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Mitä on ennalta-

ehkäisevä työ terveys-

keskuksessanne?

• Neuvolat

• Koulu- ja 

opiskeluterveydenhuolto

• Syöpäseulonnat

• Rokotukset

Terveyskeskusten ylilääkäreiden haastattelu 2007

• Tulisi olla osa jokaista yleislääkärin tapaamista, mutta…

• T2D ja valtimotautiriskien kartoitus ja hoito interventiona 

ryhmätoiminta!

• Kukaan ei ole vastuussa ennaltaehkäisevän työn 

kokonaisuudesta!
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→ yhdessä sovitut, vaikuttavaksi todetut 

preventiiviset toimintamallit

• Kukaan ei ole vastuussa ennaltaehkäisevän työn 

kokonaisuudesta!

→ rakenne, johtaminen, resurssit
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Preventiiviset toimintamallit:

Vaikuttavuuden kolme koria
Pekka Puustinen 2020

1. Tutkittu menetelmä

• Vaikutus mitattavissa

• Interventiotutkimusta tehty

• Vaikuttavuus osoitettu

2. Toimiva käytäntö

• Kokemusta laajalti

• Asiakkaiden ja asiantuntijoiden 

myönteinen tuntuma

• Vaikuttavuus mahdollinen

3. Lupaava pilotti/kokeilu

• Ei vielä kokemusta

• Asiantuntijoiden ”paras arvaus”

• Vaikuttavuus epävarma
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Näyttöön 

perustuva 

vaikuttavuus

Sovellettavuus käytäntöön

Palloista pääsy toimintamallin arviointiin

Pekka Puustinen, Marika Kylänen

Preventiiviset toimintamallit:

HYTE-toimintamallien arviointi

THL kehittää uutta palvelua 

hyvinvointijohtamisen tueksi. Palveluun 

kootaan systemaattisesti arvioituja 

hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden 

edistämisen toimintamalleja. Arviointi 

kohdistuu toimintamallien näyttöön, 

vaikuttavuuteen ja käytännön 

soveltamiseen.
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Teema ja toimintamalli Toiminnallinen tavoite

Tyypin 2 diabeteksen / valtimotautien ehkäisy, 

StopDia

Systemaattinen riskihenkilöiden tunnistaminen

StopDia-ryhmätoimintaa on tarjolla ja ne toteutuvat suunnitellusti

Terveysliikunnan edistäminen, Liikuntaneuvonta Terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat tunnistetaan ja tarjotaan mahdollisuutta 

liikuntaneuvontaan.

Pitkäaikaissairaiden omahoidon tukeminen, 

Hoitosuunnitelma

Kaikille pitkäaikaissairaille tehdään hoitosuunnitelma

Valtimotautipotilaiden omahoidon tukeminen, 

Valtimotautihoitoketju ja Tulppa

Varmistetaan kaikkien valtimotautipotilaiden jatkohoito perusterveydenhuollossa 

Tulppa verkkovalmennusta ja ryhmätoimintaa on tarjolla omahoidon tueksi ja ne 

toteutuvat

Luustoterveyden edistäminen, Luustohoitajan 

vastaanotto

Osteoporoosiriskihenkilöiden systemaattinen tunnistaminen ja ohjautuminen 

luustohoitajan ja tarvittaessa fysioterapeutin vastaanotolle

Alkoholin riskikäytön varhainen tunnistaminen ja 

mini-intervention toteutuminen, Audit C ja mini-

interventio

Systemaattinen alkoholin riskikäytön seulonta ja puheeksiottaminen

Mini-intervention toteuttaminen riskihenkilöille.

Nikotiinittomuuden tukeminen, Nikotiinittomana 

leikkaukseen -toimintamalli

Nikotiinituotteiden käytön seulonta leikkauksiin menevillä potilailla.

Leikkauksiin menevien potilaiden nikotiinittomuuden tukeminen vieroitushoitajan 

toimesta. Tavoite: Leikkauspotilas on nikotiiniton 6–8 viikkoa ennen leikkausta

Vakioitavat preventiiviset toimintamallit
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paijat-sote.fi/ela-hyvin/

https://paijat-sote.fi/ela-hyvin/


10

K
u
ro

n
e
n

paijat-sote.fi/ela-hyvin/ Arkeen voimaa (vasso.fi)

https://paijat-sote.fi/ela-hyvin/
https://vasso.fi/arkeen-voimaa/
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Satunnaisesti              

satunnaista

Vaikuttavaksi 

todettua                       

satunnaisesti

Vaikuttavaksi 

todettua 

systemaattisesti 

toteutettuna

Vaikuttavaksi

todettua 

”mahdollistajien” 

tukemana

Vaikuttavuus
Yksittäiset ihmiset 

saattavat hyötyä 

hetkellisesti

Yksittäiset ihmiset 

saattavat hyötyä

Soten asiakkaita saattaa 

kantaa jonkin aikaa

Kansanterveyden 

edistäminen mahdollista

Sote ammattilaisten 

osaaminen X X X

Sote ammattilaisten 

resurssi X X

Maakunnallinen tuki 

ja koordinaatio X X

Maakunnallinen 

hyte-rakenne ja 

johtaminen
X

Vaikuttavuus
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1. terveyttä edistävä yhteiskuntapolitiikka

2. hyvinvointia edistävät elinympäristöt

3. yhteisöjen vahvistaminen ja voimaannuttaminen

4. terveyttä edistävien yksilöllisten tietojen ja taitojen vahvistaminen

5. terveyspalvelujen suuntaaminen ennaltaehkäisyyn ja terveyden edistämiseen

Ottawan Julistus (Ottawa Charter) 1986
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1. terveyttä edistävä yhteiskuntapolitiikka

2. hyvinvointia edistävät elinympäristöt

3. yhteisöjen vahvistaminen ja voimaannuttaminen

4. terveyttä edistävien yksilöllisten tietojen ja taitojen vahvistaminen

5. terveyspalvelujen suuntaaminen ennaltaehkäisyyn ja terveyden edistämiseen

Ottawan Julistus (Ottawa Charter) 1986

Ehdotus: keskeistä koko systeemin uudelleen suuntaus, ei vain palvelujen tuoton.

Ei ole toteutunut



14

K
u
ro

n
e
n

“Terveyttä edistävät sairaalat ja 

terveysorganisaatiot suuntaavat 

hallintomallinsa, rakenteensa, 

prosessinsa ja kulttuurinsa 

optimoimaan potilaiden, henkilöstön ja 

palvelemansa väestön terveyshyödyt 

ja tukemaan kestäviä yhteiskuntia.”

5
standardia

18
alastandardia

85
standardi-

lauseketta
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Standardi

1.Terveyden ja hyvinvoinnin 

edistämiseen sitoutumisen 

osoittaminen

• Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on osa organisaatiomme yleistä strategiaa.

• Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä johdetaan organisaatiossamme, sille on rakenne 

ja riittävät resurssit.

• Varmistamme toiminnan arvioinnin toteutumisen.

2. Palvelun 

saavutettavuuden 

varmistaminen

• Palvelumme ovat kaikkien saavutettavissa ja saatavissa.

• Huomioimme erityisesti heikommassa ja haavoittuvassa asemassa olevat.

• Otamme asiakkaamme mukaan testaamaan esim. nettisivujemme toimivuutta.

3. Ihmiskeskeisen sosiaali-

ja terveydenhuollon ja 

käyttäjien osallistumisen 

lisääminen

• Kunnioitamme asiakkaidemme ihmisarvoa ja identiteettiä.

• Vastaamme potilaidemme tarpeisiin

• Jaetulla päätöksenteolla tuemme potilaidemme aktiivista roolia.

• Tärkeimmissä riskikäyttäytymisen teemoissa meillä on käytössä vakioidut, vaikuttavat 

toimintamallit, joilla tuemme potilaidemme käyttäytymisen muutosta ja voimaantumista.

• Varmistamme osallisuuden toteutumisen kaikilla tasoilla: potilaat, omaiset, 

ammattilaiset. 

Terveyttä ja hyvinvointia 

edistävät organisaatiot 1/2

Standardit | steso.fi

https://www.steso.fi/standardit
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Standardi

4. Terveellisen työpaikan ja 

toimintaympäristön 

luominen

• Edistämme aktiivisesti henkilöstömme hyvinvointia ja terveyttä

• Toimintaympäristömme on potilaiden, omaisten ja henkilöstön hyvinvointia ja terveyttä 

edistävä

5. Terveyden ja 

hyvinvoinnin edistäminen 

yhteiskunnassa

• Tunnistamme yhdessä muiden hyte-toimijoiden kanssa väestömme terveystarpeet

• Olemme tunnistettu, innovatiivinen ja aktiivinen yhteistyötoimija väestömme 

hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

• Otamme kaikessa tekemisessä huomioon ympäristöterveyden ja edistämme kestävää 

kehitystä

• Edistämme hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tutkimusta ja olemme aktiivisesti 

mukana kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.

• Toteutamme hyvinvointia ja terveyttä edistävää viestintää monella eri tasolla.

Terveyttä ja hyvinvointia 

edistävät organisaatiot 2/2

Standardit | steso.fi

https://www.steso.fi/standardit
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Työskentely

• työskentely standardien pohjalta pienemmällä ryhmällä

• jatkotyöstö laajemmalla asiantuntijuudella

• yhteistyö hyvinvointialue valmistelun muiden työryhmien kanssa

• valmistelun esittely tarvittavilla foorumeilla

• määrittelyjen/toimintasuunnitelman läpikäynti ja hyväksyntä 

toimialojen edustajien kanssa, hyte sotessa ohry?

Tavoite:
Hyte sotessa määrittely / toimintasuunnitelma 

valmis syksy 2022

17

K
u
ro

n
e
n



18

K
u
ro

n
e
n

Toimialat läpileikkaava ryhmä

• hyte sotessa määrittelyn/toimintasuunnitelman käsittely 

• varmistaa hyte sotessa määrittelyn/toimintasuunnitelman 

jalkautumisen toimialoille

Jatkossa osa hyvinvointialueen hyte-rakennetta?

Muu läpileikkaava toiminta

• kestävä kehitys

• osallisuus

Hyte sotessa ”ohjaus”ryhmä
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Standardit | steso.fi

https://www.steso.fi/standardit
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Standardit | steso.fi

https://www.steso.fi/standardit


Kiitos

Risto Kuronen


