kanssa maakunnallinen seminaari hyvinvointijohtamisen työkaluista. 
Seminaarissa jalkautettiin hyvinvointijohtamisen hyviä käytäntöjä, joita on kehitetty ja arvioitu hankkeen 
aikana Muuramessa.     
 
Jyväskylän ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysala toimii hankkeen koordinoijana, kouluttajana ja 
hyvinvointikertomuksen päivittämisprosessin ohjaajana. Hankkeen alueellisessa yhteistyöryhmässä ovat 
mukana Muuramen kunnan ja terveydenhuollon kuntayhtymän edustajat, Jyväskylän kaupungin, JAMK:n, 
lääninhallituksen, Keski-Suomen liiton, Jyväskylän yliopiston ja Stakesin edustajat. 
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Terveyden edistäminen paikallisesti Päijät-Hämeessä 
 
Olli Nummela, tutkija 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
etunimi.sukunimi@thl.fi 

 
Terveyden edistäminen paikallisesti Päijät-Hämeessä oli ensisijaisesti tutkimushanke, jonka tarkoituksena oli 
selvittää hyvinvointiin liittyvien taloudellisten ja sosiaalisten tekijöiden yhteyksiä ikääntyvien koettuun 
terveyteen eri asuinalueilla Päijät-Hämeessä. Tutkimuksen aineisto kerättiin vuonna 2002 osana Ikihyvä 
tutkimus- ja kehittämishanketta 2002–2012. Tutkimukseen osallistui 2815 henkeä, jotka olivat syntyneet 
vuosina 1926–30, 1936–40 ja 1946–50. Vastausaktiivisuus oli 66 %.    
 
Aikaisemmat tutkimukset viittaavat siihen, että luottamus muihin ihmisiin ja sosiaalinen osallistuminen 
sosiaalisen pääoman keskeisinä tekijöinä ovat yhteydessä hyvään koettuun terveyteen. Myös 
sosioekonominen asema on yhteydessä hyvään koettuun terveyteen, mutta voimakkuus vaihtelee eri 
mittareita käytettäessä. Melko vähän tiedetään kuitenkin näiden tekijöiden yhteydestä hyvään koettuun 
terveyteen varsinkin ikääntyvillä eri asuinympäristöissä. Tulosten mukaan koettu rahojen riittävyys oli 
merkittävässä yhteydessä hyvään koettuun terveyteen erityisesti kaupunkialueella. Muilla alueilla tulos oli 
samansuuntainen, mutta niissä myös koulutus oli tärkeä tekijä. Itse koettu rahojen riittäminen oli jopa 
todellisia tuloja tärkeämpi terveyden indikaattori.    
 
Sosiaalinen osallistuminen ja mahdollisuus avun saamiseen tarvittaessa olivat yhteydessä hyvään koettuun 
terveyteen kaupunkialueella ja harvaan asutulla maaseudulla. Myös maaseudun taajamissa tulos oli 
samansuuntainen. Kaupunkialueella luottamuksella muihin ihmisiin oli merkittävä yhteys koettuun 
terveyteen. Vertailtaessa pitkittäisesti vuosia 2002 ja 2005 havaittiin lähtötason korkean luottamuksen 
ennakoivan melko voimakkaasti hyvää terveyttä myöhemmin. Lisäksi luottamuksen parantuminen ja 
pysyminen korkeana olivat yhteydessä hyvään terveyteen etenkin miehillä.   Korkea sosiaalinen pääoma oli 
yhteydessä hyvään koettuun terveyteen kaupunkialueella. Yhteys oli melko samanlainen, joskin hieman 
heikompi muillakin alueilla.  
 
Korkea sosiaalinen pääoma muodostui samanaikaisesta korkeasta sosiaalisesta osallistumisesta ja korkeasta 
luottamuksesta. Myös ”traditionaalisuuden” (matala osallistuminen ja korkea luottamus) ja koetun terveyden 
välinen yhteys oli merkittävä kaupunkialueella. Yhteydet koetun terveyden ja matalan sosiaalisen pääoman 
(matala osallistuminen ja matala luottamus) sekä ”kaventuneisuuden” (korkea osallistuminen ja matala 
luottamus) välillä olivat heikompia.   Osallistuminen taidenäyttelyihin sekä teatterissa, elokuvissa ja 
konsertissa käyminen naisilla, mutta opiskelu ja itsensä kehittäminen miehillä olivat yksittäisistä 
osallistumisen muodoista yhteydessä hyvään koettuun terveyteen. Yllättäen naisilla aktiivinen osallistuminen 
hengellisiin tilaisuuksiin ja vapaaehtoistyöhön olivat negatiivisesti yhteydessä koettuun terveyteen. Kyseessä 
saattaa olla sopeutumiskeino terveyden heikentyessä.    
 
Kokonaisuutena osoittautui, että koetun terveyden alue-erot olivat pieniä. Kuitenkin koettuun terveyteen 
yhteydessä olevien tekijöiden merkitys vaihteli alueittain. Taloudellisilla tekijöillä, erityisesti rahojen 
koetulla riittävyydellä oli voimakas yhteys hyvään koettuun terveyteen. Vaikka taloudelliset ja monet muut 
taustatekijät otettiin huomioon, myös sosiaalisilla tekijöillä oli edelleen yhteys hyvään koettuun terveyteen.    
 
Hankkeesta valmistui väitöskirja:  
Olli Nummela, Trust, participation, and health among ageing people. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja A 26/2008. 
http://www.ktl.fi/attachments/suomi/julkaisut/julkaisusarja_a/2008/2008a26.pdf 
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Terveyden edistämisen mittaristojen käytön ja mittaritiedon kirjaamisen 
yhdenmukaistaminen Kymenlaaksossa 

 
Päivi Tiihonen, TE-koordinaattori 
Kymenlaakson sairaanhoitopiiri 
etunimi.sukunimi@kymshp.fi 

 
Vuoden 2009 alussa Kymenlaakson sairaanhoitopiirin alueen kuntien perusterveydenhuollossa on otettu 
käyttöön yhdenmukaistetut terveyden edistämisen mittaristot ja niihin liittyvät kirjaamiskäytännöt. Yhden-
mukaistamistyön pohjana on pitkälti ollut Kotkan kaupungin perusterveydenhuollon toimintamalli.  
 
Uusi terveydenhuoltolaki velvoittaa sairaanhoitopiiriä tukemaan kuntia muun muassa väestöä koskevan 
terveystiedon tuottamisessa. Mittaristojen yhdenmukaistaminen mahdollistaa laajan, vertailukelpoisen tiedon 
keruun kymenlaaksolaisen väestön terveyskäyttäytymisestä sekä siten terveyden edistämisen voimavarojen 
asianmukaisen suuntaamisen. Yhtenäistetyt mittaristot ja kirjaamiskäytännöt parantavat myös tiedon kulkua 
asiakkaan tai työntekijän siirtyessä kunnasta toiseen. Ensisijaisesti mittarit tarjoavat työvälineen elintapojen 
puheeksi ottamiseen.  
 
Mittaristojen yhdenmukaistamisen myötä muun muassa nuorten päihdemittari (ADSUME) ja siihen liittyvä 
varhaisen puuttumisen malli jalkautetaan koko maakuntaan. Lisäksi lapsen paino-pituussuhteen tilastointia 
on varhaistettu. Ensimmäinen tilastomerkintä tästä tehdään jo lapsen ollessa puolen vuoden ikäinen. Paino-
pituussuhteen tilastoinnin aloittaminen vauvaiässä mahdollistaa gestaatiodiabeetikkoäidin lapsen painon 
kehityksen varhaisen seurannan.  
 
Mittaristojen ja kirjaamiskäytäntöjen yhdenmukaistamisesta ja ohjeistuksen laadinnasta on vastannut siihen 
perustettu mittarityöryhmä. Työryhmä on koostunut alueen terveydenhoitajista, Effica-pääkäyttäjistä sekä 
sovellusasiantuntijoista. Kymenlaakson alueella on yhtenäisesti käytössä Effica-potilastietojärjestelmä. 
 
Lähitulevaisuudessa myös erikoissairaanhoidossa otetaan käyttöön terveyden edistämisen mittarit, kuten 
BMI, vyötärönympärysmitta, alkoholin käytön riskitesti ja tupakointi.  
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Ennakkoarvioinnin vaikuttavuus, esimerkkinä asemakaavoitus Jyväskylästä 
 
Kauppinen Tapani, projektipäällikkö 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
etunimi.sukunimi@thl.fi 

 
Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten ennakkoarviointeja tehdään eri nimillä. Tämän vuoden Terve Kunta- 
päivillä on rinnakkaissessioissa esillä ainakin Helsingin terveysvaikutusten arviointi (TVA), Salon ihmisiin 
kohdistuvien vaikutusten arviointi (IVA), Kainuun sosioekonomisia terveyseroja painottava vaikutusten 
arviointi (TEVA) ja tämän posterin Jyväskylän sosiaalisten vaikutusten arviointi (SVA) -prosessit. Rajanveto 
eri ennakkoarviointien välillä on usein vaikeaa ja eri tiede-, väestöryhmä- tai sektorilähtöiset 
ennakkoarvioinnit ovat päällekkäisiä. Erinimisten ennakkoarviointien yhteisenä ideana on kuitenkin arvioida 
ennalta tietyn suunnitelman tai päätöksen aiheuttamia vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen. 
Arviointitapana on eri ratkaisuvaihtoehtojen vertailu.    
 
Ennakkoarviointien vaikuttavuutta on tutkittu vähän. Maailman terveysjärjestön WHO:n koordinoimassa ja 
Euroopan komission rahoittamassa tutkimuksessa selvitettiin vaikutusten arvioinnin vaikuttavuutta. Kustakin 
maasta valittiin yksi ennakkoarviointiprosessi, jota peilattiin tehtyyn vaikuttavuusjäsennykseen. Suomesta 
mukana oli Health in All Policies -hengessä Jyväskylän kaupungissa tehty asemakaavoituksen sosiaalisten ja 
terveysvaikutusten arviointi. Arvioinnista tunnistettiin seuraavia vaikuttavuuden lajeja:    
 
Suora vaikuttavuus  

- terveysnäkökulma: yhtenä perusteluna joillekin kaavassa tehdyille ratkaisuille (esim. 
liikennejärjestelyjen muuttaminen melu- ja turvallisuusvaikutusten perusteella)  

- oikeudenmukaisuusnäkökulma: lapset otettiin huomioon tekemällä kaavaan tarkistuksia ja 
lievennyksiä (leikkipuiston säilyttäminen, koulun kentän laajentaminen, lasten liikkumisen 
turvallisuus)  

- yhteisönäkökulma: asukkaiden näkemykset vaikuttivat rakennusoikeuden ja rakentamisen 
määrän pienentämiseen sekä tielinjausten, kenttäratkaisujen, rakentamisaikataulujen ja 
yksittäisten kaavamerkintöjen muuttamiseen    

 
Opportunistinen vaikuttavuus 

- terveysnäkökulma: terveys toimi osittain perusteluna valmiille ratkaisuille  
- terveysnäkökulma: asukkaiden pyrkimys opportunistiseen terveysvaikuttavuuteen 

liikennejärjestelyissä  
- yhteisönäkökulma: kaavaa olisi ehkä joka tapauksessa muutettu kevyempään suuntaan ilman 

asukkaiden palautettakin    
 
Yleinen vaikuttavuus 

- terveysnäkökulma: kaavan terveysvaikutukset olivat vähäisiä, terveyttä määrittäviä tekijöitä 
käsiteltiin keskusteluissa (virkistysalueet, liikuntapaikat, liikenteelliset ratkaisut, asuntojen 
esteettömyys)  

- oikeudenmukaisuusnäkökulma: kaavan vaikutukset vähäisiä, sillä kaavoitus ei muuta alueen 
sosio-ekonomista jakaumaa  

- oikeudenmukaisuusnäkökulma: vanhusten asumistarpeista keskusteltiin, mutta vastustuksen 
vuoksi näkökohtia ei voitu huomioida kaavoituksessa    

 
Lisätietoa:  http://info.stakes.fi/iva/FI/index.htm   
Nelimarkka Kirsi, Kauppinen Tapani & Perttilä Kerttu (2007). Terveysvaikutusten arvioinnin vaikuttavuus Korteniityn 
asemakaavaprosessissa. Yhdyskuntasuunnittelu -lehti 2007:4. ss. 30-44. The effectiveness of health impact assessment. Scope and 
limitations of supporting decision-making in Europe WHO, European Observatory on Health Systems and Policies (2007) 
http://www.euro.who.int/observatory/Publications/2007/20071016_1 Jouni.Makarainen@jkl.fi 
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Terveyden edistäminen ja johtaminen – pilottitutkimus johtajien 
näkemyksistä terveyden edistämisestä ja johtamisen eettisestä perustasta 

 
Anna-Maija Pietilä, professori &  Marjatta Pirskanen, terveyden edistämisen suunnittelija & 
Pirjo Varjoranta, koulutuspäällikkö 
Kuopion yliopisto, Kuopion sosiaali- ja terveyskeskus 
etunimi.sukunimi@uku.fi 

 
Terveyden edistäminen ja johtaminen Kuopion kaupungissa -pilottitutkimuksen tarkoituksena oli kuvata ja 
arvioida hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamista Kuopion kaupungin luottamushenkilöstön ja 
ylimmän virkamiesjohdon sekä Kuopion sosiaali- ja terveyskeskuksen johtajien näkökulmasta. 
Tutkimusaineisto kerättiin syksyllä 2007 sähköisellä kyselylomakkeella Kuopion kaupungin 
luottamushenkilöstöltä ja ylimmältä virkamiesjohdolta (kaupunginjohtajan johtoryhmä, kaupunginvaltuuston 
ja -hallituksen, hyvinvointityöryhmän sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenet) ja Kuopion sosiaali- ja 
terveyskeskuksen johdolta (johtoryhmän jäsenet, tulosyksiköiden päälliköt ja kehittämisyksikön henkilöstö). 
Kyselylomake lähetettiin sähköpostitse vastaajille (n=128) syksyllä 2007. Kyselyyn vastasi 38 henkilöä. 
Vastaajista 27 työskenteli Kuopion luottamushenkilöstössä ja ylimmässä virkamiesjohdossa ja 11 vastaajaa 
työskenteli sosiaali- ja terveyskeskuksen johdossa.  
 
Tässä esityksessä kuvataan johtajien näkemyksiä terveyden edistämisestä (määrällisen aineiston analyysi) ja 
johtamisen eettisestä perustasta avoimeen kysymykseen vastaamisen perusteella. Vastaajat määrittelivät 
terveyden edistämisen kuuluvan kaikille hallinnonaloille. He näkivät terveyttä edistävän toiminnan 
perustuvan verkostoitumiseen ja yhteistyöhön muiden toimijoiden kanssa. Kuopiolaisten hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisen suurimpana puutteena mainittiin moniammatillisen ja poikkihallinnollisen yhteistyön 
riittämättömyys. Yhteistyötä estävinä tekijönä pidettiin muun muassa raamibudjetointia, organisaation 
sirpaleisuutta ja kaupungin tiukkaa taloutta. Sosiaali- ja terveyskeskuksen johdon mielestä talousarviossa ei 
ohjattu riittävästi voimavaroja toimintoihin, joita kuntalaisten terveyden edistäminen vaatisi.    
 
Ennaltaehkäisevä työ koettiin kunnallisen päätöksenteon keskeiseksi tehtäväksi. Painoalueena mainittiin 
lapset ja nuoret, sillä noissa ikävaiheissa voidaan luoda uutta käyttäytymiskulttuuria, jossa terveelliset 
elämäntavat ovat arkipäivää. Kaikkien vastaajien mukaan voimavaroja tulisi kohdentaa lasten 
huostaanottojen ehkäisyyn. Myös ikääntyvien toimintakyvyn edistäminen, huumeiden käytön, syrjäytymisen 
ja masennuksen ehkäisy ja omaishoidon tukeminen koettiin tärkeiksi sisältöalueiksi. Luottamushenkilöstö ja 
ylin virkamiesjohto painotti liikunnan edistämistä sekä suun terveyden ja tupakoimattomuuden edistämistä. 
Sosiaali- ja terveyskeskuksen vastaajien näkemyksissä korostui itsemurhien ehkäisy, terveyserojen 
kaventaminen, alkoholin käytön rajoittaminen ja koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisy.      
 
Päätöksentekoa ja johtamistyötä ohjaavia eettisiä periaatteita olivat vastaajien mukaan tasa-arvoisuus, 
oikeudenmukaisuus, asiakkaan kunnioittaminen, humanistisuus, luonnon kunnioittaminen ja työntekijöiden 
arvostaminen. Tärkein johtamista ohjaava periaate oli tasa-arvoisuus, jota kuvattiin myös käsitteillä 
yhdenvertaisuus, tasavertaisuus ja tasapuolisuus. Toiseksi tärkein periaate oli oikeudenmukaisuus, jota 
kuvattiin ilmaisuilla laillisuus ja tarveharkintaisuus. Asiakkaan kunnioittaminen ilmeni usealla tavalla, kuten 
ihmisarvona, asiakkaan arvostamisena, huomioimisena ja kuulemisena. Humanistinen ihmiskäsitys, 
lähimmäisen rakkaus, heikommassa asemassa olevista välittäminen sekä elämän ja ihmisarvon 
kunnioittaminen olivat myös vastaajien periaatteita. Luonnon kunnioittaminen, kestävä kehitys sekä ihmisen 
ja luonnon sopusointu nousivat myös vastauksissa esiin. 
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Tapaturmatietoa alueellisen turvallisuussuunnittelun tueksi 
 
Lounamaa Anne, erikoistutkija & Kääriäinen Sakari, systeemisuunnittelija & Råback Mirka, 
viestintäsuunnittelija 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
etunimi.sukunimi@thl.fi 

 
Lähes 80 prosenttia vakavista tapaturmista ja suurimmat terveyden menetykset syntyvät tapaturmissa, jotka 
sattuvat muualla kuin liikenteessä ja työajan ulkopuolella. Vuosittain työtapaturmissa kuolee noin 50 
henkilöä, liikennetapaturmissa vajaat 400 henkilöä ja lisäksi yli 2 700 henkilöä kuolee muissa tapaturmissa. 
Valtakunnallisissa tilastoaineistoissa ja rekistereissä oleva tapaturmia koskeva tieto ei ole ollut paikallisen 
turvallisuustyön käytössä helposti luettavassa muodossa.    
 
Ensimmäisen kerran julkaistuista alueellisista tapaturmakatsauksista saa yksityiskohtaisempaa tietoa 
tapaturmatilanteesta. Katsausten valmistaminen liittyy sisäisen turvallisuuden ohjelman Kodin, vapaa-ajan ja 
liikkumisen turvallisuuden parantamiseen, jossa tavoitteena on lisätä tapaturmatietojen hyödyntämistä 
paikallisessa turvallisuussuunnittelussa ja osana pelastuslaitosten riskienhallintaa. Alueraportit perustuvat 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tapaturmatietokantaan, johon on koottu tietoja Hoitoilmoitusrekisteristä 
ja Tilastokeskuksen kuolemansyytilastosta.     
 
Tapaturmakatsaus sisältää lukumäärätietoja kunkin pelastusalueen asukkaille sattuneista vuodeosastohoitoon 
tai kuolemaan johtaneista tapaturmista. Polikliinisesti hoidetut tapaturmat eivät ole katsauksessa mukana, 
koska kattavat koko maan laajuiset tilastot puuttuvat. Lisäksi katsauksessa on joukko teema-artikkeleita 
valtakunnallisissa ohjelmissa tärkeiksi havaituista tapaturmaongelmista ja niiden ehkäisykeinoista. 
Käsiteltyjä teemoja ovat liukastuminen ja kaatuminen, kevyt liikenne, liikunta sekä alkoholi ja tapaturmat.     
 
Näiden ensimmäisten raporttien pohjalta käynnistyy työ, jossa tulevina vuosina Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitos ja pelastusalueet kehittävät raporttien tietopohjaa, niissä käsiteltäviä asioita, ulkoasua ja jakelukanavia 
kunkin pelastusalueen tarpeita vastaavaksi ja aidosti paikallista turvallisuussuunnittelutyötä palveleviksi.    
 
Tapaturmakatsaukset on laadittu Ahvenanmaata lukuun ottamatta jokaiselle maan pelastusalueelle. 
Pelastusaluejako noudattaa pääosin maakuntajakoa.      
 
Tapaturmakatsaukset ovat luettavissa ja tulostettavissa osoitteessa www.thl.fi/tapaturmat/alueraportit. 
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Työterveysneuvonta toimintamalli perusterveydenhuoltoon 
 
Kirsi Niiranen, tutkija & Matti S. Huuskonen, ylilääkäri & Antti Jahkola, työterveyshuollon 
erikoislääkäri 
Työterveyslaitos 
etunimi.sukunimi@ttl.fi 

 
Työterveyshuollon kehittämislinjat 2015 korostaa terveydenhuollon kehittämisessä sitä, että kaikilla on 
yhtäläiset, laadukkaat ja riittävät palvelut eikä alueellinen tai sosioekonominen asema rajoita tarvittavien 
palvelujen käyttöä. Terveyden edistämisen politiikkaohjelma esittää pitkäaikaistyöttömien terveydenhuollon 
toimintamallien kehittämistä kansallisessa sosiaali- ja terveydenhuollon ohjelmassa. Terveyserojen 
kaventamisen toimintaohjelma 2008–2011 linjaa kehittämisen yhtenä tavoitteena työttömien ja muiden 
työterveyshuoltopalvelujen ulkopuolella olevien työikäisten työkykyä ylläpitävien terveyspalveluiden 
turvaamisen. Työttömien terveyspalvelumallit liittyvät tähän toimeenpanosuunnitelmaan. 
 
Työterveysneuvonta toimintamalli perusterveydenhuoltoon -hanke (2008–2010) on jatkoa Stakesin 
pitkäaikaistyöttömien terveydenhuollon kehittämiskumppanuushankkeelle. Tavoitteena on järjestää 
perusterveydenhuollon yhteyteen työterveyspalvelut niille työikäisille, jotka eivät kuulu työterveyshuollon 
piiriin. Tässä hyödynnetään pitkäaikaistyöttömien terveydenhuoltohankkeen muiden osahankkeiden tuloksia 
ja kokemuksia. Työterveysneuvontamalli kehitetään ja pilotoidaan Kuopiossa sosiaali- ja terveyskeskuksessa 
perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon kesken ja yhdessä työvoima-, sosiaali- ja opetushallinnon, 
Kelan, THL:n ja Työterveyslaitoksen kanssa. 

 Työterveysneuvonnassa saumaton palveluketju luodaan kaikille työterveyshuollon ulkopuolella oleville 
työikäisille henkilöille. Pilottiryhmänä ovat 15–24-vuotiaat henkilöt, joilla on vaikeuksia työllistyä. Nuorten 
kohdalla ennaltaehkäisevistä toimista voi olettaa syntyvän hyötyjä, koska heillä on työelämää vielä runsaasti 
jäljellä. 

Työttöminä työnhakijoina olevat nuoret ohjataan työterveysneuvonnan piiriin. Pilottiryhmään ohjataan 
työvoimatoimistosta noin 300 nuorta tai nuorta aikuista. Perusterveydenhuollossa toimii työterveyshoitaja, 
joka kartoittaa terveystapaamisessa nuoren terveydentilan työ- ja toimintakyvyn osalta. Terveysongelmien 
vuoksi arviolta noin 100 henkilölle tehdään omalääkärin toimesta työ- ja toimintakyvyn arvio. Tässä 
yhteydessä suunnitellaan yhteistyössä mahdolliset jatkotutkimukset ja -hoito sekä kuntouttavat toimenpiteet 
työllistymisen tai työelämässä pysymisen tukemiseksi. Asiakkaan oma osallistuminen on avainasemassa. 
Päihdepalveluihin ohjaaminen voi tapahtua suoraan työterveyshoitajan vastaanotolta. Työterveyshuollon 
asiantuntemus hyödynnetään perusterveydenhuollossa tarvittaessa konsultaation tai ostopalvelun kautta. 
Erikoissairaanhoidon konsultaatiot tapahtuvat normaalina vastaanottotyönä.  Perusterveydenhuollossa 
toimiva työterveysneuvonnan työterveyshoitaja organisoi seurannan ja määrittää yhdyshenkilön 
(työvoimatoimisto, sosiaalitoimisto, terveydenhuolto) yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.  Asiakkaalle 
laaditaan kuntoutuspolku yhteistyössä ja suunnitelman laatimisessa hyödynnetään tarvittaessa kuntoutuksen 
asiakasyhteistyöryhmää. 

Tuotoksena syntyy luonteva työterveysneuvonta toimintamalli työvoimaan kuuluville työterveyshuollon 
ulkopuolella oleville henkilöille, jossa eri toimijatahojen vastuut ovat selkeytyneet sekä asiakkaan 
palveluprosessi on kuvattu. Malli luodaan yhteistoiminnallisesti kaikkien toimijoiden kanssa. Lisäksi 
käytetään hyödyksi meneillään olevien kehittämishankkeiden toimintatapoja, joita kehitetään edelleen. 
Arvioinnissa onnistuneeksi havaittu malli voidaan ottaa paikkakunnalla suunnitellusti pysyvään käyttöön. 
Tämä toteutuu suunnittelemalla ja rakentamalla mallia alueen lähtökohdat huomioimalla ja yhteistyössä 
perusterveydenhuollon, kunnan järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvan työterveyshuollon, 
työvoimahallinnon, sosiaalitoimen, Työvoiman palvelukeskuksen (TYP), opetustoimen sekä Kelan kanssa. 
Hanke tuottaa hyviä käytäntöjä työterveysneuvonnan kehittämisessä kansalliseen käyttöön. 
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Terveyden edistäminen sairaalassa 30 vuotta! 
 
Maria Hallman-Keiskoski, ylihoitaja,terveyden edistäminen & Eija Viljanen, 
tutkimuskoordinaattori 
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 
etunimi.sukunimi@ksshp.fi 

 
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin suunnitelmallinen terveyden edistämistyö käynnistyi 30 vuotta sitten 
Lääkintöhallituksen terveyskasvatuksen tehostamista koskeneesta ohjekirjeestä.  Terveyskasvatuksena 
alkaneessa toiminnassa on nähtävissä neljä kehitysvaihetta. 
 
Vuodet 1978–1990 olivat yleisen terveyskasvatuksen tehostamisen aikaa. Keski-Suomen keskussairaalan 
kuntainliiton liittohallitus nimesi vuonna 1978 ensimmäisen terveyskasvatustyö-ryhmän. 
Terveyskasvatuksen yhdyshenkilön tehtävää hoiti yksi keskussairaalan ylihoitajista – tosin oman työnsä 
ohella. Ensimmäinen terveyskasvatuksen toimintasuunnitelma tehtiin viisivuotiskaudeksi. Suunnitelma 
painottui paitsi henkilökunnan tupakoinnin vähentämiseen myös sairaalan terveyskasvatustyön kehittämiseen 
ja yhteistyöhön kansanterveystyön ja kansanterveysjärjestöjen kanssa. Terveyskasvatuksen 
toteuttamisohjelmassa 1980-luvun lopulla keskeiseksi tavoitteeksi otettiin terveyskasvatuksen yhdyshenkilön 
tehtävän muuttaminen kokopäiväiseksi. 
 
Siirtyminen terveyskasvatuksesta terveyden edistämiseen tapahtui vuosina 1991–1997. Ensimmäinen 
kokopäiväinen terveyskasvatuksen yhdyshenkilö aloitti työnsä vuonna 1991 ylihoitajan virassa tukenaan 
sairaanhoitopiirin johtoryhmän nimittämä terveyskasvatuksen moniammatillinen yhteistyöryhmä. Jokaiseen 
sairaanhoitopiirin työyksikköön pyrittiin nimeämään terveyskasvatuksen yhteyshenkilö ja heidän 
verkostoitumistaan edistettiin erityisellä koulutusohjelmalla.    
 
Ylihoitaja keskittyi työssään eri toimijoiden yhteistoimintaan ja verkostojen kokoamiseen sekä alueellisesti 
että valtakunnallisesti. Alueen terveyskeskuksiin luotiin Sydäntukihoitajien verkosto. Alueellisessa Keski-
Suomen Päihteet ja terveys -projektissa panostettiin alkoholi- ja muiden päihdehaittojen ehkäisyyn. 
Terveysviestinnällinen Syty Savutta -projekti laajeni valtakunnal-liseksi. Yhteistyö potilas-, vammais- ja 
kansanterveysjärjestöjen kanssa tiivistyi syksystä 1995 lähtien Potilasjärjestöjen Valoviikoiksi.  
 
Siirtyminen terveyttä edistävän sairaalan vaiheeseen vuosina 1998–2005 käynnistyi Keski-Suomen 
sairaanhoitopiirin liittyessä WHO:n kansainväliseen Health Promoting Hospitals (HPH) -verkostoon. 
Suomen ensimmäinen Terveyttä edistävä sairaala -ohjelma vuosille 2001–2006 oli merkittävä koko 
sairaanhoitopiirin toiminnan linjaus. Terveyden edistäminen kirjattiin sairaanhoitopiirin strategiaan vuonna 
2003. Hyväksyessään Tupakkapoliittisen ohjelman vuosille 1999–2005 sairaanhoitopiirin valtuusto asetti 
samalla tavoitteeksi kaikkien sairaaloidensa savuttomuuden vuoteen 2005 mennessä. Terveystietokeskus 
Palanssi avasi ovensa keskussairaalan tiloissa 1.9.2005. Potilasneuvontaan syvennyttiin voimavaralähtöisen 
lähestymistavan mukaisesti erityisessä projektissa ja valtakunnallisestikin mittava tyypin 2 diabeteksen 
ehkäisyhanke toteutettiin vuosina 2003–2007. 
 
Neljäs vaihe - Kohti pysyviä terveyden edistämisen rakenteita - alkoi vuonna 2006. Terveyttä edistävän 
sairaalan potilasturvallisuusmallin kehittäminen loi pohjaa vuonna 2006 käynnistyneelle 
potilasturvallisuustyölle, jota johdetaan monivuotisessa Erehdyksistä mahdollisuuksiin -projektissa. 
Kansainvälisten terveyttä edistävän sairaalan laatustandardien käyttöönotto vakiinnuttaa jatkossa terveyden 
edistämisen osaksi kaikkien työyksiköiden arkea. Sairaanhoitopiirissä terveyden edistämistyön kärki 
kohdentuu lähivuosina henkilökunnan terveyden edistämiseen. Yleislääketieteen professorin hallinnoiman 
sairaanhoitopiirin preventioyksikön työntekijöiden asiantuntemus suunnataan kansantautien 
suunnitelmalliseen ehkäisyyn maakunnan alueella. Useiden merkittävien vaikuttajaorganisaation 
yhteistyössä perustama Keski-Suomen kansanterveyden edistämiskeskus ry – KANTERE – keskittyy laaja-
alaisesti väestön terveyden edistämiseen.  

 75



Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Avauksia 1/2009  XII Terve Kunta -päivät 

Lasten ja nuorten terveyden edistäminen 

Miten terveyskeskuksissa seurataan neuvoloiden ja kouluterveydenhuollon 
määräaikaistarkastussuunnitelman toteutumista? 
 

Rimpelä M (1), Saaristo V (1), Happonen H (2) & Rimpelä A (2) 
(1) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos/Tampereen alueyksikkö/TedBM-hanke 
(2) Tampereen yliopisto/terveystieteen laitos 

 
Äitiys- ja lastenneuvoloiden sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon ydintoimintoja ovat olleet 
määräaikaiset terveystarkastukset (TT), joita tehdään koko ikäluokalle tai oppilas-/opiskelijajoukolle. 
Kansallisten suositusten mukaan raskauden alusta alkaen kouluterveydenhuollon (oppivelvollisuuden) 
päättymiseen saakka tulisi tehdä yhteensä vähintään 32 terveydenhoitajan (äitiysneuvola 9, lastenneuvola 14, 
kouluterveydenhuolto 9) ja 12 lääkärin (vastaavasti 4,5 ja 3) toteuttamaa terveystarkastusta. Tuoreen 
tutkimuksen (Rimpelä ym. 2008) mukaan vain 3 % terveyskeskuksista oli sisällyttänyt vuoden 2007 
suunnitelmiinsa kaikki nämä tarkastukset. Joka toisessa terveyskeskuksessa vähimmäismäärästä puuttui viisi 
tai useampia määräaikaistarkastuksia. 
 
STM:ssä valmistellaan esitystä asetukseksi neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä 
lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (STM selvityksiä 2008:37). Työryhmäehdotuksessa 
TT-ohjelma on pääosin samanlainen kuin aikaisemmissa suosituksissa. Osa lääkärintarkastuksista laajenee 
lääkärin ja terveydenhoitajien yhteisiksi terveystarkastuksiksi, joihin molemmat vanhemmat kutsutaan (= 
laaja terveystarkastus). Toteutuneiden tarkastusten lukumääristä ei ole koko maan tasolla kerätty 
suunnitelmallisesti tietoja. Vuonna 2007 tehdyssä kyselyssä 45 % terveyskeskuksista ilmoitti tilastoivansa 
kouluterveydenhuollossa käynnit eriteltyinä terveystarkastuskäynteihin, vastaanottokäynteihin jne. (Rimpelä 
ym. 2007, julkaisemattomia tuloksia). 
 
Syksyllä 2008 terveyskeskuksille tehdyssä Väestöterveyden edistäminen perusterveydenhuollossa -kyselyssä 
(ks. http://info.stakes.fi/TedBM/FI/kyselyt/tkkysely08.htm) tiedusteltiin: ”Kuinka monta määräaikaista 
terveystarkastuskäyntiä (erikseen terveydenhoitajan ja lääkärin suorittamat terveystarkastukset) 
terveyskeskuksessa suoritettiin yhteensä vuonna 2007 seuraavissa toiminnoissa?” Joulukuun puolivälissä 
(aineiston keruu ja tarkistus jatkuvat) kyselyyn oli vastannut 164 terveyskeskusta (71 %), joista 70 % 
ilmoitti, että määräaikaisten terveystarkastusten lukumäärät ovat tiedossa äitiysneuvolassa. Vastaava osuus 
lastenneuvolassa oli 67 %, kouluterveydenhuollossa 66 % ja opiskeluterveydenhuollossa 56 %. Esimerkiksi 
kouluterveydenhuollon terveystarkastusten lukumäärän ilmoitti joka toinen terveyskeskus, mutta monissa 
vastauksissa jäi epäselväksi, mitä käyntejä lukumäärään sisältyi. Terveyskeskusten välinen vaihtelu oli 29–
426 terveystarkastusta vuodessa 100 oppilasta kohti. 
 
Terveyskeskuksissa ei suunnitelmallisesti seurata määräaikaisten terveystarkastusten toteutumista äitiys- ja 
lastenneuvoloissa eikä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa. Alustavien tietojen mukaan vaihtelu väestöön 
suhteutetuissa lukumäärissä on erittäin suurta. 
 
Rimpelä M, Happonen H, Saaristo V, Wiss K & Rimpelä A. Äitiys- ja lastenneuvoloiden sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon käynnit, 
terveystarkastukset ja voimavarat 2007–2009. Stakes. Raportteja 40/2008. 
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Äitiys- ja lastenneuvoloiden sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon käynnit, 
terveystarkastukset ja voimavarat 
 

Rimpelä M (1), Happonen H (2), Saaristo V (1), Wiss K (1) & Rimpelä A (2) 
(1) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos/Tampereen alueyksikkö/TedBM-hanke 
(2) Tampereen yliopisto/terveystieteen laitos 

 
Kuntien äitiys- ja lastenneuvolatoiminnan (ÄNLA/LNLA) sekä kouluterveydenhuollon (KTH) ja 
kansanterveystyönä toteutuvan opiskeluterveydenhuollon (OTH) voimavarakehitystä ei ole seurattu 1990-
luvun alun jälkeen. Terveydenhuollon menotilaston arvion mukaan menot 2006 olivat yhteensä noin 189 
milj. €. STM tilasi maaliskuussa 2008 Tampereen yliopiston terveystieteen laitokselta tutkimuksen, jonka 
tavoitteena oli kuvata terveyskeskuksittain (TK) ja koko maassa edellä mainittujen toimintojen voimavaroja 
sekä arvioida, lisämäärärahatarvetta, jos toiminta tehostuisi vuonna 2009 koko maassa valtakunnallisten 
suositusten ja oppaiden mukaiseksi. 
 
Tampereen yliopiston terveystieteen laitoksen ja Stakesin Tampereen alueyksikön yhteistyönä tehtiin 1) 
tapaustutkimus seitsemässä TK:ssa sekä 2) TK:ten johdolle osoitettu kysely, jossa tiedusteltiin käyntien ja 
terveystarkastusten määrää 2007 sekä henkilöstömitoitusta ja toimintamenoja 2007 sekä käyntihintoja 2007 
ja 2008. Kyselyyn liitettiin yhteenveto kansallisista suosituksista ja pyydettiin arvioimaan, millaisiin 
lisämenoihin olisi 2009 talousarviossa varauduttava, jos toiminta tehostuisi suositusten mukaiseksi. Vastaus 
saatiin 192 terveyskeskuksesta (82 %). Kadossa oli pääosin pieniä terveyskeskuksia. Ylioppilaiden 
terveydenhoitosäätiö (YTHS) ei ole mukana opiskeluterveydenhuoltoa koskevissa tuloksissa. 
 
Terveyskeskuksia pyydettiin ilmoittamaan äidille, lapselle tai nuorelle tehtävien terveystarkastusten 
lukumäärät vuoden 2007 suunnitelmassa. Vain 3 %:ssa TK:ista terveystarkastusohjelma oli kaikissa 
toiminnoissa suositusten vähimmäistavoitteen mukainen. Suunnitelmista puuttui yhteensä noin 352 000 
terveystarkastusta. Kuusi neuvoloiden ja kouluterveydenhuollon valtakunnallista henkilöstösuositusta eivät 
täyttyneet yhdessäkään terveyskeskuksista. Henkilöstömenoihin tarvittaisiin yhteensä noin 54 milj. €, jotta 
mitoitus olisi kaikissa terveyskeskuksissa suositusten vähimmäistason mukainen. 
 
Talousarviorakenteissa ja kustannuslaskennassa jokainen TK sovelsi omaa käytäntöään. Välillisten 
kustannusten (avustukset; muut toimintakulut; yms.) osuus vaihteli tasolla 20–30 % välittömistä 
(työvoimakustannukset; palvelujen ostot; aineet, tarvikkeet ja tavarat) kustannuksista. Vyörytykset lisäsivät 
kustannuksia 10–30 %. Väestöön suhteutetut toimintakulut saatiin toiminnoittain vain 15–28 TK:sta. 
Keskimääräiset vuosittaiset toimintakulut olivat ÄNLA:ssa 724 €/synnytys, LNLA:ssa 140 €/0–6-vuotias, 
KTH:ssa 82 €/oppilas ja OTH:ssa 53 €/opiskelija, em. toiminnat yhteensä 116 TK:n aineistossa keskimäärin 
167 €/0–17-vuotias. Käyntihintoja ilmoitti 30–47 terveyskeskusta. Ne olivat useimmiten samoja eri 
toiminnoissa. Terveydenhoitajakäynnin keskihinta 2007 oli 40 € ja lääkärikäynnin 86 €. Vuoden 2008 
talousarvioissa käyntihinnat olivat noin keskimäärin 8 % suurempia. Kun käyntihinnoilla kerrottiin 
avohoitotilaston käyntimäärät, ÄNLA:n toimintakuluiksi 2007 tuli noin 53 milj. €, LNLA:n 67 milj. €, 
KTH:n 69 milj. € ja OTH:n (poisluettuna YTHS) 16 milj. €, yhteensä noin 204 milj. €. Valtakunnallisten 
suositusten arvioi toteutuvan 2009 nykyisillä voimavaroilla 71 TK:ta, 105 ilmoitti lisämäärärahatarpeesta, 
mutta vain 54 arvioi lisämäärärahan suuruuden, yhteensä noin 10 milj. €. 
 
Kaikissa tutkimuksen tiedoissa oli suuria eroja terveyskeskusten kesken. Niiden omat arviot lisä- 
määrärahatarpeesta olivat puolet pienempiä kuin tässä arvioidut: Äitiys- ja lastenneuvolatoiminnan sekä 
kouluterveydenhuollon ja kansanterveystyönä toteutuvan opiskeluterveydenhuollon laajentamiseksi 
kansallisten suositusten vähimmäistavoitteiden mukaisiksi olisi varauduttava vähin-tään yhteensä. 60 milj. € 
lisärahoitukseen vuosittaisen yleisen kustannuskehityksen lisäksi. Tässä ei ole otettu huomioon suun 
terveydenhuoltoa eikä psykososiaalisen tuen erityishenkilöstöä. 
 
Lähde: Rimpelä M, Happonen H, Saaristo V, Wiss K & Rimpelä A. 2008. Äitiys- ja lastenneuvoloiden sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon 
käynnit, terveystarkastukset ja voimavarat 2007–2009. Stakes Raportteja 40/2008. Helsinki. 
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Neuvolatoiminnan ja kouluterveydenhuollon kuvaaminen kuntatasolla 
käyntikertoimella 
 

Rimpelä Matti (1), Saaristo Vesa (1) & Hakulinen-Viitanen Tuovi (2) 
(1) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos/Tampereen alueyksikkö/TedBM-hanke 
(2) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos/Neuvolatyön kehittämis- ja tutkimuskeskus 
etunimi.sukunimi@thl.fi 

 
Perusterveydenhuollon tilastoseurannassa on kerätty vuosittain tietoja äitiys- ja lastenneuvoloiden sekä 
kouluterveydenhuollon käynneistä; erikseen lääkärikäynnit ja käynnit muun ammattihenkilön vastaanotolla. 
Käyntitiedot ovat ainoat käytettävissä olevat tilastolliset aikasarjat, kun pyritään kuvaamaan kuntatasolla 
edellä mainittujen toimintojen kehitystä 2000-luvulla. Tämän tutki-muksen tavoitteena on kehittää 
menetelmää (= NKTH-käyntikerroin), jossa yhdellä tunnusluvulla kuvataan kunnan perusterveydenhuollon 
toimintaa lasten ja nuorten terveyden edistämisessä. 
 
Stakesin SOTKAnet-tietokannasta poimittiin kunnittain väestöön suhteutetut tiedot käynneistä äitiys- ja 
lastenneuvolassa ja kouluterveydenhuollossa vuosina 2006 ja 2007. Seuraavat tunnusluvut olivat valmiina 
erikseen lääkärikäynneille ja käynneille muun ammattihenkilön vastaanotolla. 

• Äitiysneuvola:  Käynnit /1000 15–44-v. naista 
• Lastenneuvola:   Käynnit /1000 0–7-v. 
• Kouluterveydenhuolto:  Käynnit /1000 7–18-v. 

Satunnaisvaihtelun ja virheellisten tietojen vuoksi aineistosta poistettiin alle 5000 asukkaan kunnat sekä 
muutama suurempi kunta. Aineistona ovat ne 196 kuntaa, joissa oli v. 2007 vähintään 5000 asukasta ja tiedot 
vuosien 2006 ja 2007 tunnusluvuista saatiin SOTKAnet-tietokannasta. 

 
Kaikki kuusi väestöön suhteutettua tunnuslukua muunnettiin vertailukelpoiseksi osakertoimeksi jakamalla ne 
aineiston keskiluvulla. Jos kunnan tunnusluku oli sama kuin keskiluku, osakertoimeksi tuli 1,0. NKTH-
käyntikertoimessa annettiin lääkärikäynneille painoksi ¼ ja käynneille muun ammattihenkilöiden 
vastaanotolle ¾. Lääkärikäyntien osakerroin laskettiin keskiarvona kolmesta tunnusluvusta ja laskettiin 
yhteen äitiysneuvolan, lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon muiden käyntien osakerrointen kanssa. Kun 
summa jaettiin neljällä, saatiin jokaiselle kunnalle NKTH-käyntikerroin kuvaamaan äitiys- ja lastenneuvolan 
ja kouluterveydenhuollon käyntien väestöön suhteutettuja lukumääriä. 
 
Vuosina 2006 ja 2007 lääkärikäynnit ja myös kouluterveydenhuollon muut käynnit pysyivät keskimäärin 
ennallaan. Muiden käyntien keskiluku kasvoi äitiysneuvoloissa 2 % ja lastenneuvoloissa 6 %. Yksittäisissä 
kunnissa kahden peräkkäisen vuoden tunnusluvut olivat pääosin samalla tasolla. Koko aineistossa 
tunnuslukujen korrelaatiokertoimet vaihtelivat välillä 0,69–0,80 ja 50 suurimmassa kunnassa selvästi 
suurempina välillä 0,82–0,93. NKTH-kertoimen vaihteluväli 2006 oli 0,71–1,37 ja 2007 0,69–1,31, hajontaa 
paremmin kuvaavat kvartiiliarvot molempina vuosina samat: 0,95–1,11. Vaikka käyntien kuvaama toiminta 
pysyi useimmissa kunnissa samalla tasolla, joissakin muutokset olivat melko suuria. Selvästi vähiten 
käyntejä oli Kotkassa (0,69/0,71), Liedossa (0,73/0,79) ja Loviisassa (0,78/0,70) sekä huomattavasti 
keskimääräistä enemmän Pirkkalassa (1,34/1,30), Nilsiässä (1,29/1,36), Orimattilassa (1,31/1,21) ja 
Mäntyharjulla (1,28/1,21). Suuria muutoksia oli mm seuraavissa kunnissa: Iitti (1,20–>0,90), Kokemäki 
(1,42–>1,17), Kitee (1,39–>1,78), Ruovesi (1,03–>1,91), Parikkala (0,99–>1,19), Karkkila (0,82–>1,02) ja 
Joroinen (0,91–1,39). Yli 20 000 asukkaan kunnissa suurimpia muutoksia oli Vantaalla (1,10–0,96), 
Tuusulassa (1,08–>0,96), Riihimäellä (1,23–>1,12), Raisiossa (0,91–>0,99) ja Seinäjoella (0,94–>1,02). 
 
Käyntitiedot tarjoavat hyvän mahdollisuuden toiminnan seurannalle ja sitä kokonaisuutena kuvaavan 
kertoimen laskemiseksi. SOTKAnet-tietokannan tunnusluvuissa olisi kuitenkin tarkistettava väestöjä: 
äitiysneuvolakäynnit/synnytys; lastenneuvolakäynnit/0–6-v. ja kouluterveydenhuollon käynnit/oppilaat tai 7–
15-v. Lisäksi tietoja tulisi jatkuvasti hyödyntää seurannassa ja valvonnassa, jolloin niiden luotettavuus 
paranisi. 
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Neuvolatoiminnan ja kouluterveydenhuollon hallinnollisessa laadussa suuria 
eroja terveyskeskusten välillä 
 

Rimpelä M (1), Saaristo V (1), Wiss K (1), Happonen H (2) & Hakulinen-Viitanen T (3) 
(1) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos/Tampereen alueyksikkö/TedBM-hanke 
(2) Tampereen yliopisto/terveystieteen laitos 
(3) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos/Neuvolatyön kehittämis- ja tutkimuskeskus 

 
Terveyskeskuskyselyssä touko–lokakuussa 2007 kerättiin tietoja äitiysneuvolan (ÄNLA), lastenneuvolan 
(LNLA) sekä kouluterveydenhuollon (KTH) suunnittelusta ja johtamisesta (Rimpelä ym. 2007). 
Valtakunnallisista suosituksista (Viisainen 1999, STM 2004:8 & 2004:14) ja tästä aineistosta johdettiin 
kullekin toiminnolle 10 laatukriteeriä (Rimpelä ym. 2008, Hakulinen-Viitanen ym. 2008). Kyselyyn 
vastanneista 187 terveyskeskuksesta 40 %:sta saatiin tieto kaikista 30 laatukriteeristä; yksi tieto puuttui 22 
%:lta, 2 tietoa 17 %:lta ja 3–5 tietoa 14 %:lta. Tässä tutkimuksessa olivat mukana ne 184 terveyskeskusta, 
joiden vastauksessa oli tieto vähintään kuudesta laatukriteeristä/toiminto. 
 
Hallinnollisen laadun keskimääräistä tilannetta kuvaava keskiluku (väkiluvulla painotettu mediaani) oli 
ÄNLA:ssa 5, LNLA:ssa 5 ja KTH:ssa 3. Hyvä ja huono hallinnollinen laatu kasautuivat samoihin 
terveyskeskuksiin: KTH/ÄNLA r=0,36, KTH/LNLA r=0,32 ja ÄNLA/LNLA r=0,52. Kun laatusummat 
laskettiin yhteen saatiin keskiluvuksi 13 (vaihteluväli 3–23). Hallinnollisen laadun kriteerit toteutuivat Oulun 
ja Lapin läänissä huonommin kuin Etelä- ja Väli-Suomessa. Yli 50 000 asukkaan terveyskeskuksissa 
keskimääräinen laatu oli parempi (keskiluvut ÄNLA 7, LNLA 6, KTH 4), kuin alle 10 000 asukkaan 
terveyskeskuksissa (4, 4, 3). Suurten terveyskeskusten laatusumman vaihteluväli oli 8–23, paras Helsingissä 
(23), Tampereella (20) sekä Hämeenlinnan (19) ja Salon (19) seudulla sekä huonoin Porissa (11), Vaasassa 
(10), Joensuussa (9) ja Kouvolan seudulla (8). 
 
Terveyskeskusten välillä on suuria eroja hallinnollisessa laadussa. Hyvä ja huono hallinnollinen laatu 
kasautuvat. Äitiys- ja lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon hallinnollinen laatu on keskimäärin sitä 
parempi mitä suurempi on terveyskeskuksen väestöpohja, mutta myös suurten terveyskeskusten välillä on 
merkittäviä eroja. Tulosten luotettavuus perustuu terveyskeskusten antamiin tietoihin eikä toistaiseksi ole 
tutkittu hallinnollisen laadun ja asiakaslaadun yhteyttä toisiinsa. Nämä varaukset huomioon ottaen tulokset 
rohkaisevat jatkamaan kehitystyötä. 
 
Lähteet: 
Hakulinen-Viitanen T, Pelkonen M, Saaristo V, Hastrup A & Rimpelä M (2008): Äitiys- ja lastenneuvolatoiminta 2007. Stakes Raportteja 21/2008. 
Helsinki. 
Rimpelä M, Wiss K, Saaristo V, Happonen H, Kosunen E & Rimpelä A (2007): Kouluterveyden-huollon laatusuosituksen toimeenpano 2004–2007. 
Stakes Työpapereita 32/2007. Helsinki. 
Rimpelä M, Happonen H, Saaristo V, Wiss K ja Kainulainen H (2008): Kouluterveydenhuollon laatu terveyskeskuksissa 2007. Verkkojulkaisu. 
http://info.stakes.fi/NR/rdonlyres/855D4E30-D589-400E-AE63-870F257834D5/0/Kouluterveydenhuollonlaatuterveyskeskuksissa2007_Raportti.pdf 
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Työvälineitä kunnille lasten ja nuorten hyvinvointi- ja 
lastensuojelupolitiikkaan 

 
Sirkka Rousu, projektipäällikkö & Tupu Holma, erityisasiantuntija 
Suomen Kuntaliitto 
etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi 

 
Kuntaliitton ja sen yhteistyökumppaneiden kanssa on laadittu työvälineitä, joiden avulla voidaan suunnitella 
sekä seurata ja arvioida kunnissa lasten ja nuorten hyvinvointi- ja lastensuojelupolitiikan toteutumista, ja 
myös määritellä lastensuojelupalvelujen laadun perusvaatimukset ja arvioida niiden toteutumista. Uudistunut 
ja uudistuva lainsäädäntö sekä kansalliset ohjelmat tukevat LapsiARVI-työn tuloksia ja kannanottojen 
sanomaa. Kehittämistyössä on ollut edustajia kunnista, lapsiasiavaltuutetun toimistosta, sosiaali- ja 
terveysministeriöstä, Stakesista, lääninhallituksista, lastensuojelujärjestöistä ja lastensuojelupalveluja 
tuottavista yrityksistä, yliopistoista, osaamiskeskuksista ja lastensuojelun kehittämisyksiköistä sekä 
Kuntaliitosta. Asiantuntijaryhmien työn tukena on kokoontunut kolme konsensusfoorumia.    
 
Tuloksia esitellään kehittämiskumppaneiden kanssa yhteistyössä toteutettavien Lastensuojelun laatupäivien 
seminaareissa kevään 2009 aikana. Seminaarit toteutetaan kahdeksassa kaupungissa eri maakunnissa. 
Lisätietoja ja ilmoittautuminen  www.lastensuojelunlaatupaivät.fi.     
 
Kehittämistyön tulokset ovat saatavina maksutta sähköisinä julkaisuina nettisivuiltamme www.kun-
nat.net/lapset > LapsiARVI. Painetut maksulliset oppaat Kuntaliiton julkaisumyynnistä www.kun-
nat.net/kirjakauppa.    
 
Lasten ja nuorten hyvinvointi- ja lastensuojelupolitiikka  
• Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laadinta kunnissa. Opas lakisääteisen suunnitelman laadintaan. 
Osa 1. Suunnitelman valmistelu. (pdf-julkaisu löytyy jo nettisivuilta, 2. painos ilmestyy painettuna helmikuu 
2009.)  
• Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laadinta kunnissa. Opas lakisääteisen suunnitelman laadintaan. 
Osa 2. Suunnitelman seuranta ja arviointi (ilmestyy painettuna ja pdf-julkaisuna helmikuu 2009.) Oppaaseen 
sisältyy myös jäsennys ehkäisevän lastensuojelun kuvaamiseksi sekä esittelyt arki- ja kokemustieton 
mittarista ja Lapsitieton mittariristo kunnille  -työvälineestä, joka on tarkoitettu kunnan lakisääteisen lasten ja 
nuorten hyvinvointipoliittisen suunnitelman laadinnan ja seurannan avuksi.     
 
Lastensuojelupalvelujen laatu ja sen arviointi palvelujen tuottamisen ja hankinnan tukena   
• Lastensuojelupalvelujen laadun perusvaatimukset sekä työvälineitä arviointiin -opas. (ilmestyy painettuna 
ja pdf-julkaisuna helmikuu 2009).  
• Lastensuojelun laatusanasto:  Sanasto on työväline palvelujen tuottajille ja palveluja hankkiville sekä 
palveluja kehittäville (julkaistu nettisivuilla).  
• Raportti kunnille, yksityisille palveluntuottajille sekä järjestöille tehdystä kyselystä  lastensuojelupalvelujen 
tuottamisen ja hankinnan näköaloista (julkaistu nettisivuilla).   
• Yhteistyöympäristö hyvinvointipalvelujen hankintaprosessin tueksi osana sähköiset kilpailuttamisvälineet 
kunnille ja valtiolle hanketta. KuntaIT:n ja sen yhteistyötahojen valtakunnallisessa hankkeessa toteutetaan 
aloitteemme mukainen yhteistyöympäristö, jonka pilottikohteena on lastensuojelupalvelut. (julkaistu 
KuntaIT:n verkostoportaalin sivuilla http://wiki.kuntait.fi ) 
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Neuvokas perhe - apua neuvolatyöhön 
 
Koskenkorva Johanna, projektipäällikkö & Kuisma Kati, suunnittelija 
Suomen Sydänliitto ry 
etunimi.sukunimi@sydanliitto.fi 

 
Neuvokas perhe -työvälineet ovat apuväline lapsiperheiden liikunta- ja ravitsemusohjaukseen. Työvälineet 
on tarkoitettu käytettäväksi kaikkien lapsiperheiden kanssa osana äitiys- ja lastenneuvolakäyntejä. 
Työvälineet soveltuvat erityisesti terveydenhoitajille, mutta niitä voivat käyttää myös esimerkiksi lääkärit, 
fysioterapeutit ja ravitsemusterapeutit.    
 
Neuvokas perhe -kortti, -kuvakansio ja -tietokansio    

• auttavat ylläpitämään ja edistämään lapsiperheiden hyviä liikunta- ja ruokatottumuksia sekä 
ehkäisemään ylipainoa  

• perustuvat valtakunnallisiin terveyttä edistäviin ja lapsen normaalia kasvua ja kehitystä tukeviin 
liikunta- ja ravitsemussuosituksiin sekä Turun yliopiston STRIP-tutkimusprojektiin* 

• pohjautuvat perhe- ja voimavaralähtöiseen Neuvokas perhe -ohjausmenetelmään. 
Neuvokas perhe -kortti  

• muodostaa työvälineiden rungon.  
• on perheen, ja sitä säilytetään äitiys- ja lastenneuvolakortin välissä -sisältää kysymyksiä äidille, 

isälle ja lapselle arkeen liittyvistä liikunta- ja ruokatottumuksista. 
Neuvokas perhe tietokansio on käsikirja, joka tukee liikunta- ja ravitsemusohjausta sekä Neuvokas perhe -
kortin ja -kuvakansion käyttöä. Sisältää muun muassa:  

• tarkennukset kortin kysymyksiin ja niihin liittyvät perustelut  
• lapsiperheiden liikunta- ja ruokatottumusten valtakunnalliset suositukset  
• käytännön vinkkejä liikunta- ja ruokatottumusten toteuttamiseen  
• vinkkejä perhe- ja voimavaralähtöisistä ohjaustavoista. 

Neuvokas perhe -kuvakansio  
• täydentää Neuvokas perhe -kortin käyttöä  
• käytetään perheenjäsenten tarpeiden mukaisesti liikunta- ja ravitsemusohjauksen tukena  
• sisältää 58 kuvaa, jotka innostavat perheenjäseniä tarkastelemaan tottumuksia, perustelevat 

terveysvaikutuksia ja antavat käytännön vinkkejä tottumusten muuttamiseen.   
 
Neuvokas perhe -täydennyskoulutus antaa valmiudet ottaa Neuvokas perhe -menetelmä ja -työvälineet 
tehokkaasti osaksi päivittäistä ohjaustyötä. Koulutuksissa harjoitellaan työvälineiden käyttöä liikunta- ja 
ravitsemusohjauksessa sekä päivitetään tietoja lapsiperheiden liikunta- ja ravitsemussuosituksista.    
Neuvokas perhe -ohjausmenetelmä on tuotettu RAY:n ja STM:n tuella.    
 
Neuvokas perhe -työvälineiden tilaus ja koulutustiedustelut  
www.sydanliitto.fi    
 
*Niinikoski H, Lagström H, Jokinen E, Siltala M, Rönnemaa T, Viikari J, Raitakari OT, Jula A, Marniemi J, Näntö-Salonen K, Simell O. Impact of 
repeated dietary counseling between infancy and 14 years of age on dietary intakes and serum lipides and lipoproteins. The STRIP study. Circulation 
2007;116(9): 1032–40. http://stripstudy.utu.fi/ 
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Urbaani vanhemmuus – Imetyksen ja vauvaperheiden hyvinvoinnin 
edistäminen 

 
Leena Hannula tutkijalehtori,  Leena Rekola yliopettaja, Marja-Terttu Tarkka vs. professori, 
Marja Kaunonen yliassistentti,  Anne Salonen tohtoriopiskelija, Juha Lång toimitusjohtaja, 
Maarit Sinisaari-Eskelinen osastonhoitaja, Merja Kumpula ylihoitaja 
Metropolia Amk 
etunimi.sukunimi@metropolia.fi 

 
Hanke on tutkimus- ja kehittämisprojekti, joka toteutetaan Metropolia Ammattikorkeakoulun, Tampereen 
yliopiston hoitotieteen laitoksen, TaYS Naistensairaalan, HUS Naistensairaalan ja Mindcom Oy:n välisenä 
yhteistyönä.  Projektin tavoitteena on edistää vauvaperheiden hyvinvointia ja imetystä. Tavoitteena on 1) 
kehittää tutkimusnäyttöön perustuvat imetystä tukevat toimintatavat raskaana olevan ja synnyttäneen äidin 
hoitoketjuun ja 2) arvioida niiden vaikuttavuutta imetyksen kestoon ja perheiden hyvinvointiin sekä 3) 
kehittää internet-pohjaista tukea vauvaperheille ja 4) tuottaa arviointitietoa imetyksen toteutumisesta.     
 
Hanke toteutetaan nelivaiheisesti. Ensimmäisessä vaiheessa laadittiin imetystä tukevat interventiot 
hyödyntämällä systemaattista kirjallisuuskatsausta ja laadittiin tutkimusmittarit (2006–2007). Toisessa 
vaiheessa (2007) koulutettiin koesairaaloiden henkilökunta voimavaroja vahvistavaan työotteeseen.  Vuoden 
2007 aikana koulutettiin hoitajat toteuttamaan tehostetun imetuen hoitokäytäntöjä (ihokontakti, imetystä 
tukeva ohjaus, riskiäitien tunnistus ja tehostettu tuki imetyspoliklinikoilla). Kolmannessa vaiheessa (2007–
2009) suoritetaan seurantatutkimus koe- ja kontrolliryhmille. Neljännessä vaiheessa (2009–2010) arvioidaan 
interventioiden vaikutukset ja laaditaan lopulliset valtakunnalliset suositukset imetysohjauksen ja tuen 
toteuttamisesta.    Hankkeessa on kehitetty internet-pohjainen verkkopalvelu "vauvankaa.fi", joka tarjoaa 
tukea vauvaperheiden vanhemmille sekä äitinä että isänä toimimiseen, lapsen hoitoon ja imetykseen alkaen 
20 raskausviikolta lapsen yhden vuoden ikään asti. Tavoitteena on tarjota vanhemmille jo loppuraskauden 
aikana vertaistukea ja ammattilaisten tukea. Synnytyksen jälkeen sairaalassa saatu tuki ammattilaisilta 
vahvistaa vanhempien käytössä olevia voimavaroja.    Internet-pohjaisen intervention sisällön tuottamisesta 
vastasi Urbaani vanhemmuus -projektiryhmä ja Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia yhteistyössä  
(1.8.2008 alkaen Metropolia Ammattikorkeakoulu) HUS Naistenklinikan ja Kätilöopiston sairaalan 
henkilökunnan kanssa. Sisällön tuottaminen, esitestaaminen sekä henkilökunnan koulutus ja 
hoitokäytäntöjen vakiinnuttaminen koesairaaloissa tapahtui rinnakkain lähtötilanteen kartoituksen ja 
kyselylomakkeen esitestauksen kanssa.  Kolmannessa vaiheessa syksyllä 2007 käynnistyi seurantatutkimus. 
Neljännessä vaiheessa tulokset analysoidaan ja interventioiden vaikuttavuutta arvioidaan ja sekä tulokset että 
valtakunnalliset suositukset imetysohjauksesta julkaistaan.    
 
Projektin tuotoksia: 1. Perheille ja ammattilaisille suunnattu verkkopalvelu vauvankaa.fi. Interaktiivinen 
verkkopalvelu mahdollistaa olemassa olevan verkkosivuille tuotetun tiedon käyttämisen yksilöllisesti, 
vertaistuen ja asiantuntijatuen käytön perheiden tarpeiden mukaan. 2. Riskiäitien tunnistamisen tehostaminen 
LATCH-mittaria hyväksikäyttäen ja riskiäitien ohjaaminen imetyspoliklinikoille. Imetyspoliklinikoiden 
toiminnan kehittäminen yhteistyössä koesairaaloiden kanssa. 3. Valtakunnalliset suositukset 
imetysohjauksesta systemoituun kirjallisuuskatsaukseen pohjautuen yhteistyössä Sairaanhoitajaliiton 
Hoitotieteellisellä näytöllä tuloksiin -johtoryhmän kanssa.  4. Tieteelliset ja ammatilliset julkaisut Metropolia 
Ammattikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston hoitotieteen laitoksen yhteistyönä. 
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Kahden ikäluokan valmennusta ja terveyttä 
 
Leena Pikkumäki, koulutussuunnittelija 
Imetyksen tuki ry 
etunimi.sukunimi@imetys.fi 

 
Imetyksen tuki ry:n projekti Imetyksen tietopaketti ja turvaverkko luo materiaalia imetysvalmennukseen ja 
uudistaa yhdistyksen imetystukiäitien koulutusta. Imetysvalmennus Maitotaitoa käyttävät sekä vapaaehtoiset 
ryhmänvetäjät että terveydenhuollon ammattilaiset. Sitä voidaan käyttää odottajien, ensisynnyttäjien ja 
uudelleen synnyttäneiden ryhmätilanteissa ja yksilöohjauksen virikkeenä. Maitotaitoon luodaan myös 
vanhempien sivusto odottajille ja terveydenhuollon ammattilaisille vain heidän käyttöönsä rajattuja 
työvälineitä. Kokeiluvaiheessa Maitotaito toimii netitse, mutta myöhemmin sen voi tilata myös painettuna 
ohjaajan kansiona neuvoloihin ja perhekeskuksiin.     
 
Imetysvalmennuksemme lähtökohdat ovat ajantasainen imetyksen perustieto ja yhdistyksen kokemus äitien 
kysymyksistä ja imetystuen tarpeista. Maitotaidon menetelmät aktivoivat keskustelua ja herättävät 
uteliaisuutta: onko imetys sittenkin asia, johon voi itse vaikuttaa. Kokemuksellinen aineisto kuvailee 
vauvaan ja hoivaamiseen liittyviä elämänmuutoksia. Varhainen vuorovaikutus alkaa rakentua mielikuvina jo 
odotusaikana. Ruokailutilanteen vuorovaikutus puhuttelee myös niitä äitejä, jotka eivät aio imettää 
vauvaansa koko imeväisiän ajan.     
 
Etujen rinnalle keinoja   Tiedostamme Suomen erityistilanteen imetyksen edistämisessä. Lähes kaikki äidit 
haluavat imettää, sillä tietoisuus imetyksen eduista on julkisuudessa ja terveydenhuollossa vahva. 
Keskimääräinen imetyksen kesto on kuitenkin lyhyempi kuin odottajien keskimääräinen toivomus 
imetyksensä kestolle. Imetyksen hoitoketjun aukoista on huolestuttu myös julkishallinnossa (KTL:n 
tiedotteet imetysviikolla 42). Tässä tilanteessa imetys tuottaa monille perheille pettymyksen. Maitotaidon 
ammattilaisten osiossa on työvälineitä imetyspettymyksen puheeksi ottamiseen.     
 
Tilanteessa, jossa yli puolet neuvolan terveydenhoitajista ohjaa imetystä ilman imetykseen liittyvää 
koulutusta, tietoa imetyksen tukemisen keinoista on liian vähän. Maitotaito on imetysvalmennuksen ohella 
myös neuvoloiden täydennyskoulutuksen väline.     
 
Vertaistuen haasteet   Koulutusuudistus vahvistaa vertaistuen rakenteita ja uudistaa koulutuksien sisältöjä 
vertaistuen vastuualueen rajauksia vastaavaksi. Alueellista osaamista vahvistetaan koko maassa. Samaan 
aikaan yhdistyksen on korostettava imetyksen perustietojen ja turvamerkkien vankkaa tuntemusta, koska 
tukiäidit päivystävät Imetystukipuhelimessa. Osa puheluista ei kuulu vertaistukipuhelimeen. Hoitoketjun 
aukkojen vuoksi neuvoloistakin siirretään vaativien imetysongelmien ohjausta vertaisille. Ammattiapua 
tarvinneiden soittajien määrä on kaksinkertaistunut projektin aikana kuudesta kahteentoista prosenttiin. 
Vertaiset etsivät yhdistyksen asiantuntijaverkostosta näille soittajille hätäapua, sillä äiti ei voi jättää toista 
äitiä pulaan. 
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Ryhmänohjaustaidot arjen työvälineeksi perheiden tukemisessa 
 
Anja Rantanen, assistentti & Marja Kaunonen, yliassistentti & Päivi Åstedt-Kurki, professori 
Tampereen yliopisto, Hoitotieteen laitos 
etunimi.sukunimi@uta.fi 

 
Tausta Neuvola-asiantuntijaryhmä suosittaa, että perhehoitotyön osaamista kehitetään neuvolassa ja erityistä 
huomiota kiinnitetään molempiin vanhempiin, vertaistuen antamiin mahdollisuuksiin ja voimavaroja 
kohdennetaan erityistä tukea tarvitseville. Tampereella toimiva ja laajeneva hyvinvointineuvola toimintatapa 
on nostanut esille tarpeen kehittää laajemmin terveydenhoitajien ryhmänohjaustaitoja. Toimiakseen 
tehokkaasti ryhmä tarvitsee ryhmänohjaajan, jonka avulla saadaan eri ammattiryhmät, vanhemmat ja 
vertaistukijat yhteisvastuullisiksi osallistujiksi ryhmiin.    
 
Tarkoitus Hankkeen tarkoituksena oli lisätä terveydenhoitajien valmiuksia ryhmänohjaustaidoissa ja saada 
ryhmätoiminta arjen työvälineeksi.     
 
Toteutus Hanke toteutettiin yliopiston, ammattikorkeakoulun sekä kaupungin sosiaali- ja terveystoimen 
yhteistyönä. Hankkeessa toteutettiin ryhmänohjaajakoulutus pilottineuvoloiden terveydenhoitajille (N=42). 
Opiskelijat osallistuivat ryhmänohjaustaitojen menetelmä- ja sisältömateriaalin tuottamiseen yhteistyössä 
asiantuntijaryhmän kanssa sekä koulutuspalautteen raportointiin.     
 
Tulokset Ryhmän ohjauksessa terveydenhoitajat kuvasivat haasteelliseksi aiheeseen liittyvän kiinnostuksen 
herättämisen ja ylläpitämisen sekä osallistujien motivoinnin. Lisäksi he pohtivat valmiuttaan käyttää erilaisia 
menetelmiä, kuten draamaa, ryhmän kanssa. Ryhmänohjaajakoulutus antoi osallistujille itsevarmuutta ja 
rohkeutta sekä uusia työmenetelmiä ohjaukseen. Koulutuksen aikana he pohtivat oman persoonansa ja 
ammatillisuutensa merkitystä ryhmänohjaajana. Kehittämishaasteeksi osallistujat esittivät tukimateriaalin 
kehittämisen ryhmänohjaamisesta ja aihesisällöistä.    
 
Päätelmät Hankkeen tavoitteena on ryhmäohjauksen vakiinnuttaminen neuvoloihin, joka edellyttää 
terveydenhoitajien ohjausvalmiuksien tukemista. Jatkossa on tärkeää keskittyä erityistä tukea tarvitsevien 
perheiden tukemiseen. 
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Lapsen ja nuoren hyvinvoinnin polku terveyden edistämisen työvälineenä 
 
Anne Pyykkönen,  hankekoordinaattori 
Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus 
etunimi.sukunimi@kansanterveys.info 

 
Lapsen ja nuoren hyvinvoinnin polku on kehittyvä ja muuntuva poikkihallinnollinen terveyden edistämisen 
työväline. Polulla kuvataan lapsen, nuoren sekä hänen perheensä käytettävissä olevia eri toimijoiden (kuntien 
eri hallinnonalojen, järjestöjen, seurakuntien, poliisin) tuottamia palveluja kunnan tai seutukunnan alueella. 
Palveluja kuvataan neljällä eri polulla; perustuen, ennakoivan tuen, varhaisen puuttumisen ja korjaavan tuen 
polulla.  Polku on tehty vastasyntyneen lapsen ja hänen perheensä palveluista vähintään 
oppivelvollisuuskoulun päättymiseen asti.     
 
Hyvinvoinnin polku on tarkoitettu työvälineeksi lapsiperhepalveluja tuottaville toimijoille, niitä 
suunnitteleville ja niistä päättäville henkilöille sekä tiedottamisen ja perehdyttämisen välineeksi myös 
lapsiperheille. Lapsen ja nuoren hyvinvoinnin polku antaa kokonaiskuvan alueen eri toimijoiden tuottamista 
lapsiperhepalveluista, niiden kehittämishaasteista ja kustannuksista sekä auttaa luomaan poikkihallinnollista 
ja monitoimijaista yhteistyöverkostoa palveluiden kehittämiseksi. Hyvinvoinnin polun tarkoituksena on 
toimia myös keskustelun herättelijänä lapsiperhepalveluiden tuottajien, päättäjien ja palveluiden käyttäjien 
välillä.     
 
Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus on kehittänyt Lapsen ja nuoren hyvinvoinnin polun mallin 
yhteistyössä Joensuun koulutuspalvelukeskuksen kanssa vuonna 2006. Malli on luotu aluksi oppilashuollon 
ja neuvolatyön kehittämisen työvälineeksi. Vuoden 2007 alusta alkaen Pohjois-Karjalan kansanterveyden 
keskuksen toteuttama ja sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama hanke Kouluikäisen hyvinvoinnin polku 
terveyden edistäjänä (2007–2009) on vastannut polku-mallin jalkauttamisesta Pohjois-Karjalan kuntiin. 
Kunnissa polut rakennetaan poikkihallinnollisena ja monitoimijaisena työryhmätoimintana, jota Pohjois-
Karjalan kansanterveyden hankehenkilöstö koordinoi.    
 
Lapsen ja nuoren hyvinvoinnin polkuja on laadittu tällä hetkellä kahdeksaan Pohjois-Karjalan kuntaan ja 
kolmessa kunnassa prosessi on käynnissä tai alkamassa. Hankkeen tavoitteena on, että vuoden 2009 loppuun 
mennessä lapsiperhepalvelut on kuvattu yhtenäisellä mallilla mahdollisimman monessa Pohjois-Karjalan 14 
kunnasta. Lapsen ja nuoren hyvinvoinnin polusta on kehitetty myös kunnallisen tai seudullisen Lasten ja 
nuorten hyvinvointisuunnitelman malli, jossa yhtenä tavoitteena on poikkihallinnollisen ja eri toimijat 
huomioivan lapsiperhetyön edistäminen.     
 
Hyvinvoinnin polun malli on internetissä Lasten ja nuorten terveyden edistämisen hyvien käytänteiden 
tietopankissa osoitteessa www.kansanterveys.info/m11. 
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Paapu – lapsen parhaaksi 
 
Tiina Kirvesniemi, kehittämissuunnittelija,  
Socom oy 
etunimi.sukunimi@socom.fi, www.socom.fi 

 
Paapu – lapsen parhaaksi -hanke toimi Pohjois-Kymenlaaksossa varhaiskasvatuksen kehittämishankkeena. 
Erityisenä kohderyhmänä olivat perhepäivähoitajat. Tavoitteena oli kehittää varhaisen havaitsemisen 
osaamista, jolla ennalta ehkäistään alle kouluikäisten lasten häiriöiden syveneminen, ja jonka ansiosta 
pienten lasten kehitystä vaarantaviin tekijöihin pystytään luomaan ennaltaehkäiseviä ja inhimillisestikin 
kevyempiä vaihtoehtoja. Osatavoitteita olivat:  

1. varhaisen puuttumisen toimintakäytäntöjen luominen ja vakiinnuttaminen  
2. perinteisen yhteistyön muuttaminen kasvatuskumppanuudeksi 
3. varhaisen puuttumisen ja kuntoutuksen näkeminen osaksi perustyötä ja kasvatuskumppanuutta 
4. moniammatillisen yhteistyön kehittäminen erityisesti huolen harmaan vyöhykkeen osalta  
5. seutukunnallisen alle kouluikäisten lasten terveyttä ja hyvinvointia tukevan erityisosaamisen 

hyödyntäminen    
Tavoitteisiin pyrittiin pääsemään seuraavin toimenpitein:  

1. henkilöstökoulutus   
2. kasvatuskumppanuuden työstäminen yhdessä vanhempien kanssa  
3. reflektiivisen työotteen omaksumisen, oivaltava oppiminen ja perustehtävän päivitys  
4. työnjaon selkiinnyttäminen ja yhteistyön syventäminen ennaltaehkäisevässä ja alle kouluikäisten 

lasten psykososiaalista terveyttä tukevassa työssä  
5. eri kunnissa ja organisaatioissa alle kouluikäisten lasten terveyttä ja hyvinvointia tukevan 

erityisosaamisen ja käytössä olevien toimintamallien kartoittaminen ja osaajapankin muodostaminen    
 
Hankkeen aikana syntyneet tuotokset jaoteltiin aineellisiin ja aineettomiin tuotoksiin. Aineellisten tuotosten 
havaitseminen ja listaaminen on helppoa, mutta aineettomien tuotosten kohdalla voidaan niiden olemassa 
oloa vain aavistella.     
Aineelliset tuotokset:  
-Pohjois-Kymenlaakson varhaiskasvatushenkilöstön koulutuskartoitusraportti sekä alueen kuntakohtaiset 
raportit   
-”Ammattini on mitä parhain” Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa 
havainnoinnissa   
-Osaamiskartoitusväline  
-Perhepäivähoitajien kehittämissuunnitelma  
-Opinnäytetyö ”Kasvatuskumppanuus vanhempien näkökulmasta” (KyAmk)  
-Mittari kasvatuskumppanuuden tutkimiseen  
-Toteutuneet koulutukset  
-Mallinnukset    
Aineettomat tuotokset:  
-Ylikunnalliset tapaamiset projektiryhmässä ja foorumeissa, jotka mahdollistavat oman näkökulman esille 
tuomisen ja avartamisen.  
-Keskustelut, vertaistuki, ideat, innostuminen, asenteet    
 
Paapu oli osaltaan neuvottelemassa alueelleen Stakesin järjestämän kasvatuskumppanuus-
kouluttajakoulutuksen ja näin vahvisti kaakkoissuomalaisen varhaiskasvatuksen kehittämistä. Pohjois-
Kymenlaaksosta osallistui kolmen kunnan varhaiskasvatuksen työntekijää kouluttajakoulutukseen   
Kaakkois-Suomen varhaiskasvatuksen kehittämisen hankkeissa oli tavoitteina asiantuntijuuden ja 
erityisosaamisen jakamisen ja levittämisen vahvistaminen. Paapu – lapsen parhaaksi -hankkeessa yhtenä 
tavoitteena oli eri kunnista löytyvän erityisosaamisen käyttöönotto koko alueella. Asiantuntijaverkoston 
kautta luotiin uutta tapaa vahvistaa alueellista asiantuntijuutta varhaiskasvatuksessa. Tämä asiantuntijuus 
muodostui paitsi muodollisen koulutuksen ja suoritettujen tutkintojen myös pitkän työkokemuksen kautta.  
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Lapsen turvaksi -hankkeessa ehkäistään tapaturmia päiväkodeissa ja 
kouluissa 

 
Ritva Paavonheimo, erityissuunnittelija 
Mannerheimin Lastensuojeluliitto 
etunimi.sukunimi@mll.fi 

 
Lapsen turvaksi -hanke (2007–2009) on Mannerheimin Lastensuojeluliiton koordinoima ja yhdessä 
Folkhälsanin, Kansanterveyslaitoksen, Liikenneturvan, Opetushallituksen, Stakesin, Suomen Pelastusalan 
Keskusjärjestön ja Suomen Punaisen Ristin kanssa toteuttama hanke lasten tapaturmien ehkäisemiseksi. 
Hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö. Päätavoitteena on vähentää lasten tapaturmia sekä niistä 
aiheutuvien poliklinikkakäyntien ja sairaalahoitojen määrää.   Lapsille tapahtuu Suomessa vuosittain arviolta 
100 000 tapaturmaa. Kun Ruotsissa tapahtuu Hollannin jälkeen toiseksi vähiten lasten (0–19 v.) 
tapaturmaisia kuolemia EU:ssa, Suomi on samassa tilastossa 16. sijalla ollen EU-maiden keskitasoa. Vaikka 
lasten tapaturmakuolleisuus onkin Suomessa vähentynyt viimeisen 20 vuoden kuluessa, sairaalahoitoa 
vaativien tapaturmien määrä ei ole vähentynyt. Vuosittain tapaturmista aiheutuu noin 8 000 sairaalahoito-
kertaa ja lääkärillä käy tapaturman vuoksi joka kymmenes alle 15-vuotias lapsi.  
 
Tapaturmat eivät ole sattumanvaraisia onnettomuuksia, vaan niitä voidaan ennaltaehkäistä monella tavalla.    
Ennaltaehkäisyssä voidaan käyttää joko aktiivisia tai passiivisia menetelmiä. Erilaisiin strategioihin kuuluvat 
kasvatus, ympäristön ja tuotteiden suunnittelu, rakentaminen ja muokkaaminen sekä erilaiset säännöt ja 
säädökset. Useamman menetelmän käyttäminen yhdessä tuottaa parhaan lopputuloksen. Tehokkuutta lisää 
yhteistoiminta, koordinaatio ja jatkuvuus, mihin kunnissa on paikallisesti hyvät mahdollisuudet.   
Tapaturmien ehkäisyyn tarvitaan konkreettisia malleja, jotka juurtuvat arjen toimintakäytäntöihin ja -
kulttuuriin.  
 
Lapsen turvaksi -hankkeessa on tähän mennessä muun muassa kehitetty ja kokeiltu päiväkodeille ja kouluille 
tapaturmia ehkäiseviä ja turvallisuutta edistäviä käytäntöjä, koulutettu henkilökuntaa ja laadittu selvitys 
lasten tapaturmien ehkäisystä (http://www.mll.fi/kasvattajille/lapsen_turvaksi/). Hankkeessa on myös 
suunniteltu kouluille ja päiväkodeille Kuuden Koon Malli, joka sisältää koulun ja päiväkodin tapaturmien 
ehkäisyn keskeiset toimet tiiviissä muodossa:   Kartoita säännöllisesti vaaranpaikat ja riskit. Korjaa puutteet 
ja riskitekijät fyysisessä ja sosiaalisessa toimintaympäristössä. Kirjaa tapaturmat ja läheltä piti -tilanteet. 
Hyödynnä karttuva tieto. Päivitä tapaturmien ehkäisyyn liittyvät suunnitelmat. Kouluta henkilökunta (tiedot, 
taidot ja ensiapuvalmius) ja turvallisuus- ja ensiapuvastaavat. Muista säännöllinen kertaus ja välitä oppimaasi 
muille. Kasvata turvallisuuteen ja toimi esimerkkinä. Tapaturmien ehkäisy ei ole vain kieltoja. Kannusta 
turvallisuuden huomioimiseen osana arjen toimintaympäristöä.    
 
Malli on tarkoitettu helppokäyttöiseksi työvälineeksi, jonka avulla tapaturmien ehkäisystä tulee osa 
jokapäiväistä työtä. Koko malli on nähtävissä MLL:n www-sivuilla: http://www.mll.fi/kasvattajille/lap-
sen_turvaksi/kuudenkoonmalli/. Kuuden Koon Mallia kehitetään edelleen. Se on arvioitavana 31.3.2009 asti 
ja siitä voi antaa palautetta mainituilla www-sivulla. 

 87



Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Avauksia 1/2009  XII Terve Kunta -päivät 

Perhefoorumi-hanke 
 
 Niina Lindström, projektipäällikkö, Suvi Kuronen, projektisuunnittelija  
 Turun terveystoimi / Terveyden edistämisen yksikkö 
 etunimi.sukunimi@turku.fi 

 
Perhefoorumi on Turun terveystoimen Terveyden edistämisen yksikön kolmivuotinen hanke. Yhteis-
työkumppaneina hankkeessa ovat Turun liikuntapalvelukeskus, Turun opetuspalvelukeskus, Turun yliopisto 
ja Turun alueellinen vanhempainyhdistys Turvary ry. Hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö. 
 
Päämääränä on ennaltaehkäisevän päihdetyön tehostaminen 5–12-vuotiaiden lasten lähiyhteisössä. 
Hankkeessa pyritään lisäämään lapsiperheiden osallisuutta ja tutustumismahdollisuuksia sekä vanhempien 
tietoa ja kasvatusvalmiuksia rakentamalla paikalliselle tasolle perheiden keskustelu- ja tukiverkostoa. 
Hankkeen kautta pyritään myös kehittämään koulujen vanhempainiltoja toiminnalliseen ja osallistavaan 
suuntaan.  
 
Toteutus: Koulussa järjestetään koko perheelle yhteistä toimintaa kerran viikossa ja vanhemmille teemallinen 
vanhempainilta kerran kuukaudessa. Koko perheen yhteinen toiminta pohjautuu ”Lasten liikunnan ihmemaa” 
-toimintaan: vapaamuotoista liikunnallista leikkiä ja temmellystä ilman suoritus- ja kilpailupaineita. Tarjolla 
on mitä erilaisimpia liikuntavälineitä palloista pomppupatjaan. Lapset osallistuvat toimintaan yhdessä 
vanhemman tai huoltajan kanssa. 
 
Vanhemmille on omaa ohjelmaa noin kerran kuukaudessa ajankohtaisista, lapsiperheen arkeen liittyvistä 
teemoista vanhempien toiveiden ja tarpeiden mukaan. Vanhempien foorumien ajaksi lapset voivat jäädä 
valvotusti touhuamaan liikuntasaliin. Toiminta on perheille maksutonta.  
 
Toiminnan tavoitteena on tietyn alueen lapsiperheiden tutustuminen ja verkostoituminen, yhteisöllisyyden 
syntyminen, vanhemmuuden vahvistaminen sekä toiminnallisuuden saaminen mukaan vanhempainiltoihin. 
Vanhemmilla ja koulun vanhempainyhdistyksellä on aktiivinen rooli toiminnan pyörittämisessä. Kaksi tai 
kolme vanhempaa toimivat vapaaehtoisina valvojina perhefoorumissa. Vanhempainyhdistys vastaa 
toiminnan koordinoinnista yhdessä hanketyöntekijän kanssa. Toiminta pyritään vakiinnuttamaan hankkeen 
aikana vanhempien omaksi, säännölliseksi ja itsenäisesti toteutettavaksi toiminnaksi. 
 
Pilottikouluina hankkeessa ovat Vasaramäen koulu, Topeliuksen koulun Snellmanin yksikkö sekä Wäinö 
Aaltosen koulu. Tähänastiset kokemukset toiminnasta ovat erittäin myönteisiä. Vuoden 2009 aikana toiminta 
käynnistetään myös Jäkärlän koulussa, ja toimintamallia levitetään kaikkiin Turun alakouluihin. Hanke 
tarjoaa hanketyöntekijän työpanoksen toiminnan käynnistämiseen ja vanhempien foorumien vetämiseen sekä 
välineet koko perheen toimintaan.  
 
Lisätietoa: 
www.turku.fi/perhefoorumi 
http://www.tkukoulu.fi/~vasara/perhefoorumi.html 
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Vanhempien osallistuminen kouluterveydenhuollon kehittämiseen 
 

Rimpelä M (1), Metso T (2), Saaristo V (1) & Wiss K (1) 
(1) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos/Tampereen alueyksikkö/TedBM-hanke 
(2) Suomen Vanhempainliitto 

 
Vanhempien osallisuudesta peruskoulun ja oppilashuollon kehittämiseen johtamisen näkökulmasta ei ole 
aikaisempaa vanhemmilta kerättyä tutkimustietoa. Stakesin ja Suomen Vanhempainliiton yhteisessä internet-
kyselyssä peruskoulujen vanhempainyhdistyksille (N=1095) keväällä 2008 selvitettiin näiden yhdistysten 
osallisuutta oman koulunsa ja sen kouluterveydenhuollon kehittämiseen. Vastaukset saatiin 246 
vanhempainyhdistykseltä (23 %), joista 71 % toimi 1.–6. vuosiluokkien peruskouluissa, 15 % 7.–9. 
vuosiluokkien peruskouluissa ja 14 % yhtenäisissä peruskouluissa. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan 
vanhempien osallisuutta oppilashuoltopalvelujen kehittämiseen. 
 
Noin 71 % yhdistyksistä arvioi, että vanhemmat ovat melko tai erittäin tyytyväisiä kouluterveydenhuoltoon. 
Kouluterveydenhuollosta koki saaneensa tietoa riittävästi 42 % yhdistyksistä, 16 % ei ollut saanut lainkaan 
tietoa. Vuonna 2004 julkaistuun kouluterveydenhuollon laatusuositukseen oli tutustunut 11 % yhdistyksistä. 
Neljä viidestä vanhempainyhdistyksestä ei ollut lainkaan saanut mahdollisuutta antaa palautetta 
kouluterveydenhuollosta. Yksikään vastanneista 246 vanhempainyhdistyksestä ei ollut osallisena 
kouluterveydenhuollon suunnitelman laatimiseen ja vain kahden alakoulun yhdistykset olivat olleet 
osallisina kouluterveydenhuollon arvioinnissa. Vanhempainyhdistyksistä 4 % ilmoitti osallistuneensa 
kouluterveydenhuollon ja 1 % koulupsykologi- ja kuraattoritoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. 72 % 
ei tiennyt, milloin heidän koulussaan oli viimeksi toteutettu kouluterveydenhuollon laatusuosituksen 
tarkoittama oppimisympäristön terveyden ja turvallisuuden arviointi ja työpaikkakäynti työolojen 
arvioimiksi. Palveluja arvioitiin olevan tarjolla riittävästi seuraavasti: Kouluterveydenhoitaja 45 %, 
koululääkäri 26 %, koulupsykologi 27 % ja koulukuraattori 41 %. 
 
Avoimessa palautteessa tuli esiin, että vanhempainyhdistysten rooli on vaihteleva ja usein varsin epäselvä: 
"Vanhempainyhdistyksemme johtokunta oli yllättänyt, että kyselyn mukaan meillä olisi voinut olla 
mahdollisuus osallistua kouluterveydenhuollon kehittämiseen ja suunnitteluun." Eniten kiinnitettiin 
huomiota haasteisiin kouluterveydenhuollon kehittämisessä ja erityisesti tiedottamiseen: "Suurin ongelma 
kouluterveydenhuollossa on, että vanhemmille ei juuri ensimmäisten luokkien jälkeen tiedoteta 
terveystarkastuksista tai hammashuollosta ja jos lapsi ei muista mainita asiasta tai tuoda mukaan annettua 
lappua kotiin eivät vanhemmat ole lainkaan tietoisia käynneistä…" Seuraavaksi yleisimpiä huolen aiheita 
olivat koulujen työolot ja liikenneturvallisuus, koulun voimavarat ja yhteistyö. 
 
Tässä tutkimuksessa keskityttiin vanhempien osallisuuteen oppilashuoltopalvelujen johtamisessa ja 
kehittämisessä. Koulujen välillä oli suuria eroja huoltajien osallisuudessa. Useimpien vanhempainyhdistysten 
osallisuus keskittyi varainhankintaan ja tapahtumien järjestämiseen, mutta niiden rooli lasten edunvalvojina 
ja osallisuus koulun ja sen oppilashuollon kehittämiseen oli vaatimatonta (Rimpelä ym. 2008). 
Terveyskeskusten, kuntien, perusopetuksen hallinnon ja vanhempainyhdistysten tulisi sopia 
vanhempainyhdistysten roolista ja osallisuudesta oppilashuoltopalvelujen kehittämisessä. Vanhempien tulisi 
saada yksityiskohtaisempaa tietoa oppilashuollon tavoitteista, voimavaroista ja myös kouluhyvinvoinnin 
haasteista. Oppilashuoltopalveluja koskevia säännöksiä ja suosituksia uudistettaessa olisi harkittava kuntien 
velvoittamista yhteistyöhön vanhempien kanssa myös johtamisen tasolla aina kun toimintaa suunnitellaan, 
arvioidaan ja kehitetään. 
 
Lähde: Rimpelä M, Metso T, Saaristo V & Wiss K. Vanhempainyhdistysten ja huoltajien osallisuus peruskoulun ja sen oppilashuoltopalvelujen 
kehittämisessä. Stakes Raportteja 29/2008. Helsinki. 
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Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen toisen asteen oppilaitoksissa 
 

Rimpelä M (1), Kalkkinen P (2), Peltonen H (2), Rigoff A-M (1), Saaristo V (1), Väyrynen P 
(2), Wiss K (1) & Yrjölä P (2) 
(1) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos/Tampereen alueyksikkö/TedBM-hanke 
(2) Opetushallitus 

 
Opetushallituksen ja Stakesin yhteistyönä on kehitetty vertailukelpoisen tiedon keräämistä hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisestä peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa. Esitutkimus liittyy sekä laajempaan 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Terveyden edistämisen vertaistietohankkeeseen (TedBM) että 
koulutuksen laadun ja oppimisympäristöjen kehittämiseen. Tavoitteena on valmistella määräajoin toistuva 
oppimisympäristöjen turvallisuus- ja hyvinvointiseuranta. 
 
Ensimmäisessä vaiheessa tehtiin keväällä 2007 esitutkimus vuosiluokkien 7–9 ja syksyllä 2008 
vuosiluokkien 1–6 peruskouluille (Rimpelä ym. 2007 & 2008). Vastaava kysely postitettiin ammatillisille 
oppilaitoksille syyskuussa ja lukioille lokakuussa 2008. Joulukuun puoleen väliin mennessä 83 % sekä 
ammatillisista oppilaitoksista (N=192) että lukioista (N=416) oli vastannut. 
 
Esitutkimuksessa kerätään vertailukelpoista tietoa oppilaitosten työtiloista ja -oloista, toimintakulttuurista, 
opiskelijoiden osallisuudesta, terveystiedon oppiaineesta, opiskelijahuollosta, kiusaamisen vähentämisestä 
sekä poissaoloista, kurinpidosta, häiriötilanteista, tapaturmista ja onnettomuuksista. Tulokset julkaistaan 
kevään 2009 aikana. 
 
Lähteet: 
Rimpelä M, Rigoff A-M, Kuusela J & Peltonen H (toim.) 2007. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen peruskouluissa – perusraportti kyselystä 7.–9. 
vuosiluokkien kouluille. Opetushallitus & Stakes. Helsinki. 
 
Rimpelä M, Kuusela J, Rigoff A-M, Saaristo V & Wiss K 2008. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen peruskouluissa 2 – perusraportti kyselystä 
1.–6. vuosiluokkien kouluille. Opetushallitus & Stakes. Helsinki. 
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Lasten ja nuorten turvallisuuden edistämiseen poikkihallinnollinen 
toimenpideohjelma 

 
Jaana Markkula, tutkija & Heli Kumpula, tutkija 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
etunimi.sukunimi@thl.fi 

 
Suomessa oli vuonna 2006 reilut puolitoista miljoonaa 0–24-vuotiasta. Tapaturmissa, väkivallassa ja 
itsemurhissa on vuosituhannen vaihteen jälkeen kuollut vuosittain keskimäärin 327 tämänikäistä. Tapaturmat 
ja itsemurhat ovat tässä ikäryhmässä yleisimpien kuolinsyiden joukossa – 15–24-vuotiaiden kuolemista ne 
kattoivat noin 70 prosenttia. Sairaalan vuodeosastolla on tapaurmien, itsemurhien ja väkivallan vuoksi 
vuosittain keskimäärin noin 17 000 hoitojaksoa. Suurin osa (yli 90 prosenttia) näistä tapauksista johtui 
tapaturmista.     
 
Moni tapaturma ja väkivaltatilanne olisi ollut estettävissä. Kyse ei ole sattumasta tai kohtalosta, vaan 
tapahtumaketjusta, jonka etenemiseen on mahdollista vaikuttaa. Nykyään ehkäisyssä korostetaan 
yhteiskunnallista vastuuta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi turvallisten ympäristöjen luomista lapsille ja nuorille.      
 
Tapaturmien, itsemurhien ja väkivallan merkitys lasten ja nuorten ennenaikaisiin kuolemiin tunnistetaan 
nykyään yhä laajemmin, mikä näkyy myös kansainvälisissä sopimuksissa ja suosituksissa. Esimerkiksi 
WHO:n Euroopan paikalliskomitean resoluutiossa (RC55/R9) kannustetaan jäsenmaita yhteistyössä 
suuntaamaan kansanterveystoimia tapaturmista, väkivallasta ja itsemurhista johtuvien kuolemien ja 
vammautumisten vähentämiseen.  
 
Yhdeksi keinoksi nostetaan kansallisten toimenpideohjelmien kehittäminen. Euroopan komissio (COM 2006, 
328) on lisäksi nostanut tässä yhteydessä esiin ryhmiä, kuten lapset, jotka vaativat erityistä huomiota 
turvallisuuden edistämisessä.     
 
Suomessakin on muotoiltu erilaisia turvallisuutta edistäviä ohjelmia. Ongelmana kuitenkin on, että kullekin 
aihealueelle on luotu omat ohjelmansa. Näissä ohjelmissa ei monesti ole huomioitu erikseen lapsia ja nuoria, 
joiden turvallisuuden edistäminen vaatii erityisiä kullekin ikävaiheelle suunnattuja toimia.     
 
Lasten ja nuorten kokonaisturvallisuusnäkökulma on jäänyt ohjelmissa usein liian vähälle huomiolle. 
Turvallisuuden edistäminen vaatii eri sektoreiden ja hallinnonalojen välistä yhteistyötä. Monia ohjelmissa 
kehiteltyjä strategioita ei ole perusteellisesti tuotu käytäntöön. Lasten ja nuorten turvallisuuden edistäminen 
pitkällä aikavälillä vaatii systemaattista koordinointia ja selkeää resurssien- ja vastuunjakoa.     
 
Puitteet kokonaisvaltaiselle ja pitkäjänteiselle lasten ja nuorten turvallisuuden edistämiselle ovat Suomessa 
olemassa. Jo nyt aktiivisten toimijoiden lisäksi on joukko potentiaalisia toimijoita, joiden mukaan saaminen 
ehkäisytyöhön voisi tuoda uusia mahdollisuuksia tapaturmien ja väkivallan ehkäisyyn. Samoin hyviä 
käytäntöjä ehkäisyyn on jo tunnistettu. Haasteena on saada ne osaksi arkea eri tasoilla niin kunnissa, 
nuorisotyössä, kouluissa, päiväkodeissa, urheiluharrastuksissa kuin kotonakin.     
 
Jotta tuloksiin päästäisiin, on käynnistetty Lasten ja nuorten tapaturmien ja väkivallan ehkäisyn kansallisen 
toimenpideohjelman valmistelu. Toimenpideohjelman ohjausryhmässä on edustus seitsemästä ministeriöstä 
(STM, OPM, OM, TEM, SM, YM, LVM), Suomen Kuntaliitosta, Opetushallituksesta, Terveyden 
edistämisen keskuksesta ja Suomen nuorisoyhteistyö – Allianssi ry:stä. Ohjelma valmistuu kesään 2009 
mennessä. 
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Nuorten (15–24 v.) riskikäyttäytyminen, tapaturmat ja väkivalta 
 
Heli Kumpula, tutkija 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
etunimi.sukunimi@thl.fi 

 
Tapaturmat, väkivalta ja itsemurhat ovat nuorten yleisimmät kuolemansyyt EU:ssa   Joka vuosi enemmän 
kuin 20 000 nuorta kuolee tapaturmiin Euroopan Unionissa (EU27). Kaksi kolmasosaa nuorten kuolemista 
on tapaturma- tai väkivaltakuolemia. Liikennetapaturmat ja itsemurhat ovat nuorten yleisimmät syyt 
tapaturmaiseen ja väkivaltaiseen kuolemaan. Nuori mies kuolee tai joutuu sairaalahoitoon tapaturmien ja 
väkivallan vuoksi kolme kertaa useammin kuin nuori nainen. Tapaturmat ja väkivalta ovat myös usein syynä 
työkyvyttömyyteen ja vammautumiseen.   Kaatuminen on yleisin syy lievään vammautumiseen. Vammoja 
sattuu usein urheillessa.    
 
Nuorten tapaturmat, väkivalta ja riskikäyttäytyminen ovat yhteydessä toisiinsa. Nuoret ovat usein tietoisia 
riskikäyttäytymisen vaaroista, mutta haluavat kokeilla rajojaan. Interventioiden ei tulisi keskittyä 
riskikäyttytymisen poistamiseen, vaan luoda mahdollisuuksia turvalliselle riskienotolle. Tärkeää on osata 
hallita riskejä ja välttää liian vaarallisia tilanteita.    
 
AdRisk-projektin lopputuotteet on julkistettu syyskuussa 2008:    
Katsaus nuorten tapaturmista ja väkivallasta Euroopassa: Injuries and risk-taking among young people in 
Europe - The European Situation Analysis.  
Strategia nuorten tapaturmien ja väkivallan ehkäisyyn: Tackling Injuries among Adolescents and Young 
Adults: Strategy and Framework for Action.  
Opas hyvistä käytännöistä nuorten tapaturmien ja väkivallan ehkäisyssä: Good Practices Guide to Prevention 
of Injuries among Young People.  
 
Julkaisut voi ladata projektin nettisivuilta: www.adrisk.eu.com. 
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Pallo hallussa – terveyttä kaveriporukassa 
 
Annukka Armanto, lehtori 
Diakonia-ammattikorkeakoulu 
etunimi.sukunimi@diak.fi 

 
Pallo hallussa – terveyttä kaveriporukassa  -hanke toteutui vuosina 2007–2008.  Yhteistyökumppaneina 
olivat Diakonia-ammattikorkeakoulun Etelän Helsingin toimipaikka, Esbo bollklubb ry (EBK) sekä Keski-
Espoon kouluterveydenhuolto. Lähtökohtana oli pyrkiä edistämään lasten ja nuorten terveyttä niillä 
areenoilla, joissa lapset ja nuoret luontaisesti toimivat. Osa toiminnoista toteutui paikallisessa urheiluseurassa 
ja osa Keski-Espoon kouluissa ja iltapäiväkerhoissa.  
 
Toimintoihin pyrittiin saamaan mukaan urheiluseuratoiminnassa jo mukana olevien lisäksi tasavertaisesti 
alueen muita lapsia ja nuoria.   Tavoitteet oli asetettu huomioiden valtakunnalliset terveyden edistämisen 
linjaukset. Lasten ja nuorten liikuntaterveyden edistämisen lisäksi tavoitteet kytkeytyivät lasten ja nuorten 
terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen, lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn sekä väestön 
tasavertaiseen hyvinvoinnin lisäämiseen kulttuuritaustasta huolimatta. Konkreettisessa toiminnassa ja 
toiminnalle asetetuissa tavoitteissa painottuivat liikuntatottumusten ja liikuntaterveyden edistäminen, 
terveelliset ravitsemustottumukset, päihteiden käytön ennaltaehkäisy, syrjäytymisen ehkäisy, 
mielenterveyden edistäminen sekä ensiapuvalmiuksien vahvistuminen. Lisäksi hankkeen aikana pyrittiin 
tukemaan urheiluseuran keskeisten henkilöiden toimintaa omassa roolissaan sekä vahvistamaan Keski-
Espoon alueella lasten ja nuorten kanssa toimivien henkilöiden välistä yhteistyötä.     
 
Toteuttamiseen osallistuivat Diakonia-ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan opiskelijat ja opettajat, 
EBK:n toimihenkilöt sekä Keski-Espoon kouluterveydenhoitajat. Keskeisiä yhteistyökumppaneita olivat 
alueen koulujen opettajat ja iltapäiväkerhojen henkilökunta. Myös alueen liikuntatoimi oli kytketty mukaan 
osaan toiminnoista.    
 
Hankkeen aikana järjestettiin Keski-Espoon kouluissa Terve-teemapäiviä, joiden aikana lapset ja nuoret 
tutustuivat ja osallistuivat terveyden edistämisen eri teema-alueisiin liittyviin toiminnallisiin rasteihin. Heille 
tarjottiin mahdollisuus osallistua liikunnallisiin harjoituksiin ja jalkapallo-otteluihin. Teema-päivien ohella 
Keski-Espoon alueen ylä- ja alakouluissa pidettiin dialogisia terveystuokioita, joissa käsiteltiin oppilaille 
ajankohtaisia terveyden edistämiseen liittyviä aihe-alueita. Iltapäiväkerhoissa ja EBK:n joukkueissa 
toteutettiin terveyden edistämiseen ja liikuntaterveyteen painottuneita teematuokioita. Urheiluseurassa 
toiminta kohdistui sekä seurassa pelaaviin lapsiin ja nuoriin että seuran aikuisiin. Urheiluseurassa aloitettiin 
nuorille sekä joukkueenjohtajille ja valmentajille suunnattuja koulutuksia kuten joukkueiden nuorten 
kapteenien koulutus, valmentajien ja joukkueenjohtajien mentorointikoulutus sekä seurassa pelaaville 
nuorille suunnattu jalkapalloharrastusta tukeva verkkokoulutus. Lisäksi hankkeen aikana kehitettiin seuran 
sisäistä kummijoukkuetoimintaa ja valmennuspäällikön pitämää nettiblogia, jossa käsitellään urheilevan 
lapsen ja terveyden edistämiseen liittyviä teema-alueita.  
Hankkeeseen kytkettiin myös useita opinnäytetöitä, joiden tavoitteena oli joko tuottaa kuvailevaa tietoa 
urheiluseuran toiminnasta tai materiaalia urheiluseuran käyttöön.    Hankkeen loppupuolella kehitettiin 
alueellista lasten ja nuorten terveyttä edistävää toimintaa kuvaava malli, joka koostui tavoitteiden, 
toimijoiden sekä hankkeeseen liittyvien koulutusten, tapahtuminen ja toimintamuotojen kuvauksesta. 
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Timmit aivot on siisti juttu – Muistiliiton tiedotuskampanja nuorten tietoa 
lisäämässä ja aivojen terveyttä edistämässä 

 
Sanna Kaijanen, projektisuunnittelija 
Muistiliitto ry 
etunimi.sukunimi@lzheimer.fi 

 
Muistiliitto jäsenyhdistyksineen toimii aktiivisesti muistisairaiden ihmisten sekä heidän läheistensä 
terveyden edistäjänä, muistisairauksien ennaltaehkäisijänä sekä koko väestön aivoterveyden edistäjänä.   
Muistiliitossa käynnistyi vuonna 2007 Timmit aivot on siisti juttu –nuorisotiedotuskampanja, jonka 
tavoitteena on lisätä yläkouluikäisten nuorten tietoa muistiin ja oppimiseen vaikuttavista asioista sekä  
aivoterveyteen liittyvistä elintapatekijöistä. Aivoterveyttä edistävien elintapojen omaksuminen on 
hyödyllisintä aloittaa nuorena. Liikunta, terveelliset ja monipuoliset ruokailutottumukset, riittävä uni ja 
aivojen aktiivinen käyttäminen tukevat aivoterveyden säilymistä. Aivot kehittyvät niitä käyttämällä, ja 
aivoterveyttä edistävät sekä sosiaaliset suhteet että älylliset haasteet. Tupakointi ja humalahakuinen 
alkoholinkäyttö taas ovat yhteydessä muistin ennenaikaiseen heikkenemiseen. Oppimista voi tehostaa 
erilaisilla muisti- ja oppimisstrategioilla.  
 
Hankkeen pitkän tähtäimen tavoitteena on edistää nuorten aivoterveyttä sekä korostaa terveellisten 
elämäntapojen vaikutusta ja aivojen aktivoimisen merkitystä aivojen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin 
kannalta. Lisäksi hankkeen yhtenä tarkoituksena on juurruttaa terveyden edistämistyö Muistiliiton toimintaan 
valtakunnallisesti sekä saada nuoret mukaan järjestön toimintaan.    
 
Muistiliitto toteutti yhdessä sen jäsenyhdistysten kanssa kevään ja syksyn 2008 aikana Timmit aivot on siisti 
juttu -kampanjoita viidessä yläkoulussa eri puolilla Suomea. Kouluissa toteutettiin kampanjapäiviä, joiden 
aikana oppilaille järjestettiin aivoterveyteen liittyviä luentoja, jaettiin siihen liittyvää materiaalia ja käsiteltiin 
aihetta erilaisten ryhmätöiden avulla. Tapahtumissa jaettiin konkreettista tietoa aivoterveyteen vaikuttavista 
tekijöistä sekä kiinnitettiin huomiota oppimisen tehostamiseen ja erilaisten muisti- ja oppimisstrategioiden 
hyödyntämiseen. Tapahtumia järjestettiin Joensuussa, Kajaanissa, Jyväskylässä, Oulussa ja Lappeenrannassa 
yhteistyössä paikallisten muisti- ja dementiayhdistysten kanssa, ja niihin osallistui yhteensä noin 600 
oppilasta. Pilottikunnissa toteutettavissa tapahtumissa korostettiin eri toimijoiden yhteistyön ja 
verkostoitumisen vaikutusta nuorten terveystietämyksen lisäämisessä.     
 
Nuorten tietoa ja kiinnostusta aiheeseen on kartoitettu ennen tapahtumia tehtyjen kyselyiden avulla. Myös 
tapahtumien jälkeen oppilaat ovat vastanneet kyselyihin, joiden tarkoituksena on arvioida nuorten tiedon 
lisääntymistä ja heidän kokemuksiaan tapahtumista. Tapahtumia, niiden toteutusta sekä yhteistyötä eri 
toimijoiden kesken ovat arvioineet myös tapahtumien toteuttamisessa mukana olleet tahot, kuten Muistiliiton 
paikallisten jäsenyhdistysten toimijat ja pilottikoulujen terveystiedon opettajat. Kyselyistä saatavat tulokset 
ja selvitys valmistuvat keväällä 2009. Alustavien tulosten ja arvioiden mukaan voidaan kuitenkin todeta, että 
nuoret ovat kiinnostuneita aivoterveyteen liittyvistä asioista, erityisesti eri päihteiden vaikutuksista aivojen 
toimintaan. Nuoret eivät kuitenkaan kiinnitä paljoa huomiota aivoterveyteen liittyviin asioihin, koska 
kokevat etteivät ne ole heille ajankohtaisia. Oppilaat arvioivat, että heidän tietonsa aivoterveyteen liittyvistä 
asioista on kohtalaisen hyvä, mutta lisää tietoa tarvittaisiin. Nuoret pohtivat erilaisten elämäntapojen, kuten 
päihteiden käytön tai vähäisen unen konkreettisia vaikutuksia muistin toimintaan ja oppimiseen.  Nuoria 
kiinnostivat myös erilaisten muististrategioiden hyödyntäminen opiskeluissa sekä oppimisen ja muistamisen 
tehostamisessa.    Hankkeessa ovat mukana myös Uniliitto, Suomen Latu ja 3M sekä paikalliset Muistiliiton 
jäsenyhdistykset.  
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Time out! Aikalisä! Elämä raiteilleen -toimintamallilla tukea nuorten 
miesten elämään 

 
Eija Stengård, WHO Mielenterveysalan yhteistyökeskuksen johtaja & Kaija Appelqvist-
Schmidlechner, tutkija & Maila Upanne, PsT & Minna Savolainen, projektipäällikkö & Esa 
Nordling, kehittämispäällikkö 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, WHO Mielenterveysalan yhteistyökseskus 
etunimi.sukunimi@thl.fi 

 
Time out! Aikalisä! Elämä raiteilleen -toimintamalli on nuorten miesten syrjäytymiskehityksen 
ehkäisemiseen tähtäävä toimintamalli, joka perustuu kuntien, puolustusvoimien ja siviilipalveluskeskuksen 
väliselle ainutlaatuiselle yhteistyölle. Toimintamallin avulla halutaan edistää nuorten miesten hyvinvointia, 
ehkäistä elämäntilanteeseen liittyvien ongelmien vaikeutumista sekä auttaa ongelmien ratkaisemisessa. 
Toimintamalli mahdollistaa aktiivisen tarttumisen tukea tarvitseviin miehiin kutsunnoissa ja varusmies- tai 
siviilipalveluksen keskeytyessä. Toiminnassa hyödynnetään kutsuntojen tarjoamaa mahdollisuutta tavoittaa 
miesten koko ikäluokka.     
 
Stakes on kehittänyt toimintamallia ja nuorille miehille tarjottava tukipalvelua Time out! Aikalisä! Elämä 
raiteilleen -tutkimus- ja kehittämishankkeessa (2004–2009)  yhteistyössä toimintaan osallistuvien kuntien, 
puolustusvoimien ja  siviilipalveluskeskuksen kanssa. Kutsunnoissa ja palveluksen keskeytyessä nuorelle 
miehelle tarjotaan tukipalvelua, jossa hän saa  
• oman ohjaajan,  
• tukea elämäntilanteen selvittelyyn,  
• apua parhaiden ratkaisujen löytämiseen, ja  
• tietoa sekä ohjausta palveluihin.    
Kunnissa tukipalvelua toteuttavat sosiaali- ja terveysalan työntekijät, jotka ovat saaneet tehtävään 
koulutuksen.     
 
Tukipalvelun vaikuttavuutta selvittänyt tutkimus osoitti, että tukipalvelu tavoitti erityisesti psyykkisesti 
oireilevia nuoria miehiä ja että tukipalvelulla oli vaikutusta miesten psykososiaaliseen hyvinvointiin. 
Seuranta-aikana miesten psyykkinen kuormittuneisuus väheni ja tyytyväisyys ihmissuhteisiin koheni. 
Tukipalveluun kiinnittyneistä 67 prosenttia arvioi, että tukiohjelmasta oli ollut vähintään jonkin verran 
hyötyä ja 58 prosenttia arvioi elämäntilanteensa parantuneen tukiohjelman ansiosta.     
 
Time out! Aikalisä! Elämä raiteilleen -toimintamallista saadut kokemukset ovat olleet myönteisiä. 
Pienelläkin tuella ja avulla voidaan ehkäistä nuorten miesten ongelmien vaikeutumista ja kasautumista ja 
näin ollen saavuttaa kauaskantoisia vaikutuksia suotuisan elämänkulun kannalta. Vuoden 2008 lopussa 
toimintamalli on otettu käyttöön lähes 100 kunnassa pääkaupunkiseudulla, Pirkanmaalla, Satakunnassa, 
Kanta-Hämeessä, Itä-Suomessa, Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa. Syksyn 2008 kutsunnoissa 
tukipalvelua tarjottiin noin 14 500 nuorelle miehelle (yli 40 prosenttia ikäluokasta). Time out! Aikalisä! 
Elämä raiteilleen -ohjaajakoulutuksen on saanut yli 250 kuntien sosiaali- ja terveysalan työntekijää.  
Toimintamallin käyttöön ottamista on tarkoitus laajentaa edelleen. 
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Mielenterveyden edistäminen ja ehkäisevä päihdetyö 

Ehkäisevän mielenterveystyön strategiat ja käytännöt -kehittämishanke 
 
Esa Nordling, kehittämispäällikkö & Marianne Sipilä, projektikoordinaattori & Minna 
Savolainen, projektipäällikkö & Eija Stengård, WHO Mielenterveysalan yhteistyökeskuksen 
johtaja 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
etunimi.sukunimi@thl.fi 

 
Ehkäisevän mielenterveystyön strategiat ja käytännöt -kehittämishankkeen (2006–3/2009) tavoitteena on 
ollut ehkäisevän mielenterveystyön vahvistuminen kunnissa ja ehkäisevän mielenterveystyön juurtuminen 
osaksi kuntien toimintaa. Tarkoituksena on ollut tukea kuntia ehkäisevän mielenterveystyön kehittämisessä. 
Yhteistyössä hankkeeseen osallistuvien kuntien kanssa on kehitetty tapoja arvioida ja suunnitella ehkäisevää 
mielenterveystyötä kunnassa. Käytännön tavoitteena on ollut selvittää ehkäisevän mielenterveystyön tilanne 
kuntien mielenterveystyön kokonaissuunnitelmien ja aiempien kartoitusten pohjalta, hyödyntää näyttöön 
perustuvia hyvän käytännön malleja, laatia kunta-/seutukuntakohtaiset ehkäisevän mielenterveystyön 
suunnitelmat sekä käynnistää ehkäisevän mielenterveystyön kehittäminen käytännössä.    
 
Hanke on toteutettu yhteistyössä sovittujen kuntien ja kuntayhtymän sekä Stakesin Kuntapalvelut tulosalueen 
kanssa. Hankeyhteistyöhön osallistuttiin kutsumenettelyllä, jossa osallistujat valittiin mielenterveyden 
kokonaissuunnitelmien sekä muiden käytössä olevien tietojen ja asiakirjojen pohjalta. Lisäksi kunnissa oli 
olemassa ehkäisevän mielenterveystyön kehittämistä tukevia rakenteita sekä halukkuutta panostaa 
ehkäisevän mielenterveystyön kehittämiseen.  Kymmenestä kunnasta seitsemän kuntaa ja yksi seutukunta 
osallistuivat hankkeeseen: Forssan terveydenhuollon kuntayhtymä, Imatra, Joensuu, Kalajoki, Lieksa, 
Mikkeli, Vantaa ja Ylöjärvi.     
 
Kehittämistyö kuntien kanssa toteutettiin verkostotyöskentelynä, jossa verkostoon osallistujien ammattitaitoa 
ja kokemuksia hyödynnettiin. Kuntien ehkäisevän mielenterveystyön kehittämisessä lähdettiin kunkin 
kunnan lähtökohdista sekä tarpeista. Stakesin Kuntapalvelut tulosalueen yhteistyöryhmä tuki verkostoa 
antamalla hankkeelle monialaista asiantuntija-apua. Työskentelyprosessin toteutustapoina käytettiin 
työkokouksia sekä seminaareja. Kuntien nimeämät yhteyshenkilöt osallistuivat työkokouksiin, yhteiseen 
suunnitteluun sekä koordinoivat kehittämistyötä omassa kunnassaan. Yhteyshenkilöille oli luotu ekstranet-
verkkoympäristö hanketyöskentelyn ja tiedon välityksen tukemiseksi. Hankkeen järjestämiin yhteensä 
neljään kaikille avoimeen seminaariin Helsingissä, Kolilla Lieksassa sekä Forssassa on osallistunut useita 
satoja ehkäisevän mielenterveystyön kehittämisestä kiinnostunutta kuulijaa aina kuntapäättäjistä sosiaali- ja 
terveysalan työntekijöihin.    
 
Hankkeen työskentelyprosessin lopputuloksena 6/8 hankekunnista on tehnyt ehkäisevän mielenterveystyön 
suunnitelman tai mielenterveystyön suunnitelman, joka sisältää ehkäisevän mielenterveystyön osion. 
Tuotoksena julkaistaan opas ehkäisevän mielenterveystyön suunnittelun ja kehittämisen tukemiseksi 
kunnissa. Opas on suunnattu kunnan virkamiehille ja henkilöille, joiden tehtävänä on ehkäisevän 
mielenterveystyön suunnittelu ja koordinointi sekä toteutus kunnissa. 
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ProMenPol - työkaluja mielenterveyden edistämiseen 
 
Eija Stengård, WHO Mielenterveyden yhteistyökeskuksen johtaja & Anette Engsbo, 
projektikoordinaattori & Nina Jutila, projektikoordinaattori 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
etunimi.sukunimi@thl.fi 

 
Hyvä mielenterveys on tärkeä voimavara yksilöille, perheille ja yhteisöille ja se vaikuttaa myönteisesti koko 
yhteiskunnan toimintaan ja tuottavuuteen. Mielenterveyttä luodaan ja ylläpidetään arkipäivän tilanteissa mm. 
kotona, kouluissa ja työpaikoilla. Mielenterveys on osa terveyttä ja siten ensiarvoisen tärkeää yksilöiden 
hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kannalta. 
 
Mielenterveyden edistämisellä pyritään saamaan aikaan yksilöiden, ryhmien ja yhteisöjen hyvinvointia 
edistäviä olosuhteita. Tavoitteena on suojella, tukea ja ylläpitää emotionaalista ja sosiaalista hyvinvointia 
sekä luoda olosuhteita, jotka mahdollistavat psyykkisen ja psykofyysisen kehityksen, joustavan 
sinnikkyyden, pärjäämisen ja voimaantumisen.    
 
ProMenPol -hanke tukee EU:n poliittisia tavoitteita mielenterveyden edistämiseksi. Hankkeen tarkoituksena 
on vaikuttaa laajasti mielenterveystyön eri toimijoihin kehittämällä toimintatapoja, jotka tukevat 
tiedonlevitystä, päätöksentekoa ja käytännön työtä. Hanke toteutetaan yhdeksän eurooppalaisen partnerin 
yhteistyönä vuosina 2007–2009  Euroopan komission kuudennesta puiteohjelmasta myönnetyllä 
rahoituksella. Projektia koordinoi The Federal Institute for Occupational Safety and Health (BAuA) 
Saksasta. Suomessa hankkeen toteutuksesta vastaa WHO:n mielenterveysalan yhteistyökeskus.   Hankkeen 
tavoitteena on:    

• etsiä ja uudistaa tapoja edistää mielenterveyttä kolmessa eri toimintaympäristössä: kouluissa, 
työpaikoilla ja ikääntyneiden asumispalveluissa  

• luoda selkeä tiedonhallintajärjestelmä mielenterveyden edistämistä koskevan tiedon, viitejulkaisujen 
ja Internet-linkkien käytön helpottamiseksi 

• luoda mielenterveyden edistämisen tietopankki Internetiin  
• arvioida tietopankin käyttökelpoisuutta ja toimivuutta käyttäjäkyselyn ja kokeiluhankkeiden avulla.    

 
ProMenPol -hankkeen tuotoksena on luotu tietopankki, joka sisältää mielenterveyden edistämisen työkaluja 
koulujen, työpaikkojen ja ikääntyneiden asumispalveluiden käyttöön.  Työkalut on koottu kaikille avoimeen 
tietopankkiin Internetiin (www.mentalhealthpromotion.net). Tietopankki sisältää kaksi osaa. Laajempaan 
osaan tallennetaan kaikki käyttökelpoiseksi arvioidut työkalut ja niistä parhaaksi arvioidut valitaan 
varsinaiseen työkalupakkiin. Työkalut soveltuvat niin päätöksentekijöiden, tutkijoiden kuin työntekijöiden 
käytettäväksi.    Tietopankki sisältää englannin-, saksan-, hollannin-, viron-, suomen- ja ruotsinkielisiä 
työkaluja. Siitä voi tehdä erilaisia hakuja esimerkiksi kielen tai toimintaympäristön mukaan. Työkalut on 
luokiteltu ICF-toimintakykyluokitusta, ICD-10 tautiluokitusta sekä terveyden edistämisen malleihin 
perustuvaa luokitusta käyttäen. Kustakin työkalusta on tallennettu yleiskuvaus, toimintaympäristö, 
alkuperämaa ja -kieli, työkalun arviointia koskevat tiedot sekä lisätietoa antavien yhteystiedot.  Tietopankki 
on parhaillaan koekäytössä. Saadun palautteen perusteella sitä muokataan vuoden 2009 aikana. Tavoitteena 
on jatkuvasti päivittyvä ja täydentyvä tietopankki.     
 
Kirjallisuus  
Kiikkala, I. (2006). Hyvä elämä - hyvä mieli. Suomen Mielenterveysseura. Lieto.  
Lavikainen, J., Lahtinen, E., & Lehtinen, V. (2004). Mielenterveystyö Euroopassa. STM:n selvityksiä 2004:17. Helsinki. 
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Erityisestä edistävään – mielenterveystyön kehittäminen  
 
 Ulla Wiirilinna, KL, Th, koulutuspäällikkö, Irmeli Leino, THK, Th, lehtori 
 Turun ammattikorkeakoulu 
 etunimi.sukunimi@turkuamk.fi 
 
Erityisestä edistävään, mielenterveystyön kehittämisprojekti 1.8.2008–31.12.2009 pohjautuu Salon seudun 
mielenterveysstrategiaan ja on jatkoa Salon seudulla toteutetulle TEJO (Hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen paikalliset rakenteet ja johtaminen) -projektille. Hyvinvointikertomustyön pohjalta on noussut 
esille, että mielenterveyden ongelmat ovat Salon seudulla yleisiä kaikissa ikäryhmissä. Erityisesti nuorten ja 
työikäisten masentuneisuus on yleisempää kuin koko maassa ja huostaanottojen määrä on jyrkässä nousussa. 
Hankkeen tavoitteena on luoda uudet yhteistoiminnalliset ja mielenterveyttä edistävät toimintamallit kunnan, 
yksityisten toimijoiden ja kolmannen sektorin palveluihin. Tavoitteena on vahvistaa mielenterveyttä 
edistävän ja perhekeskeisen työtavan ja eri ammattiryhmien yhdessä toimimisen mallia siten, että asiakas saa 
myös erikoissairaanhoidon palveluja osana peruspalveluja. Kun päiväkodeissa, kouluissa ja 
terveyskeskuksissa toimivat henkilöt kohtaavat mielenterveyteen liittyviä kysymyksiä, he nykyisen 
toimintamallin mukaisesti pääsääntöisesti lähettävät asiakkaan mielenterveystyön asiantuntijoille, sen sijaan, 
että hoito järjestettäisiin kyseisessä toimipisteessä asiantuntijoita konsultoiden. Tässä hankkeessa 
kehitettävässä toimintamallissa eri sektoreilla toimivat työntekijät saavat konsultaatioapua ja työnohjausta ja 
voivat siten kehittää omaa mielenterveysosaamistaan. Mukana ovat ammattikorkeakoulun lisäksi Salon 
kaupunki, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja Tykes. 
 
Tavoitteet: 
1. Mielenterveystyön toimintatapojen kehittäminen kuvaamalla ja arvioimalla nykyisiä palveluprosesseja 
sekä kehittämällä uusia työmenetelmiä ja toimintamalleja moniammatillisissa työryhmissä. 
2. Mielenterveysosaamisen kehittäminen järjestämällä case-tyyppisiä työpajoja ja seminaareja, joissa 
perehdytään ikäryhmittäin mielenterveyden edistämiseen, ongelmien varhaiseen tunnistamiseen, hoitoon ja 
kuntoutukseen. 
3. Mielenterveystyön toimintamallin jalkauttaminen muutosta halliten ja työntekijöiden työhyvinvointia 
tukien. 
 
Kohderyhmänä ovat eri-ikäisten kuntalaisten kanssa toimivat sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, 
koulutoimen ja nuorisotoimen työntekijät ja yksityiset ja kolmannen sektorin edustajat. Mielenterveystyön 
toimintamallin kehittämistyössä sovelletaan yhteisyyteen perustuvaa ratkaisukeskeistä oppimista. 
Kehittämistyön lähtökohtana ovat todelliset työssä kohdattavat tilanteet. Kehittämistyön edetessä 
yhteistoiminnallisesti ja ratkaisukeskeisesti muodostuu samalla yhteistyöverkosto toiminnan jatkuvaan 
kehittämiseen.  
 
Tuloksena asiakas saa mielenterveyspalveluja osana peruspalveluja. Sosiaali- ja terveystoimen lisäksi 
kaikissa palveluissa on yhtenäinen mielenterveyden edistämisen toimintamalli ja selkeä vastuunjako. 
Depressiohoitajamalli perusterveydenhuollossa ja työparikäytäntö ovat käytössä. Työntekijä saa työnohjausta 
ja vakiintuneena toimintatapana on työntekijöiden ”bed side learning” eli rinnalla oppiminen. Palveluja 
arvioidaan ja kehitetään asiakkaiden ja eri sektoreiden työntekijöiden yhteistyönä. 
 
Arviointi toteutetaan Bikva-mallin mukaisena asiakkaiden, työntekijöiden ja johdon haastatteluina. Hankkeen 
kuluessa kerätään osallistujilta palautetta ja tehdään säännöllisesti itsearviointeja toiminnan kehittämiseksi. 
 
Kotisivut löytyvät osoitteesta http://terveysprojektit.turkuamk.fi/
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Kokemusasiantuntijat mielenterveys- ja päihdepalvelujen arvioinnissa 
(ITHACA) 

 
Kristian Wahlbeck, tutkimusprofessori & Markku Salo, tutkimuspäällikkö 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Vaasan alueyksikkö 
etunimi.sukunimi@thl.fi 

 
Kokemustutkijoiksi koulutetut mielenterveyskuntoutujat osallistuvat mielenterveys- ja päihde-
laitospalvelujen kehittämiseen uudenlaisina kokemustutkijoina. He arvioivat laitos- ja asumispalveluiden 
laatua ja asukkaiden oikeuksien toteutumista Kokkolan seudulla ITHACA-hankkeessa.    
 
Asiakkaan osallistaminen ja voimaantuminen ovat sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisen tärkeimpiä 
tavoitteita. Mielenterveyskuntoutujilla leimautuminen, ennakkoluulot ja holhoava suhtautuminen ovat usein 
osallisuuden esteenä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mielenterveysryhmän ja Mielenterveyden 
keskusliiton ITHACA-hanke voimaannuttaa palvelujen käyttäjiä ja saa heidän kokemuksestaan 
muutosvoimaa palvelujen kehittämiseen.    
 
ITHACA (Institutional Treatment, Human Rights and Care Assessment) on Euroopan komission 
kansanterveysohjelman ja THL:n rahoittama kolmivuotinen (2007–2010) hanke. THL:n Vaasan alueyksikkö 
on vastuussa myös projektin eurooppalaisesta kokonaisarvioinnista.   Projektin päätavoitteena on parantaa 
laitoshoidon laatua ja ihmisoikeuksien toteutumista laitoksissa. Hanke on osa eurooppalaista verkostoa joka 
pyrkii levittämään hankkeen tunnistamat hyvät käytännöt Euroopan unionin alueelle.     
 
Hanke pilotoi laitoshoidon hyvien käytäntöjen arviointityökalua, jonka avulla arvioidaan ihmisoikeuksien ja 
terveydenhuollon toteutumista mielenterveys- ja päihdelaitoksissa ja mielenterveys- ja päihdekuntoujien 
asumispalveluissa.    Projektissa kokeiltava arviointityökalu perustuu YK:n vammaisten henkilöiden 
oikeuksia koskevaan yleissopimukseen (CRPD, 2006).    Kokemustutkijat tekevät päivän mittaisia käyntejä 
laitoksiin ja asumispalveluihin. Käyntien aikana kerätään työkalun avulla tietoa asukkaiden oikeuksien, 
ihmisarvon ja fyysisen terveydentilan turvaamisesta haastattelemalla laitoksen asukkaita, henkilökuntaa ja 
johtoa.   Laitoksista kerätyt tiedot antavat yleiskuvan mielenterveyspalveluiden tilasta ja niiden pohjalta 
tunnistetaan hyviä käytäntöjä. Hanke tuottaa raportteja laitoshoidon tilasta, ja kehittää toimintamallia 
kokemusasiantuntijoiden osallistamiseksi mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämiseen, arviointiin ja 
valvontaan. 
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HyväMieli– iäkkäiden henkilöiden mielenterveyden edistämishanke 
 
Raija Leinonen, erikoistutkija & Mauri Kallinen, johtaja, gerontologisen kuntoutuksen 
professori 
Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenter 
etunimi.sukunimi@gerocenter.fi 

 
HyväMieli -hankkeen päämääränä on edistää ikääntyvien ja iäkkäiden ihmisten mielenterveyttä ja 
psykososiaalista toimintakykyä painottamalla varhaista puuttumista, ehkäisevää toimintaa ja yksilön 
vastuuta. Päätavoitteena on kehittää ja testata toimintamalli mielenterveyden edistämiseen (promootio ja 
primaaripreventio) sekä arvioida mallin vaikuttavuutta iäkkäillä henkilöillä, joilla on havaittavissa 
masentuneisuusoireita ja yksinäisyyttä ja siten lisääntynyt riski vakavammille mielenterveyden ongelmille. 
Tarkemmin yksilöityinä tavoitteena on 
• kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön välineitä iäkkäiden henkilöiden 
mielenterveyden riskien ja ongelmien varhaiseen tunnistamiseen  
• kehittää ja käynnistää neuvojatoiminta ja yhteisöllisyyttä edistävä liikuntaryhmä- ja virikeryhmätoiminta 
henkilöille, joilla on tunnistettavissa merkkejä mielenterveyden riskeistä ja ongelmista  
• arvioida neuvoja- ja ryhmätoimintojen vaikutusta iäkkäiden henkilöiden mielialaan ja yksinäisyyden 
kokemiseen  
• selvittää iäkkäiden henkilöiden mielipidettä neuvojatoiminnasta ja yhteisöllisyyttä lisäävästä 
ryhmätoiminnasta.   
 
Hankkeen kulku Kolmivuotinen (2008–2010) HyväMieli -hanke koostuu kahdesta osasta: 1) 
mielenterveyden riskitekijöiden ja ongelmien seulonnasta sekä 2) interventiosta. Kohdejoukkona ovat 75–79-
vuotiaat Jyväskylän kantakaupungin alueella kotona asuvat henkilöt (N = n. 1200), joista seulonnan avulla 
valitut, osallistumissuostumuksen antavat henkilöt kutsutaan mukaan tutkimukseen. Mielenterveyden 
riskitekijöiden ja ongelmien seulomiseksi kohdejoukkoon kuuluvat henkilöt haastatellaan puhelimitse. 
Henkilöt, jotka raportoivat masentuneisuusoireita ja/tai yksinäisyyttä vähintään silloin tällöin haastatellaan 
heidän kotonaan, jonka jälkeen he käyvät neuvojan vastaanotolla. Vastaanottokäynnille osallistuneet 
satunnaistetaan interventio- ja kontrolliryhmään. Interventioryhmä jaetaan edelleen kolmeen osaan 
tutkittavien ilmoittaman mielenkiinnon mukaan: neuvojakontaktit (henkilökohtainen käynti ja/tai 
puhelinyhteys), liikuntaryhmä ja virikeryhmä. Kuuden kuukauden mittaisen intervention päätyttyä tehdään 
seurantamittaukset molemmille ryhmille. Lisäksi seurataan mielialan ja yksinäisyyden kokemuksia, 
sosiaalista aktiivisuutta kolmen, kuuden ja 12 kuukauden kuluttua intervention päättymisestä.    
Menetelmät Tutkimusmenetelminä käytetään monipuolisia haastattelu- ja kyselymenetelmiä, jotka sisältävät 
kysymyksiä mm. psykososiaalisesta hyvinvoinnista, terveydestä, toimintakyvystä, elämänlaadusta, 
sosiaalisista suhteista, harrastuksista ja Mini Mental State -tutkimuksen.  
Neuvojatoiminta Tavoitteena on yksilöllisen tarvekartoituksen ja motivoivan haastattelun avulla tukea 
henkilön voimavaroja ja oman vastuun ottamista terveydestä, ohjata mielenterveyttä edistäviä 
itsehoitokeinoja sekä ohjata palvelujen tai toimintojen piiriin.  Neuvonta perustuu voimavaralähtöisyyteen ja 
positiivisen mielenterveyden näkökulmaan; neuvonnassa edistetään mielenterveyttä suojaavia tekijöitä 
sosiaalisiksi ja psyykkisiksi voimavaroiksi.  
Ryhmätoiminta Tavoitteena on osallistujien sosiaalinen aktivoiminen ja ystävystyminen muiden ryhmäläisten 
kanssa. Liikuntaryhmät toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelukeskuksen kanssa ja 
virikeryhmät Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa.     
Hankkeen eteneminen Puhelinseulonta toteutettiin 2.9.–19.11.2008, kotihaastattelut 15.9.–28.11.2008 ja 
ensimmäiset käynnit neuvojan luona 25.9.–16.12.2008. Neuvojakäynnit toteutettiin Jyväskylän kaupungin 
keskustan terveysasemalla. Liikuntaryhmä I aloitti toimintansa 22.10.2008 ja virikeryhmä I 6.11.2008. Ns. 
toisen aallon ryhmät aloittavat toimintansa tammikuussa 2009. Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa; 
liikuntaryhmän kesto oli yksi tunti ja virikeryhmän kaksi tuntia kerralla. Neuvojaryhmään kuuluvien 
henkilökohtaiset seurantakäynnit alkoivat 17.11.2008. Seurantamittaukset alkavat toukokuussa 2009. 
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Tehoa tupakasta vieroitukseen terveydenhuollossa 
 
Maria Falkenberg, koordinaattori & Patrick Sandström, tutkija & Paavo Tanskanen, 
opetusproviisori & Kristiina Patja, asiantuntijalääkäri & Marja-Leena Hyvärinen, lehtori & 
Hannele Tiittanen, yliopettaja & Tuula Okkonen, lehtori & Kaija Niskanen, lehtori  
Kuopion yliopisto, Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen laitos 
etunimi.sukunimi@uku.fi 

 
Miljoona suomalaista tupakoi, ja tupakoinnin aiheuttamiin sairauksiin kuolee vuosittain noin 5000 
suomalaista. Terveydenhuollon ammattilaiset ovat tärkeässä roolissa, kun pyritään lisäämään väestön 
halukkuutta ja valmiuksia lopettaa tupakointi tai olla aloittamatta sitä lainkaan.  
 
Kuopion yliopisto ja Kansanterveyslaitos ovat yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa kehittäneet 
verkkopohjaisen moniammatillisen oppimateriaalin ja opintokokonaisuuden tupakan terveyshaitoista, 
riippuvuudesta ja tupakoinnin lopettamisesta terveydenhuollon ammattilaisille. Tupakka-aiheisen 
oppimateriaalin taustalla on tupakointiin, nikotiiniriippuvuuteen ja vieroitushoitoihin liittyvä Käypä hoito -
suositus. Lisätietoa koulutuksesta löytyy internet-sivustosta www.tupakkakoulutus.fi, sekä tuotettua 
materiaalia www.stumppi.fi.    
 
Kuopion yliopistossa on järjestetty lääketieteen, farmasian ja terveysalan (amk) opiskelijoille yhteinen Irti 
tupakasta –opintojakso, jonka tarkoituksena on lisätä opiskelijoiden ymmärrystä tupakan 
terveysvaikutuksista ja omasta ammatillisesta roolista sekä mahdollisuuksista tupakoinnin lopettamisen 
tukemisessa. Myös tietoisuus toisen ammattiryhmän toimintatavoista lisääntyy. Opintojakson suunnitteluun 
ja toteutukseen ovat osallistuneet Kuopion yliopiston lääketieteen ja farmasian asiantuntijat, puheviestinnän 
lehtorit, Savonia-ammattikorkeakoulun lehtorit sekä Kansanterveyslaitoksen asiantuntijat.    
 
Opintojakson aluksi opiskelijat tutustuvat itsenäisesti Moodle-oppimisalustan tupakka-aineistoon muun 
muassa yleistietoon tupakasta, tupakkariippuvuuteen ja vieroitukseen. Seminaaripäivän asiantuntijaluennot 
käsittelevät lääkärin, farmaseutin ja muun terveysalan henkilöstön roolia tupakoinnin lopettamisen tukena. 
Huomiota kiinnitetään laadukkaan ohjauksen erityispiirteisiin ja moniammatilliseen yhteistyöhön. Luentojen 
jälkeen opiskelijat harjoittelevat konkreettisesti potilas-/asiakasohjausta caseharjoituksina pienryhmissä, ja 
päivän lopuksi oppimiskokemuksia reflektoidaan. Itsenäinen opiskelu jatkuu Moodlessa, ja opiskelija testaa 
oppimistaan vastaamalla monivalintatentteihin. Koulutukseen osallistuneilta opiskelijoilta kerätään palautetta 
opintojakson kehittämistä varten.    
 
Hankkeen yleiskoordinaatiovastuu on Kuopion yliopiston Kansanterveystieteen ja kliinisen 
ravitsemustieteen laitoksella ja Kansanterveyslaitos toimii asiantuntijana. Oppimiskokonaisuutta on käytetty 
lääketieteellisten tiedekuntien perusopetuksessa Helsingissä, Kuopiossa, Turussa ja Tampereella. 
Terveydenhuoltoalan opetukseen soveltuvaa mallia pilotoitiin vuoden 2007 aikana Seinäjoella, Lahdessa, 
Savonlinnassa ja Kuopiossa. Pilottikoulutusten perusteella kehitettiin malliopetuspaketti muidenkin 
ammattikorkeakoulujen käyttöön. Moniammatillista opetusmateriaalia on kehitetty terveydenhuoltoalan 
ammattilaisten täydennyskoulutukseen. Täydennyskoulutuksen pilotti järjestettiin Etelä-Savon 
sairaanhoitopiirissä Mikkelissä syksyllä 2008. 
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Vanhempien ja perheen merkitys lasten tupakoinnin ehkäisyssä VANTU 
 
Rainio Susanna, kansanterveystieteen yliassistentti & Rimpelä Arja, kansanterveystieteen 
professori 
Tampereen yliopisto, Terveystieteen laitos 
etunimi.sukunimi@uta.fi 

 
HANKKEEN TAUSTAA JA TAVOITTEET: Tupakoinnin ehkäisy on Suomessa keskittynyt ensisijaisesti 
lainsäädännöllisiin toimenpiteisiin, kouluun ja joukkotiedotukseen. Perheet ovat jääneet usein sivuosaan, 
vaikka vanhempien ja lasten välinen tupakoinnin voimakas yhteys on tunnettu vuosikymmeniä. 
Perhekeskeisiä tupakoinnin ehkäisyinterventioita on maailmalla toteutettu jonkin verran. Suomessa ei 
lainkaan. VANTU-hankkeen tavoitteena on selvittää vanhempien ja perheiden mahdollisuuksia lasten 
tupakoinnin ehkäisyssä, kehittää tätä tavoitetta tukeva perhekeskeinen materiaali sekä testata materiaalia 
kouluterveydenhuollon kautta 5.–7.-luokkalaisten perheissä.     
 
TULOKSIA: Hankkeessa on tuotettu kirjallisuuskatsaus (1), tutkimusartikkeleita (2-4) sekä perhekeskeinen 
materiaali, jonka testaus on käynnissä.  Kirjallisuuskatsaus osoitti perheen vaikutusten välittyvän yleisten ja 
tupakkaspesifien perhetekijöiden kautta. Voimakkaimmin lasten tupakointia ennustavat tupakkaspesifit 
tekijät, joista erityisesti vanhempien tupakointi ja välinpitämätön suhtautuminen tupakointiin korostuvat (1). 
Empiirisissä tutkimusartikkeleissa on osoitettu vanhempien ja lasten välisen tupakoinnin vahva yhteys – 
uutena tietona tämän yhteyden pysyvyys samanlaisena yli ajan (1977–2005) (2). Lisäksi on tutkittu kodin 
tupakointikieltoja (3) ja tupakan hankintaa kotiperäisistä lähteistä (vanhemmat, sisarukset, tupakan ottaminen 
kotoa) (4). Lasten päivittäisen tupakoinnin on todettu olevan merkittävästi vähäisempää kodeissa, joissa on 
täydellinen tupakointikielto (kukaan ei saa tupakoida kodin sisätiloissa), myös siitä huolimatta että 
molemmat vanhemmista tupakoivat, verrattuna niihin, joiden kodeissa saa tupakoida vapaasti tai 
tupakoinnille on asetettu vain osittaisia rajoituksia. Tupakoivat nuoret hyödyntävät kotiperäisiä 
tupakkalähteitä laajasti: Päivittäin tupakoivista 14–16-vuotiaista 44 prosenttia raportoi saaneensa tupakkaa 
kotiperäisistä lähteistä viimeisen kuukauden aikana. Vanhempien tupakointi ja kodin tupakointikieltojen 
puuttuminen lisäävät merkittävästi kotiperäisten lähteiden käyttöä. Osana VANTU-hanketta on myös tuotettu 
tieteelliseen tutkimustietoon pohjautuva Perhesuojaa päihteitä vastaan -kirjanen. Sitä esitestattiin vuonna 
2007 Tampereen alueella. Pilotin pohjalta materiaalia muokattiin. Uusittu materiaali on testattavana 
kouluterveydenhoitajien kautta valtakunnallisesti 5.–7.-luokkalaisten perheissä.    
 
JOHTOPÄÄTÖKSIÄ: Vanhempien tupakointi ennustaa voimakkaasti lapsen tupakointia. Tupakoivien 
vanhempien lapsilla on samanlainen riski tupakointiin nyt kuin oli 1970-luvulla.  Perheisiin suunnattuja 
toimenpiteitä sekä ohjelmia lasten tupakoinnin ehkäisemiseksi tulisi jatkossa kehittää ja arvioida. 
Tupakoivien vanhempien tupakoinnin lopettamista tulisi tukea. Kodeissa tulisi olla selkeä tupakointikielto, 
myös silloin, kun molemmat vanhemmista tupakoivat.     
 
RAHOITTAJATAHOT: Tutkimusta ovat rahoittaneet STM, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tutkimusyksikkö 
(EVO) sekä Juho Vainion säätiö.    
 
Lähteet: (1) Rainio S et al. Perheen merkitys lasten tupakoinnin alkamisessa. Sos Lääk Aikak 2006;43:174-185. (2) Rainio S et al. Evolution of the 
association between parental and child smoking in Finland between 1977 and 2005. Prev Med 2008;46:565-571. (3) Rainio S, Rimpelä A. Home 
smoking bans in Finland and the association with child smoking. Eur J Public Health 2007;18:306-311. (4) Rainio S, Rimpelä A. Home-based 
sourcing of tobacco among adolescents. Prev Med (arvioitavana).  
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Nuoren terveystaju nikotiiniriippuvuudessa 
 
Puuronen Anne, tutkija 
Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus 
etunimi.sukunimi@utu.fi 

 
Tässä tutkimuksessa nuorten nikotiiniriippuvuutta tutkitaan etnografisin menetelmin kulttuuritieteellisesti. 
Tarkoituksena on tutkia nuoren terveystajun rakentumista nikotiiniriippuvuudessa eri käyttäjäryhmien 
näkökulmista sekä täydentää nikotiiniriippuvuustutkimusta monitieteisesti kulttuuritieteellisellä 
näkökulmalla ja menetelmillä. Nuorten nikotiiniriippuvuutta lähestytään tutkimuksessa nuorisokulttuurisena 
ilmiönä, jonka rakentumista analysoidaan sosiokulttuurisesti nuoren arkitodellisuuden (perhe ja koulu), 
harrastus-, urheiluseura- ja vapaa-ajankulttuurien (vertaissuhteet) sekä suomalaisen tupakkakulttuurin 
ajankohtaisten muutosten yhteydessä. Tutkimuksen lähestymistapana on laadullinen terveystutkimus. 
Tavoitteena on tuottaa uutta, vertailevaa tietoa nuorten erilaisten nikotiinivalmisteiden käytöstä ja käytön 
perusteita.     
 
Tutkimuksen laadullinen aineisto koostuu nuorten nikotiininkäyttökokemuksia koskevasta 1) kyselystä. 
Valmiina vertailuaineistoina käytetään 2) Nuorten terveystapatutkimuksen vuosien 1977, 1987, 1997 ja 2005 
aineistoraporttien tuloksia sekä 3) Kouluterveyskyselyn tupakointia ja nuuskaamista koskevia tilastointeja 
vuosilta 2006–2008. Analyysissä keskitytään muutoksiin, jotka koskevat nuorten tupakkatuotteiden käyttöä, 
tupakka- ja nuuska-asenteita sekä sosiaalista altistumista erilaisten nikotiinivalmisteiden käytölle. Aineistoon 
kuuluu myös 4) otokset tupakoinnin ja nuuskan käytön lopettamiseen tähtäävistä suomalaisista 
terveysvalistuskampanjoista, 5) otos suomalaisista nikotiinikorvaushoitovalmisteiden mainoksista, 6) 
tupakkavalistuksessa nuorille käytettävän elämyspedagogiikan osallistuva havainnointi 7) otos nuorten 
palautteista koskien elämyspedagogista tupakkavalitusta ja 8) asiantuntijahaastattelut, jotka koskevat 
nikotiinriippuvuuden ehkäisemisemistä ja riippuvuudesta irti pääsemistä tukevan toimintamallin 
suunnittelua. Etnografisesti kerättyjä uusia aineistoja analysoidaan tutkimuksessa käyttäen laadullista, 
trianguloivaa tutkimusotetta. Aineiston jäsentämiseen käytetään myös Excel -aineiston koodaus-ohjelmaa 
sekä grounded theory -menetelmää [GT].  
 
Tutkimusaineistojen sisältöanalyysi perustuu toisaalta humanistiseen ja toisaalta terveyssosiologian ja -
antropologian narratiiviseen tutkimukseen.    Tutkimus on ajankohtainen kiinnittyessään tupakkakulttuurin 
nopeisiin muutoksiin Suomessa. Miten nuorten nikotiiniasenteet ja käyttötavat peilautuvat nykyisen 
tupakkakulttuurin muutoksiin ja toisaalta sitä, mikä asema nuorisokulttuurisilla viiteryhmillä on 
nikotiinivalmisteita käyttäessä. Tutkimus tuottaa uutta, vertailevaa tietoa erilaisten nikotiinivalmisteiden 
käytön perusteista nuorten käyttäjien kohdalla. Tutkimustuloksia verrataan jo toteutettujen interventio- ja 
valistuskäytäntöjen kuvaan nikotiiniriippuvaisista nuorista. Tätä kautta tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa 
uusi terveyskasvatuksellinen malli nikotiiniriippuvaisille nuorille suunnattavaan  käytännön vieroitustyöhön. 
Ennaltaehkäisevässä terveyden edistämistyössä tutkimustuloksia voidaan hyödyntää nuorille suunnattujen 
terveyskampanjoiden suunnittelussa sekä soveltaa myös muun addiktiokäyttäytymisen kuin 
nikotiiniriippuvuuden jäsentämiseen.    
 
Hanketta on rahoittanut vuonna 2008 Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Juho Vainion säätiö. 
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Lasinen lapsuus -hanke valottaa lapsen näkökulmaa vanhempien 
päihteidenkäyttöön 

 
Roine Mira, projektikoordinaattori & Minna Ilva, projektipäällikkö, Shirley Hubara, 
projektisuunnittelija 
A-klinikkasäätiö 
etunimi.sukunimi@a-klinikka.fi 

 
Yli 100 000 suomalaislasta elää perheissä, joissa vanhempien päihteidenkäyttö aiheuttaa lapsille eriasteisia 
haittoja. Ongelman laajuudesta huolimatta aikuisten juomisen vaikutuksia lapsiin ei tunneta vielä kovinkaan 
hyvin. Erityisen vähälle huomiolle on jäänyt se, etteivät ainoastaan päihdeongelmaisten vanhempien lapset 
koe haittoja läheisten aikuisten alkoholinkäytöstä, vaan lapsi voi kärsiä myös ”tavallisesta” suomalaisesta 
humalahakuisesta juomatavasta. Samoin on todettu, että moni vanhempiensa päihteidenkäytöstä eriasteisia 
haittoja kokeva lapsi kaipaisi perheen ulkopuolista apua tai tukea tilanteensa helpottamiseksi. (Itäpuisto 
2005.) Tuen saaminen voi kuitenkin olla vaikeaa, koska aikuisilla ei ole aikaa tai kykyä huomata lapsen 
huolta.     
 
Lasinen lapsuus 2011 -hankkeen tavoitteena on parantaa lasten edellytyksiä saada tarvitsemaansa apua. 
Edelleen pidemmän aikavälin päämääränä on, että lasten kokemat vanhempien juomisesta johtuvat 
päihdehaitat vähenevät.     
 
Hanke perustuu A-klinikkasäätiön yli kaksikymmenvuotiseen Lasinen lapsuus -toimintaan ja uusimpaan 
tutkimustietoon. Tavoitteet kohderyhmittäin ovat seuraavat:   1) lapsille tarjotaan tietoa heidän oikeuksistaan 
ja avun saamisesta, 2) lasten vanhempia muistutetaan vastuullisesta päihteidenkäytöstä sekä    lasten muille 
läheisille kerrotaan, miten lapsia voidaan tukea vaikeissa elämäntilanteissa ja 3) ammattilaisille tarjotaan 
välineitä tunnistaa ongelmia ja puuttua niihin.    
 
Hanke pyrkii tavoitteisiinsa viestinnän ja koulutuksen keinoin. Ensimmäinen toimintavuosi on ns. 
selvitysvuosi, jolloin tuotetaan tietoa lasten ja nuorten tuentarpeesta sekä läheisten valmiudesta auttaa 
vanhempiensa päihteidenkäytöstä kärsivää lasta. Lisäksi pilottipaikkakunnilla (itäinen Helsinki, 
Hämeenlinna ja Mikkeli) toteutetaan ammattilaishaastatteluita tarkoituksena selvittää lasten kanssa 
työskentelevien ammattilaisten koulutus- ja muita tiedontarpeita. Selvityksiä käytetään perustana koulutuksia 
ja viestintäkampanjoita suunniteltaessa.    
 
Kohderyhmiä tavoitetaan myös internetpalveluiden välityksellä. Lasinen lapsuus 2011 -hankkeen osana on 
kehitetty Varjomaailma-verkkopalvelu, jossa lapset voivat sarjakuvan keinoin kertoa oman tarinansa muille 
sivuston kävijöille. Lisäksi kesästä 2008 alkaen Päihdelinkissä on pilotoitu suljettua keskusteluryhmää 
vanhempien päihteidenkäytöstä kärsiville lapsille. Ryhmän toiminnasta saadut kokemukset ovat olleet siinä 
määrin rohkaisevia, että vastaava ryhmä avataan Varjomaailma-verkkopalveluun vuoden 2009 alussa. 
Varjomaailma.fi palkittiin Euroopan komission e-inkluusio-palkinnolla Wienissä 2.12.2008.   Lasinen 
lapsuus 2011 -hankkeessa kehitetään myös ammattilaisille suunnattua lasinenlapsuus.fi -verkkopalvelua, 
jonne on jo nyt koottu runsaasti tietoa mm. työvälineistä, koulutuksesta, kehittämishankkeista ja 
ajankohtaisesta kirjallisuudesta. Lasten vanhemmille ja muille läheisille suunnattua Kotikanava-
verkkopalvelua (www.lasinenlapsuus.fi/kotikanava) tullaan rakentamaan suurelle yleisölle. 
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Neliveto vai etukeno? Opiskelijatuutorit mukaan keskustelemaan alkoholista 
ja sosiaalisesta vastuusta 

 
Reetta Ruokonen, projektikoordinaattori, Kirsi Suominen, tiedottaja, Elämäntapaliitto ry 
etunimi.sukunimi@elamantapaliitto.fi 

 
Neliveto vai etukeno? on Elämäntapaliiton ja Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK 
ry:n yhteinen opiskelijahanke. Tarkoituksena on herättää keskustelua alkoholista ja sen asemasta 
opiskelijakunnissa ja opiskelijakulttuurissa. Aihetta lähestytään opiskelijoiden näkökulmasta ja avuksi on 
valjastettu Leevi-gorilla sekä kolmen pilottiopiskelijakunnan opiskelijatuutorit.     
 
”Opiskelijatuutorit on sitoutettava alkoholikulttuurin muuttamiseen, sillä he vaikuttavat uusien opiskelijoiden 
käsitykseen opiskelijaelämästä” pohtii SAMOKin vuoden 2008 hallituksen jäsen Saila Pakarinen.  
Opiskelijatuutoreille on jaettu aihetta käsittelevää materiaalia ja hankkeesta keskusteltu on 
tuutorkoulutuksissa. Hankkeen edetessä opiskelijakunnissa on panostettu enemmän tapahtumien ohjelman 
suunnitteluun. ”Yhteisöllisyys rakentuu huomaamatta erilaiseksi, kun alkoholi ei ole enää tapahtuman 
päätähtenä” Pakarinen toteaa.     
 
Neliveto vai etukeno -hanke puhuttelee opiskelijaa   ”Neliveto vai etukeno? -hanke on hyvä esimerkki siitä, 
mitä ammattikorkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseen eteen voi tehdä. Hankkeessa on 
onnistuttu saamaan opiskelijat mukaan toimintaan” kertoo SAMOKin vuoden 2008 puheenjohtaja Armi 
Murto tyytyväisenä. ”Myös hankkeeseen valittu puhuttelutapa on onnistunut. Se ei kauppaa vain raittiutta, 
vaan lähtee liikkeelle alkoholikulttuurin kohtuullistamisesta. ”     
 
Hankkeen kasvoiksi on rekrytoitu Leevi-gorilla, joka on tavattu erilaissa opiskelijatapahtumissa ympäri 
Suomen. Leevi on jakanut opiskelijoille esitettä, joka sisältää 10 kysymystä alkoholinkäytöstä ja sosiaalisesta 
vastuusta. Niiden välityksellä herätellään ajatuksia siitä, miten oma alkoholikäyttäytyminen vaikuttaa 
lähipiirin ihmisiin.    
 
Taustaselvityksessä paljastui opiskelijatuutoreiden rooli   Neliveto vai etukeno? -hankkeen taustalta löytyy 
Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otuksen tekemä selvitys, jonka toimintasuosituksissa painotettiin muun 
muassa opiskelijatuutorien asemaa sekä sitä, että on tärkeää sitouttaa heidät tekemään ehkäisevää 
päihdetyötä. Selvityksen jälkeen käynnistyneen hankkeen tarkoitus on pyrkiä vähentämään alkoholinkäytöstä 
aiheutuvia sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja ammattikorkeakouluopiskelijoiden keskuudessa.    
 
Vuosi 2009 on Neliveto vai etukeno? -hankkeen päätösvuosi. Silloin toteutetaan verkkosivut hankkeelle, 
järjestöopas opiskelijakuntien juhlien järjestämisen avuksi sekä pyritään siirtämään tapahtumien järjestämis-
vastuuta hankkeelta opiskelijakunnille. Tärkeää vuonna 2009 on hankkeen yhteenveto ja arviointi sekä 
hyvistä käytännöistä muille tiedottaminen.      
 
Lisätiedot:  projektikoordinaattori Reetta Ruokonen, Elämäntapaliitto, puh. 044 346 3626  
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SKARPPI - selvää puhetta 
 
Anna-Kaisa Santala, projektivastaava 
SKARPPI - vertaisvalistusohjelma 
etunimi.sukunimi@kalliola.fi 

 
Skarppi-vertaisvalistusohjelma on nuorten osallisuuteen ja vertaistoimintaan perustuva alkoholivalistusmalli. 
Mallissa tuetaan nuorten aktiivisen kansalaisen roolin syntymistä ja luodaan todellisia 
vaikutusmahdollisuuksia kouluttamalla nuoret vertaisvalistajiksi. Vertaisvalistajat keskustelevat alkoholista 
sekä muista nuorten maailmaa koskettavista asioista toisten nuorten kanssa. Hankkeen tarkoituksena on sallia 
ja tehdä nuorille mahdolliseksi käydä jäsentynyttä ja kriittistä keskustelua alkoholin asemasta ja 
vaikutuksista nuorten elämässä ja yhteiskunnassa sekä olla mukana keskustelussa nuorten vapaa-ajan 
toisenlaisesta käytöstä.     
 
Skarpissa koulutetaan 15–18-vuotiaita nuoria, koulujen tukioppilaita ja nuorisotalon vastuunuoria, 
vertaisvalistajiksi 12–14-vuotiaille nuorille. Vertaisvalistajat keskustelevat nuorempien nuorten kanssa 
alkoholista avoimesti ja luottamuksellisesti pienryhmissä toiminnallisia menetelmiä apuna käyttäen. 
Valistajat toimivat nuorempien nuorten ohjaajina, aktivoijina sekä keskustelun ja ajatusten herättäjinä.     
 
Idea hankkeeseen syntyi vuonna 2003 Hesan Nuorten Äänen Avoimissa Foorumeissa. Tuolloin nuoret 
kritisoivat päihdevalistusta, joka oli usein aikuisten järjestämää ja yksisuuntaista. Näistä lähtökohdista 
kehitettiin nuorten vertaisuuteen ja keskusteluun perustuvaa päihdekasvatusmallia yhdessä nuorten 
suunnitteluryhmän kanssa vuosina 2005–2007. Toimintastrategia on kirjoitettu työkirjaksi keväällä 2008 ja 
tätä materiaalia on testattu syksyllä 2008. Keväällä 2009 mallia testatataan edelleen ja sen valmistuttua 
mallia laajennetaan sekä yhteistyökoulujen määrän lisäämisen, että kouluttajakoulutusten kautta.     
 
Toimintamallit ja tavoitteet   Skarppi-vertaisvalistusohjelmassa on kehitetty kaksi toimintamallia, malli 
kouluun ja malli vapaa-aikaan. Skarppi-koulutuksien ohella vertaisvalistusohjelman sisällä toimii 
koulutuksen käyneistä vapaaehtoisista nuorista muodostuva nuortenryhmä, jonka tavoitteena on lisätä 
julkisuudessa keskustelua alkoholista ja päihdevalistuksesta.    
 
Skarppi-vertaisvalistusohjelman tavoitteena on vahvistaa ja lisätä nuorten elämässä  aktiivisen kansalaisen 
roolia vaikutusmahdollisuuksia avointa keskustelua, omaa ajattelua, kriittisyyttä ja tietopohjaa päihteiltä 
suojaavia tekijöitä yhteisöllisyyttä. Keskeisenä tavoitteena Skarppi-vertaisvalistusohjelmassa on lisätä 
osallisuuden kautta  nuorten vaikutusmahdollisuuksia omassa lähiympäristössään. Vertaisvalistusohjelmassa 
nuorten osallisuus tapahtuu samanaikaisesti monella tasolla, kun nuoret ovat mukana niin toiminnan 
suunnittelemisessa, toteuttamisessa, arvioinnissa kuin kehittämisessäkin. Vertaisvalistajanuoret saavat 
yhteisössään erilaisen, vastuullisen roolin ja mahdollisuuden vaikuttaa toisten nuorten asenteisiin.   
 
Kokemusten mukaan koulutus lisää nuorten tietoisuutta oman lähiympäristönsä tilasta ja tukee toisista 
välittämistä ja huolehtimista.  Toiminnan aloittamisesta tähän päivään mennessä Skarppi-
vertaisvalistusohjelma on kouluttanut 200 vertaisvalistajaa. Valistettavia nuoria on ollut tänä aikana 700. 
Hanketta ovat rahoittaneet Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen lisäksi Raha-automaattiyhdistys 
vuosina 2005–2007 ja vuonna 2008 Sosiaali- ja terveysministeriö (Terveyden edistämisen määräraha).   
Skarppi-vertaisvalistusohjelma on Helsingin kaupungin nuorisoasiankeskuksen ja Kalliolan Nuoret ry:n 
kumppanuushanke ja osa Nuorten osallisuuskeskus Avaran toimintaa. 
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Humalajuomisen vähentämisen hanke 
 
Kaarina Honkanen, projektikoordinaattori 
Sininauhaliitto 
etunimi.sukunimi@sininauhaliitto.fi 

 
Humalajuomisen vähentämisen hankkeen tavoitteena on vähentää humalajuomista ja siitä syntyviä yksilöön 
ja lähiyhteisöön kohdistuvia haittoja. Se toteutetaan vuosina 2007–2009. Sininauhaliitto toimii hankkeen 
koordinaattorina ja yhteistyökumppaneina ovat saamelaisalueella SámiSoster ry ja Nilsiässä Tahko 24h Oy.     
 
Saamelaisalueen osahanke Goaikkanas – Tippa   Hanke toteutetaan Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnissa 
ja vastuullisena toteuttajana on SámiSoster ry.  Hankkeen aikana käynnistetään julkinen keskustelu 
saamelaisten päihdeongelmista, niiden erityispiirteistä ja saamelaiserityisen hoidon kehittämisen tarpeesta. 
Tavoitteena on murtaa stereotyyppisiä käsityksiä saamelaisten alkoholinkäytöstä.    Lisäksi hankkeessa 
pyritään edistämään varhaisvaiheen puheeksiottamisen kulttuuria sosiaali- ja terveydenhuollossa, 
vahvistamaan toimijoiden välisiä yhteistyöverkostoja sekä tuottamaan saamenkielistä ja kulttuurisensitiivistä 
päihdevalistusmateriaalia. Saamenkielistä päihdemateriaalia on painettu viimeksi 1800-luvun puolivälissä. 
Hankkeen ensimmäinen saamenkielinen materiaali Tippa-kortit painettiin syksyllä 2008. Korttien pohjalta on 
tarkoitus laatia saamelaiserityinen päihdetyön toimintamalli.      
 
Nilsiän osahanke Tahko 24h Oy   Tahko 24h Oy on Tahkovuori Oy:n tytäryhtiö, joka toimii Tahkon 
keskusvaraamon kanssa ja on Tahkon matkailualueen suurin lomamökkien huoltaja. Hankkeen tavoitteena 
on tuottaa yhteistyötahojen kanssa toimintamenetelmiä, joiden avulla matkailuelinkeino voi osaltaan 
vähentää erityisesti lapsiin kohdistuvia humalajuomisesta aiheutuvia haittoja. Tavoitteena on herättää 
matkailuelinkeinoa näkemään oma asemansa sosiaalisen vastuun kantajana.    Hankkeen aikana ohjataan 
yrityksen työntekijöitä, jotta he osaavat kohdata päihtyneitä asiakkaita ja pystyvät osaltaan edistämään 
päihdekulttuurin muutosta. Tavoitteena on edistää lapsiystävällisen matkailukulttuurin leviämistä. Samalla 
panostetaan työntekijöiden työterveyteen.    
 
www.sininauhaliitto.fi/liiton_toiminta/kehittamishankkeet/humalajuomisen_vahentaminen_hanke/ 
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VIRTA – virtuaalinen apu naisille 
 
Minna Saari, projektikoordinaattori 
Naistenkartano ry 
etunimi.sukunimi@naistenkartano.com 

 
VIRTA – virtuaalinen apu on Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama kolmivuotinen hanke, joka 
toteutetaan vuosina 2007–2009. Projektin tavoitteena on vakiinnuttaa internetin tarjoamat mahdollisuudet 
osana Naistenkartano ry:n NOVAT-vertaistukitoiminnan ja yksilöohjauksen palvelukokonaisuutta. Internetiä 
hyödynnetään kahdella eri tavalla: sekä ryhmänohjausvälineenä ja ryhmien sisäisen yhteydenpidon välineenä 
että yksityisten henkilöiden ohjausmuotona internetin välityksellä eli uusien riskiryhmien tavoittamisen 
välineenä.     
 
Vuoden 2007 lopulla avattiin Naistenkartanon www-sivuille Nettikartano-internet-auttamispalvelu. Palvelun 
tavoitteena on antaa naisten erityiset tarpeet huomioivaa tukea ja ohjausta naisille, jotka pohtivat omaa 
elämäntilannettaan tai mahdollisia riippuvuuksiin ja elämänhallintaan liittyviä kysymyksiä. Palvelun kautta 
on mahdollista saada ulkopuolista näkökulmaa elämäntilanteeseensa sekä palveluohjausta. Viime kädessä 
Nettikartanoon kirjoittaminen voi toimia matalakynnyksisenä väylänä tulla mukaan Naistenkartanon 
NOVAT-vertaistukiryhmään. Palveluun kirjoitetaan nimettömänä ja viesteihin vastaa Naistenkartanon 
henkilökunta.   Vuoden 2007 syksystä lähtien Naistenkartanon NOVAT-vertaisryhmillä on ollut mahdollista 
ottaa käyttöön oma suljettu keskustelupalsta ryhmän asioiden käsittelyä varten sekä yhteydenpitovälineeksi 
Naistenkartanon henkilöstöön. Suljetun keskustelupalstan tarkoituksena on helpottaa ryhmäläisten välistä 
vuorovaikutusta ja kommunikointia kokoontumisten välillä ja edistää ryhmäprosessia ryhmätoiminnan 
laadun parantamiseksi. Keskustelupalstan kautta tarjotaan ryhmäläisille myös helppo ja matalakynnyksinen 
kanava olla yhteydessä Naistenkartanon henkilökuntaan mahdollisen ryhmäohjauksen ja tuen saamiseksi.   
Naistenkartanolla on myös kaikille naisille avoin keskustelupalsta, jota on pyritty uudistamaan ja 
aktivoimaan VIRTA-projektin puitteissa. Kaikille naisille avoimen keskustelupalstan kautta halutaan tarjota 
mahdollisuus vertaistukeen internetissä myös muille kuin NOVAT-ryhmissä käyville naisille.  
 
Yhdistyksen kaikki internetpalvelumuodot löytyvät osoitteesta: www.naistenkartano.com 
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Tipaton tammikuu 
  
 www.tipatontammikuu.fi  
 Kaarina Tamminiemi, suunnittelija 
 Terveyden edistämisen keskus ry 
 etunimi.sukunimi@tekry.fi 
 
 
Tipattomalla tammikuulla tarkoitetaan alkoholitonta kuukautta, joka ajoittuu vuodenvaihteen jälkeen. Sen 
vietto on kansalaisista lähtöisin oleva kulttuurinen traditio ja tähtää alkoholikäytön hallintaan. Muutamat 
ehkäisevän päihdetyön järjestöt ovat yhdistäneet voimansa vuodesta 2005 lähtien lisätäkseen Tipaton 
tammikuu -käsitteen tunnettavuutta ja tukeakseen sitä viettäviä.  
 
Tipattoman tammikuun sanoma tukee koko aikuisväestöä. On tärkeää, ettei Tipattomasta tammikuusta tule 
kampanjan eikä valistuksen makua ja, että myös lyhyempien tipattomien jaksojen pitämiseen kannustetaan. 
Tipaton tammikuu tarjoaa mahdollisuuden puhua alkoholihaitoista neutraalisti. Pyrkimyksenä on tukea 
tipattoman tammikuun kehitystä entistä tunnetummaksi ja hyväksytymmäksi osaksi tapakulttuuria, jotta 
alkoholinkäytöstä pitäytyminen miellettäisiin luonnolliseksi tavaksi viettää tammikuuta. Tavoitteena on 
myös antaa lisäpontta ja eväitä niille, jotka jo viettävät tipatonta tammikuuta. Mukaan houkutellaan myös 
Tipattoman tammikuun viettämistä harkitsevia. Järjestöjen yhteistyössä toteuttaman viestinnän lähtökohtana 
on olla ihmisten omaa harkintakykyä ja aloitteellisuutta arvostavaa. Viestinnässä kiinnitetään huomiota 
ihmisten omaan taitoon hallita alkoholinkäyttöään. 
 
Tekry on teettänyt vuosina 2006–2008 Oy Marketin Radar Ltd.:llä tutkimuksen, jossa on selvitetty ihmisten 
suhtautumista Tipattomaan tammikuuhun ja viestinnän vaikutusta ihmisten tietoihin, kiinnostukseen ja 
asenteisiin Tipattoman tammikuun viettoa kohtaan. Selvityksen mukaan Tipattoman tammikuun vietto 
näyttäisi yleistyneen. Vuonna 2008 sitä selvityksen mukaan vietti noin neljännes väestöstä kun sitä vuonna 
2007 vietti 18 % ja vuonna 2006 viettäjiä oli noin 12 %. Vajaa viidennes kaikista vastaajista pitää Tipatonta 
erittäin tarpeellisena ja runsas 40 % melko tarpeellisena. Tipatonta viettäneet uskovat asiaansa, sillä valtaosa 
(75 %) heistä pitää Tipatonta erittäin/melko tarpeellisena. 
 
Viestinnällä on näyttänyt olevan ainakin jossain määrin vaikutusta alkoholin suurkuluttajiin: se on herättänyt 
keskustelua alkoholin käytön vähentämisestä, lisännyt kiinnostusta Tipattoman viettoon, pohtimaan omaa 
alkoholinkäyttöä sekä lisännyt tietoa Tipattoman vieton hyödyistä. Tipattomalle tammikuulle on yhteistyössä 
luotu verkkosivusto, jonka tavoitteena on tarjota välineitä Tipattoman tammikuun viettämiseen sekä tietoa 
Tipattoman tammikuun viettämisen hyödyistä. Lisäksi yhteistyössä on luotu yhteisiä viestejä, joilla 
näkyvyyttä paikallistasolla on pyritty lisäämään. Tekry on huolehtinut Tipattoman tammikuun 
valtakunnallisesta medianäkyvyydestä ja  viestinnästä sekä toiminnan koordinoinnista ja arvioinnista.  
 
Tipattoman tammikuun yhteistyöhön osallistuvat Terveyden edistämisen keskuksen lisäksi A-klinikkasäätiö, 
Elämäntapaliitto, Sininauhaliitto ja Terveys ry sekä Helsingin kaupungin sosiaalivirasto ja Työterveyslaitos 
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Ehkäisevän päihdetyön viikko 45 
  
 Päivi Opari, suunnittelija 
 Terveyden edistämisen keskus ry 
 etunimi.sukunimi@tekry.fi 

Ehkäisevän päihdetyön viikkoa vietetään syksyisin viikolla 45. Viikon aikana eri tahot yhdistävät voimansa 
päihdehaittojen ehkäisyn puolesta. Teemaviikon tarkoitus on koota yhteen erilaisia toimijoita paikallisesti 
koko maassa. 

Teemaviikolla toimijat työskentelevät aktiivisesti paikallisten ja alueellisten päihdeolojen parantamiseksi. 
Tehokkaimmin ja näkyvimmin tämä tapahtuu yhteistyössä eri toimijoiden kesken monenlaisia keinoja 
yhdistämällä. Yksittäisten tapahtumien sijaan kannustetaan laajaan paikalliseen ja alueelliseen yhteistyöhön 
sekä paikallisiin päihdeoloihin vaikuttamista. Mitä enemmän toimijoita on mukana, sitä paremmat 
mahdollisuudet on toimia monipuolisesti ja näkyvästi.  

Terveyden edistämisen keskus tukee viikon toteutusta valtakunnallisella tiedotuksella. Tekryn nettisivuilta 
www.tekry.fi löytyy Ehkäisevän päihdetyön viikon toimintaa vuosien varrelta sekä materiaalia ja apua 
suunnitteluun.  

Aamulla kiität kaveria -liikenneraittiuskampanja  
  
 www.liikenneraittius.fi 
 Ritva Varamäki, kehittämispäällikkö 
 Terveyden edistämisen keskus ry 
 etunimi.sukunimi@tekry.fi 
 
Rattijuopumus on Suomen tieliikenteessä edelleen vakava turvallisuusongelma. Joka neljäs tieliikenteessä 
menehtyneistä on kuollut onnettomuudessa, jossa joku osapuolista on ollut alkoholin vaikutuksen alainen. 
Joka viidennessä liikennekuolemassa kuljettaja on ollut rattijuoppo. Viime vuosien aikana nuorten osuus 
onnettomuuksissa ja kuolemantapauksissa on kasvanut.  
 
Kampanjan tavoitteet 
Kampanjan tavoitteena on herättää ja ylläpitää keskustelua liikenneraittiudesta ja lisätä nuorten sosiaalista 
vastuuta rattijuopumuksen ehkäisyssä. Kulttuurinen muutostyö vaatii pitkäjänteistä, näkyvää ja jatkuvaa 
asian esillä pitämistä erilaisilla areenoilla. 
 
Toteutus  
Kampanja kohdistetaan nuoriin autoilijoihin ja heidän kavereihinsa, joille annettiin selkeä ohje ottaa avaimet 
pois päihtyneeltä rattiin pyrkivältä kuljettajalta.  
 
Aamulla kiität kaveria -kampanja näkyy useissa eri medioissa. Mediahuiput kohdistuvat kesäaikaan sekä 
poliisin tehovalvontajaksoille. Ammattilaisille suunnatut verkkosivut tukevat paikallistasolla tehtävää 
liikenneraittiustyötä tarjoten ajankohtaista tietoa rattijuopumuksesta. Järjestöjen paikallistoimintaa on liitetty 
tukemaan kampanjan tiedotusta. 
 
Toteuttajat 
Sosiaali- ja terveysministeriö, Liikenneministeriö, Liikenneturva, Sisäasiainministeriö/poliisiosasto ja 
Terveyden edistämisen keskus 
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Viisaasti vesillä -vesiturvallisuuskampanja  
  
 www.viisaastivesilla.fi 
 Kaarina Tamminiemi, suunnittelija 
 Terveyden edistämisen keskus ry 
 etunimi.sukunimi@tekry.fi 
 
Suomessa hukkuu vuosittain noin 200 henkilöä. Hukkuneista suurimman ryhmän muodostavat keski-ikäiset, 
useimmiten humalassa olevat miehet, jotka ovat liikkeellä pienellä soutuveneellä. Veneillessä hukkuneista 
jopa kahdeksan kymmenestä olisi pelastunut, mikäli olisi käyttänyt pelastusliivejä. Aikuisista joka kolmas on 
uimataidoton. 
 
Kampanjan tavoitteet 
Viisaasti vesillä -kampanjan tavoitteena on herättää ja ylläpitää keskustelua vesiturvallisuudesta ja antaa 
tietoa turvallisesta vesillä liikkumisesta. Viranomaisten ja järjestöjen yhteinen kampanja muistuttaa 
suomalaisia siitä, että vaaratilanteet vesillä ja hukkumiskuolemat ovat useimmiten helposti estettävissä. 
 
Toteutus 
Kampanja on valtakunnallinen vuosittain toteutettava mediakampanja, johon liitetään paikallistason toiminta 
ja kohdennettu viestintä. Keskeisiä asiasisältöjä ovat alkoholin sopimattomuus vesille, pelastusvälineiden ja 
muiden turvavälineiden käyttö, luonnonolosuhteiden huomioiminen niin vesillä kuin jäällä liikuttaessa ja 
hyvän uimataidon merkitys. 
 
Suuren yleisön lisäksi kohderyhmänä ovat 25–45-vuotiaat miehet, nuoret ja varusmiehet. Kampanjaan 
sisältyy TV, radio- ja lehtimainontaa sekä runsaasti paikallistason toimintaa. Osana kampanjaa toteutetaan 
talvella Järki Jäällä -kiertue ja kesällä Viisaasti vesillä -kiertue, johon kuuluu pelastusnäytöksiä ja tietoiskuja.  
 
Toteuttajat 
Sosiaali- ja terveysministeriö, Merenkulkulaitos, sisäasiainministeriö/pelastusosasto, Poliisi, Rajavartiolaitos, 
Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ja Terveyden edistämisen keskus ry 
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Ravinto ja liikunta 

Terveellinen joukkoruokailu 
 
Pirjo Koivisto, ravitsemusasiantuntija & Mari Olli, tuotepäällikkö 
Suomen Sydänliitto 
etunimi.sukunimi@sydanliitto.fi 

 
Tavoitteena ravitsemuksellisen laadun varmistaminen lounastarjonnassa Suomen Sydänliiton 
joukkoruokailun kehittämishankeen tavoitteena on varmistaa, että kaikki ne pari miljoonaa suomalaista, jotka 
päivittäin aterioivat kodin ulkopuolella: työikäiset, opiskelijat, koululaiset ja päiväkoti-ikäiset voivat 
aterioida terveellisesti. Hanke tuottaa ammattikeittiöille keinoja ruoan ravitsemuksellisen laadun 
parantamiseksi. Tavoitteena on myös lisätä valtakunnallisesti terveellisten ruokapalveluiden tarjontaa ja 
kysyntää. Sydänmerkki-ateria järjestelmä on osa tätä hanketta.    
 
Keinona Sydänmerkki-ateria  Joukkoruokailun kehittämishankkeessa luotiin vuonna 2007 terveellisen 
ateriatarjonnan apuvälineeksi Sydänmerkki-ateria järjestelmä. Vuonna 2008 menetelmää on välitetty 
päättäjille ja ruoanvalmistuksen ammattilaisten käyttöön. Sydänmerkki-ateria -tunnuksin merkityt pääruoat 
ja aterian osat auttavat ruokailijaa valitsemaan ja koostamaan entistä helpommin rasvan ja suolan suhteen 
ravitsemussuositusten mukaisia aterioita ja siten edistämään terveyttään.     
 
Ruokapalvelulle Sydänmerkki-ateria järjestelmä tarkkoine ohjeineen antaa helpon tavan valmistaa  
ravitsemussuositukset  täyttäviä aterioita. Kun ateriakokonaisuus täyttää järjestelmään luodut 
ravitsemussuositusten mukaiset kriteerit, ja hakemus on hyväksytty, pääruoka ja muut aterian osat voivat 
lounastarjonnassa saada kylkeensä Parempi valinta -ateriaa osoittavan Sydänmerkin. Merkinnän avulla 
ruoanvalmistaja voi välittää ruokailijalle paikkansapitävää tietoa maukkaasta ja terveellisestä ateriasta. 
Ruokapalveluiden tilaajille ja niistä päättäville merkintäjärjestelmä on helppo tapa vaatia laatua sekä keino 
parantaa ihmisten jaksamista ja hyvinvointia – osoittaa välittämistä.     
 
Tavoitteena on saada järjestelmä laajasti käyttöön ammattikeittiöissä ja lisätä samalla kuluttajien tietoisuutta 
Sydänmerkistä ateriavalintojen perustana. Lisäksi tavoitteena on saada elintarviketeollisuus luomaan 
ravintosisällöltään parempia ruokaohjeita ja kehittämään ja merkitsemään niihin sopivia Sydänmerkki-
suurkeittiötuotteita. Järjestelmästä on vuoden 2008 aikana tehty koulutusmateriaalia ja internet-sivusto. 
Sivustolle on sijoitettu suurkeittiöiden avuksi myös elintarviketeollisuuden tuottamia, Sydänmerkkikriteerit 
täyttäviä ruokaohjeita. Järjestelmää on esitelty messuilla sekä koulutustilaisuuksissa päättäjille ja 
ruoanvalmistuksen ammattilaisille ja suurkeittiöitä on ohjattu ”kädestä pitäen” sen käyttöönotossa. 
Järjestelmä on lounasruokailussa yleistymässä ja sen käyttöönottajat ovat olleet systeemiin tyytyväisiä.    
 
Perustana suurkeittiön ravitsemuksellista tasoa kuvaavat kriteerit Sydänmerkki-ateria järjestelmä pohjautuu 
suurkeittiöiden valmistaman ruoan ravitsemuksellisen laadun seurantaan kehitettyihin Arkilounas-
kriteereihin. Nämä kriteerit syntyivät Sydänliiton ja Kansanterveyslaitoksen vuonna 2004 tekemän 
selvityksen pohjalta. Kriteeristö on sisällytetty  muun muassa Valtion ravitsemusneuvottelukunnan uuteen 
kouluruokailusuositukseen. Arkilounas-kriteereillä voidaan arvioida ruoan laatua, mutta ei saada tietoa 
aterioiden ravintoainepitoisuuksista. Sydänmerkki-ateriaa määrittävät kriteerit ovat tarkemmat, niiden 
täyttyminen lasketaan ruoka- ja ravintoainekohtaisesti.    
 
Maassamme tarjotaan päivittäin noin kaksi miljoonaa suurkeittiöiden valmistamaa ateriaa. Lounasruokailu 
on väestön terveyden kannalta erityisen merkityksellinen, koska se on suurelle osalle päivän pääateria.   
Lisätietoja: www.sydanmerkki.fi, www.sydanliitto.fi/ruokapalvelut 
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Ruokapalveluiden seurantahanke 
 
Susanna Raulio, tutkija & Ritva Prättälä, erikoistutkija 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
etunimi.sukunimi@thl.fi 

 
Hankkeen tausta: Suomessa syödään päivittäin keskimäärin kaksi miljoonaa suurkeittiöiden valmistamaa 
ateriaa, joten ruokapalveluilla on iso merkitys suomalaisten ravitsemuksessa koko elinkaaren ajan. Suomesta 
puuttuu kuitenkin niitä koskeva järjestelmällinen seuranta, vaikka seurannan ja arvioinnin kehittämisen tarve 
on pääosin hyvin tiedostettu.  
 
Kansanterveyslaitoksen, Työterveyslaitoksen ja Sydänliiton yhteisessä hankkeessa on tuotettu 
ruokapalveluiden asiakkaiden käyttäytymistä koskevaa tietoa vuodesta 2002 lähtien. Hankkeessa on 
selvitetty työikäisen väestön ateriointitottumuksia työaikana (2004) ja kouluikäisten ateriointia kouluaikana 
(2007). Eläkeikäisten ateriointiselvitystä toteutetaan parhaillaan. Seurantatietoa voidaan hyödyntää 
ravitsemus- ja työmarkkinapoliittisten ohjelmien suunnittelussa, työterveyttä koskevien toimenpiteiden 
laadinnassa sekä kuntien ja yksityisten yritysten ruokapalveluita koskevassa päätöksenteossa.   
 
Aineistot: Ikäryhmittäisiin selvityksiin valittiin mahdollisimman hyvin suomalaista väestöä edustavat 
seurantatutkimusaineistot. Työikäisiä koskeva selvitys perustui Kansanterveyslaitoksen AVTK-tutkimuksiin 
(2000, 2001, n=5122), Finravinto 2002-tutkimukseen (n=376) ja Työterveyslaitoksen Työ ja Terveys 
Suomessa -tutkimuksiin (1997, 2000, n=4070). Kouluikäisiä koskeva selvitys perustui pääosin Stakesin 
Kouluterveyskyselyn analyyseihin vuosilta (1996–2006, n=161 113). Eläkeikäisten ateriointiin 
kohdistuvassa selvityksessä käytettiin Kansanterveyslaitoksen Terveys 2000 (n=1959) ja EVTK-tutkimuksia 
(2001, 2003, 2005, n=5391).   
 
Tuloksia: Lähes kaikki tutkitut koululaiset kävivät syömässä kouluruokalassa päivittäin, mutta kaikki 
aterianosat tarjotusta kouluruuasta söi päivittäin vain 35 % oppilaista. Yli puolet söi koulussa muutakin kuin 
kouluruokaa; hedelmiä, leipää, hampurilaisia, makeisia sekä sokeroituja virvoitusjuomia. Pojista noin 30 % 
ja tytöistä 25 % söi epäterveellisiä välipaloja vähintään kaksi kertaa viikossa. Makeisia söi vähintään kerran 
viikossa 35 % kaikista oppilaista ja sokeroituja virvoitusjuomia joi pojista 20 %. Niille oppilaille, jotka 
jättivät kouluaterian osittain tai kokonaan syömättä, oli keskimääräistä useammin ominaista tupakointi ja 
alkoholinkäyttö, ylipainoisuus, epäterveelliset välipalat kouluajalla ja epäsäännöllinen ateriointi kotona, 
huono kouluviihtyvyys ja kiusatuksi joutuminen.   
 
Suuri osa (30–50 %) työssäkäyvistä suomalaisista söi työpäivän aikaisen lounaan henkilöstöravintolassa. 
Korkeammin koulutetut ja pääkaupunkiseudulla asuvat nauttivat henkilöstöravintolan palveluista 
matalammin koulutettuja ja muualla asuvia useammin. Toimisto- tai terveydenalan työtä tekevät söivät 
henkilöstöravintolassa huomattavasti useammin kuin kuljetus- ja teollisuus- sekä palvelualoilla 
työskentelevät. Henkilöstöravintolassa lounaansa syövät valitsivat ateriaansa koulutuksesta, iästä ja 
asuinpaikasta riippumatta tavallista useammin vihanneksia ja kalaa.   
 
Eläkeikäisten ateriapalveluiden käyttö yleistyi selvästi iän mukaan muista taustatekijöistä riippumatta. 
Miehillä ateriapalveluiden käytössä oli selkeä ero koulutuksen mukaan; yhdeksän vuotta tai enemmän koulua 
käyneistä yli 80-vuotiaista vain 6 % käytti ateriapalveluita, kun vähemmän koulutusta saaneista niitä käytti 
15 %. Terveytensä hyväksi kokeneilla ateriapalveluiden käyttö on vähäistä ikäryhmästä riippumatta. 
Tutkittavien keskitasoinen tai huono koettu terveys on yhteydessä ateriapalveluiden runsaampaan käyttöön 
erityisesti vanhemmilla naisilla.   
 
Johtopäätökset: Yleisyytensä vuoksi eri-ikäisille tarkoitetut ruokapalvelut voivat olla tehokas keino 
vaikuttaa suomalaisten ruokavalioon ja sitä kautta kansanterveyteen. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että 
ateriat ovat ravitsemussuositusten mukaisia, oikeinkoostettuja ja kohtuuhintaisia ja ne tarjotaan 
miellyttävässä miljöössä, jolloin niitä myös nautitaan. 
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Lasten ruokavalio ennen kouluikää – Syövätkö suomalaislapset terveellisesti? 
 
Pipsa Kyttälä, tutkija 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
etunimi.sukunimi@thl.fi 

 
Useat viranomaiset ovat asettaneet tavoitteeksi lasten ja nuorten terveyden edistämisen, ja se sisältyy myös 
hallitusohjelmaan. Tietoa pienten lasten ravitsemuksesta tarvitaan kansanterveysohjelmien suunnittelua ja 
toteutusta varten. Lisäksi tietoa voidaan hyödyntää suoraan lastenneuvoloiden ravitsemusneuvonnassa ja 
ravitsemuksen riskiryhmien tunnistamisessa. ”Lapsen ruokavalio ennen kouluikää” -raportti tarjoaa 
ajankohtaista tietoa imeväisikäisten ja 1–6-vuotiaiden lasten ravitsemuksesta. Tavoitteena oli kartoittaa 
terveiden lasten ruoankäyttöä ja ravintoaineiden saantia sekä ravintoainevalmisteiden käyttöä, 
erityisruokavalioiden yleisyyttä sekä ruoankäytön ja ravintoaineiden saannin eroja eri väestöryhmien välillä. 
Myös ruoankäyttöä kotona ja päivähoidossa verrattiin.   
 
Raportti perustuu ”Tyypin 1 diabeteksen ennustaminen ja ehkäisy (DIPP)” -projektin ravintotutkimukseen 
osallistuvien lasten aineistoon. Lapset ovat syntyneet vuosina 1998–2003 ja heidän ruokapäiväkirjatietonsa 
(yhteensä 2535 ruokapäiväkirjaa) ovat peräisin vuosilta 2003–2005. Erityisruokavalioiden yleisyyttä 
kartoitettiin kyselylomakkeiden avulla.  Lasten varhaisvaiheen ruokintaa selvitettiin erikseen laajemmassa 
aineistossa, joka muodostui 5993:n DIPP-ravintotutkimukseen osallistuneen lapsen imeväisruokintatiedoista.  
 
Yksinomaisen rintaruokinnan kesto oli keskimäärin 1,4 kuukautta, osittainen rintaruokinta jatkui 
keskimäärin 7 kuukauden ikään saakka. Vauvoista 80 prosenttia sai lisämaitoa jo synnytyssairaalassa. Äidin 
vähäinen koulutus, nuori ikä ja tupakointi olivat yhteydessä imetysajan lyhyyteen. Lasten ruokavalio 
heikkeni ensimmäisen ikävuoden jälkeen lasten siirtyessä syömään samaa ruokaa perheen kanssa. 
Sokeripitoisten mehujuomien, suklaan ja makeisten kulutus lisääntyi 2-vuotiaasta lähtien. Yksivuotiaat lapset 
käyttivät paljon teollisia lastenruokia. Yksivuotiaiden lasten ruokavalion ravintoainetiheys oli suurempi kuin 
vanhemmilla lapsilla.   
 
Leikki-ikäisten (2–6-vuotiaiden) lasten ruokavalio oli pääosin kunnossa, joitakin puutteita kuitenkin löytyi. 
Sakkaroosin saanti oli lapsilla suomalaisia ravitsemussuosituksia runsaampaa. Rasvan laatu ei ollut 
suositusten mukaista. Lapset saivat liikaa tyydyttyneitä rasvahappoja, mutta liian vähän 
monityydyttymättömiä rasvahappoja. D-vitamiinin saanti oli liian vähäistä suurella osalla lapsista eivätkä yli 
1-vuotiaat lapset käyttäneet säännöllisesti D-vitamiinivalmisteita. Myös E-vitamiinin ja raudan saanti oli 
liian vähäistä. Tuoreiden kasvisten, marjojen ja hedelmien, kasvirasvapohjaisten levitteiden ja kalan kulutus 
oli vähäistä.   
 
Kodin ulkopuolella hoidossa olevien lasten ruokavalio oli arkipäivisin monipuolisempi ja lähempänä 
ravitsemussuosituksia kotona hoidettuihin lapsiin verrattuna. Terveellinen ruoka vaihtui viikonloppuna 
herkkuihin. Lapset käyttivät viikonloppuna huomattavasti enemmän sokeria sisältäviä makeisia, lisättyä 
sokeria ja juomia kuin arkena. Energian saannissa ei ollut eroa arki- ja viikonlopun päivien välillä, mutta 
ravintoainetiheys oli arkipäivinä suurempi. Äidin korkea ikä, vanhempien korkea koulutus sekä pieni 
perhekoko olivat yhteydessä lasten terveellisempään ruokavalioon.   
 
Lasten ruokavalion laadun puutosten korjaamiseksi suositellaan tuoreiden kasvisten, marjojen, hedelmien ja 
kasviöljypohjaisten rasvojen käytön lisäämistä sekä runsaasti sokeria, tyydyttynyttä rasvaa ja suolaa 
sisältävien elintarvikkeiden kulutuksen välttämistä. D-vitamiinivalmisteiden käyttö on tarpeellista kaikissa 
ikävaiheissa. Rintaruokinnan esteitä on pyrittävä tunnistamaan ja poistamaan. Koko perheen ruokavaliota 
olisi hyvä tarkistaa siinä vaiheessa, kun lapsi siirtyy syömään muun perheen kanssa samaa ruokaa. 
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Täydennyskoulutusta ravitsemuksesta neuvoloihin 
 
Johanna Ilmonen, FM & Erika Isolauri, professori & Kirsi Laitinen, dosentti, Turun yliopisto 
etunimi.sukunimi@utu.fi 

 
Ravitsemussuositusten mukaisella ruokavaliolla voidaan vaikuttaa riskiin sairastua länsimaisiin sairauksiin, 
kuten lihavuuteen ja tyypin 2 diabetekseen, jotka ovat yleistymässä myös lasten ja nuorten keskuudessa. 
Suomalaiset neuvolat ovat avainasemassa kansanterveyden edistämisessä, sillä lapsiperheet kohdataan useita 
kertoja neuvoloissa aina raskaudesta kouluikään saakka.     
 
Aiemmin toteuttamamme neuvolahoitajien ravitsemuskoulutuksen nykytilaa ja neuvoloiden 
kehittämistarpeita selvittävän tutkimuksen mukaan havaitsimme, että hoitajat pitivät ravitsemusneuvontaa 
tärkeänä, mutta kaipasivat lisää ravitsemustietoa neuvolatyöhön. Tämän seurauksena järjestimme neuvolan 
hoitajille suunnatun ravitsemusohjaukseen liittyvän täydennyskoulutuksen. Koulutus järjestettiin verkko-
opiskeluna ja siinä hyödynnettiin internetiä tietolähteenä. Hoitajat suhtautuivat koulutukseen erittäin 
myönteisesti ja sitä pidettiin hyödyllisenä neuvolatyön kannalta. Internet koettiin käyttökelpoiseksi 
koulutuksessa, sillä se mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman osallistumisen. Toisaalta koulutukseen 
osallistumisen esteeksi nousi esille ajan puute, joka myös haittasi opittujen asioiden käytäntöön viemistä.     
 
Suomalainen neuvolajärjestelmä tarjoaa mahdollisuuden tavoittaa kaikki lapsiperheet ja on siten tärkeä 
kanava elämäntapasairauksien riskin vähentämisessä ravitsemuksen avulla. Ravitsemusneuvonta on 
kuitenkin haasteellista paitsi lisääntyvän pikaruokakulttuurin vallitessa myös ympäristön vahvasti 
vaikuttaessa yksilön ruokatottumuksiin. Ravitsemusneuvonnan lisääntyvät haasteet nyky-yhteiskunnassa 
sekä uusien tutkimusten soveltaminen käytäntöön edellyttävät ravitsemusneuvonnan jatkuvaa kehittämistä 
muun muassa koulutuksen avulla. Internet voisi toimia käyttökelpoisena koulutuksen välineenä tavoittaen 
hoitajat valtakunnallisesti ja mahdollistaen osallistumisen omalla paikkakunnallaan. Neuvolahoitajien 
ravitsemusosaamisen lisääminen koulutuksen avulla vaatii paitsi heidän omaa motivaatiotaan myös 
esimiehen panostusta.    
 
Kirjallisuutta: Ilmonen J, Isolauri E, Laitinen K. Ravitsemusneuvonta koetaan tärkeäksi neuvolatyössä. 
Suomen Lääkärilehti 2007;62:3661-3666. 
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Ravitsemus osana varhaista mukaantuloa (VAMU) 
 
Anne Tuovinen, Ravitsemussuunnittelija 
Kuopion kaupunki 
etu.nimi.sukunimi@kuopio.fi 

 
Varhainen mukaantulo (VAMU) ikäihmisen arjessa -projekti on Kuopion kaupungin sosiaali- ja 
terveyskeskuksen vanhuspalvelujen kehittämishankkeeseen (Kuvake-hanke) kuuluva osaprojekti, joka 
sisältää yhtenä osa-alueena ravitsemuksen. VAMUssa toteutettavat toiminnat ovat moniammatilliset 
palvelurajat ylittäviä ja ne tähtäävät ikääntyvän kotona selviytymiseen, terveyden ja toimintakyvyn 
edistymiseen sekä kuntoutumisen tukemiseen. Siinä sovelletaan tutkimustyöstä saatuja tuloksia käytäntöön ja 
juurrutetaan osaksi julkisen sektorin toimintaa. Yhteistyökumppanina toimii myös kolmas sektori.     
 
Ravitsemus osana VAMUa lähti liikkeelle Kuopion yliopiston tutkimuksesta, joka tehtiin tiiviissä 
yhteistyössä Kuopion kaupungin kanssa. Tutkimuksesta saatuja tuloksia, kokemuksia ja käytäntöjä haluttiin 
siirtää osaksi toimintaa. Samalla etsittiin uusia keinoja toteuttaa ravitsemusneuvontaa yhdessä kolmannen 
sektorin kanssa.  
 
Saatujen tulosten ja kokemusten perusteella täydennettiin aikaisemmin luotua ikääntyneen ravitsemuksen 
hoitopolkua. VAMU-projekti on keskeisessä osassa ravitsemushoitopolun juurruttamista osaksi julkisen 
sektorin toimintaa.     
 
Tutkimustulosten valossa ikääntyneistä joka kolmannella yli 75-vuotiaalla esiintyy jonkinasteisia 
ravitsemukseen liittyviä ongelmia ja ne lisääntyvät tasaisesti iän mukana. Kuitenkin jo yksinkertaisilla 
toimenpiteillä, mm. lääkärin kanssa keskustelu asiasta, ravitsemustilan heikkeneminen voitiin pysäyttää. 
Uusia toimintatapoja kokeiltaessa kokemukset yhdessä tekemisestä ja siihen liittyvästä neuvonnasta olivat 
hyvin rohkaisevia. Tulevaisuudessa ikääntyviä tulisi ohjata yhä aktiivisemmin omatahtoiseen toimintaan 
mm. kolmannen sektorin kanssa. Tässä projektissa tutkimustuloksia on hyödynnetty mm. koostamalla hoito-
henkilökunnan ja lääkäreiden käyttöön ennakoivan havainnon kriteeristö, jossa ravitsemus on yksi osa-alue 
fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn arvioinnissa.      
 
Toimintamallien juurruttaminen käytäntöön vaatii toteutuakseen johdon sitoutumista sekä tiivistä yhteistyötä 
eri ammattiryhmien ja toimijoiden välillä   Ravitsemuksen tiedetään olevan oleellinen osa ikääntyvän 
hyvinvointia, toimintakykyä ja kuntoutumista. Tulevaisuudessa yksi keino vastata väestön ikärakenteiden 
tuomiin haasteisiin sekä ennakoida tulevaisuuden tarpeita voisi olla gerontologiseen osaamiseen erikoistunut 
ravitsemusterapeutti, joka toimisi osana geriatrista poliklinikkatoimintaa. 
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Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma saa aikaan liikettä 
 
Kaisa Koivuniemi, tapahtumakoordinaattori & Jyrki Komulainen, ohjelmajohtaja, Liikunnan 
ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES 
etunimi.sukunimi@likes.fi 

 
Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma auttaa yli 40-vuotiaita aloittamaan liikkuvan ja liikunnallisen 
elämäntavan. Ohjelman tavoitteena on arkisen liikkumisen ja liikunnan harrastamisen avulla lisätä 
työikäisten ja ikääntyneiden terveyttä ja hyvinvointia. KKI-ohjelma on opetusministeriön sekä sosiaali- ja 
terveysministeriön rahoittama terveysliikuntaohjelma. Liikenne- ja viestintä-ministeriö, Ympäristöministeriö 
sekä Metsähallitus ovat myös mukana ohjelmassa toimien omilla hallinnonaloillaan sekä yhteistyössä 
poikkihallinnollisesti KKI-toimijoiden kanssa muun muassa arki-, työmatka- ja luontoliikunnan 
edistämiseksi. KKI-toiminta on lisännyt merkittävästi poikkihallinnollista yhteistyötä kunnissa samoin kuin 
eri ministeriöiden välistä yhteistyötä. KKI-toimintaan osallistuvat aktiivisesti myös kansanterveys-, liikunta- 
ja eläkeläisjärjestöt.    
 
KKI-ohjelma kuntien tukena   KKI-ohjelma jakaa taloudellista tukea paikallisille toimijoille, jotka järjestävät 
aloittelijoille sopivaa liikuntatoimintaa sekä kehittävät keinoja houkutella terveytensä kannalta liian vähän 
liikkuvia säännöllisen liikuntaharrastuksen pariin. Vuosien mittaan eri puolille Suomea on syntynyt yli 800 
paikallista KKI-hanketta, joiden toteutuksessa kunnilla ja niiden eri hallintokunnilla on ollut keskeinen rooli. 
Jo vuosien kokemukset ovat osoittaneet selkeitä eroja kuntien kyvyssä paneutua tehokkaasti terveysliikunnan 
toteuttamiseen.  
 
KKI-ohjelma on valmis tarjoamaan terveysliikunnan organisointiin konsultointiapua ja taloudellista tukea. 
Sosiaali- ja terveystoimen sitoutuminen toimintaan nähdään erittäin tärkeänä. Keskeisenä tavoitteena on 
terveysliikunnan vakiinnuttaminen osaksi kuntien normaalia toimintaa.  
 
Teemat värittävät toimintaa KKI-ohjelman toimintaa suuntaavat vuosittain asetetut teemat, joihin liittyy 
laajempiakin kampanjakokonaisuuksia. Nämä näkyvät viestinnässä, materiaalituotannossa sekä myös 
paikallisille terveysliikuntahankkeille myönnettävässä taloudellisessa tuessa. Tartu tilaisuuteen -kampanjan 
tavoitteena on koota paikalliset terveysliikunnan toimijat yhteen ja kannustaa heitä ideoimaan 
poikkihallinnollisia yhteistyömalleja painonhallintateeman ympärille. Teema konkretisoituu syksyllä 2009 
järjestettävällä aluekierroksella, jossa KKI-ohjelma yhteistyötahoineen vierailee lähes 20 paikkakunnalla. 
Suomi-Mies seikkailee -kampanjan tavoitteena on herättää keski-ikäisten miesten kiinnostus liikkumista sekä 
omaa hyvinvointiaan kohtaan. Kampanjan osia ovat 18 paikkakunnalla vieraillut rekkakiertue, SuomiMiehen 
kunto-opas, SLU-alueilla järjestettävät SuomiMies seikkailee -liikuntakurssit, SuomiMies kuntoilee ja 
kokkaa -kurssit kansalais- ja työväenopistoissa sekä verkkosivut (www.suomimies.fi).      
 
KKI-ohjelma kouluttaa   Vuosittain järjestettävässä KKI-katselmuksessa käydään läpi tuoreimpia 
näkökulmia terveyden edistämisessä liikunnan keinoin. Perinteisesti Katselmukseen on osallistunut kuntien 
liikunta-, sosiaali- ja terveystoimen ammattilaisia, kuntapäättäjiä, KKI-hankkeiden, liikunta- ja 
kansanterveysjärjestöjen, liikuntaseurojen ja lajiliittojen edustajia, työhyvinvoinnista vastaavia sekä muita 
aikuisten kunto- ja terveysliikunnasta kiinnostuneita. Kunnon Laiva on terveysliikunnan parissa toimiville 
tahoille suunnattu koulutustapahtuma, joka järjestetään elokuussa 2009 jo seitsemännen kerran. Kunnon 
Laivan ohjelma koostuu luennoista, liikuntamaistiaisista sekä noin kolmenkymmenen liikunta- ja 
kansanterveysjärjestön sekä muun tahon tarjoamasta näyttelyosastosta.   Materiaaleja toiminnan tueksi   
KKI-ohjelma julkaisee monipuolisesti materiaalia terveysliikunnan toimijoiden käyttöön. Materiaalituotanto 
koostuu maksuttomista oppaista, esitteistä ja julisteista, Virikkeitä vertaisohjaajille -sarjan maksullisista 
oppaista, DVD:istä sekä muista julkaisuista. KKI-ohjelman Kipinät-lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. 
Materiaalit ovat tutustuttavissa ja tilattavissa KKI-ohjelman net-tisivuilta: www.kki.likes.fi. 
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Terveysliikunnan palveluketju liikuntakäyttäytymisen muutosta tukemaan 
 
Marjo Keckman TtM, Hanna Tuominen THM, Mari Törne TtM 
Satakunnan ammattikorkeakoulu 
etunimi.sukunimi@samk.fi 

 
Liikunnan positiivisista terveysvaikutuksista saadaan jatkuvasti uutta tietoa. Tutkimus on osoittanut, että 
vähäinen liikunta lisää riskiä sairastua moniin kansansairauksiin, kuten metaboliseen oireyhtymään ja tyypin 
2 diabetekseen. Kansallisen liikuntatutkimuksen mukaan suomalaisesta aikuisväestöstä vain reilu kolmannes 
(36 %) liikkuu tämän päivän suosituksen mukaan terveytensä kannalta riittävästi, joten riittämättömästi 
liikkuvia suomalaisia työikäisiä on siis noin miljoona henkilöä. On laskettu, että liian vähäinen liikunta 
aiheuttaa 300–400 miljoonan euron vuosittaiset kustannukset.  
 
Liikkumattomuuden syitä ovat tietämättömyys liikunnan hyödyistä, liikunta ei kiinnosta tai miellytä, 
liikunnan riskit pelottavat tai kynnys liikunnan aloittamiseen koetaan liian suureksi. Osa liikkumattomista 
ihmisistä tarvitsee terveydenhuoltoalan ammattilaisten tukea terveyttä edistävässä muutosprosessissa. Tästä 
huolimatta liikuntaneuvonnan käyttö julkisen terveydenhuollon menetelmänä on kuitenkin jäänyt vähäiseksi.    
 
Ensisijaisena tavoitteena on kehittää terveyssektorin käyttöön terveysliikuntaneuvontamalli liikunnallisesti 
passiivisille työikäisille henkilöille, joilla on metabolinen oireyhtymä ja/tai riski sairastua tyypin 2 
diabetekseen. Hankkeessa on noudatettu terveysliikunnan palveluketjuajatusta: terveydenhoitaja löytää 
liikkumattoman henkilön, lähettää hänet tarvittaessa terveystarkastukseen lääkärille, joka puolestaan ohjaa 
asiakkaan lähetteen kanssa fysioterapeutille käytännönläheiseen ohjaukseen. Terveyskunnon mittauksen 
jälkeen asiakas suunnittelee omat käyttäytymismuutoksensa tavoitteet sekä henkilökohtaisen 
terveysliikuntaohjelman fysioterapeutin tukemana. Asiakas asettaa omat tavoitteensa liikuntakäyttäytymisen 
muutokseen huomioiden oman elämänsä altistavat, mahdollistavat ja vahvistavat tekijät. Lisäksi yhdessä 
fysioterapeutin kanssa asiakas miettii ja kokeilee hänelle soveltuvia liikkumismahdollisuuksia kolmannen 
sektorin tarjonnasta.     
 
Hankkeessa on selvitetty Porin seudun Karhukuntien julkisen terveydenhuollon lääkäreiden, 
fysioterapeuttien ja terveydenhoitajien antamaa liikuntaneuvontaa. Selvitysten perusteella ammattiryhmien 
välinen yhteistyö on melko vähäistä. Tietämys liikuntasuosituksista näyttää olevan melko kirjavaa ja siksi 
lisäkoulutus terveysliikunnan ja liikuntaneuvonnan osalta koetaan tarpeelliseksi. Selvitys osoittaa myös, että 
terveysliikunnan palveluketjuja ei juurikaan ole julkisessa terveyshuollossa.    
 
Osana hanketta on selvitetty 10 kuukautta kestävän, tehostetun liikuntaneuvonnan vaikutuksia riittämät-
tömästi liikkuvien, metabolisen oireyhtymän ja tyypin 2 diabeteksen riskiryhmään kuuluvien henkilöiden 
fyysiseen aktiivisuuteen ja terveyteen pilottitutkimuksella sekä toisella, päättymässä olevalla interventiolla. 
Pilotin perusteella osallistujien vyötärönympärys pieneni ja verenpaine laski. Lihasvoima lisääntyi ja 
dynaaminen tasapaino sekä aerobinen kunto paranivat.     
 
Päättymässä olevaa liikuntaneuvontainterventiota on arvioitu osallistujien näkökulmasta. Arvioinnin 
perusteella osallistujista 60 % liikkuu tällä hetkellä jo enemmän kuin aikaisemmin. Suurin osa osallistujista 
tuntee voivansa itse vaikuttaa terveyteensä, mutta liikunnan jatkaminen yksin, ilman tukea tuntuu 
epävarmalta. Pilottitutkimuksen sekä päättymässä olevan liikuntaneuvontaintervention perusteella 
liikuntaneuvontamallissa tulisi selvittää tarkoin, missä vaiheessa muutosprosessia osallistuja on. Vaikka 
liikuntaneuvonta toteutetaankin ryhmässä, suurin osa osallistujista vaatii myös yksilöllistä ohjausta 
muutosprosessin eri vaiheissa. Lisäksi liikuntaa aloittelevat henkilöt tarvitsevat myös elämänhallinnan 
ohjausta, jotta sitoutuminen elämäntapamuutokseen olisi mahdollista. 
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Koillismaan terveysliikuntahanke 
 
Topi Kemppainen, terveysliikunnanohjaaja & Pauli Miettinen, projektipäällikkö,  
etunimi.sukunimi@kuusamo.fi 

 
Koillismaan Terveysliikuntahankkeen (2007–2009) tarkoituksena on kokonaisvaltainen terveyden 
edistäminen juurruttamalla terveysliikunta osaksi koillismaalaisten lasten, nuorten, työikäisten, 
ikääntyneiden ja erityisryhmien arkielämää. Erityisenä tavoitteena kaikissa kohderyhmissä on 
liikkumattomien ja vähän liikkuvien innostaminen omista lähtökohdista lähtevään terveysliikuntaan. 
Kärkenä ovat liikkuminen ja ravitsemus. Käytännön toimenpiteillä ja tapahtumilla tuodaan asiaa esille 
monipuolisesti. Hankkeen avulla autetaan ihmisiä löytämään liikunnan ilo ja se hyvän olon tunne, minkä 
liikkuminen saa aikaan. 

• Madalletaan kynnyksiä osallistua liikuntaryhmiin ja perustetaan uusia ryhmiä.  
• Tarjotaan liikuntaneuvontaa ja tehdään yksilöllisiä liikuntapolkuja.  
• Järjestetään tapahtumia ja koulutusta.  
• Lisätään ja tehostetaan viestintää ja tiedotusta  liikuntapalveluista.  

 
Toiminta-alueena ovat Kuusamo, Taivalkoski ja Posio. Kuusamon kaupunki koordinoi ja hallinnoi. 
Hankkeeseen on palkattu terveysliikuntaohjaaja. Terveysliikuntaa ja ravintotietoutta pyritään viemään sinne, 
mistä ihmiset luontaisesti tavoitetaan. Rahoitus tulee Sosiaali- ja terveysministeriön terveyden edistämisen 
määrärahoista. Toisena vuotena saatiin yhteistyössä aikaan Kuusamon kaupungin terveysliikuntastrategia, 
jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi elokuussa 2008. Kaikessa toiminnassa on pyritty löytämään uudenlaisia 
lähestymistapoja.  
 
Lapset ja nuoret:  
• Liikkumiskysely Kuusamon koulujen 3.–9.-luokkalaisille. Kyselyssä selvitettiin lasten ja nuorten 
liikkumista, ravintoa, lepoa ja ruutuaikaa koskevia asioita.  
• Ravintoseikkailu 5.–6.-luokkalaisille. Tapahtumalla opetettiin lapsia valitsemaan kaupasta terveellisempiä 
vaihtoehtoja eri tuoteryhmistä. Seikkailussa lapset liikkuivat kaupassa pareittain ja hakivat tietoa annettuihin 
tehtäviin.  
• Lasten liikuntakerhot ja 5.–6.-luokkalaisten oppilaiden toteuttama välituntiohjaus kouluilla.  
• Kutsuntaikäisten liikuntaneuvonta Kuusamon syksyn kutsuntatilaisuudessa  
• Perheliikuntapäivät, missä järjestetään lapsiperheille monipuolista liikunnallista ohjelmaa. 
Työikäiset:  
• Yhteistyö eri yritysten kanssa. Liikunnanohjausta ja kuntomittausta työpaikoilla. 
• Sivukylien liikuntaryhmät vertaisohjaajien ohjaamina.  
• Vertaisohjaajien kouluttaminen.  
• 10.5. järjestettävä liiku terveemmäksi -päivä, missä yhteistyössä eri seurojen ja järjestöjen kanssa esiteltiin 
eri liikuntamuotoja ja saatiin lähes tuhat ihmistä liikkumaan eri tavoin. 
• Liikunta- ja terveysneuvontaa. Esimerkkeinä keski-ikäisille miehille suunnatut iskut huoltoasemalla ja 
neuvontaa valtakunnallisella sydänviikolla tavaratalossa. 
• Työikäisten kuntoremonttijutut yhteistyökumppani Koillissanomissa.  
• Osallistuminen Kuusamon Läskikapinaan, jossa 160 ihmistä lähti mukaan pudottamaan painoaan 
ravitsemuksen ja liikkumisen avulla.  
Ikääntyneet:  
• Ikämessujen liikuntapäivän järjestäminen. Esiteltiin eri liikuntamuotoja.   
• Sivukylien liikuntaryhmien toteuttaminen vertaisohjaajien johdolla.  
• Alueellisen (Kuusamo, Taivalkoski ja Posio) ikäliikuntapäivän toteuttaminen yhdessä kuntien 
liikuntapalveluiden kanssa. Yli 250 ikääntynyttä liikkumassa.  
• Yhteistyö järjestöjen kanssa, esimerkkinä Eläkeliiton Kuusamon yhdistys.  
Erityisryhmät:  
• Yhteistyö eri järjestöjen, esimerkiksi mielenterveyskuntoutujien kanssa.  
• Yhteistyö seurakunnan ja koulujen erityisryhmien kanssa.  
• Melontatapahtuma.  
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Terve Urheilija -ohjelma kannustaa kehittävään ja terveelliseen liikuntaan 
urheiluseuroissa 

 
Hannele Hiilloskorpi, kehittämispäällikkö & Jari Parkkari, ylilääkäri 
UKK-instituutti, Tampereen Urheilulääkäriasema 
etunimi.sukunimi@uta.fi 

 
Lähes puolet 3–18-vuotiaista suomalaisista lapsista ja nuorista on mukana urheiluseurojen toiminnassa 
(Kansallinen liikuntatutkimus 2005–2006). Urheiluseuroilla on siis vahva rooli tulevien aikuisten 
liikuntatottumusten muokkaajana.     
 
Terve Urheilija -ohjelman tavoitteena on edistää toimintaa, joka tukee nuorten urheilijoiden ja liikuntaa 
harrastavien lasten ja nuorten hyvää terveyttä. Ohjelman tarkoituksena on viedä liikunnan turvallisuutta 
edistäviä käytäntöjä urheiluseuroihin, sekä harrasteliikuntaan että kilpailutavoitteisesti harjoittelevien lasten 
ja nuorten pariin. Tavoite on, että nuorena opitut tavat tarttuvat ja hyvät tottumukset siirtyvät myös 
aikuisiällä jatkuvaan kuntoliikuntaan sekä mahdolliseen kilpa- tai huippu-urheiluun.   Terve Urheilija 
ohjelman kohderyhminä ovat urheiluseuroissa liikkuvat lapset ja nuoret, heidän valmentajansa ja ohjaajansa 
sekä huoltojoukot.     
 
Lajiliitot mukana kehitystyössä   Terve Urheilija -ohjelmassa tietoa ja uusia toimintamalleja levitetään 
kentälle yhteistyössä lajiliittojen kanssa neliportaisella ohjelmalla. ”Toimintamalli A4” etenee vaiheittain 
seuraavasti:   
Alkukysely Selvitetään yhteistyössä lajin asiantuntijoiden kanssa, mitkä ovat ne keskeiset osa-alueet, joihin 
lajissa tarvitaan muutosta. Alkukysely voidaan teettää lajin harrastajilla, ohjaajilla ja valmentajilla.     
Analysointi Analysoidaan alkukyselyt ja valitaan kyselyyn perustuen osa-alueet joita ryhdytään kehittämään. 
Kehittämiskohteita voivat olla muun muassa valmennus- ja ohjaustoiminta, harjoitusympäristöt tai -välineet 
tai lajiin liittyvät säännöt.     
Aktiivinen työskentely  Kootaan tarvittavat asiantuntijat ja ryhdytään kehittämistoimiin: suunnittellaan, 
pilotoidaan ja toteutetaan. Esimerkkejä ovat koulutusten sisältöjen suunnittelu ja toteutus,  uusien 
sääntöehdotusten laatiminen, harjoitusympäristöihin liittyvät suositukset.   
Arviointi Ohjelman toteutumista ja onnistumista kenttätyössä arvioidaan yksinkertaisten 
seurantamenetelmien avulla.    
Neliportaista toimintamallia on mahdollisuus soveltaa myös aikuisten kunto- ja terveysliikuntaan sekä koulu- 
ja opiskelijaliikuntaan.      
 
Terve Urheilija -ohjelman toimintamallia on kehitetty yhteistyössä: UKK-instituutti, KTL, Varalan 
Urheiluopisto, Valtakunnallinen valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen kehittämisohjelma (VOK), Suomen 
Valmentajat, Svoli, Suomen Jääkiekkoliitto.   Yhteystiedot: Kehittämispäällikkö  Hannele Hiilloskorpi, ft, 
LitM UKK-instituutti, Tampereen Urheilulääkäriasema p. (03) 282 9225 s-posti: hannele.hiilloskorpi@uta.fi 
www.terveliikkuja.fi, www.terveurheilija.fi 
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Erityisliikuntaa kuntiin – konsultointi- ja kehittämisprojektit 
 
Toni Piispanen, projektipäällikkö 
Liikuntatieteellinen Seura 
etunimi.sukunimi@lts.fi 

 
Kuten yleisesti Euroopan maissa, kuuluu noin 25 prosenttia Suomen väestöstä liikunnan näkökulmasta 
tarkasteltuna erityisryhmiin. Erityisryhmiin katsotaan luettavan vammaiset, pitkäaikaissairaat ja iäkkäät 
henkilöt. Heidän tarpeitaan silmällä pitäen toimii Suomen kunnissa yhteensä reilut 90 kunnan 
liikuntatoimiston palkkaamaa erityisliikunnanohjaajaa. Näiden ohjaajien toimenkuvaan kuuluu 
erityisryhmien liikunnanohjauksen lisäksi mm. toiminnan suunnittelu, tiedotus ja koulutus. Kuntien 
liikuntatoimen alaisuudessa toimii noin 3 000 viikoittaista erityisliikuntaryhmää, joihin osallistuu 
säännöllisesti noin 80 000 osallistujaa. Ongelmana toiminnan kokonaisuudessa ovat kuntakohtaiset 
eroavaisuudet riippuen kunnan koosta ja maantieteellisestä sijainnista. Organisoidun toiminnan taso voi 
joissain kunnissa olla hyvin korkea, mutta toisaalta joissain kunnissa hyvin matala.  
 
Toteutimme kolmivuotisen kehityshankkeen 13 kokeilukunnassa vuosina 2004–2006. Valitsimme 
kohderyhmäksi sellaiset 10 000–20 000 asukkaan kunnat, joissa ei ollut palkattuna erityisliikunnanohjaajaa 
ja joiden erityisliikunta tarvitsi kokonaisuudessaan kehittämistä. Projekti tarjosi kunnille vain pientä 
rahallista tukea. Sen sijaan tuki keskittyi konsultaatioon ja koulutukseen. Kehittämisen käytännön toteutus 
tapahtui kuntien kehittämistä varten perustetuissa työryhmissä, jotka selvittivät erityisliikunnan 
lähtötilanteen ja tekivät esiin tulleiden ongelmien ratkaisemiseksi kehittämissuunnitelman.  
 
Projektin aikana perustettiin yhteensä seitsemän uutta erityisliikunnanohjaajan virkaa ja käynnistettiin 
yhteensä 169 uutta erityisliikuntaryhmää. Liikuntaryhmien määrä kasvoi 300:sta 469:ään (56 %) ja 
liikuntaan osallistuvien määrä kasvoi 2898:sta 5098:aan (76 %). Projekti onnistui sekä uusien 
erityisliikunnanohjaajien virkojen että uusien ryhmien perustamisessa. Erityisliikunnan kehittäminen 
kunnissa vaati ainoastaan pientä taloudellista lisätukea toiminnan tason huomattavaan nostamiseen.  
 
Johtopäätöksenä totesimme: Hyvällä suunnitelmallisella toiminnalla voidaan lisätä vammaisten, 
pitkäaikaissairaiden ja iäkkäiden liikuntatoimintaa kunnissa. Rohkaisevien tulosten myötä käynnistimme 
jatkoprojektin, johon valikoimme yhdeksän uutta samankokoista 10 000–20 000 asukkaan kuntaa. Projekti 
päättyy vuonna 2009. 
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Liiku Mieli Hyväksi – hanke 
 
Satu Turhala, projektikoordinaattori 
Suomen Mielenterveysseura 
etunimi.sukunimi@mielenterveysseura.fi 

 
Liiku Mieli Hyväksi -hankkeen tarkoituksena on laajentaa Mielenterveyskuntoutujien liikunnan 
kehittämishankkeessa luotua toimintaa ja lisätä mielenterveyskuntoutujien liikuntatoimintaa kunnissa sekä 
tuoda esille liikunnan merkitystä mielenterveydelle. Lisäksi tavoitteena on tuottaa liikunnasta ja 
mielenterveydestä oppimateriaalia. Hanketta rahoittavat opetusministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö.   
 
Liikuntaryhmiä toteutetaan kuntien liikunta-, sosiaali- ja terveystoimen, mielenterveysjärjestöjen sekä 
muiden tahojen yhteistyönä niin, että perustetut liikuntaryhmät vakiintuvat osaksi kuntien toimintaa. Yhtenä 
painopisteenä on liikunnan lisääminen osaksi erilaisia kunnissa tuotettavia hyvinvointiohjelmia. Lisäksi 
kunnissa järjestetään liikunnasta ja mielenterveydestä erilaisia koulutuksia ja tapahtumia. Hankkeen 
pilottikuntia ovat Vantaa, Kotka, Miehikkälä, Virolahti, Iisalmi, Juuka, Loimaa, Turku, Pori, Ilmajoki, 
Kurikka, Vaasa, Laukaa, Kajaani, Paltamo, Ristijärvi, Kemi, Posio, Pudasjärvi ja Ranua. Osa kunnista oli 
mukana Mielenterveyskuntoutujien liikunnan kehittämishankkeessa vuosina 2003–2005. 
 
Päätösvaiheen tavoitteena on, että pilottikuntiin on saatu vakiinnutettua mielenterveyskuntoutujien tarpeisiin 
vastaavaa liikuntatoimintaa ja luotu toimintaan tarvittava palveluketju. Lisäksi on luotu suositusmallit  
mielenterveyskuntoutujien liikuntatoiminnan kehittämiseksi erikokoisissa kunnissa sekä arvioitu luotujen 
mallien soveltuvuutta myös hankkeen ulkopuolisiin kuntiin. Toiveena on, että hankkeen päättyessä Suomen 
Mielenterveysseura toimisi mielenterveysalan liikuntatoiminnan valtakunnallisena koordinoijana ja 
konsulttina.     
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Vanhusten ravitsemus II -projekti 
  
 Timo Halttunen, suunnittelija 
 Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus 
 etunimi.sukunimi@utu.fi 
 
Vanhusten ravitsemus II – hankkeen tavoitteena on parantaa kotona asuvien vanhusten ravitsemusta 
antamalla täydennyskoulutusta kuntien avopalvelutyöntekijöille. Hanke käynnistyi tammikuussa 2008 ja 
jatkuu vuoden 2009 loppuun.  
 
Hanke on jatkoa vuonna 2005 toteutetulle hankkeelle, jossa täydennyskoulutuksen lisäksi tarjottiin 
kehittämis- ja konsultointipalveluja kuntien ravitsemuskeskuksille. Kunnat kehittivät tukiateriapalveluidensa 
laatua. Hankkeessa tuotettiin myös selkokielinen opas ikäihmisen ravitsemuksesta vanhuksille ja heidän 
omaisilleen.  
 
Hankkeessa tarjottavan täydennyskoulutuksen tavoitteena on kouluttaa työntekijät tunnistamaan ja huomioi-
maan laadukkaan ravitsemuksen merkitys ikäihmisten terveyden edistämisessä. Osallistujat saavat myös 
yleistiedot siitä, miten liikunta, sairaudet, lääkitys ja mieliala vaikuttavat syödyn ruoan määrään ja 
ravitsemustilaan. Ravitsemustilan arviointiin perehdytään niin sanotun MNA-testin (Mini Nutrition 
Analysis) avulla. Testin avulla voidaan tunnistaa ali- ja virheravitsemuksen riski. Näin saadaan käytännön 
työkalu ravitsemustilan arviointiin ja varmuus niihin tilanteisiin, joissa usein vain epäillään ravitsemukseen 
liittyviä puutteita asiakkaan kohdalla. Aiemmassa hankkeessa tuotetusta Ikäihmisen ravitsemusopas –
vihkosesta on otettu uusi painos jaettavaksi työntekijöiden kautta vanhuksille ja heidän omaisilleen. 
 
Hankkeessa on toteutettu aluksi kouluttajakoulutus ravitsemusterapeuteille, jonka ansiosta eri puolilla 
Suomea on tarjolla erityisesti vanhusten ravitsemukseen perehtynyt ravitsemusasiantuntija. Kouluttaja-
koulutuksen käyneet toimivat kouluttajina hankkeen kuntien avopalvelutyöntekijöille suunnatussa valtakun-
nallisessa täydennyskoulutusohjelmassa. Heitä koulutetaan myös konsultoimaan vanhustenhuollon yksiköitä 
ravitsemusasioissa. 
 
Työntekijöitä ohjataan myös asiakkaan ruokailun seurantaan ja kerrotaan ravitsemushoidon mahdollisuuk-
sista. Täydennyskoulutukset antavat tietoa ja valmiuksia toimia ravitsemusyhdyshenkilönä omassa työyhtei-
sössä. Työntekijöille tuotetaan myös Opas ikäihmisen ravitsemuksesta ammattilaisille -kirjanen.  
 
Hankkeen yhteistyötahoina on myös vähittäiskauppa, jolle suunnitellaan tiedotusmateriaalia ja ikäihmisten 
kauppapalveluja koskevia laatusuosituksia. Tiedotuksen ja materiaalien jaon tueksi on rakenteilla myös 
internet-sivut. 
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Muut 

Terveyserojen kaventaminen (TEROKA) 
 
Katri Hannikainen-Ingman, tutkija& Hannele Palosuo, erikoistutkija& Marita Sihto, 
erikoistutkija 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
etunimi.sukunimi@thl.fi 

 
Sosioekonomisten terveyserojen kaventuminen on ollut Suomen terveyspolitiikan tavoitteena jo parin 
vuosikymmenen ajan, mutta tavoitetta ei ole saavutettu vaan erot ovat osittain jopa kasvaneet. TEROKA-
hanke on Terveyden ja hyvinvoinnin (aikaisemmin Stakes ja Kansanterveyslaitos) ja Työterveyslaitoksen 
kolmevuotinen (2007–2009) yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on kehittää toimintatapoja Terveys 2015 -
ohjelman väestöryhmien välisten terveyserojen kaventamistavoitteen saavuttamiseksi sekä koota ja 
vakiinnuttaa terveyseroja koskevaa tietopohjaa. TEROKA-hanke tekee yhteistyötä pilottialueidensa, Suomen 
Kuntaliiton, Terve Kunta -verkoston, valtiovallan, yliopistojen ja järjestöjen kanssa.    
 
Hankkeen tutkijat ovat koonneet sosioekonomisia terveyseroja ja niiden muutoksia koskevan raportin 
Terveyden eriarvoisuus Suomessa (STM 2007). Raportissa kuvataan terveyserojen lisäksi terveyspalvelujen 
kohdentumisessa ilmenevää eriarvoisuutta, pohditaan terveyserojen syitä sekä arvioidaan terveyseroihin 
vaikuttavaa sosiaali- ja terveyspolitiikkaa. Raportin toivotaan olevan pohjana määrävuosin tapahtuvalle 
seurannalle, jossa myöhemmin otetaan tarvittaessa huomioon myös alueelliset näkökohdat. 
Kansanterveyslaitoksen johdolla tehdyissä osahankkeissa on jo tehty mallia alueelliselle terveyserojen 
kuvaukselle (Kaikkonen ym. 2008). Terveyseroja koskevaa tietoa on koottu hankkeen kotisivuille 
www.teroka.fi.    
 
Terveysvaikutusten arvioinnista on kansainvälisessä keskustelussa toivottu suunnittelun ja päätöksenteon 
apuvälinettä ja sen kehittäminen on myös Terveys 2015 -ohjelman tavoitteissa. TEROKA-hanke on tehnyt 
terveysvaikutusten arvioinnin menetelmiä tunnetuksi järjestämällä maaliskuussa 2007 seminaarin, johon 
osallistui ulkomaisia ja kotimaisia arvioinnin asiantuntijoita (Rotko ja Sihto 2008), sekä kokoamalla 
katsauksen terveysvaikutusten arvioinnin käytöstä eri maissa (Rotko ym. 2008).    
 
Terveyserot huomioon ottavan vaikutusten arviointimallin kehittämistyötä on tehty sekä Kainuun 
maakuntakuntayhtymän kanssa että Stakesin ihmisiin kohdistuvan vaikutusten arvioinnin (IVA) 
kehittämistyön kanssa. Kunta- ja alueyhteistyöhön liittyen valmistellaan tiiviitä ja informatiivisia 
tietopaketteja terveyseroista kuntapäättäjille ja ammattilaisille, jotka toimivat alueellisesti ja kunnissa 
terveyspolitiikan, terveyden edistämisen tai muutoin terveyteen vaikuttavien toimien alalla. Tietopaketit 
laaditaan yhteistyössä TEROKA-tutkijoiden, IVA-kehittämistyön sekä TEROKA-hankkeen 
kuntapilottialueiden kanssa.    
 
TEROKA-hanke on osallistunut  keskeisesti vuonna 2008 valmistuneen Kansallisen terveyserojen 
kaventamisen toimintaohjelman suunnitteluun ja muotoilemiseen (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja, 
2008:16). Ohjelman avulla terveyseroja pyritään vähentämään siten, että terveydeltään huonommassa 
asemassa olevien terveydentila lähentyy paremman terveyden saavuttaneiden ryhmien terveyden tasoa. 
Ohjelman toimeenpanossa kunnilla on tärkeä rooli. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Työterveyslaitos 
antavat asiantuntija-apua toimintaohjelman toimeenpanoon, seurantaan ja arviointiin.     
 
Kirjallisuus   Kaikkonen R, Kostiainen E, Linnanmäki E ym. toim. Sosioekonomiset terveyserot ja niiden kaventaminen Kainuussa. 
Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B27/2008. Helsinki 2008.   Palosuo H, Koksinen S, Lahelma E ym. toim. Terveyden eriarvoisuus Suomessa.  
Sosioekonomisten terveyserojen muutokset 1980-2005. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2007:23, Helsinki 2007 (ilmestyy myös 
englanniksi).   Rotko T, Sihto M, toim. Terveysvaikutusten arvioinnin kehittäminen -seminaari. 21.-22.3.2007, Stakes, Työpapereita 2/2008. Helsinki.   
Rotko T, Sihto M, Palosuo H. Katsaus terveysvaikutusten arviointiin terveyserojen näkökulmasta. Työpapereita 24/2008. Stakes, Helsinki 2008. 
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Väestöryhmien välisten kuolleisuuserojen seuranta Suomessa 
 
Martikainen Pekka, professori, Remes Hanna, tutkija, Valkonen Tapani, professori, Herttua 
Kimmo, tutkija, Kaikkonen Risto, asiantuntija-tutkija, Koskela Timo, erikoissuunnittelija, 
Linnanmäki Eila, erikoissuunnittelija, Martelin Tuija, erikoistutkija 
Sosiologian laitos, HY 
etunimi.sukunimi@helsinki.fi 

 
Tausta ja tavoitteet  Kuolleisuuserojen tehokas seuranta on välttämätöntä arvioitaessa tämän tavoitteen 
saavuttamista ja kuolleisuuserojen kaventamiseen tähtäävien kansallisten hankkeiden vaikuttavuutta. 
Seurannan kehittäminen on lisäksi keskeisesti esillä vuonna 2008 julkaistussa kansallisessa terveyserojen 
kaventamisen toimintaohjelmassa. Kuolleisuustietoja käytetään myös sosioekonomisten terveyserojen 
alueellisen seurannan kehittämishankkeissa yhteistyössä TEROKA-hankkeen kanssa (ks. www.teroka.fi - 
toiminta - kuntayhteistyö). Terveys 2015 -ohjelmaan kirjatut sosioekonomisia kuolleisuuseroja koskevat 
tavoitteet on asetettu Helsingin yliopiston sosiologian laitoksella tehtyjen raporttien pohjalta. Vuodesta 2006 
lähtien sosiologian laitoksella toimiva tutkimusryhmä on toiminut yhteistyössä KTL:n kanssa STM:n 
rahoituksella.    Kuolleisuuserojen seuranta perustuu yhdessä Tilastokeskuksen kanssa muodostettuun 
vuodesta 1971 vuoteen 2005 ulottuvaan laajaan rekisteriaineistoon. Seurannassa käytetään kuolleisuuslukuja 
ja elinajanodotteita, ja sosiaaliryhmien välisiä kuolleisuuseroja tarkastellaan erikseen sukupuolen, ikäryhmän 
ja kuolemansyyn mukaan. Elinajanodotetta ja menetettyjä elinvuosia (PYLL) voi tarkastella lähiaikoina 
alueittain ja koulutusryhmittäin terveytemme.fi-portaalista.     
 
Keskeisiä tutkimustuloksia vuodelta 2008   
• Vuoden 2004 alkoholin veronalennuksen jälkeisen kolmen vuoden aikana alkoholikuolleisuus kasvoi 
miehillä 16 % ja naisilla 31 %. Kasvu kohdistui sekä miehillä että naisilla huono-osaisiin, eli niihin 
väestöryhmiin, joissa ennenaikainen kuolleisuus oli jo entuudestaan suurinta: työttömiin ja 
varhaiseläkeläisiin, (työssäkäyvillä kasvua ei ollut), vähemmän koulutusta saaneisiin ja erikoistumattomiin 
työntekijöihin. Alkoholikuolleisuuden kasvusta 82 % johtui alkoholitaudeista ja erityisesti maksakirroosista.  
• Kotitalouden käyttötulot ovat vahvasti yhteydessä kuolleisuuteen työikäisessä väestössä; köyhimmän ja 
rikkaimman tulokymmenyksen ero on n. 250 %. Yhteydet kuitenkin heikkenevät selvästi (50 % tai 
enemmän) kun muita sosiaalisen aseman mittareita ja pääasiallinen toiminta va-kioidaan. Yli 65-vuotiaassa 
väestössä yhteydet ovat selvästi heikommat ja epäsystemaattisemmat.  
• Yksinhuoltajaperheiden lasten (1–14-v.) kuolleisuus oli ajanjaksolla 1990–2004 kahden vanhemman 
perheiden lapsiin verrattuna yli viidenneksen korkeampi. Perhetyypin mukaiset kuolleisuuserot selittyivät 
pitkälti sosioekonomisilla tekijöillä: yksinhuoltajavanhemmat olivat muita useammin pienituloisia ja 
vähemmän koulutettuja. Avo- ja avioliittoperheiden välillä ei havaittu eroja.  
• Kainuussa kuolleisuus on koko Suomen keskiarvoa suurempi ja koulutusryhmien väliset kuolleisuuserot 
ovat jyrkempiä. Kainuulaismiehillä perusasteen koulutuksen suorittaneiden kuolleisuus on kaksinkertainen 
korkea-asteen koulutuksen suorittaneiden kuolleisuuteen verrattuna. Naisilla vastaava ero on lähes 
puolitoistakertainen. Kainuulaisten koulutusryhmittäiset erot ovat erityisen suuria tupakka-, alkoholi-, 
tapaturma- ja väkivaltakuolleisuudessa sekä kuolleisuudessa verenkiertoelinten sairauksiin. Kainuussa 
terveydenhuollon toimin vältettävissä olevien kuolemien koulutusryhmittäiset erot ovat suuria, yhtä lailla 
kuin koko Suomessakin.    
 
Julkaisuja ja käsikirjoituksia  
Herttua K, Mäkelä P, Martikainen P. Changes in alcohol-related mortality and its socioeconomic differences after a large reduction in alcohol prices: 
a natural experiment based on register data. American Journal of Epidemiology 2008;doi:10.1093/aje/kwn216    
Martikainen P, Moustgaard H, Valkonen T. The magnitude of the effects of individual taxable income, household taxable income and household 
consumption income in 1997 on mortality in Finland in 1998−2004. Submitted.     
Remes H, Martikainen P, Valkonen T. The effects of family type on child mortality in Finland 1990–2004. Submitted.    
Kaikkonen Risto, Koskinen Seppo, Prättälä Ritva ja Martikainen Pekka (2008) Sosioekonomiset kuolleisuuserot. Teoksessa Kaikkonen R., Kostiainen 
E., Linnanmäki E., Martelin T., Prättälä R., ja Koskinen S. (toim.) (2008) Sosioekonomiset terveyserot ja niiden kaventaminen Kainuussa. 
Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B 27/2008. Helsinki: Yliopistopaino, s. 97–126. 
www.terveytemme.fi ;  www.teroka.fi 

 125



Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Avauksia 1/2009  XII Terve Kunta -päivät 

Kansallinen allergiaohjelma 
 
 von Hetzen Leena, dosentti, Haahtela Tari, professori, allergiatyöryhmä 
 leena.vonhertzen@kolumbus.fi 
 
Kansallinen allergiaohjelma käynnistettiin keväällä 2008. Ohjelma laadittiin vastatoimenpiteeksi vallitsevalle 
tilanteelle jossa jo lähes puolet väestöstä on herkistynyt jollekin tavallisista allergeeneista. Myös allergisten 
sairauksien esiintyvyys, monen muun länsimaan tavoin, on meillä suuri, ja etenkin astman ja allergisen 
nuhan esiintyvyys on ollut jatkuvassa nousussa jo 60-luvulta lähtien. Nykyisillä ennaltaehkäisy- ja 
hoitostrategioilla tätä kasvua ei ole kyetty pysäyttämään.  
 
Uuden tutkimustiedon myötä on tullut yhä selvemmäksi, että vanhoja dogmeja tulee muuttaa. Allergiassa 
näyttää suurelta osin olevan kysymys vanhojen suojatekijöiden katoamisesta tai muuttumisesta. Väestön 
sietokykyä, toleranssia, tulee lisätä allergeenien välttämisen sijaan.  
 
Allergiaohjelma on parhaaseen tietoon perustuva koulutus- ja valistusohjelma. Se on tarkoitettu koko 
väestölle, potilaille, potilasjärjestöille, terveydenhuoltohenkilöstölle, viranomaisille ja lainsäätäjille. 
Taustaksi on julkaistu tuoreimpaan tieteelliseen tietoon perustuva raportti sietokyvyn lisäämisestä väestössä. 
Ohjelmalla pyritään vaikuttamaan niin ihmisten asenteisiin kuin ympäristöönkin. Tavoitteena on vähentää 
allergioiden aiheuttamaa taakkaa yksilölle ja yhteiskunnalle. 
 
Ohjelmalla on kuusi päätavoitetta. Kutakin varten on määritelty spesifiset tehtävät (toimenpiteet, joilla 
pyritään tavoitteeseen), työkalut (keinot tai menetelmät, joiden avulla tehtävät suoritetaan) ja mittarit 
(menetelmät, tietolähteet ja rekisterit joiden avulla arvioidaan vaikuttavuutta). 
Päätavoitteet: 
Allergioiden kehittymisen ehkäisy (allergisten sairauksien esiintyvyydet vähenevät 20 %) 
Väestön sietokyvyn lisääminen (ruoka-allergian aiheuttamat ruokavaliot vähenevät 50 %) 
Allergioiden diagnostiikan parantaminen (allergiatestauskeskusten luominen) 
Työperäisten allergioiden vähentäminen (ammattitautiallergiat vähenevät 50 %) 
Voimavarojen käyttäminen vaikeiden allergioiden hoitoon ja pahenemisen estäminen (astman aiheuttamat 
päivystyskäynnit vähenevät 40 %) 
Allergisten sairauksien aiheuttamien kustannusten vähentäminen (vähenevät 20 %) 
 
Ohjelman pääviestit: 
• Tue terveyttä, älä allergiaa. 
• Vahvista sietokykyä. 
• Asennoidu allergiaan uudelleen. Älä vältä allergeeneja turhaan. 
• Tunnista ja hoida vakavat allergiat ajoissa. Estä pahenemisvaiheet. 
• Paranna ilman laatua. Tupakka pois. 
 
Ohjelman toteutuksesta vastaavat Filha ry, Allergia- ja Astmaliitto ry sekä Hengitysliitto Heli ry. 
Tiedotuksen ja koulutuksen ensisijaiset kohderyhmät ovat i) terveydenhuollon asiantuntijat, päiväkotien, 
koulujen ja muiden oppilaitosten asiantuntijat, viranomaiset, ii) potilasjärjestöjen jäsenyhdistysten 
avainhenkilöt ja vertaistoimijat ja iii) tiedotusvälineet. Ohjelma on käynnistynyt terveydenhuoltohenkilöstön 
ja järjestöjen avainhenkilöiden integroiduilla tiedotustilaisuuksilla, joita on järjestetty sairaanhoitopiireittäin, 
lisäksi useita pienempiä räätälöityjä tilaisuuksia terveyskeskuksissa eri puolilla Suomea. Sanomaa 
vahvistetaan 7 luentopäivillä vuonna 2009.   
 
Potilasjärjestöissä on valmistauduttu Allergiaohjelman käyttöönottoon; ohjelman sisältöä sovelletaan jo eri 
toiminnoissa. Jäsenyhdistyksissä on järjestetty ohjelman sisällöstä joitakin yleisötilaisuuksia, koulutettu 
yhdistyksen toimijoita ja tiedotettu ohjelmasta jäsenille. 
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Iäkkäiden henkilöiden kaatumistapaturmat - Opas kaatumisten ja 
murtumien ehkäisyyn 

 
Ritva Salmela, koulutussuunnittelija & Sanna Sihvonen, erikoissuunnittelija 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
etunimi.sukunimi@thl.fi 

 
Kaatuminen on iäkkäiden suomalaisten yleisin tapaturma. Joka kolmas yli 65-vuotias kotona asuva iäkäs 
henkilö kaatuu kerran vuodessa ja laitoksissa asuvista yli puolet. Yhdeksän kymmenestä lonkkamurtumasta 
johtuu kaatumisista. Kaatumistapaturman seurauksena iäkäs henkilö on vaarassa menettää itsenäisen 
toimintakykynsä ja joutua pysyvään laitoshoitoon. Osa vakavista kaatumisvammoista johtaa kuolemiin.  
 
Kaatumis-tapaturmien aiheuttamaa sekä kansanterveydellisesti ja -taloudellisesti että yksilöllisesti 
merkittävää ongelmaa voidaan ja pitää ehkäistä. Kohonneen kaatumisriskin taustalla on usein monien 
tekijöiden yhteisvaikutus. Kaatumisen ehkäisyn kulmakiviä ovat riskihenkilöiden tunnistaminen ja 
tehokkaiksi todettujen ehkäisytoimenpiteiden toteuttaminen. Tätä tarkoitusta varten on IKINÄ-hankkeen 
yhteydessä kehitetty opas iäkkäiden henkilöiden kaatumisten ehkäisyyn: Iäkkäiden henkilöiden 
kaatumistapaturmat - Opas kaatumisten ja murtumien ehkäisyyn (IKINÄ-opas).     
 
Tavoite: Oppaan tarkoituksena on tarjota tietoa ja työvälineitä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille 
korkeassa kaatumisvaarassa olevien iäkkäiden henkilöiden tunnistamiseen ja kaatumisten ehkäisyyn. 
Tavoitteena on myös vahvistaa iäkkäiden parissa työskentelevien ja alaa opiskelevien tietämystä 
kaatumistapaturmien ehkäisystä sekä lisätä valmiuksia ottaa kaatumisen ehkäisyn kannalta tehokkaat 
toimenpiteet osaksi omaa työtä.      
 
Sisältö: Opas sisältää tietoa henkilöön itseensä ja ympäristöön liittyvistä kaatumisen vaaratekijöistä sekä 
ehkäisykeinoista. Keskeisiä teemoja ovat liikunta toimintakyvyn ylläpitäjänä, lääkehoidon tarkistaminen, 
hyvän ravitsemustilan ylläpito sekä asuinympäristön muokkaus turvallisemmaksi. Arviointimenetelmät on 
tarkoitettu iäkkäiden henkilöiden parissa sosiaali- ja terveydenhuollossa työskenteleville. Kirjalliseen 
oppaaseen liitetty cd-rom sisältää oppaan sähköisessä muodossa, kaatumisvaaran arviointiin liittyvän 
liikkumiskykytestistön ohjeistuksineen videokuvana sekä kaatumisvaaran arviointiin liittyvät testi- ja 
arviointilomakkeet tulostettavassa muodossa. Lisäksi cd-romissa on sosiaali- ja terveydenhuollon 
ammattilaisten käyttöön valmiit luentotiivistelmät ikäihmisten kaatumistapaturmista, niiden ehkäisystä ja 
kaatumisvaaran arvioinnista.       
 
Materiaaliin liittyviä koulutuksia on järjestetty vuodesta 2006 lähtien. Koulutuksia järjestetään niin sosiaali- 
ja terveydenhuollon ammattilaisille kuin johtavassa asemassa oleville asiantuntijoille sekä opettajille ja 
kouluttajille.    
 
IKINÄ-opas oheismateriaaleineen (liikkumiskykytestistö ja luentotiivistelmät) löytyvät Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilta osoitteesta www.thl.fi/ikina. Painettua opasta myy Edita 
(www.edita.fi/netmarket). 
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Kotitapaturmien ehkäisykampanja 
 www.kotitapaturma.fi 
 Kaarina Tamminiemi, suunnittelija 
 Terveyden edistämisen keskus ry 
 etunimi.sukunimi@tekry.fi 
 
Suomessa sattuu vuosittain yli miljoona jonkinasteisen vamman aiheuttavaa tapaturmaa. Näistä jopa useampi 
kuin neljä viidestä on koti- ja vapaa-ajan tapaturmia. Koti- ja vapaa-ajan tapaturmissa menettää henkensä 
joka vuosi noin 2700 suomalaista. 
 
Kampanjan tavoitteet 
Kotitapaturmien ehkäisykampanjan tavoitteena on kiinnittää suomalaisten huomio lähiympäristöönsä ja sen 
turvallisuuden edistämiseen. Tavoitteena on, että kansalaiset tuntevat koti- ja vapaa-ajan tapaturmien riskit, 
ongelman laajuuden ja ehkäisymahdollisuudet. 
 
Toteutus 
Kotitapaturmien ehkäisykampanja on luonut toimintamallin Suomessa tehtävälle kotitapaturmien 
ehkäisytyölle kooten yhteen eri toimijoita ja käytännön työntekijöitä eri aloilta. Kampanja on toimiva 
verkosto-organisaatio, jolla on vakiintuneet toimintatavat. Kampanja keskittyy väestöviestintään ja se tarjoaa 
käytännön työntekijöiden käyttöön kanavia, keinoja ja välineitä tehdä tapaturmien ehkäisytyötä. 
 
Toteuttajat 
Sosiaali- ja terveysministeriö, sisäasiainministeriön pelastusosasto, Kansanterveyslaitos, Suomen Pelastus-
alan Keskusjärjestö, Finanssialan Keskusliitto, Kuntaliitto, Suomen Punainen Risti, Maanpuolustuskoulutus-
yhdistys ja Terveyden edistämisen keskus ry. 
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Varhainen mukaantulo ikäihmisen arjessa -projekti 
 
Tarja Hoffren, KUVAKE-hankkeen projektipäällikkö 
Kuopion kaupunki 
etunimi.sukunimi@kuopio.fi 

 
Käynnistymässä oleva Varhainen mukaantulo (VAMU) ikäihmisen arjessa -projekti kuuluu Kuopion 
kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen vanhuspalvelujen kehittämishankkeeseen (Kuvake-hanke).  
 
Aiemmassa VAMU-projektissa (1.1.2007−30.6.2008) pilotoitu varhaisen mukaantulon toimintamalli viedään 
käytäntöön osaksi Kuopion kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintaa. Kohderyhmänä ovat 
kuopiolaiset ikäihmiset, poikkihallinnollisesti ja moniammatillisesti työskentelevät sosiaali- ja 
terveyskeskuksen työntekijät sekä muut eri toimijat (mm. yksityiset palveluntuottajat, liikuntatoimi, 
seurakunta, järjestöt). Toimintamalli on sovellettavissa myös nuoremmille asiakasryhmille. Tavoitteena on 
varhaisen mukaantulon hyvien käytäntöjen levittäminen Itä-Suomen alueelle.    
 
Ennakoivilla toimilla ja varhaisella tuella edistetään ikäihmisen itsenäistä selviytymistä ja elämänlaatua ja 
mahdollistetaan omassa kodissa asuminen mahdollisimman pitkään. Tähän tavoitteeseen päästään 
kehittämällä perustyötä tekevän henkilöstön, erityisasiantuntijoiden ja muiden toimijoiden välistä 
yhteistyötä, vahvistamalla henkilöstön geriatriseen ja gerontologiseen toimintaan liittyvää osaamista sekä 
kohdentamalla resursseja ennakoivaa toimintaa tukevaksi. VAMU-projektissa pilotoitu varhaisen 
mukaantulon toimintamalli antaa työvälineitä varhaiseen riskien tunnistamiseen, palvelutarpeen arviointiin ja 
jatkotoimien suunnitteluun ikäihmisen arkeen.     
 
Edellä mainittujen tehtävien edistämiseen Kuopion sosiaali- ja terveyskeskuksen henkilöstöstä koottiin 
joukko alansa erityisosaajia (fysio-, toiminta- ja ravitsemusterapeutti, gerontologisen sosiaalityön osaaja, 
geriatrian erikoislääkäri, sairaanhoitaja (psykiatrinen), sairaanhoitaja (kognitiivinen), joilla on lisäksi 
geriatrinen tai gerontologinen osaaminen. Ennakoiva havainto käynnistää neuvonnan ja ohjauksen 
esimerkiksi omahoitajan tekemään palvelutarpeen arviointiin. Tarvittaessa VAMU-tiimin asiantuntijuutta ja 
tietyin kriteerein geriatrian poliklinikan toimintaa on mahdollista käyttää apuna arvioinnissa. Voimavarojen 
järkevä kohdentaminen vastaa ikärakenteen muutokseen ja enenevään palvelutarpeeseen.     
 
VAMU-projektissa koottiin laaja mittaristo ikäihmisen fyysisen, kognitiivisen, psyykkisen ja sosiaalisen 
toimintakyvyn arviointiin. Ikäihmisen arkeen yhdessä laadittavassa jatkosuunnitelmassa painottuu 
ennaltaehkäisevä ja toimintakykyä edistävä ote, jonka tarkoituksena on tukea asiakkaan selviytymistä 
mahdollisimman itsenäisesti omien voimavarojensa mukaisesti.   Henkilöstön geriatrista ja gerontologista 
osaamista vahvistetaan VAMU-tiimin asiantuntijoiden valmentamana. He ohjaavat työntekijöitä toimimaan 
luodun varhaisen mukaantulon toimintamallin mukaisesti ja tukevat työntekijöitä käytännössä mm. 
konsultatiivisella työotteella puhelimitse, sähköisesti tai jalkautuen tarvittaessa kotikäynneille asiakkaan 
arkeen.     
 
Toimintatapojen uudistamisella hillitään kustannusten kasvua ja vastataan muuttuvaan väestön 
ikärakenteeseen. Erityisasiantuntijuutta käytetään ainoastaan silloin, kun sillä arvion perusteella on erityinen 
merkitys ikäihmisen erityiseen tarpeeseen. Muiden palveluntuottajien toiminnan kytkeminen osaksi 
peruspalveluja mahdollistaa sosiaali- ja terveyskeskuksen tuottamien lakisääteisten palvelujen 
kohdentamisen niitä eniten tarvitseville ikäihmisille. 
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Saumatonta terveysosaamista Varsinais-Suomessa  
 
Kosonen Liisa, projektipäällikkö, lehtori & Laaksonen-Heikkilä Ritva, lehtori & Syrjälä 
Vappu, lehtori, Syrjäläinen-Lindberg Minna, lehtori 
Turun ammattikorkeakoulu 
etunimi.sukunimi@turkuamk.fi 

 
Saumatonta terveysosaamista Varsinais-Suomessa -hanke (Saumattomat) 2007–2009 on alueellinen korkea-
koulujen (Turun ammattikorkeakoulu, Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta, Yrkeshögskolan Novia) 
välinen yhteistyöhanke. Hankkeen yhteistyökumppanit ovat Kaarina-Piikkiön, Kemiönsaaren, Naantalin, 
Paimion-Sauvon, Salon seudun ja Raision terveyskeskukset. 
 
Alueellisten hoito-ohjelmien ja -ketjujen koordinointi sekä potilaiden tutkimus- ja seurantavastuun 
siirtyminen perusterveydenhuoltoon edellyttää alueellisen yhteistyön tiivistämistä toimijoiden välillä. 
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on systemaattisesti yhtenäistänyt alueen hoitokäytäntöjä 1.3.2005–
30.9.2007 toteutuneessa Hoitoreitit-hankkeessa. Hankkeessa kuvattiin, mallinnettiin ja julkaistiin internet-
sivuille näyttöön perustuvat hoito- ja palveluketjukuvaukset keskeisistä kansansairauksista.     
 
Päätavoitteena on lisätä alueen terveyskeskuksissa työskentelevän terveydenhuollon ammattihenkilöstön ja 
Turun ammattikorkeakoulun terveysalan  aikuiskoulutuksessa opiskelevien verkko-opiskelu- ja 
tiedonhakutaitoja sekä substanssin osaamista erityisesti Hoitoreitit-hankkeessa tuotettujen hoito- ja 
palveluketjujen osalta. Hanke lisää alueellista ja seudullista koulutusyhteistyötä ja täydentää Hoitoreitit-
hanketta saumattomien hoitoketjujen tunnetuksi tekemisessä ja käyttöönotossa Varsinais-Suomen 
terveyskeskuksissa.    
 
Hanke käynnistyi vuonna 2007 terveyskeskusten ammattihenkilöstön tietoteknisten taitojen, Hoitoreitit-
sivustojen tuntemuksen ja käytön kartoituksella. Hankkeessa kehitetty verkkokoulutus ja siihen liittynyt 
mentorointiosio pilotoitiin vuoden 2008 alussa neljässä terveyskeskuksessa. Saatujen palautteiden pohjalta 
koulutusta kehitetään edelleen ja koulutus toteutetaan mahdollisimman kattavasti Varsinais-Suomen alueen 
terveyskeskuksissa vuonna 2009. Hankkeessa tehdään Turun ammattikorkeakoulun terveysalan 
aikuisopiskelijoiden opinnäytetöitä sekä perustutkintoon että ylempään ammattikorkeakoulututkintoon 
johtavissa koulutusohjelmissa.  
 
Hankkeen tulokset:  
1. Saadaan tietoa perusterveydenhuollon ammattihenkilöstön tietoteknisestä osaamisesta, hoito- ja 
palveluketjusivustojen käytöstä. 
2. Perusterveydenhuollossa työskentelevän terveydenhuollon ammattihenkilöstön ja aikuisopiskelijoiden 
tietotekniset ja tiedonhakutaidot paranevat ja hoito- ja palveluketjusivustojen käyttö lisääntyy koulutukseen 
osallistumisen myötä.  
3. Koulutuksesta saadun kokemuksen ja tiedon pohjalta kehitetään, pilotoidaan ja tuotteistetaan 
verkkopohjainen koulutusmalli Hoitoreitteihin perehtymisen tueksi.  
4. Saadaan tietoa verkkokoulutuksen toteuttamisesta, koulutuksen vaikutuksista ja kehittämishaasteista.  
5. Osaamisen kehittymisen myötä moniammatillinen yhteistyö ja mentorointiosaaminen lisääntyvät 
terveyskeskuksissa.  
6. Korkeakoulujen ja seutukunnan terveyskeskusten välinen koulutusyhteistyö lisääntyy ja kehittyy.  
7. Terveyskeskusten mahdollisuudet vastata tulevaisuuden muutoshaasteisiin lisääntyvät henkilöstö-
koulutuksen avulla.    
 
Hanketta rahoittavat Opetusministeriö, Turun ammattikorkeakoulun T&K -keskus, Turun 
ammattikorkeakoulun terveysalan yksikkö, Yrkeshögskolan Novia ja  yhteistyöterveyskeskukset.    
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Saumaton hoitoketju rintakipu- ja vammapotilaan ensihoitoon  
 

Veijo Malvalehto, sairaanhoitaja ylempi AMK ja Virpi Pallas, sairaanhoitaja ylempi AMK 
Ohjaajat: Anneli Paldanius, yliopettaja KT, TtL ja Airi Paloste, yliopettaja KT, Kemi-Tornion 
Ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysala  
airi.paloste@tokem.fi 

 
Rintakipu- ja vammapotilaan ensihoitoon kehitettiin saumaton hoitoketju Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin 
alueella Kemi-Tornion Ammattikorkeakoulun ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyönä. 
Tarkoituksena oli luoda työväline, jolla rintakipupotilaan ensihoitoa voidaan kehittää toimivaksi 
kokonaisuudeksi. Opinnäytetyön tavoitteena oli parantaa rintakipu- ja vammapotilaan ensihoidon laatua. 
Lisäksi tavoitteena oli että, potilaille voidaan antaa paras mahdollinen hoito käytettävissä olevilla 
voimavaroilla. Eri toimijoiden yhteiset toimintatavat sekä luottamuksellinen ja tehokas yhteistyö on tärkeää 
rintakipu- ja vammapotilaan hoitoprosessissa. Toimivan hoitoketjun tavoitteena on, että potilaat saavat 
nopeasti sellaista palvelua, joka parhaiten edistää heidän terveyttään ja toimintakykyään. 
 
Rintakipu- ja vammapotilaan ensihoidon saumatonta hoitoketjua kehitettiin toimintatutkimuksen 
menetelmin. Tutkimuksessa kuvattiin selvitys-, suunnittelu- ja toteutusvaiheen moniammatillista yhteistyötä 
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella. Hoitoketju kehitettiin ensihoidon eri asiantuntijoiden kanssa. 
Kehittämistapahtumaa organisoi moniammatillinen asiantuntijaryhmä, joka koostui terveydenhuollon ja 
pelastustoimen henkilöistä yli organisaatiorajojen. Selvitysvaiheen työryhmän ensihoidon hoitoketjujen 
muodostamisessa muodostivat Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin ensihoidon vastuulääkäri Outi Nyberg ja 
keskussairaalan projektityöntekijä Anne Vähänen sekä pitkän ensihoidon kokemuksen omaavat asiantuntijat. 
Suunnitteluvaiheessa työskenteli useampia työryhmiä, joihin kuului lääkäreitä ja hoitajia Länsi-Pohjan 
sairaanhoitopiirin terveyskeskuksista, sairaankuljetuksista sekä keskussairaalan päivystyspoliklinikalta ja 
teho-osastolta. Ensivasteen suunnitteluun osallistui Lapin Aluepelastuslaitoksen palomiehiä Kemistä. 
 
Hoitoketjut sisältävät ohjeet siitä, kuinka rintakipu- ja vammapotilaita tutkitaan ja hoidetaan ensihoidon, 
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon eri toimintapisteissä tarkoituksenmukaisesti ja laadukkaasti. 
Hoitoketjuohjelmat ovat laadittu toimintaprosessien hallinta ja ohjaus ohjelmaan (QPR- 
prosessinkuvausohjelma). Ohjelmassa on suunnitelma potilaan hoidosta, ja sen avulla voidaan selventää 
hoidon porrastusta sairaanhoitopiirin alueella. Rintakipu- ja vammapotilaan hoitoketjut eivät ole tyypillisiä, 
ainoastaan hoidon porrastusta ohjaavia hoitoketjuja, vaan niissä on ensihoidon osalta myös tarkat rintakipu- 
ja vammapotilaan hoito-ohjeet eli hoitosuositukset. 
 
Hoitoketjujen valtakunnalliset hoitosuositukset toimivat yhteisenä ohjeistuksena rintakipu- ja vammapotilaan 
ensihoidossa työskenteleville. Ensihoidon konsultoinnissa päivystävällä lääkärillä on käytössä samat ohjeet 
esimerkiksi lääkkeiden vahvuudesta kuin ensihoidossa. Yhtenäiset hoitoketjut mahdollistavat sen, että 
potilaan hoitotilanne on koko ajan hallinnassa huolimatta siitä, mikä toimintayksikkö hoitoa antaa. 
Hoitoketjuohjeistus toimii myös apuvälineenä työntekijöille, uusien työntekijöiden perehdyttämiselle ja 
oppaana opiskelijoille.  
 
Opinnäytetyö saatavilla pdf-muodossa www.tokem.fi/kirjasto. 
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Hoivaa, terapiaa ja terveyttä maaseutuympäristössä 
 
Katja Ilmarinen & Katariina Heikkilä & Anna Kirveennummi & Taina Lilja & Anja Yli-
Viikari 
Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos 
etunimi.sukunimi@thl.fi 

 
Kunnat hakevat sosiaali-, kulttuuri- ja terveydenhuoltojärjestelmän puolella uusia kumppanuuksia ja uusia 
tapoja järjestää palveluja. Yhä suurempi osa sosiaali- ja terveyspalveluista ostetaan yksityisiltä toimijoilta ja 
laitoshoidolle etsitään vaihtoehtoja. Maaseudulla sijaitsevat hoiva-alan yritykset tarjoavat selkeästi uusia 
mahdollisuuksia ja resursseja, joilla voidaan täydentää nykyistä sosiaalihuollon- ja terveydenhoidon 
järjestelmää.     
 
MTT:n ja Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen hankkeessa Maatilat maaseudun palvelutoiminnassa – 
elämyksiä, vuorovaikutusta ja liiketoimintaa (2006–2008) selvitettiin maaseudun hoivayrittäjyyden 
mahdollisuuksia ja reunaehtoja. Maaseutu ympäristönä ja maatilat toiminnallisina yksikköinä tarjoavat 
monipuoliset fyysiset, sosiaaliset ja kulttuuriset puitteet hyvinvointipalvelujen tuottamiselle: lasten, nuorten 
ja vanhusten sosiaalipalveluille (päiväkodit, perhekodit, hoivakodit) ja erityisryhmien kuntoutuspalveluille 
(eläinavusteinen kuntoutus, puutarhaterapia). Kysymys on sosiaalisesta innovaatiosta, joka yhteiskunnan 
muutosten myötä on syntymässä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä maatalouden rajavyöhykkeelle.     
 
Maaseutuympäristöä hyödyntävä terapia soveltuu erityisen hyvin ratsastusterapiaan, sosiaalipedagogiseen 
hevostoimintaan ja puutarhaterapian käyttöön. Maaseutu on todettu monella tavalla hyväksi oppimis- ja 
kasvuympäristöksi. Kaupungistuvassa ja teknistyvässä yhteiskunnassa vaaditaan uusia toimintatapoja, joiden 
avulla lasten ja nuorten luontosuhdetta voidaan ylläpitää ja kehittää.       
 
Suurimmat mahdollisuudet maatalouden ja maaseudun resurssien hyödyntämiseen hyvinvoinnin ja 
elämänlaadun edistämiseksi on laitos- tai sairaalahoidon ja omassa kodissa tai tukiasunnossa asumisen väliin 
jäävässä tyhjiössä. Tässä vaiheessa omillaan toimeen tulemisen lisäksi tarvitaan sekä tukea että 
turvallisuutta. Maaseutuluonnon ja maataloustyön tuominen osaksi mm. toimintaterapiaa ja sosiaalista 
kuntoutusta voi tukea ihmisiä paluussa normaalielämään. Tulevaisuudessa maaseudun resursseja on 
mahdollisuus käyttää hyväksi myös lapsille, vammaisille ja vanhuksille suunnattujen 
päivätoimintapalvelujen tarjoamisessa. Kullekin yksilölle tehokkaimman hoitomuodon löytäminen johtaa 
myös merkittäviin yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin säästöihin.     
 
Tähän mennessä on selvitetty maaseudulla sijaitsevien hoivayritysten mahdollisuuksia palvelujen tuottajana. 
Nyt kunnilla on mahdollisuus lähteä mukaan kehittämään omia toimintamalleja. Konkreettinen esimerkki on 
Hakamaan tila Nastolassa. Tilan omistaa Pääjärven kuntayhtymä. Hakamaan maatila tarjoaa asumista, 
kuntoutusta ja työtoimintaa kehitysvammaisille ja yhteisöllistä avotyötoimintaa.   
 
Yhteisökasvatus luo perustan toiminnalle maaseutumiljöössä, jossa jokainen jäsen saa tukea ja vastuuta 
oman elämän hallintaan. Konsepti on todettu erittäin toimivaksi niin työntekijöiden jaksamisen  kuin 
asiakkaiden hyvinvoinnin näkökulmasta. 
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Raskauden keskeyttäminen ja steriloiminen – lomakkeet ja täyttöohjeet 
uudistuvat vuonna 2009  
  
 Annukka Ritvanen, erikoistutkija, Mika Gissler, kehittämispäällikkö, Anna Heino, 
 suunnittelija 
 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
                      etunimi.sukunimi@thl.fi 
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Raskauden keskeyttämisestä annetun lain (239/1979) ja steriloimisesta annetun lain (283/1970) nojalla 
sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa asetuksella raskauden keskeyttämistä ja steriloimista koskevissa 
asioissa käytettävien lomakkeiden kaavat. Uudistetut lomakkeet otetaan käyttöön 1.1.2009. 
 
Raskauden keskeyttämistä ja steriloimista koskevat lomakkeet on päivitetty vastaamaan nykyistä kliinistä 
käytäntöä ja lainsäädäntöä. Lomakkeita voidaan myös aiempaa helpommin käsitellä sähköisessä muodossa. 
Lomakkeisiin on tehty joitakin rakenteellisia muutoksia, mutta suurin osa lomakekohdista on pysynyt lähes 
tai täysin ennallaan. Suurimmat muutokset koskevat raskauden keskeyttämis- ja steriloimistoimenpiteitä ja 
niihin liittyneiden komplikaatioiden ilmoittamista sekä sikiön poikkeavuuksien seulontojen ilmoittamista. 
Myös lomakkeiden täyttämisohjeita on täsmennetty. 
 
Lomakkeet on suunniteltu täytettäväksi yhdessä hakijan kanssa. Vuorovaikutteinen keskustelu auttaa par-
haimmillaan hakijaa sekä hänen harkitessaan päätöstään että myös hänen käsitellessään asiaa mielessään toi-
menpiteen jälkeen.  
 
Edellä mainittujen lomakkeiden käytön yhdenmukaistamiseksi sosiaali- ja terveysministeriö julkaisee 
lomakkeiden täyttämistä koskevan yksityiskohtaisen ohjeistuksen. Ohjeistus perustuu Stakesin johdolla 
toimineen asiantuntijaryhmän työhön sekä päivitettyyn Käypä hoito -suositukseen raskauden 
keskeyttämisestä. 
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Tee ehdotus TERVE-SOS-palkinnon saajasta     
 
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos jatkaa Stakesin perinnettä ja jakaa TERVE-SOS -tapahtumassa 14.5.2009 
klo 11.30─12.30 TERVE-SOS -palkinnon. TERVE-SOS -palkinto on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
tunnustus poikkeuksellisen onnistuneelle, esimerkilliselle tai valtakunnallisesti merkittävälle innovatiiviselle 
sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimus- ja kehittämis- tai kokeiluhankkeelle.  
 
TERVE-SOS 2009 -palkinnon teemana on Terve ja turvallinen elämä. Terveys ja turvallisuus ovat elämäm-
me peruspilareita. Palkittavaksi haemme hankkeita, joissa on kehitetty uudenlaisia terveelliseen ja turvalli-
seen arkeen kohdistuvia toimintatapoja, palveluja ja palvelurakenteita. Terveellisen ja turvallisen elämän 
kehittäminen on osa laajaa yhteistyötä kunnan eri sektoreiden, järjestöjen ja/tai yritysten kanssa. 
 
Lähetä ehdotus 12.3.2009 mennessä www.thl.fi/tervesos sivulla olevalla hakulomakkeella. Sivuilta löydät 
tarkemmat ohjeet.  
 
Tiedustelut Ritva Teräväinen ritva.teravainen@thl.fi 
 
 
 

Föreslå mottagare av TERVE-SOS-priset 
 
Institutet för hälsa och välfärd fortsätter den av Stakes (Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och 
hälsovården) skapade traditionen att dela ut ett Terve-Sos-pris. Priset överlämnas vid Terve-Sos-
evenemanget i Helsingfors den 14 Maj 2009. Terve-Sos-priset är ett erkännande för ett innovativt 
forsknings-, utvecklings- eller experimentprojekt inom social- och hälsovården som dessutom är 
exceptionellt lyckat, exemplariskt eller är av riksomfattande betydelse. 
 
Temat för Terve-Sos-priset 2009 är Friskt och tryggt liv. Hälsa och trygghet är livets grundpelare.  Vi 
efterlyser projekt där man har utvecklat nya förfaringssätt, serviceformer eller servicestrukturer. 
Utvecklandet av ett friskt och tryggt liv är en del av ett omfattande samarbete mellan olika sektorer inom 
kommunen, organisationer och/eller företag. 
 
Sänd förslaget via den elektroniska ansökningsblanketten på adressen www.thl.fi/tervesos före den 
12.3.2009. Närmare direktiv finns på webbsidan.  
 
För ytterligare information kontakta Ritva Teräväinen, förnamn.släktnamn@thl.fi 
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KOLMAS HYVINVOINTIKUNTA -FOORUMI 
 
Aika ja paikka  4.2.2009, Kuntatalo, Helsinki  
Järjestäjät  Kuntaliitto, Huoltajasäätiö & Sosiaaliturva-lehti sekä sosiaalialan  
  osaamiskeskukset 
 
TERVEYSKESKUSTEN JOHDON NEUVOTTELUPÄIVÄT 
 
Aika ja paikka  5.2.2009, Kuntatalo, Helsinki 
Järjestäjät  Kuntaliitto ja STM 
 
 
TERVE-SOS 2009 Sosiaali- ja terveysalan koulutus- ja messutapahtuma 
 
Teema  Yhteinen vastuu - muuttuvat rakenteet 
Aika ja paikka  13. – 14.5.2009, Helsinki 
Järjestäjät  THL ja Helsingin kaupunki 
Lisätietoja  www.tervesos.fi 
 
 
TERVEYDENHUOLLON ATK-PÄIVÄT 
 
Aika ja paikka  26. – 27.5.2009, Jyväskylän paviljonki 
Järjestäjät  Kuntaliitto yhdessä alueellisten toimijoiden kanssa 
Lisätietoja  www.kunnat.net/atk-paivat 
   
 
KOULUTERVEYSPÄIVÄT  
 
Aika ja paikka  25. – 26.8.2009, Tampere 
Järjestäjät  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Tampereen yliopiston terveystieteen laitos 
Lisätietoja   http://info.stakes.fi/kouluterveyskysely/FI/kouluterveyspaivat 
  
 
VALTAKUNNALLISET NEUVOLAPÄIVÄT 
 
Aika ja paikka  28. – 29.10.2009, Paasitorni, Helsinki 
Järjestäjät  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja sosiaali- ja terveysministeriö 
Lisätietoja  www.neuvolakeskus.fi 
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