
TIEDÄ  
& TOIMI

Kirjoita hankkeen 
täsmennys tähän  

9–12 pt

verkko-osoite.fi

Otsikko 1 tummansininen – lorem 
ipsum dolor sit amet consecte adipiscin
MITÄ? Otsikko 2 tummansininen – lorem ipsum dolor sit amet 

Leipäteksti lorem ipsum dolor sit optaquatur modit faccum veliqui omnitibus aut quasi culparum quid qui-
dit utem alia dolor restionsequi qui ducitiatibus ea cuptaturibus. Teate vent ommolup tusaperum expliquis 
eaturia sum ea autet harchilita nulpa aliquia nisto molupta tionsedis evenimus et res eseque aut aligni invel 
maiorit eatet ducit imus suntus as et evendaero quatinus in consequuntet faccupta.

Esuntotat velique accuptis sum aut et maximolorro voluptio et explabor sunt aut quist exerum eturitaquia 
nonsequ istissum, quo velitia quae nobit que esenihillis et exerum rehendis sitat molut anti quoditiumsus.
asdöflkasdfkjlksajd ljsad fasdfk.

Lorem ipsum dolor sit optaquatur modit faccum veliqui omnitibus aut quasi culparum quid quidit utem alia 
dolor restionsequi qui ducitiatiia nisto molupta tionsedis evenimus et res eseque aut aligni invel maiorit 
eatet ducit imus suntus as et evendaero quatinus in consequuntet faccupta.

Otsikko 3 lorem ipsum rectore ictotat inciminus:
• Bullet-lista ea autet harchilita nulpa aliquia nisto molupta tionsedis evenimus et res eseque aut aligni 

invel maiorit eatet ducit imus suntus. 

• Teate vent ommolup tusaperum expliquis eaturia sum ea autet harchilita nulpa aliquia nisto molupta 
tionsedis evenimus et res eseque aut aligni invel maiorit eatet ducit imus suntus as et evendaero quatinus 
in consequuntet faccupta.

MIKSI? Otsikko 2 tummansininen – lorem ipsum dolor sit amet 
Optaquatur modit faccum veliqui omnitibus aut quasi culparum quid quidit utem alia dolor restionsequi qui 
ducitiatibus ea cuptaturibus eate vent ommolup tusaperum expliquis eaturia sum ea autet harchilita nulpa 
aliquia nisto molupta.

Otsikko 3 lorem ipsum rectore ictotat inciminus:
• Bullet-lista ea autet harchilita nulpa aliquia nisto molupta tionsedis evenimus et res eseque aut aligni 

invel maiorit eatet ducit imus suntus. 

TIEDÄ  
& TOIMI

Otsikko 1 tummanturkoosi – lorem 
ipsum dolor sit amet consecte adipiscin

Kirjoita hankkeen 
täsmennys tähän  

9–12 pt

verkko-osoite.fi

MITÄ? Otsikko 2 tummanturkoosi – lorem ipsum dolor sit amet 
Leipäteksti lorem ipsum dolor sit optaquatur modit faccum veliqui omnitibus aut quasi culparum quid qui-
dit utem alia dolor restionsequi qui ducitiatibus ea cuptaturibus. Teate vent ommolup tusaperum expliquis 
eaturia sum ea autet harchilita nulpa aliquia nisto molupta tionsedis evenimus et res eseque aut aligni invel 
maiorit eatet ducit imus suntus as et evendaero quatinus in consequuntet faccupta.

Esuntotat velique accuptis sum aut et maximolorro voluptio et explabor sunt aut quist exerum eturitaquia 
nonsequ istissum, quo velitia quae nobit que esenihillis et exerum rehendis sitat molut anti quoditiumsus.
asdöflkasdfkjlksajd ljsad fasdfk.

Lorem ipsum dolor sit optaquatur modit faccum veliqui omnitibus aut quasi culparum quid quidit utem alia 
dolor restionsequi qui ducitiatiia nisto molupta tionsedis evenimus et res eseque aut aligni invel maiorit 
eatet ducit imus suntus as et evendaero quatinus in consequuntet faccupta.

Otsikko 3 lorem ipsum rectore ictotat inciminus:
• Bullet-lista ea autet harchilita nulpa aliquia nisto molupta tionsedis evenimus et res eseque aut aligni 

invel maiorit eatet ducit imus suntus. 

• Teate vent ommolup tusaperum expliquis eaturia sum ea autet harchilita nulpa aliquia nisto molupta 
tionsedis evenimus et res eseque aut aligni invel maiorit eatet ducit imus suntus as et evendaero quatinus 
in consequuntet faccupta.

MIKSI? Otsikko 2 tummanturkoosi – lorem ipsum dolor sit amet 
Optaquatur modit faccum veliqui omnitibus aut quasi culparum quid quidit utem alia dolor restionsequi qui 
ducitiatibus ea cuptaturibus eate vent ommolup tusaperum expliquis eaturia sum ea autet harchilita nulpa 
aliquia nisto molupta.

Otsikko 3 lorem ipsum rectore ictotat inciminus:
• Bullet-lista ea autet harchilita nulpa aliquia nisto molupta tionsedis evenimus et res eseque aut aligni 

invel maiorit eatet ducit imus suntus. 

TIEDÄ  
& TOIMI

Otsikko 1 punainen – lorem ipsum dolor 
sit amet consectetuer adipiscin

Kirjoita hankkeen 
täsmennys tähän  

9–12 pt

verkko-osoite.fi

MITÄ? Otsikko 2 punainen – lorem ipsum dolor sit amet 
Leipäteksti lorem ipsum dolor sit optaquatur modit faccum veliqui omnitibus aut quasi culparum quid qui-
dit utem alia dolor restionsequi qui ducitiatibus ea cuptaturibus. Teate vent ommolup tusaperum expliquis 
eaturia sum ea autet harchilita nulpa aliquia nisto molupta tionsedis evenimus et res eseque aut aligni invel 
maiorit eatet ducit imus suntus as et evendaero quatinus in consequuntet faccupta.

Esuntotat velique accuptis sum aut et maximolorro voluptio et explabor sunt aut quist exerum eturitaquia 
nonsequ istissum, quo velitia quae nobit que esenihillis et exerum rehendis sitat molut anti quoditiumsus.
asdöflkasdfkjlksajd ljsad fasdfk.

Lorem ipsum dolor sit optaquatur modit faccum veliqui omnitibus aut quasi culparum quid quidit utem alia 
dolor restionsequi qui ducitiatiia nisto molupta tionsedis evenimus et res eseque aut aligni invel maiorit 
eatet ducit imus suntus as et evendaero quatinus in consequuntet faccupta.

Otsikko 3 lorem ipsum rectore ictotat inciminus:
• Bullet-lista ea autet harchilita nulpa aliquia nisto molupta tionsedis evenimus et res eseque aut aligni 

invel maiorit eatet ducit imus suntus. 

• Teate vent ommolup tusaperum expliquis eaturia sum ea autet harchilita nulpa aliquia nisto molupta 
tionsedis evenimus et res eseque aut aligni invel maiorit eatet ducit imus suntus as et evendaero quatinus 
in consequuntet faccupta.

MIKSI? Otsikko 2 punainen – lorem ipsum dolor sit amet 
Optaquatur modit faccum veliqui omnitibus aut quasi culparum quid quidit utem alia dolor restionsequi qui 
ducitiatibus ea cuptaturibus eate vent ommolup tusaperum expliquis eaturia sum ea autet harchilita nulpa 
aliquia nisto molupta.

Otsikko 3 lorem ipsum rectore ictotat inciminus:
• Bullet-lista ea autet harchilita nulpa aliquia nisto molupta tionsedis evenimus et res eseque aut aligni 

invel maiorit eatet ducit imus suntus. 

TIEDÄ  
& TOIMI

Ehkäisevien 
palveluiden 

kehittäminen

thl.fi/puheeksiotto

TIEDÄ  
& TOIMI thl.fi/puheeksiotto

Mini-interventio auttaa,  
rakenteinen kirjaaminen kannattaa

Asiakkaan kohtaaminen
Ammattilainen ja asiakas voivat yhdessä seurata ja arvioida asiak-
kaan tilannetta, ja ammattilainen voi arvioida omaa työtään.

Palveluiden ja prosessien johtaminen ja kehittäminen
Operatiivinen johto voi seurata ja arvioida päätösten ja suunnitel-
mien toteutumista ja kehittää palveluketjuja ja -kokonaisuuksia. Tii-
mitasolla kirjaamisesta saatava tieto antaa mahdollisuuden tukea 
ja tarvittaessa ohjata työntekijöiden perustyötä. 

Resurssien johtaminen 
Tieto ohjaa strategian ja palveluiden suunnittelua ja johtamista

Valtakunnallinen tuki ja ohjaus
Kirjaamisesta saadun tiedon pohjalta palveluita voidaan kehittää 
valtakunnallisesti ja tukea alueiden yhdenvertaisuutta. 

Mini-interventio on ehkäisevien palveluiden 
peruspilari
On tärkeää, että alkoholin, tupakka- ja nikotiinituotteiden sekä 
huumausaineiden riskikäyttö ja haitallinen rahapelaaminen tun-
nistetaan varhain: se edistää asiakkaan ja hänen lähipiirinsä hyvin-
vointia, vähentää sairastavuutta ja tukee työssä jaksamista.

Puheeksiotto ja mini-interventio tarjoavat asi-
akkaalle mahdollisuuden tarkastella omaa 
tilannettaan ammattilaisen tuella. Paras 
hyöty saadaan silloin, kun haitat eivät ole 
ehtineet vielä kasaantua.  

Rakenteinen kirjaaminen tuo palvelutarpeet 
näkyviksi 
Puheeksioton ja mini-intervention rakenteisen kirjaamisen avulla 
saadaan tietoa siitä, miten ja kuinka paljon päihteitä käytetään 
ja miten eri palveluissa on ehkäisty päihde- ja pelihaittoja. Tietoa 
hyödynnetään asiakkaan palvelutarpeen arvioinnissa, hoidon 
suunnittelussa, toivotun muutoksen arvioinnissa sekä resurssi-
johtamisessa ja palveluketjujen kehittämisessä. 

Kirjaamalla toiminta systemaattisesti päihteiden käyttö ja riskipe-
laaminen saadaan tilastoitua kattavasti. Vankkaa tietopohjaa tarvi-
taan palveluiden kehittämiseen ja kustannushyötyjen laskemiseen.

Kirjaamisen hyödyt eri tahoille

Mini-interventio  
on tutkitusti  
kustannus- 

tehokas  
menetelmä. 

4. Ohjaa  
palveluihin

1. Kysy  
asiakkaalta

2. Tunnista riskit  
tai ongelmat

3. Motivoi  
muutokseen

Asiakas

Ammattilainen

Sijoita hankkeen pääkuva tähän laatikkoon 
[PAKOLLINEN]

Sijoita hankkeen mahdollinen  
lisäkuva tähän tai säilytä 

tapettipinta.

80 merkkiä

Normaali 2650 merkkiä
Seniori  2250 merkkiä

Max 120 merkkiä 
+ verkko-osoite

http://thl.fi/puheeksiotto


Lisätietoja
Lorem ipsum dolor sit optaquatur modit faccum veliqui omnisequi 
qui ducitiatibus ea cuptaturibus eate vent ommolup tusaperum 
expliquis eaturia sum ea autet harchilita nulpa aliquia 
www.loremipsum.fi

Yhteystiedot
Etunimi Sukunimi 
Nimike, osasto, etunimi.sukunimi@thl.fi 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
thl.fi  |   @THLorg

Kirjoita tähän 
nostoteksti tai 
poista tekstikenttä 
lorem ipsum 
dolor sit amet 
consecteture 
adipiscin elit.

Otsikko 2 tummansininen – lorem ipsum dolor sit
Unvel maiorit eatet ducit imus suntus as et evendaero quatinus in consequuntet faccuptam, suntotat veli-
que accuptis sum aut et maximolorro voluptio et explabor sunt aut quist exerum eturitaquia no.

Oiducitiatibus ea cuptaturibus eate vent ommolup tusaperum expliquis eaturia sum ea autet harchilita 
nulpa aliquia nisto molupta tionsedis evenimus tionsequi qui ducitiatibus ea cuptaturibus. Teate vent 
ommolup tusaperum expliquis eatuet res eseque aut aligni invel maiorit eatet ducit imus suntus as et even-
daero quatinus in consequuntet faccuptam. 

Hucit imus suntus as et evendaero quatinus in consequuntet faccuptam, suntotat velique accuptis sum aut 
et maximolorro voluptio et explabor sunt aut quist exerum eturitaquia.

Syventävää tietoa 
Otsikko 2 tummansininen – lorem ipsum dolor sit
Kovidunt optaquatur modit faccum veliqui omnitibus aut quasi culparum quid quidit utem alia dolor res-
tionsequi qui ducitiatibus ea cuptaturibus. Teate vent ommolup tusaperum expliquis eatur.

Esuntotat velique accuptis sum aut et maximolorro voluptio et explabor sunt aut quist exerum eturitaquia 
nonsequ istissum, quo velitia quae nob.

Otsikko 2 tummansininen – lorem ipsum dolor sit
Optaquatur modit faccum veliqui omnitibus aut quasi culparum quid quidit utem alia dolor restionsequi qui 
ducitiatibus ea cuptaturibus eate vent ommolup.

Otsikko 3 lorem ipsum rectore ictotat inciminus:
• Bullet-lista ea autet harchilita nulpa aliquia nisto molupta tionsedis evenimus et res eseque aut aligni 

invel maiorit eatet ducit imus suntus. 

• Um ea autet harchilita nulpa aliquia nisto molupta tionsedis even tionsequi qui ducitiatibus ea cuptaturi-
bus. Teate vent ommolup tusaperum expliquis eatuimus et res eseque aut aligni.

Lisätietoja
Lorem ipsum dolor sit optaquatur modit faccum veliqui omnisequi 
qui ducitiatibus ea cuptaturibus eate vent ommolup tusaperum 
expliquis eaturia sum ea autet harchilita nulpa aliquia 
www.loremipsum.fi

Yhteystiedot
Etunimi Sukunimi 
Nimike, osasto, etunimi.sukunimi@thl.fi 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
thl.fi  |   @THLorg

Kirjoita tähän 
nostoteksti tai 
poista tekstikenttä 
lorem ipsum 
dolor sit amet 
consecteture 
adipiscin elit.

Otsikko 2 tummanturkoosi – lorem ipsum dolor sit
Unvel maiorit eatet ducit imus suntus as et evendaero quatinus in consequuntet faccuptam, suntotat veli-
que accuptis sum aut et maximolorro voluptio et explabor sunt aut quist exerum eturitaquia no.

Oiducitiatibus ea cuptaturibus eate vent ommolup tusaperum expliquis eaturia sum ea autet harchilita 
nulpa aliquia nisto molupta tionsedis evenimus tionsequi qui ducitiatibus ea cuptaturibus. Teate vent 
ommolup tusaperum expliquis eatuet res eseque aut aligni invel maiorit eatet ducit imus suntus as et even-
daero quatinus in consequuntet faccuptam. 

Hucit imus suntus as et evendaero quatinus in consequuntet faccuptam, suntotat velique accuptis sum aut 
et maximolorro voluptio et explabor sunt aut quist exerum eturitaquia.

Syventävää tietoa 
Otsikko 2 tummanturkoosi – lorem ipsum dolor sit
Kovidunt optaquatur modit faccum veliqui omnitibus aut quasi culparum quid quidit utem alia dolor res-
tionsequi qui ducitiatibus ea cuptaturibus. Teate vent ommolup tusaperum expliquis eatur.

Esuntotat velique accuptis sum aut et maximolorro voluptio et explabor sunt aut quist exerum eturitaquia 
nonsequ istissum, quo velitia quae nob.

Otsikko 2 tummanturkoosi – lorem ipsum dolor sit
Optaquatur modit faccum veliqui omnitibus aut quasi culparum quid quidit utem alia dolor restionsequi qui 
ducitiatibus ea cuptaturibus eate vent ommolup.

Otsikko 3 lorem ipsum rectore ictotat inciminus:
• Bullet-lista ea autet harchilita nulpa aliquia nisto molupta tionsedis evenimus et res eseque aut aligni 

invel maiorit eatet ducit imus suntus. 

• Um ea autet harchilita nulpa aliquia nisto molupta tionsedis even tionsequi qui ducitiatibus ea cuptaturi-
bus. Teate vent ommolup tusaperum expliquis eatuimus et res eseque aut aligni.

Lisätietoja
Lorem ipsum dolor sit optaquatur modit faccum veliqui omnisequi 
qui ducitiatibus ea cuptaturibus eate vent ommolup tusaperum 
expliquis eaturia sum ea autet harchilita nulpa aliquia 
www.loremipsum.fi

Yhteystiedot
Etunimi Sukunimi 
Nimike, osasto, etunimi.sukunimi@thl.fi 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
thl.fi  |   @THLorg

Kirjoita tähän 
nostoteksti tai 
poista tekstikenttä 
lorem ipsum 
dolor sit amet 
consecteture 
adipiscin elit.

Otsikko 2 punainen – lorem ipsum dolor sit
Unvel maiorit eatet ducit imus suntus as et evendaero quatinus in consequuntet faccuptam, suntotat veli-
que accuptis sum aut et maximolorro voluptio et explabor sunt aut quist exerum eturitaquia no.

Oiducitiatibus ea cuptaturibus eate vent ommolup tusaperum expliquis eaturia sum ea autet harchilita 
nulpa aliquia nisto molupta tionsedis evenimus tionsequi qui ducitiatibus ea cuptaturibus. Teate vent 
ommolup tusaperum expliquis eatuet res eseque aut aligni invel maiorit eatet ducit imus suntus as et even-
daero quatinus in consequuntet faccuptam. 

Hucit imus suntus as et evendaero quatinus in consequuntet faccuptam, suntotat velique accuptis sum aut 
et maximolorro voluptio et explabor sunt aut quist exerum eturitaquia.

Syventävää tietoa 
Otsikko 2 punainen – lorem ipsum dolor sit
Kovidunt optaquatur modit faccum veliqui omnitibus aut quasi culparum quid quidit utem alia dolor res-
tionsequi qui ducitiatibus ea cuptaturibus. Teate vent ommolup tusaperum expliquis eatur.

Esuntotat velique accuptis sum aut et maximolorro voluptio et explabor sunt aut quist exerum eturitaquia 
nonsequ istissum, quo velitia quae nob.

Otsikko 2 punainen – lorem ipsum dolor sit
Optaquatur modit faccum veliqui omnitibus aut quasi culparum quid quidit utem alia dolor restionsequi qui 
ducitiatibus ea cuptaturibus eate vent ommolup.

Otsikko 3 lorem ipsum rectore ictotat inciminus:
• Bullet-lista ea autet harchilita nulpa aliquia nisto molupta tionsedis evenimus et res eseque aut aligni 

invel maiorit eatet ducit imus suntus. 

• Um ea autet harchilita nulpa aliquia nisto molupta tionsedis even tionsequi qui ducitiatibus ea cuptaturi-
bus. Teate vent ommolup tusaperum expliquis eatuimus et res eseque aut aligni.

Lisätietoja
thl.fi/puheeksiotto

Yhteystiedot
Minna Kesänen 
etunimi.sukunimi@thl.fi 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
thl.fi 

Teija Strand 
etunimi.sukunimi@thl.fi 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
thl.fi

Toimenpidekoodit puheeksioton ja mini-intervention kirjaamiseen terveydenhuollossa1 
Asiakastietojärjestelmiin on saatavilla alkoholin, tupakan- ja nikotiinituotteiden, kannabiksen ja muiden huumeiden sekä rahapelaamisen 
ja muiden toiminnallisten riippuvuuksien toimenpidekoodit.

Puheeksiotto-toimenpiteen 
nimi ja koodi

Kartoittamisen väline Mini-interventio-toimen-
piteen nimi ja koodi

 Toimenpiteen kuvaus

Alkoholin ongelmakäytön  
kartoitus 
IHA10

Alkoholin ongelmakäytön 
AUDIT- tai  AUDIT-C  
SADD -testi

Alkoholimini-interventio 
IHA21

Mini-interventio Käypä hoito 
-suosituksen sisältöisenä

Tupakka- ja nikotiini- 
kartoitus 
IHA11

HSI-testi Nikotiinimini-interventio 
IHA22

Mini-interventio Käypä hoito 
-suosituksen sisältöisenä

Kannabiksen käytön  
kartoitus 
IHA12

CAST 
CUDIT

Muun toiminnallisen tai aine-
riippuvuuden mini-interventio 
IHA29  

Muuhun toiminnalliseen tai 
aineriippuvuuteen liittyvä 
mini-interventio (esim. rahape-
laaminen tai huumausaineet)

Muiden huumeiden  
käytön kartoitus 
IHA13

DUDIT 
DAST20 
SDS

Muun toiminnallisen tai aine-
riippuvuuden mini-interventio 
IHA29  

Muuhun toiminnalliseen tai 
aineriippuvuuteen liittyvä 
mini-interventio (esim. raha-
peli- tai huumeongelma)

Rahapeliongelman kartoitus 
IHA14

BBGS-lyhyttesti sekä (jos 
edelliseen yksi tai useampi kyl-
lä-vastaus) rahapeliriippuvuu-
den vakavuutta kartoittava 
PGSI-testi

Muun toiminnallisen tai aine-
riippuvuuden mini-interventio 
IHA29

Muuhun toiminnalliseen tai 
aineriippuvuuteen liittyvä 
mini-interventio (esim. raha-
peli- tai huumeongelma)

1  Sosiaalihuollon kirjaamiskäytännöistä löydät lisätietoa osoitteesta thl.fi/sostiedonhallinta

Näin lähdet liikkeelle kirjaamisen kehittämisessä
Puheeksioton ja mini-intervention kirjaamisen käytännöt vaihtelevat alueittain ja eri 
palveluissa. Aloita seuraavista tehtävistä:

■ Selvitä, miten toimenpiteet kirjataan yksikössäsi tällä hetkellä.

■ Selvitä, tarvitaanko tietojärjestelmiin muutoksia tai päivityksiä.

■ Selvitä millaista koulutusta ja ohjeistusta tarvitaan.

■ Kokoa yhteen avainhenkilöt, erityisesti järjestelmätoimittaja, tietohallinto sekä johto 
ja ammattihenkilöstö.

■ Viestikää käyttöönoton perusteet ja tavoitteet selkeästi. Miksi teemme tätä, mitä me 
hyödymme tästä, miten asiakkaamme hyötyvät tästä?

■ Viestikää käyttöönoton tuloksista, tiedon hyödyntämisestä, kerätkää palautetta ja 
varmistakaa osaamisen kehittämisen ja ylläpidon edellytykset.

■ Hyvinvointialueiden sosiaali- ja 
terveydenhuollon tehtävien valtion-
rahoituksen yhdeksi perusteeksi on 
tulossa hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen kerroin (HYTE-kerroin). 
Sen yksi indikaattori kuvaa alkoho-
linkäytön mini-intervention toteu-
tumista perusterveydenhuollon 
asiakkailla silloin, kun juomiseen liit-
tyy haitta tai haittariski. Kertoimen 
laskentaa varten tarvitaan rakentei-
sesti kirjatut audit/audit-c -pisteet ja 
tarvittaessa tehdyn mini-interven-
tion toimenpidekoodi IHA21.

Normaali 950 merkkiä
Seniori 770 merkkiä

Normaali 775 merkkiä
Seniori 550 merkkiä

Haluatko lisätä yhteistyökumppanin logon? Ks. taitto-ohje »

Sijoita tähän laatikkoon kuva,  
graafi tai infografiikkaa.

Jos siirrät kenttää ylemmäs tai alemmas,  
tai säädät sen korkeutta, tee samat säädöt 

myös viereiselle tapettiruudulle.

Voit kasvattaa tapettiruutua oikealle ja vastaavasti kaventaa kuvaa

Voit lisätä esitteeseen 
THL:n ikoneja 
huomionherättäjiksi.

Ks. lisätietoja 
ikoneista THL:n 
graafisesta ohjeesta.

Voit säätää Lisätietoja/Yhteystiedot -alueen korkeutta tekstimäärän mukaan. Säilytä marginaalit.

http://thl.fi/puheeksiotto
http://thl.fi/sostiedonhallinta

