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Alkusanat 

Terve Kunta -teema on vuonna 2011 mukana ensimmäistä kertaa TERVE-SOS-koulutus- ja messu-
tapahtumassa. TERVE-SOS 2011 -tapahtuman teemana on Palvelua verkossa - turvaverkko palvelussa. 
Terve Kunta -ohjelmakokonaisuudessa käsitellään hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä yli hallintorajojen, 
koko kunnan toimintana. Terve Kunta -ohjelmakokonaisuuden tavoitteena on tehdä kuntien eri toimialojen 
toteuttamaa laaja-alaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä näkyväksi ja tarjota tilaisuus 
kokemusten vaihtoon ja ajankohtaisten asioiden pohdintaan. Tämän vuoden ohjelmaa on määrittänyt uusi 
terveydenhuoltolaki.  
   Terveydenhuoltolain tarkoituksena on vahvistaa perusterveydenhuoltoa sekä terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämistä. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kunnassa edellyttää hyvää johtamista ja eri toimijoiden 
välistä yhteistyötä. Terveydenhuoltolaki velvoittaa ottamaan huomioon terveys- ja hyvinvointinäkökohdat 
kaikessa kunnan toiminnassa. Lisäksi laki korostaa terveyden ja hyvinvoinnin sekä niihin vaikuttavien 
tekijöiden seuranta- ja raportointivelvoitetta. Suunnittelun ja päätöksenteon tueksi kuntien tulee laatia 
hyvinvointikertomus kerran valtuustokaudessa.  
   Terve Kunta -ohjelmakokonaisuudessa on kahdeksan sessiota, joissa käsitellään mm. terveyden ja hyvin-
voinnin edistämisen yhteistyötä eri näkökulmista, tiedolla johtamista, hyvinvointikertomuksen laatimista ja 
ennakkoarviointia. Lisäksi posterinäyttelyssä on lähes 40 posteria, joista suurimmassa osassa kuvataan 
kunnissa toteutettavaa terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä. Posterinäyttelyssä esitellään joitakin 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kehittämis- ja tutkimushankkeita. Tämä julkaisu on koottu postereiden 
ja sessioiden tiivistelmistä.  
   TERVE-SOS 2011 tapahtuman Terve Kunta -ohjelmakokonaisuuden ovat järjestäneet yhteistyössä 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Suomen Kuntaliitto ja Terveyden edistämisen keskus.  Terve Kunta -
päivien yhdistäminen TERVE-SOS-tapahtumaan kannustaa tarkastelemaan kunnan ja kunnan johdon 
kokonaisvaltaista roolia sekä vastuuta kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.  
 
 
 
Marina Erhola 
Ylijohtaja 
Sosiaali- ja terveyspalvelut toimiala 
Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos (THL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ohjelma  

Terve Kunta –ohjelmakokonaisuus TERVE-SOS 
tapahtumassa 18.-19.5.2011 
 
Posterinäyttely: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämien – kyllä se onnistuu!  
 
Näyttelyssä esitellään kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen projekteja ja kehitystyötä 
 
 
Keskiviikon 18.5. sessiot: 
 
klo 12.30 – 13.45 

Datasta viisauteen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä 

Mitä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tiedolla johtaminen on? Miten hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen tiedolla johtamista voidaan tehostaa ja kehittää? Mitä tiedolla johtaminen tarkoittaa kunnan 
toimijoiden näkökulmasta ja miten se vaikuttaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintaprosesseihin?   
Puheenjohtaja: 
Kaupunginjohtaja Petteri Paronen, Kuopio 
Alustajat: 
Tutkijatohtori Harri Laihonen, Tampereen tekninen yliopisto 
Rehtori ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jari Andersson, Sastamala  
Yhtymäjohtaja Markku Puro, Forssan seudun terveydenhuollon ky 
 
klo 14.15 – 15.45 

Kohtaaminen: Vasara ja nauloja vai sähköisiä työvälineitä kunnan 

hyvinvointisuunnitteluun, -toteutukseen ja -seurantaan 

Terveydenhuoltolaki velvoittaa kunnat tekemään valtuustokausittain hyvinvointikertomuksen ja 
seuraamaan vuosittain kunnan asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia. Hyvinvointikertomus mahdollistaa 
hyvinvointihaasteiden tunnistamisen ja niihin vastaamisen osana kuntasuunnittelua, talousarvion laadintaa, 
toimintaa ja arviointia. Sähköinen hyvinvointikertomus on kunnan vuosikellon mukaisesti etenevä 
työväline, jonka avulla kootaan kuntalaisten, päättäjien ja hallintokuntien kokemukset ja näkemykset 
väestön hyvinvoinnista ja siihen vaikuttamisesta. Siihen liittyy TEHO – väestön terveys- ja 
hyvinvointiosoitin, joka tuo prosessiin mukaan kuntien tarvitseman väestön terveys- ja hyvinvointitiedon 
haasteineen ja vahvuuksineen.  
Puheenjohtaja:  
Erityisasiantuntija Soile Paahtama, Suomen Kuntaliitto 
Alustajat: 
Hankejohtaja Anne Niska, Terveempi Pohjois-Suomi -hanke 
Tutkimus- ja kehittämisjohtaja Timo Renfors, Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus 
Hankesuunnittelija Suvi Helanen, Terveempi Pohjois-Suomi -hanke 
 
klo 14.15 – 15.45 

Asiantuntijoiden yhteistyö ja johtaminen verkostoissa - Epidemiaselvitykset esimerkkinä 

moniammatillisesta verkostomaisesta yhteistyöstä.  

Sessiossa tarkastellaan verkostoa toiminnan kehittämisen ja moniammatillisen yhteistyön välineenä. 
Session puheenvuoroissa tuodaan esiin käytännön epidemiaselvitystyön esimerkkien kautta, mihin 



verkostoja tarvitaan ja mitä verkostossa toimiminen ja verkoston johtaminen edellyttävät osallistujilta. 
Verkoston toimintaa edellyttää tavoitteita ja tuloksia, mutta miten verkostoa johdetaan ja kuka sitä johtaa?   
Puheenjohtaja:  
Ylilääkäri Markku Kuusi, THL  
Alustajat:  
Johtaja Marja Rautajoki, Suomen virtuaali AMK-verkosto 
Infektiolääkäri Markku Broas, Lapin keskussairaala  
Ympäristöterveyspäällikkö Outi Lepistö, Pirkkalan ympäristöterveydenhuolto 
Ylilääkäri Markku Kuusi, THL 
 
klo 14.15 – 15.45 

Posterisessio – Hyvinvoinnin ja terveyden edistämien – kyllä se onnistuu!  

 
Posterinäyttelyssä kiertävä sessio, jossa puheenjohtaja johdattaa ryhmää ja keskustelua.  
Puheenjohtaja: 
Projektipäällikkö Kaarina Wilskman, THL 
 
 
Torstain 19.5. sessiot: 
 
klo 10.15 – 11.45 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen terveydenhuoltolain hengessä - kunnat 

ja sairaanhoitopiirit samaan tahtiin 

Terveydenhuoltolaki painottaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamisen kehittämistä. Sessiossa 
pureudutaan terveydenhuoltolakiin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osalta ja erityisenä näkökulmana 
on kunnan, sairaanhoitopiirin ja yhteistoiminta-alueen yhteistyö 
Puheenjohtaja: 
Neuvotteleva virkamies Kerttu Perttilä, STM 
Alustajat: 
Kehitysjohtaja Pasi Parkkila, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 
Sosiaali- ja terveystoimenjohtaja Maria Närhinen, Mikkeli 
Apulaiskaupunginjohtaja Aulis Laaksonen, Pori  
 
klo 13.15 – 14.45 

Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia ja terveyttä  

Kulttuurilla ja taiteella on monia myönteisiä terveys- ja hyvinvointivaikutuksia, jotka edistävät myös 
osallisuutta ja ehkäisevät syrjäytymistä. Tule mukaan Terveyttä kulttuurista -verkoston ja THL:n 
järjestämään sessioon osallistumaan, kokemaan sekä keskustelemaan terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämisestä taiteen ja kulttuurin keinoin!  
Alustaja: 
Koordinaattori Merja Isotalo, Terveyttä kulttuurista -verkosto  
 
Improvisaatioesitys taiteen ja hyvinvoinnin kohtaamisesta.  
 
klo 13.15 – 14.45 

Ennakkoarviointi päätöksenteon tukena  

Sessiossa paneudutaan ennakkoarvioinnin teemaan käytännön toteutuksen ja kokemusten näkökulmasta. 
Mitä ennakkoarviointi/ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi tarkoittaa, miten se vaikuttaa 
päätöksentekoprosessiin ja miten sitä toteutetaan? Kuinka ennakoida tulevaa ja tunnistaa heikkoja 
signaaleja 
 



Puheenjohtaja:  
Osastopäällikkö Aino-Inkeri Hansson, STM 
Alustajat: 
Terveyden edistämisen koordinaattori, Marita Päivärinne, Salo 
Terveyden edistämisen erityissuunnittelija Elina Savola, Espoo 
Futurologi Elina Hiltunen 
 
klo 13.15 – 14.45 

Kohtaaminen: Toimitaan verkostossa – mikä muuttuu 

Sessio toteutetaan arviointiakvaarionmenetelmällä. Sessiossa tapausesimerkkinä on terveyden edistämisen 
projekti, joissa toiminta perustuu verkostotyöskentelyyn. Esimerkin avulla tarkastellaan, miten 
verkostotyön vaikutuksia terveyden edistämisessä voitaisiin arvioida.  Osallistujilta odotetaan aktiivista 
osallistumista keskusteluun, mikä ei edellytä kuitenkaan erityistä arvioinnin tai käytettävän menetelmän 
osaamista. Akvaariossa lisätään arviointiosaamista ja jaetaan ideoita osallistujien oman työn kehittämiseen 
Puheenjohtajat: 
Suunnittelija Sanna Kaijanen, Terveyden edistämisen keskus 
Suunnittelija Niina Hake, Terveyden edistämisen keskus  
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Terveellinen kaupunginosa -ohjelma 

JOUKO RANTA, projektipäällikkö, Terveellinen kaupunginosa -ohjelma, Helsingin terveyskeskus, 
jouko.ranta@hel.fi  
MINNA TORPPA, projektipäällikkö, Terveellinen kaupunginosa -ohjelma, Forum Virium Helsinki, 
minna.torppa@forumvirium.fi 
 
 
Terveellinen kaupunginosa -ohjelma (TKO) on julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyössä 
toteuttama terveyden edistämisen kehitysohjelma, joka rakentuu useista osaprojekteista. Ohjelma käynnis-
tettiin vuonna 2007 ja sen kokeilualueeksi valittiin vuonna Helsingin kaupunginosista Herttoniemen 
peruspiiri. Herttoniemen peruspiiri käsittää Länsi-Herttoniemen, Roihuvuoren, Herttoniemenrannan sekä 
Tammisalon alueet. Herttoniemen peruspiiri toimii TKO:ssa ns. Living Lab -kohteena (suom. ”tosielämän 
testausalusta”), jonka alueella eri osaprojekteja kehitetään, kokeillaan ja arvioidaan. TKO päättyy vuonna 
2011, jonka jälkeen on tavoitteena kehitysohjelman perusteella hyvien käytäntöjen sekä toimintamallien 
soveltaminen ja levittäminen muihin Helsingin kaupunginosiin sekä muille kiinnostuneille tahoille kansal-
lisesti ja kansainvälisesti.  
   Helsingin TKO:lle on asetettu kolme päätavoitetta: (1.) terveyden edistäminen, (2.) yksilön oman vastuun 
lisääminen ja uusien mahdollisuuksien tarjoaminen itsenäiseen, terveyttä ja hyvinvointia edistävään 
toimintaan sekä (3.) sähköisten palveluiden ja hyvinvointiteknologioiden tehostettu ja laajamittainen käyt-
töönotto. Edellä mainittuihin tavoitteisiin pyritään kehittämällä uusia terveyden edistämistä tukevia 
palvelumuotoja ja toimintamalleja, joita erilaiset uudenlaiset sähköiset ja hyvinvointiteknologiset ratkaisut 
tukevat. Hyvinvointiteknologioilla tarkoitetaan erilaisia teknisiä ratkaisuja, joilla ylläpidetään tai paranne-
taan ihmisen elämänlaatua, hyvinvointia ja terveyttä.  
   TKO:n keskeisenä tavoitteena on löytää uudenlaisia ja vahvasti asiakastarpeesta ohjautuvia keinoja 
terveyspalveluiden kysynnän hallintaan ja ohjaukseen sekä terveydenhuollon resurssien kohdentamiseen 
vaikuttavuuden ja tuottavuuden parantamiseksi. 
Ensisijaisia keinoja ovat: 

• Yksilön vastuun ja mahdollisuuksien lisääminen oman terveytensä edistämisessä 
• Palvelun saatavuuden parantaminen sekä kustannustehokkaiden palvelukanavien ja -muotojen 

kehittäminen 
• Asiakkaan valinnanmahdollisuuksien lisääminen terveyteen liittyvien tarpeiden tyydyttämisessä  

   Esimerkkeinä kehitystyöstä ovat Itäkeskuksen kauppakeskukseen perustettu Terveyspysäkki, Sähköinen 
terveyskortti ja innovointimalli Idealinko. 
   Helsingin kaupungin hallintokunnista TKO:n ydintoimijoita ovat terveyskeskuksen johdolla; 
liikuntavirasto, opetusvirasto ja sosiaalivirasto. Edellä mainittujen hallintokuntien virastopäälliköt kuuluvat 
ohjelman johtoryhmään, joka päättää käynnistettävät osaprojektit. Ohjelman projekteissa tehdään yhteis-
työtä laajasti myös kaupungin muiden hallintokuntien kanssa. Forum Virium Helsinki vastaa TKO:ssa 
erityisesti digitaalisten palveluiden ja yritysyhteistyön kehittämisestä. 
 
Lisätietoja: www.terveellinenkaupunginosa.fi 
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Idealinko 

JOUKO RANTA, projektipäällikkö,Terveellinen kaupunginosa -ohjelma, Helsingin terveyskeskus, 
jouko.ranta@hel.fi 
MINNA TORPPA, projektipäällikkö,Terveellinen kaupunginosa -ohjelma, Forum Virium Helsinki, 
minna.torppa@forumvirium.fi 
 
 
Terveellinen kaupunginosa -ohjelman Idealinko-projektissa haetaan uusia ideoita ja ratkaisuja hyvinvoinnin 
kohentamiseksi tai ylläpitämiseksi. Projektin päätavoite on mallintaa sähköisen työkalun avulla 
systemaattinen, hallintokuntien rajat ylittävä innovaatioprosessi, jossa idea kehitetään konkreetti-seksi 
toiminnaksi tai työkaluksi. Se vastaa mukana olevien hallintokuntien tarpeisiin kehittää uusia inno-vaatioita 
ja uudistaa palveluja asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti, sekä lisätä henkilökunnan ja asiakkaiden 
osallisuutta palvelujen kehittämisessä ja suunnittelussa. 
   Idealinkoon kutsutaan mukaan Helsingin kaupungin työntekijöitä ja asukkaita Herttoniemen, Herttonie-
menrannan, Roihuvuoren ja Tammisalon alueilta. Tarkoituksena on löytää ja kehittää hyvinvointia edistä-
viä käytäntöjä ja ratkaisuja, sekä ideoida tapoja parantaa arkipäivän hyvinvointipalveluita, omia työtapoja 
tai työympäristöä. Kaupungin arvioimat ja valitsemat haasteet ratkaistaan yhdessä yritysten ja järjestöjen 
kanssa ja testataan käytännössä nopealla aikataululla. Idealinkoon voi myös esittää suoraan ratkaisuja, 
vaikka ne eivät vastaisi mihinkään valmiiksi määriteltyyn haasteeseen. 
   Haasteille ja ratkaisuille luodaan systemaattinen itsearviointityökaluihin, asiantuntijatiimeihin ja vertais-
arviointiin perustuva evaluointijärjestelmä, jonka avulla löydetään lupaavimmat aihiot. Idealinko-prosessi 
mahdollistaa aihioiden työstämisen pilottihankkeiksi, joiden perusteella tehdään päätökset laajemmasta 
käyttöönotosta. 
   Projektissa halutaan löytää uusia tapoja löytää ja ratkaista hyvinvointihaasteita ja innostaa työntekijöitä 
jakamaan ideoitaan asioiden parantamiseksi sekä ratkaisemiseksi. Mikäli onnistutaan kehittämään uusia 
hyviä käytäntöjä, ne voidaan ottaa käyttöön laajemminkin. Haasteiden ja ratkaisujen keräämiseen ja 
arviointiin käytetään Idealingon omaa verkkopalvelua sekä erillisiä työpajoja, joita pidetään mm. Helsingin 
kaupungin työntekijöille. Idealinko-nettisivuilla voi paitsi tehdä ehdotuksia, myös keskustella ja arvioida 
toisten tekemiä ehdotuksia. Ehdotuksen esittäjä voi seurata netissä ideansa etenemistä. 
   Kevään aikana etsitään osallistujien kanssa teemoja, jonka jälkeen aletaan tuottaa ideoita arvioitavaksi. 
Samaan aikaan valmistellaan sähköistä palvelua. Hankkeen tuloksena syntyy uusi innovaatiomalli, joka 
korvaa vanhan tavan toimia. 
   Idealinko-projektissa ovat mukana Helsingin kaupungilta terveyskeskus, sosiaalivirasto, opetusvirasto, 
liikuntavirasto sekä henkilöstökeskus. Lisäksi mukana on alueen asukkaita, järjestöjä, yrityksiä, ja kehitys-
yhtiö Forum Virium Helsinki.  
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Terveyspysäkki 

JOUKO RANTA, projektipäällikkö, Terveellinen kaupunginosa -ohjelma, Helsingin terveyskeskus, 
jouko.ranta@hel.fi 
KAISA NISSINEN-PAATSAMALA, johtava ylilääkäri, Helsingin terveyskeskus,  
kaisa.nissinen-paatsala@hel.fi 
MERJA LAURILA, ylihoitaja, Helsingin terveyskeskus, merja.laurila@hel.fi 
 
Projekti on Helsingin kaupungin terveyskeskuksen terveyspalvelua osana terveysasematoimintaa. 
Terveyspysäkki on uusi helsinkiläisen itsehoitokykyä edistävä terveyspalvelu. Terveyspysäkki toimii Itä-
keskuksen kauppakeskuksessa Hansasillalla. Toiminnalla tuetaan henkilön omia kykyjä terveytensä edistä-
miseen. Toiminnassa ei ole sairaanhoidollisia palveluja, ne annetaan edelleen terveysasemilla. 
   Sijoittamalla itsehoitokykyä edistävät terveyspalvelut lähelle ihmisen päivittäisiä toimintoja ja helposti 
saataviksi pyritään edistämään sitoutumista ja motivoitumista oman terveystilan seurantaan ja sen hoitoon. 
Tarkoituksena on myös kehittää palveluketjuja ympärillä olevien liikkeiden kanssa niin, että itsehoitoa 
mahdollistavat palvelut ovat helposti saatavissa. 
   Terveyspysäkki on uudenlaista terveyspalvelua. Toiminnan onnistumista arvioidaan mm. asetettujen 
tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Toiminnalle on asetettu seuraavat tavoitteet: 

a) Tukea ja edistää asiakkaan itsehoitokykyä tuottamalla terveyttä ja hyvinvointia edistäviä ja yllä-
pitäviä sekä sairauksia ennaltaehkäiseviä ohjaus- ja neuvontapalveluja sekä projektissa sovittuja 
mittauksia, joiden perusteella asiakkaat ohjataan tarvittaessa jatkoselvityksiin terveysasemalle. 

b) Uudistaa palvelurakenteita ja -järjestelmiä tuottamalla matalan kynnyksen tiloja sinne, missä ihmi-
set liikkuvat päivittäin terveyden ja hyvinvoinnin itsehoitokyvyn edistämiseksi ja ylläpitämiseksi. 

c) Keventää terveyskeskuksen terveyden edistämisen työkuormittavuutta tarjoamalla vaihtoehtoisia 
tapoja terveyspalvelujen tuottamiseksi. 

d) Tutkia ja kehittää korkeakoulujen, julkisen ja yksityisen sektorin organisaatioiden uudenlaisia 
yhteistyömuotoja. 

e) Tuottaa kauppakeskukseen kuuluvien yritysten kanssa uudenlaisia, terveyttä edistäviä palvelu-
konsepteja 

f) Rakentaa yhteistyönä terveyslähtöinen ”brändi” valittuun kauppakeskukseen siihen kuuluvien 
yritysten kanssa. 
 

Terveystauon toiminnot ja palvelut: 
1. Yksilöllinen neuvonta ja ohjaus sisältäen seuraavat palvelut: 

• Ohjeiden tulkinta: ravitsemus, liikunta, ihmissuhteet, vanhemmuus, seksuaalisuus, murrosikä, 
mielenterveys, päihteet, uni/vireys, ym. 

• Maahanmuuttajataustaisten tukeminen 
• Yksilöllisten motivaatiotekijöiden tunnistaminen elämäntapamuutoksien tueksi 
• Palveluohjausta todettujen terveystarpeiden perusteella 

2. Terveydentilan selvittely/kartoitus sisältäen seuraavat palvelut: 
• Verenpaineen mittaus automaattimittarilla 
• Pituuden ja painon mittaus, BMI 
• Vyötärönympäryksen mittaus 
• Keuhkofunktiomittaus mikrospirometrialla COPD:n (keuhkoahtaumatauti) löytämiseksi 
• PEF eli uloshengityksen huippuvirtausmittaus 
• Verensokerin mittaus 
• Hoitoon ohjaus tarvittaessa löydösten perusteella 

3. Terveysteemat ja terveysosaamiseen liittyvä ohjaus 
• Itsehoitopiste 
• Vuorovaikutuksellinen neuvonta 
• Vuosikellon mukaiset teemat, mukana järjestöjä, yrityksiä, eri alojen ammattilaisia 
• Ryhmiä 
• Itsehoitoa tukevien välineiden etsintä ja ohjaus (esim. riskimittarit, seurantavälineet, ym.) 

 



 

THL  – 2011 13 
TERVE-SOS 2011  

Terve Kunta -ohjelmakokonaisuus   
Esitysten tiivistelmät 

 

Terveyskortti Helsinki 

JOUKO RANTA, projektipäällikkö, Terveellinen kaupunginosa -ohjelma, Helsingin terveyskeskus, 
jouko.ranta@hel.fi 
PONTUS LINDMAN, Solution Manager, Medixine ltd. 
EIJA SALONEN, projektipäällikkö, Kustannus Oy Duodecim 
 
 
Medixine Terveyskortti ja Sähköinen Terveysvalmennus Duodecim muodostavat palvelukokonaisuuden, 
jonka avulla henkilö voi seurata ja ylläpitää omaa terveyttään, ja saada tukea elintapamuutoksille. Helsingin 
kaupungin terveyskeskus pilotoi tätä palvelukokonaisuutta vuoden 2011 aikana. Palvelun käyttömahdolli-
suutta tarjotaan 5000 45–49-vuotiaille itähelsinkiläisille. Tavoitteena on seuloa väestöryhmän joukosta ne, 
joilla on lisääntynyt riski sairastua diabetekseen tai sydän- ja verisuonitauteihin. 
   
Medixine Terveyskortti 
Terveyskortti on turvallinen sähköinen tietopalvelu. Terveyskorttiin voidaan koota hyvinvointiin ja 
terveyteen liittyviä tietoja. Terveyskortti sisältää mm. diagnooseja, todettuja oireita, lääkitystä, riskitietoja 
kuten allergioita, rokotuksia, eri tutkimuksia, testejä ja toimenpiteitä, mittauksia ja terveyskyselyjen 
tuloksia. Käyttäjä voi pitää terveyspäiväkirjaa, vaikkapa raskaudesta, laihdutuksesta tai kuntoilusta. Itse- ja 
omahoidon palvelut voivat käyttää Terveyskortin tietoja. Näihin palveluihin kuuluvat mm. erilaiset 
riskiseulonnat, valmennus- ja kannustusohjelmat sekä kotimittausten ja muiden havaintojen seuranta.  
 
Riskiseulonta 
Käyttäjät saavat mahdollisuuden sähköiseen terveystarkastukseen ja -valmennukseen. 
   Terveystarkastukseen sisältyy laboratoriokoe ja elintapoja koskeva terveyskysely. Laboratoriokokeiden 
tulokset toimitetaan Terveyskorttiin. Tulosten perusteella käyttäjälle määritellään riskiluokka ja annetaan 
jatkotoimenpide-ehdotukset. Selvän riskin omaavia kehotetaan varaamaan aika terveysasemalle. Lievän 
riskin omaavat kutsutaan seurantajakson jälkeen kontrollitutkimukseen. Kaikkia käyttäjiä kehotetaan 
aloittamaan sairastumisriskin vähentämiseksi elintapojen seuranta.  
 
Sähköinen Terveysvalmennus Duodecim 
Terveyskorttiin liitetty Sähköinen Terveysvalmennus Duodecim -ohjelma on suunniteltu tukemaan henki-
löitä muuttamaan elintapojaan sydän- ja verisuonisairauksien ja diabeteksen riskien vähentämiseksi tai 
vaikuttamiseksi todetun sairauden kulkuun.  Ohjelman avulla henkilö voi tutkia elintapojensa aiheuttamia 
riskejä sekä saada neuvoja näiden vähentämiseksi. Järjestelmä analysoi käyttäjän antamien tietojen perus-
teella nykytilan, antaa palautetta ja kannustaa tarpeellisiin muutoksiin. Muutoksiin pyrkivälle järjestelmä 
antaa kannusteita, palautetta edistymisestä sekä neuvoja muutosten toteuttamiseen ja ylläpitoon. 
   Terveyskortti-sovellutuksessa Terveysvalmennus Duodecim -ohjelmaa käytetään henkilökohtaisen 
terveys-kortin kautta ja ohjelman antamat virikkeet ja palautteet ovat luettavissa Terveyskortista.  
 
Sähköinen terveystarkastus ja -valmennus 
Käyttäjä täyttää Terveyskortissa Finriski- ja onnellisuus -kyselyissä validoituihin kysymyksiin, ja saa 
arvion siitä, miten elintavat vaikuttavat ja miten sairausriskejä voisi vähentää. Ottaessaan käyttöön terveys-
valmennusohjelman henkilö asettaa tavoitteita elintapojensa muuttamiseksi. Tämän jälkeen ohjelma lähet-
tää pari kertaa viikossa virikkeitä koskien valittuja muutoskohteita. Viikoittain käyttäjää kehotetaan teke-
mään kirjauksia muutoksen kohteeksi valituista aiheista.  Merkintöjen perusteella käyttäjä saa 4 viikon 
välein palautetta edistymisestään kolmen kuukauden ajan. Tämän jälkeen on mahdollista valita uusia 
tavoitteita tai muutoskohteita ja jatkaa valmennusta edelleen.   
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MobileHealth –projekti 

JOUKO RANTA, projektipäällikkö, Terveellinen kaupunginosa -ohjelma, Helsingin kaupungin terveyskeskus, 
jouko.ranta@hel.fi 
 
 
MobileHealth-projektissa kokeiltiin noin sadan henkilön arkiliikunnan monitorointia matkapuhelimella. 
Seurattavat liikkumistiedot siirtyivät automaattisesti seurantaohjelmaan. Henkilö sai automaattisesti 
ohjelman välityksellä sanallista palautetta matkapuhelimeensa liikkumistietojen perusteella. Myönteinen 
palaute kannusti henkilöitä lisäämään arkiliikuntaa ja muuttamaan siten elämäntapojaan projektin aikana. 
Tutkimuksessa mukana olleiden henkilöiden avulla tunnistettiin erilaisia motivointitekijöitä. Ihmiset hyöty-
vät itselleen sopivista motivointitekijöistä tapojensa muuttamisessa terveytensä edistämiseksi. 
   Tutkimuksen tarkoituksena oli käyttää matkapuhelinta kannustamaan ihmisiä lisäämään arkiliikuntaa. 
Tutkimuksessa käytetyissä puhelimissa oli liikesensori liikkumisen mittaamiseen. Liikkumistiedot siirtyivät 
automaattisesti palvelimelle ja sieltä analysoitaviksi. Puhelimeen kehitetty ohjelma antoi palautetta 
liikkumisen aikana ja sen jälkeen. Tutkimuksessa oli mukana noin 100 henkilöä. Heiltä kysyttiin haastat-
telemalla käyttäytymisen muuttumisesta tutkimuksen aikana, puhelimella saadun äänipalautteen sopimi-
sesta eri tilanteisiin ja millaisia vaatimuksia käyttäjillä oli tällaista palvelua kohtaan. 
   Tutkimukseen osallistuneet henkilöt erottuivat liikuntatottumuksiltaan neljään luokkaan: aktiiviset tavoit-
teenasettajat (lineaarisuus), vaihtelunhaluiset viihteellistäjät, herkistyneet etsijät, välinpitämättömät. Liikun-
nan hallinnan kokemukselle havaittiin seuraavia tärkeitä piirteitä: kyky vaihdella ja muunnella vaikuttimia, 
läheisten kannustus ja rohkaisu, kokemus velvollisuudesta muita ja itseä kohtaan, liikkuminen jo ”selkä-
rangassa” (esim. liikkumisen historia, tietää mitä on olla liikkuja), ja tiedostus omista mittareista ja mikä 
toimii varoituksena itselle. 
   Tällaisen mobiilipalvelun kehittämiselle tunnistettiin huomioon otettaviksi seikoiksi mm. hyvän palvelun 
olevan syy vaihtaa vanha teknologia uuteen, teknologia ei kuitenkaan saa viedä kokemusta elämän hallin-
nasta, ja teknologian tulee kyetä täyttämään odotuksia ja tarpeita. 
   Tutkimuksessa toteutettiin Terveellinen kaupunginosa -ohjelman yhtä tarkoitusta kehittää PPP- toiminta-
tapaa palvelujen kehittämisessä (PPP = PublicPrivatePartnership) julkisen ja yksityisen toimijan kumppa-
nuuteen perustuen. Tutkimuksessa toteutettiin myös TKO:n kansainvälistä yhteistoimintaa MIT:n USA:sta 
toimiessa palveluun kerätyn tiedon analysoijana. 
   Tutkimuksessa olivat mukana Helsingin kaupunki Terveellinen kaupunginosa -ohjelman osana, Elisa Oyj, 
Taideteollinen korkeakoulu, MIT (Massachusetts Institute of Technology). 
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Turun eTerveyspalvelut 

SAMI LEHTONEN, projektipäällikkö, Sähköinen asiointi –projekti, sami.pe.lehtonen@turku.fi 
 
 
Turussa eTerveyspalvelut antavat asiakkaalle mahdollisuuden hoitaa terveysasioitaan verkossa turvallisesti. 
Palvelut ovat helppokäyttöisiä ja turkulaisille maksuttomia. Palveluun kirjaudutaan pankki-tunnuksilla tai 
poliisin myöntämällä sirullisella henkilökortilla.  
   Palvelualustassa on potilastietojärjestelmä ja asiakkaan portaali. 
Asiakkaan palveluihin kuuluvat ajanvaraus-, tekstiviesti-, internetviesti- ja lomake – palvelut. Sähköisellä 
ajanvarauksella asiakas voi etsiä itselleen parhaan vastaanottoajan. Tekstiviestipalvelun avulla asiakas voi 
saada tiedon muun muassa laboratoriovastauksista. Palvelu toimii myös ajanvarausmuistuttajana. 
Internetviesti- ja lomakepalvelut ovat avuksi omahoidossa. Siellä ovat mm. verenpaineen ja verensokerin 
kotimittauslomakkeet, joilla asiakas voi ilmoittaa lääkärille tai hoitajalle kotona tehtyjä mittaustuloksia. 
Tulokset siirtyvät suoraan potilastietojärjestelmään. Viestipalvelun kautta asiakas voi pyytää hoito-ohjeita, 
ajan tasalla olevia lääkityslistoja tai vaikkapa osaa potilaskertomustekstistä. Asiakas voi arkistoida kaikki 
tiedot portaaliin, josta ne ovat tarvittaessa helposti saatavilla. Internetviestipalvelu helpottaa myös 
opiskeluterveydenhuollon toimintaa ulkomailla vaihdossa olevien opiskelijoiden osalta.  
   Portaalissa voi tehdä myös sähköisen lääkemääräyksen, eReseptin, uusimispyynnön sekä uuden tervey-
denhuoltolain mukaisen terveysaseman valinnan. 
 
eResepti 
Turku on edelläkävijä sähköisen lääkemääräyksen, eReseptin, kehittämisessä. eResepti edistää lääke-
hoidon turvallisuutta ja siksi se otetaan käyttöön Suomen kaikissa terveydenhuollon yksiköissä. 
   eTerveyspalvelut yhdessä eReseptin kanssa siirtää lääkkeen uusimiskäytännön kokonaan verkkoon. 
Tämän ansiosta palvelurakenne kevenee: asiakas voi mennä suoraan apteekkiin, kun perinteisiä 
reseptinuusimisvaiheita jää pois. 
 
Lisätietoa: www.turku.fi/eterveyspalvelut 
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Kulttuurikiekko innostaa turkulaisia 

SANNA NUMMELIN, projektikoordinaattori, sanna.nummelin@turku.fi 
 
 
Kulttuuria harrastamalla edistät terveyttäsi ja hyvinvointiasi. Kulttuurin hyvinvointivaikutuksia tutkittaessa 
on havaittu, että ahkerasti kulttuuritoimintaan osallistuvat ja runsaasti kulttuuria harrastavat elävät muita 
pidempään. Sen on myös osoitettu vaikuttavan positiivisesti yksilön elämänlaatuun ja tervey-dentilaan. 
Mitä enemmän kulttuuria harrastaa, sitä enemmän terveysvaikutuksia on.  
 
Kulttuurikiekosta uusia tuulia harrastamiseen 
Turun kulttuuritoimen johdolla kehitetty kulttuurikiekko pyrkii innostamaan turkulaisia kulttuurin pariin ja 
antamaan ideoita siitä, missä ja miten kulttuuria voi harrastaa. Kiekko muistuttaa – huumoria unohta-matta 
– millä eri tavoin kulttuurin tuomista hyvinvointivaikutuksista pääsee osalliseksi. Lähde teemakävelylle tai 
konserttiin. Liity kuoroon, moottorikerhoon tai kirjallisuuspiiriin. Katso ja kuuntele. Rassaa, virkkaa tai 
soita. Rentoudu, vaikutu tai opi uutta. Haasta itsesi ja ota ystäväsikin mukaan uusien kokemusten ja 
elämysten pariin. Kulttuuri ilahduttaa, liikuttaa, naurattaa ja hämmästyttää. Se vähentää stressiä, parantaa 
elämänlaatua ja tuo iloa arkeen.  
   Kulttuurikiekon kehitystyötä jatketaan vuosina 2011–2012 hallintokuntien rajat ylittävässä Hyvinvointia 
kulttuurista ja liikunnasta -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on edistää hyvinvointia ja terveyttä motivoi-
malla ihmisiä kulttuurin ja liikunnan pariin. Erityisenä kohderyhmänä ovat sosio-ekonomisesti 
heikommassa asemassa olevat. Hankkeessa kerätään palautetta kiekon toimivuudesta motivoinnin keinona 
ja kehitetään kiekkoa saadun palautteen pohjalta edelleen yhteistyössä kohderyhmän kanssa. Kiekko 
toteutetaan myös sähköisenä versiona, joka tarjoaa mahdollisuuksia kulttuurin hyvinvointivaikutusten 
moniulotteisempaan esittämiseen ja liikunnan tuomiseen osaksi mallia. Hankkeelle on myönnetty Tervey-
den edistämisen määrärahaa.  
 
Onnea, elämyksiä, terveyttä – kulttuuri tekee tutkitusti hyvää  
Kulttuurin ja taiteen sosiaalisia vaikutuksia on nimitetty näkymättömäksi sosiaalipolitiikaksi, koska taiteen 
ja kulttuurin avulla ihmiset voivat kartuttaa voimavarojaan ja löytää uusia keinoja hyvinvointinsa paranta-
miseen. Tutkimukset ovat osoittaneet yhteisöllisyyden ja sosiaalisen osallistumisen vaikuttavan niin 
yksilöiden kuin yhteisöjenkin hyvinvointiin. Kulttuurin kulutuksen, kulttuuriharrastusten ja taidetoiminnan 
on myös havaittu vaikuttavan positiivisesti elämänlaatuun ja terveydentilaan. Lisäksi kulttuurin 
harrastamisen ja kulttuuritoiminnan on todettu vaikuttavan niin koettuun terveyteen kuin elinajan-
odotteeseenkin. 
   Kulttuuritoimintaan osallistumisen hyvinvointivaikutuksista tehtyjä tutkimuksia yhdistää käsitys yhteisöl-
lisyyden ja sosiaalisuuden hyvinvointia lisäävästä vaikutuksesta. Myös kulttuuritoimintaan osallistumisen 
aktiivisuus on merkittävää: enemmän osallistuvilla terveysvaikutuksen ovat suuremmat kuin vain vähän 
osallistuvilla. Kulttuurin keinoin voidaan lisätä ihmisten onnellisuuden ja merkityksellisyyden tunteita, 
aktivoida ihmisiä etsimään uusia kokemuksia ja auttaa pitämään mielensä virkeänä, tukea elämänhallintaa 
sekä tarjota mahdollisuuksia luoda uusi ihmissuhteita. 
 
Lisätietoja: http://www.turku.fi/kaupunkitutkimus/julkaisut/tutkimuskatsauksia/1_2011 
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Hyvinvointia kulttuurista ja liikunnasta 
Turussa 

KATJA TÄTTÄLÄINEN, hankekoordinaattori, katja.tattalainen@turku.fi 
 
 
Kulttuurikuntoilun keskuspuisto -hankkeessa edistetään hyvinvointia yhdistämällä liikunta- ja kulttuuri. 
Hanke on osa Euroopan kulttuuripääkaupunki Turku 2011 -ohjelmaa ja sen tavoitteena on kaupunkilaisten 
fyysisen, henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämisen.  
   Hankkeessa kehitetään ja tuotetaan uusia kunnallisia palveluita, joissa yhdistetään liikunnan 
harrastaminen ja kulttuurikokemukset. Sekä kulttuurilla että liikunnalla tiedetään olevan positiivisia 
vaikutuksia ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin. Yhdistämällä nämä kaksi hyvinvoinnin tekijää, voidaan 
tavoittaa uusia kohderyhmiä ja ihmisiä ja rohkaista heitä sekä kulttuurin että liikunnan pariin.  
   Kulttuurikuntoilun keskuspuisto -hankkeen tarkoituksena on myös kaupunkisuunnittelun avulla kehittää 
Aurajokirantaa Turun omana keskuspuistona, liikkumisen ja harrastamisen tilana. Aurajokirantaa pyritään 
jalostamaan elävämmäksi, aktiivisemmaksi ja miellyttäväksi kulttuurin ja liikunnan keitaaksi. Hanke 
tarjoaa turkulaisille uusia vapaa-ajan toimintoja ja pyrkii tukemaan yksilöllisiä tapoja nauttia kulttuurista ja 
liikunnasta.  
 
Keskuspuisto rakentuu viidestä osa-alueesta  
Kulttuurikuntoilun keskuspuisto koostuu viidestä eri osa-alueesta, jotka ovat: kulttuurikuntoilureitistö, 
Aurajoki, käyttötaideteokset, Unelmapuisto ja tapahtumat. 
   Aurajoen rantamille rakentuva kulttuurisisältöinen kuntoilureitistö esittelee Turkua eri teemoilla. Kau-
punkiin voi tutustua turkulaisten ihmeiden, romantiikan, patsaiden, arkkitehtuurin, kaupunkitarinoiden, 
musiikin tai historian kautta. Reittikartat ja -opasteet ovat löydettävissä hankkeen verkkosivuilta 
(www.kulttuurikuntoilunkeskuspuisto.fi) ja reittiopastuksen voi ladata myös älypuhelimeen. Paperiver-
sioina reittikarttoja tulee jakoon kirjastoihin ja matkailuneuvontaan. Osa reittiopastuksista toteutetaan 
ääniopastuksina, joiden MP3-versiot ovat ladattavissa netistä ja lainattavissa kirjastolta.  
   Melonta- ja soutumahdollisuuksia lisätään Aurajoessa, ja joen rannoille sijoitetaan liikkumaan innostavia 
käyttötaideteoksia. Perinteikkääseen Urheilupuistoon rakennetaan erityisesti lapsille, nuorille ja senioreille 
suunnattu Unelmapuisto. Vuoden aikana puistoon aukeaa kulttuuripääkaupunkipolku ja aktiivinen taide-
puisto.  
   Vuonna 2011 Kulttuurikuntoilun keskuspuisto esittäytyy joka kuukausi tapahtumien avulla, tuoden uusia 
ideoita sekä virikkeitä kulttuurin ja liikunnan yhdistämiseen sekä esittelee edellä kuvattuja hankkeen osa-
alueita.  
 
Jatkuvaa hyvinvointia tasa-arvoisesti 
Hankkeessa luotavat uudet palvelut ovat maksuttomia ja mahdollisimman saavutettavia. Kulttuuri-
kuntoilun keskuspuisto rohkaisee ja ohjaa tasa-arvoisesti kaikkia ihmisiä löytämään uusia tapoja edistää 
omaa hyvinvointiaan. Kulttuurikuntoilun keskuspuisto on antanut myös turkulaisille mahdollisuuden 
vaikuttaa hankkeessa luotaviin toimintoihin. Esimerkiksi reitti-ideoita ja tarinoita on kerätty kaupunki-
laisilta ja erityisesti iäkkäitä ja lapsia on kuunneltu Unelmapuiston suunnittelussa.  
   Hankkeen takana on laaja kunnallinen yhteistyö. Turun kaupungin hallintokunnista mukana ovat liikunta-
palvelukeskus, kulttuuriasiainkeskus, nuorisoasiainkeskus, sosiaali- ja terveystoimi, ympäristö- ja kaavoi-
tusvirasto ja Kiinteistöliikelaitos. Mukana on myös useita muita paikallisia organisaatioita. 
 
Lisätietoja: http://www.turku2011.fi/kulttuurikuntoilun-keskuspuisto 
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World design capital Helsinki 2012 –Vuoden 
hyvinvointiteema – Onnellisuutta, hyvinvointia 
ja arjen toimivuutta designin keinoin 

ELINA KYLMÄNEN-KURKELA, projektipäällikkö, elina.kylmanen-kurkela@espoo.fi 
EEVA HONKANUMMI, vt. kehittämispäällikkö, eeva.honkanummi@espoo.fi 
 
 
Design - avain uuteen ajatteluun ja ratkaisuihin!  
Helsinki on yhdessä Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Lahden kanssa vuoden 2012 World Design Capital, 
maailman designpääkaupunki. Design tarkoittaa ajattelun, suunnittelun ja muotoilun parasta mahdollista 
kokonaisuutta. Yhtenä näkökulmana on desiginin rooli hyvinvoinnissa. Haluamme luoda lisää arvoa 
ihmisten ja yhteisöjen hyvinvointiin, terveyteen ja onnellisuuteen. Desiginin kautta voidaan myös tarttua 
myös suuriin, ilkeisiin ja häijyihin haasteisiin, joita elämässämme on.  
   World Design Capital Helsinki 2012 Hyvinvointi -teema toimii energiaimurina keräämällä yhteen eri 
toimijat - kansalaiset, järjestöt, korkeakoulut, kunnat - kaikki arjen ratkaisujen etsijät. WDC Helsinki 2012 
-vuoden tuloksina saadaan lukuisten eri toimijoiden Design-hankkeiden saavutukset ja toisaalta myös 
uuden WDC -ajattelun ja yhdessä tekemisen tavan. WDC hyvinvointiteeman kehittymistä voisi verrata 
matkan tekemiseen pikavisiitin sijaan. Matkalla kaikki oppivat ja kaikki opettavat toisiaan. Hyvinvoinnin 
rakentamiseen tarvitaan yksilöiden lisäksi koko kylää. 
 
Kolme näkökulmaa hyvinvointiin: elämän design, palveludesign ja 
arkiympäristön design 
Elämän design koskettaa meitä kaikkia: vuorovaikutuksen, sosiaalisen pääoman ja rakkauden keinoin 
voidaan lisätä onnea ja hyvinvointia sekä omassa että läheistemme elämässä - tämä on todettu tieteellisissä 
tutkimuksissa. Mistä sitten saamme oman elämän ja yhteisön rakennusaineita sekä ideoita terveyteen, 
hyvinvointiin ja onnellisuuteen? Elämän design voi olla esimerkiksi vanhemmuuden tukemista, ravitse-
muksen edistämistä tai elämäntaitojen arviointia ja harjoittelua.  
   Palveludesiginin avulla nykyiset ja tulevat palvelut muotoillaan ehyemmiksi ja kokonaisemmiksi 
palveluketjuiksi. Tavoitteena on luoda uusia palvelukonsepteja, joissa asiakas nostetaan keskiöön, 
esimerkiksi ikäihmisten palveluissa. Verkostomainen palvelutuotanto ja oppilaitosten osallistuminen 
palvelujen järjestämiseen voivat olla esimerkkejä uudenlaisesta osallisuudesta ja monitoimijuudesta, joita 
palveludesignillä saavutetaan.  
   Arkielämän design rakentaa hyviä puitteita ja toimivaa arkiympäristöä. Muotoilun keinojen 
kokonaisvaltainen ja rohkea käyttö tuottavat uusia mahdollisuuksia edistää hyvinvointia. Hyvin suunniteltu 
ja rakennettu ympäristö, helposti käytettävät välineet ja sujuvat toimintaprosessit muodostavat eri alueiden 
rajat ylittävän kokonaisuuden. Kaupunkiympäristön suunnittelussa tarvitaan uskallusta ja huumoria. 
Visuaalisen ympäristön tehtävänä on myös parantaa elämänlaatua. 
   Espoo koordinoi WDC Helsinki 2012 Hyvinvointi -teemaa. Yhteisseminaarissa pääkaupunkiseudun 
kuntien ja Lahden kaupungin sekä Helsingin yliopiston, Aalto -yliopiston, muiden oppilaitosten ja 
yhteistyötahojen kanssa ideoitiin alustavasti hyvinvointi-designia. Hyvinvointiratkaisujen etsintä on 
kuitenkin vasta alussa. Tervetuloa mukaan - yhdessä löydämme ratkaisut! 
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Kannattaa olla HIP 

MINNA SUIKKANEN, ehkäisevän päihdetyön terveydenhoitaja, terveyskeskus, minna.suikkanen@naantali.fi 
SALLA MIESVIRTA, kouluterveydenhoitaja, Taimon koulu, salla.miesvirta@naantali.fi 
PIRJO HINTSA, koulukuraattori, Taimon koulu, pirjo.hintsa@naantali.fi 
 
 
Naantalissa, Taimon koulussa, järjestettiin viime syksynä hyvinvointi-iltapäivä, HIP. Kohderyhmänä olivat 
5.- ja 6.-luokkalaiset oppilaat ja heidän vanhempansa. Oppilaat saivat tietoa omaan hyvinvointiin liittyvistä 
asioista ja vanhemmat saivat tukea johdonmukaiselle kasvatustyölle. Mukaan tapahtumaan oli kutsuttu 
yhteistyökumppaneita terveydenhuollosta, nuoriso- ja vapaa-aikatoimesta sekä aiheisiin sopivia yrityksiä 
tuotteineen. Teemapäivä oli osa Länsi 2012-hanketta, jossa Naantalin kaupungin ehkäisevä 
päihdetyöntekijä Minna Suikkanen on yhteyshenkilönä.  
   Hyvinvointi-iltapäivän tavoitteena oli tuoda Länsi 2012-hankkeen päihteettömyyttä ja mielenterveyttä 
tukevat tavoitteet koululaisperheiden arkeen, kuten varhainen puuttuminen ja tuki, tiedon jakaminen, 
terveyden edistäminen, nuorten osallisuus sekä vanhempien asenteisiin vaikuttaminen.  
   HIP- tapahtuma muodostui seitsemän rastin radasta, jota kierrettiin pienryhmissä. Rasteilla annettiin 
tietoa harrastusmahdollisuuksista, hampaiden hoidosta, fyysisen kunnon kehittämisestä ja terveellisestä 
ravinnosta. Lisäksi annettiin päihdevalistusta ja henkisen hyvinvointiin liittyviä vinkkejä.  
   Hammashuollon rastilla oppilaiden mielenkiinnon herätti tieto siitä, kuinka paljon erilaiset välipalat 
sisältävät sokeria. Ravitsemusterapeutin viesti oli lohduttava. Kun huolehtii säännöllisestä ateriarytmistä ja 
terveellisistä arkiruokavalinnoista voi satunnaiseen herkutteluun ja nautiskeluun suhtautua hyvällä mielellä. 
Fysioterapeuttien opastuksella saatiin tietoa omasta fyysisestä kunnosta punnerrusten ja staattisen 
lihasvoimatestin avulla. Vapaa-aikatoimen tietoiskussa löytyi nettiosoite, mihin oli koottuna nuorille tarkoi-
tettuja palveluita ja kirjaston rastilla saatiin vinkkausta teemapäivän aihealueen kirjoihin. Koulukuraattori 
viritti ajatukset oman henkisen hyvinvoinnin vahvuuksiin ja ehkäisevä päihdetyöntekijä kertoi mm. 
alkoholin kalorivaikutuksista.  
   Kaikkiaan oppilaat pitivät tapahtumaa hyödyllisenä ja kiinnostavana. Kaiken kruunasi välipala sekä 
rasteilla jaetut tuotenäytteet, joita sai kerätä lahjoituksena saatuihin kasseihin. Paikalle myöhemmin 
mukaan kutsutut vanhemmat saivat myös tutustua rastirataan.  
   Vanhemmat kokivat tilaisuuden hyvänä ja monipuolisena. Joissakin perheissä keskustelu oli jatkunut 
nuorten kanssa kotona ja tilaisuus oli vahvistanut yhden vanhemman käsitystä siitä, kuinka tärkeää on 
perheen yhteinen arki ja lasten harrastemahdollisuuksien tukeminen. Tapahtumasta saatu oppilaiden, 
vanhempien ja työntekijöiden palaute on pohjana jatkotyöskentelyn kehittämiselle. Hyvinvointi- iltapäiviä 
toteutetaan jatkossa myös muissa Naantalin kouluissa.  
   Tapahtuma rohkaisi meitä järjestämään neljä koulutustilaisuutta Taimon koulun 5.–6-luokkalaisten 
vanhemmille jo kevään 2011 aikana. Valmiuksia etsimässä - koulutustilaisuuksissa vanhemmille annettiin 
tietoa mm. aggression portaista, curling-vanhemmuudesta. Koulutustilaisuuksissa oli mahdollisuus tärkeään 
vanhemmuuden vertaistukeen pienimuotoisten ryhmätöiden ja kotitehtävien purkujen kautta.  
 
Lisätietoa Länsi2012 hankkeesta osoitteesta: www.satshp.fi → Länsi2012 
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Terveyserot kaventuvat kohdennetuilla 
toimenpiteillä - Nuorten syrjäytymistä 
voidaan ehkäistä 

KATJA LOUHIO, projektipäällikkö, Helsingin terveyskeskus, katja.louhio@hel.fi 
ULLA NORD, projektipäällikkö, Helsingin Diakonissalaitos, ulla.nord@hdl.fi 
RIITTA SIMOILA, kehittämisjohtaja, Helsingin terveyskeskus, riitta.simoila@hel.fi 
 
 
Johdanto 
Nuorten syrjäytyminen on lisääntynyt. Syrjäytymisellä tarkoitetaan henkilön joutumista syrjään 
normaaleista sosiaalisista suhteista, työstä, koulutuksesta tai yhteisöllistä toiminnasta (Granfelt 1998, 80–
83). Nuorten syrjäytymisen kehityksestä antaa viitteitä nuorisotyöttömyys, koulutuksen ulkopuolelle 
jäävien nuorten määrän lisääntyminen, asunnottomuus, toimeentuloasiakkuus sekä elämänhallinnan 
pettäminen. Syrjäytyminen tapahtuu pikkuhiljaa (Helne 2002,7). Puuttumalla syrjäytymisvaarassa olevien 
ihmisten tilanteeseen voidaan syrjäytymistä ehkäistä (Linnakangas et al. 2004). 
 
Menetelmät 
Helsingin terveyskeskuksen Terve Helsinki -hanke ja Helsingin Diakonissalaitoksen Vamos -projekti 
tekevät yhteistyötä nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Yhteistyöllä tavoitetaan syrjäytyneitä ja 
syrjäytymisvaarassa olevia 16–29-vuotiaita nuoria ja ohjataan heitä terveydenhuollon, koulutuksen ja työn 
pariin. Nuorten pääsyä terveysasemien psykiatristen sairaanhoitajien vastaanotolle on helpotettu, nopeutettu 
sekä kriteereitä muutettu (lähetteettömyys, ei edellytetä päihteettömyyttä, alueellisten rajoitteiden 
purkaminen). Nuoren terveystilannetta edistetään projektissa toimivan psykiatrisen sairaanhoitajan ja 
lääkärin avulla. 
 
Tulokset 
Projektissa tavoitettiin vuoden 2010 aikana 281 nuorta (m=216, n=65), joista maahanmuuttajataustaisia oli 
57, romaneja 14. Nuorista 70 % oli iältään 18–22 -vuotiaita. Kertaluonteisia tai muutaman kerran tavattuja 
nuoria oli 12. Ohjauksia työhön ja koulutukseen tehtiin yhteensä 200. Lisäksi 21 nuorta on hakenut 
tammikuussa 2011 alkaneisiin koulutuksiin, työpajoille ja kursseille. Projektiin ohjautuneilla 23 nuorella 
opiskelut lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa olivat vaarassa keskeytyä elämäntilanteessa 
tapahtuneiden kriisien vuoksi. Tuettuina he pystyivät jatkamaan opiskeluaan. Ohjauksia terveydenhuoltoon 
tehtiin 298, mikä oli 22 % edellistä vuotta enemmän. Nuorista 32:lla oli projektiin tullessaan olemassa 
oleva hoitokontakti ja 90 %:lla diagnosoitiin mielenterveys tai päihdeongelma. 
 
Pohdinta 
Helsingissä on suuri tarve moniammatilliselle matalan kynnyksen etsivälle työlle. Syrjäytymisvaarassa 
olevia nuoria on paljon ja perinteiset palvelut eivät heitä tavoita. Nuorten terveysongelmia kuntoon 
saattamalla voidaan nuorten elämänlaatua kohentaa. Puuttumalla oikea-aikaisesti nuoren elämän-
tilanteeseen voidaan saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä tulevaisuudessa. Nuorisolain muutos 
edellyttää etsivää työtä. Kunnan tulee nimetä etsivän nuorisotyön toimeenpanosta vastaava kunnan 
viranhaltija tai kuntaan työsopimussuhteessa oleva henkilö. 
 
Lähteet: 
Lämsä A-L. Tuhat tarinaa lasten ja nuorten syrjäytymisestä. Lasten ja nuorten syrjäytyminen sosiaali-
huollon asiakirjojen valossa. 
Lasten ja nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisy koulutuksen alalla. Opetusministeriön työryhmämuistioita 
ja selvityksiä 2003:4. 
Linnakangas R., Suikkanen A. Varhainen puuttuminen. Mahdollisuus nuorten syrjäytymisen ehkäisemi-
sessä. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2004:7.  
Tilastokeskus 
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Terveyserot kaventuvat kohdennetuilla 
toimenpiteillä - Erityistyöntekijöiden 
jalkautuminen ammatillisiin oppilaitoksiin 

 
KATJA LOUHIO, projektipäällikkö, Helsingin terveyskeskus, katja.louhio@hel.fi 
MARJUKKA VIIALA, projektikoordinaattori, Helsingin terveyskeskus, Marjukka.viiala@hel.fi 
KATJA LEHTONEN, projektikoordinaattori, Helsingin opetusvirasto, katja.lehtonen@hel.fi 
RIITTA SIMOILA, kehittämisjohtaja, Helsingin terveyskeskus, riitta.simoila@hel.fi 
  
Johdanto 
Kouluterveyskyselyn (2010) mukaan nuorten alkoholin käyttö on runsasta ja laittomien huumeiden käyttö 
ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien keskuudessa on lisääntynyt. Pääseminen erityistyöntekijän, 
kuten koulupsykologin tai kuraattorin vastaanotolle koettiin vaikeaksi. 
 
Menetelmät  
Helsingin terveyskeskuksen Terve Helsinki -hankkeen yhtenä tavoitteena on koulutuksen tai työelämän 
ulkopuolelle jäävien nuorten määrän ja syrjäytymisen väheneminen vuoteen 2015 mennessä. Tavoitteeseen 
pääsemiseksi on kehitetty moniammatillisia, jalkautuvia työmenetelmä Nuorten syrjäytymisen ehkäisy-
projektissa sekä Tsemppari -hankkeessa. Tsemppari -hanke on Helsingin terveyskeskuksen, sosiaaliviraston, 
henkilöstökeskuksen sekä Opetusviraston yhteistyötä edellyttävä hanke. 
   Tsemppari -toiminta alkoi Helsingin tekniikan alan oppilaitoksessa (Heltec) Vallilassa 2008 ja se laajeni 
syksyllä 2010 Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitokseen (Hesote) sekä Helsingin palvelualojen 
oppilaitokseen (Helpa). Tsemppari -hankkeen tavoitteena on tukea nuorta suorittamaan oppilaitos-
muotoinen ammatillinen perustutkinto tai tutkinnon osa ja tukea niitä nuoria, jotka keskeyttävät amma-
tillisen peruskoulun suorittamisen. Hankkeen aikana on luotu nuoren poissaoloihin puuttumisen 
kolmikantamalli. Psykiatrinen sairaanhoitaja toimii oppilaitoksessa Tsemppari -aikalisäohjaajana. Ohjaaja 
tekee jalkautuvaa etsivää työtä koulun sisällä. Tarvittaessa nuori ohjataan olemassa oleviin terveyttä, 
koulutusta tai työllistymistä tukeviin palveluihin.  
 
Tulokset  
Ensimmäisen vuoden aikana ilman pätevää syytä eronneiden opiskelijoiden määrä Heltecissä laski 
13,2 %:sta (2008), 11,8:n % (2009). Niissä koulutusyksiköissä, joissa ohjaajaa ei ollut, eronneiden 
opiskelijoiden määrä lisääntyi. Opiskelijamäärät yhdellä psykiatrisella sairaanhoitajalla vaihtelevat 1169–
2389 opiskelijaan. Vuonna 2010 elo-joulukuun aikana opiskelijakäyntejä Tsemppari -ohjaajille oli 1020. 
Tulosyitä olivat masennus, ahdistuneisuus, päihteet sekä elämän- ja kehityskriisit. Tsemppari -ohjaajat 
toimivat oppilaitoksissa mielenterveys- ja päihdeasiantuntijoina ja omalta osaltaan ennaltaehkäisevät 
opintojen keskeyttämistä, ohjaavat nuorta keskeyttämistilanteessa ja vähentävät näin nuorten syrjäytymistä. 
 
Pohdinta  
Toimintamallin kautta psykiatrisen sairaanhoitajan työ on muuttunut perinteisestä vastaanottotyöstä osin 
jalkautuvaksi, etsiväksi työksi oppilaitosten sisällä. Kynnystä erityistyöntekijän luokse pääsemiseksi on 
madallettu. Oppilaitoksessa tapahtuvalla, ennaltaehkäisyyn painottuvalla ja oikea-aikaisella interventiolla 
nuoren tuentarve lyhenee ja toiminta tukee nuoren elämäntilannetta ja opintojen jatkumista. Uusien 
toimintamallien kehittely ja testaaminen on välttämätöntä. Perinteinen, sektoreittain jakautunut palvelu-
järjestelmä ei yksistään pysty tukemaan nuorta ongelmien esiintyessä. 
 
Lähteet: 
Kouluterveyskysely 2010 
 
   Terve Helsinki -hanketta ovat taloudellisesti tukeneet Helsingin terveyskeskus, Sosiaali- ja terveys-
ministeriö sekä Helsingin kaupungin Innovaatiorahasto. Tsemppari -hanke on Helsingin henkilöstö-
keskuksen ja Helsingin terveyskeskuksen rahoittama hanke. 
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Päihdetyö tehostuu Helsingin 
terveyskeskuksen päivystyksissä 

MARIANNE HELLSTEN, projektityöntekijä, Helsingin terveyskeskus, marianne.back@hel.fi 
PETRI KYLMÄNEN, projektityöntekijä, Helsingin terveyskeskus, petri.kylmanen@hel.fi 
KATJA LOUHIO, projektipäällikkö, Helsingin terveyskeskus, katja.louhio@hel.fi 
RIITTA SIMOILA, kehittämisjohtaja, Helsingin terveyskeskus, riitta.simoila@hel.fi. 
 
 
Johdanto 
Pääkaupungin terveydenhuollon päivystyshankkeessa (2006–2008) tuli esiin terveyskeskus-
päivystyskäyttäjien keskimääräistä suurempi sosiaalisen syrjäytymisen riski (Harkko 2008). Syrjäytymisen 
ehkäisemiseksi Terve Helsinki -hankkeen Päivystyksestä hoitoon projektissa on mallinnettu toimintaa 
niiden helsinkiläisten päivystyksen terveyspalvelujen käyttäjien tavoittamiseksi, joiden hoitoon hakeu-
tumisen syy ei ole päihteet, mutta joilla päihteidenkäyttö pahentaa tai välillisesti aiheuttaa terveydellisiä 
ongelmia. Terveysriskejä aiheuttavaan alkoholin riskikulutukseen ja sen ehkäisemiseen vaikutetaan 
parhaiten varhaisella havaitsemisella ja puuttumisella (Helsingin kaupunki 2010). 
 
Menetelmät 
Päivystyksiin on luotu yhteinen toimintamalli alkoholinkäytön ja psyykkisen voinnin kartoittamiseen. 
Työvälineenä käytetään AUDIT -testiä, johon on lisätty psyykkistä vointia koskeva kysymys. 
   Toimintamallin perusajatuksena on korostaa yksilön omaa vastuuta terveydestään. Toimintamallissa 
painotetaan alkoholinkäytön puheeksi ottamista, terveysneuvontaa ja tarkoituksenmukaisiin palveluihin 
ohjaamista. 
   Tavoitteiden saavuttamiseksi Helsingin terveyskeskuksen kahden päivystyksen, Haartmanin ja Marian, 
toimintaa kehitetään suunnitelmallisesti ja päivystyksen henkilökuntaa koulutetaan AUDIT:n käytössä ja 
jatkohoitoon ohjaamisessa. Projektin ajaksi päivystyksiin on palkattu päihdetyöntekijät, jotka mallintavat 
intensiivipalvelua työikäisten, syrjäytymisvaarassa olevien aikuisten tavoittamiseksi, osallistuvat kliiniseen 
työhön sekä henkilökunnan kouluttamiseen. 
 
Tulokset 
Projektin ensimmäisen vuoden aikana suurin osa potilaista on ollut keski-ikäisiä naisia ja miehiä. Taustalla 
on ollut päihdehoitoja ja asiakkaat ovat pääsääntöisesti päivystyspalvelujen sekä selviämis-hoitoaseman 
suurkuluttajia. Tavallisimmin päihteiden käyttö ilmenee erilaisina somaattisina oireina, tapaturmina, 
pahoinpitelyinä ja psyykkisinä ongelmina. Usein on tarvittu potilaan kokonaisvaltaista tilanteen arviointia.  
   Potilaat, jotka eivät ole hakeutuneet palveluihin päihteiden vuoksi ja joilta on kartoitettu alkoholin 
käyttöä, ovat pääsääntöisesti olleet yllättyneitä oman alkoholin käytön riskeistä ja vaikutuksesta terveyteen. 
Osa potilaista on hyötynyt sosiaalisen tilanteen arvioinnista ja jatkohoitopaikan järjestämisellä. Joillakin 
potilailla tilanteen jatkohoitovastuu on siirtynyt psykiatriselle hoitotyölle vai psykiatrian poliklinikalle. 
 
Pohdinta 
Preventiivinen työote lisääntyy, kun päivystyspoliklinikalle muodostuu yhteinen toimintakäytäntö. AUDIT 
-kartoituksella lisätään valmiuksia alkoholin käytön itsearviointiin, vähentämiseen tai lopettamiseen. 
Päihdetyöntekijä lisää päivystyksen päihdeasiantuntemusta. 
 
Lähteet:  
Harkko Jaakko. Päivystyspotilaan hoidon kiireellisyysryhmittely. Selvitys 2008. 
Helsingin kaupunki. Vastuullisen alkoholinkäytön toimenpideohjelma. Helsingin terveyskeskus 2010. 
 
   Terve Helsinki -hanketta ovat taloudellisesti tukeneet Helsingin terveyskeskus, Sosiaali- ja terveys-
ministeriö sekä Helsingin kaupungin Innovaatiorahasto.  
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Terveyttä tukien – Lapsiperheiden ja nuorten 
mielenterveyden ja päihteettömyyden 
edistäminen Itä-Suomessa  

MARJATTA PIRSKANEN, terveyden edistämisen suunnittelija, post doc-tutkija, Kuopion kaupunki, 
perusturvan ja terveydenhuollon palvelualue, marjatta.pirskanen@kuopio.fi 
PIRJO VARJORANTA, koulutuspäällikkö, Kuopion kaupunki, perusturvan ja terveydenhuollon palvelualue, 
pirjo.varjoranta@kuopio.fi 
MIIA LAHTELA, projektikoordinaattori, Kuopion kaupunki, perusturvan ja terveydenhuollon palvelualue, 
miia.lahtela@kuopio.fi 
ANNA-MAIJA PIETILÄ, professori, Itä-Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos 
 
 

Kehittämistyön lähtökohdat 
Mielenterveyden ja päihteettömyyden edistäminen ovat keskeisiä päämääriä pyrittäessä väestön 
hyvinvoinnin edistymiseen, terveyserojen kaventumiseen ja syrjäytymisen vähentymiseen. Terveyttä 
Tukien -hanke on Kuopion perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueen tutkimusyksikön koordinoima 
hanke, jonka lähtökohdat perustuvat salutogeeniseen teoriaan, jossa huomio kohdistetaan terveyttä tukeviin 
tekijöihin. Hankkeessa sovelletaan ja edelleen kehitetään Nuorten päihdemittaria ja varhaisen puuttumisen 

mallia (Pirskanen 2007), joka on käytössä eri puolilla Suomea. Sen vaikuttavuuden arviointi ja edelleen 
kehittäminen on nähty tarpeellisena eri ikäryhmille, myös mielenterveyden edistämiseen. Terveyttä Tukien-
hankkeessa kehitetään erityisesti voimavaroja vahvistavia ja mielenterveyttä ja päihteettömyyttä edistäviä 
promotiivisia ja preventiivisiä interventioita. Hanke on saanut Sosiaali- ja terveysministeriön terveyden-
edistämisen määrärahaa vuosina 2010 ja 2011. 
 
Tavoitteet 
Hankkeen tarkoituksena on varhaisen puuttumisen mallin edelleen kehittäminen, soveltaminen ja vakiin-
nuttaminen sosiaali- ja terveysalan henkilöstön työhön. Tavoitteena on henkilöstön osaamisen vahvista-
minen varhaisessa puuttumisessa ja tukemisessa. Hankkeessa kehitetään arviointimenetelmiä ja tuotetaan 
tietoa varhaisen puuttumisen toimintamallien eettisestä perustasta, toimivuudesta, tuloksellisuudesta ja 
vaikuttavuudesta.  
 
Toteutus 
Hanke toteuttamisvuodet ovat 2010–2012. Mukana on useita kuntia Itä-Suomesta: Ylä-Savon SOTE, Outo-
kumpu-Liperi yhteistoiminta-alue, Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja Kuopion kaupunki. 
Työskentelytapoina ovat kuntakohtainen kehittämistyö (kunnista nimetyt kehittäjätyöntekijät), seminaarit ja 
koulutustilaisuudet sekä tutkimus. Hanke koostuu osa-hankkeista, joiden tuotoksena ovat: 
1) Kuntakohtaiset varhaisen puuttumisen toimintamallit ja hoitopolut lapsiperheiden ja nuorten päihteet-
tömyyden ja mielenterveyden edistämiseksi. 2) Henkilöstön osaamisen vahvistamiseksi kehitetty koulutus-
kokonaisuus ammattikorkeakoulun terveysalan perus- ja täydennyskoulutukseen. 3) Tieto varhaisen puuttu-
misen mallin toimivuudesta ja käytettyjen interventioiden tuloksellisuudesta sekä menetelmiä terveyden 
edistämisen vaikuttavuuden arvioimiseksi. 
 
Tulokset ja arviointi 
Varhaisen puuttumisen mallia arvioidaan ja kehitetään kuntakohtaisiksi toimintamalleiksi ja hoitopoluiksi. 
Hankkeen tuloksia raportoidaan ammatillisissa ja tieteellisissä julkaisuissa sekä erillisinä henkilöstön 
toimintaohjeina ja hoitopolkuina. Lisäksi hankkeeseen sisällytetään koulutustilaisuuksia ja seminaareja 
työntekijöille, yhteisöille, johtajille ja päätöksentekijöille. Tuotettua tietoa voidaan hyödyntää mielen-
terveyden ja päihteettömyyden edistämistyössä, johtamisessa ja koulutuksessa.  
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”Keskustelua alkoholin käytöstä 
voimavaralähtöisesti”– Alkoholimittarin 
kehittäminen yli 65-vuotiaille Itä-Suomessa 

PIRJO VARJORANTA, koulutuspäällikkö, Kuopion kaupunki, perusturvan ja terveydenhuollon palvelualue, 
pirjo.varjoranta@kuopio.fi 
MARJATTA PIRSKANEN, terveyden edistämisen suunnittelija, Kuopion kaupunki, perusturvan ja 
terveydenhuollon palvelualue 
JAANA HUOHVANAINEN, verkostokoordinaattori, Ikäneuvola RUORI -hanke, Pohjois-Karjala 
ANNE KEJONEN, aluekoordinaattori, Itä-Suomen aluehallintovirasto  
ULLA KEMPPAINEN, ylihoitaja, Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 
 
 
Lähtökohdat 
Kansanterveyslaitoksen eläkeikäisen väestön terveyskäyttäytymiskyselyn (EVTK) mukaan ikääntyneiden 
alkoholinkäyttö on lisääntynyt tasaisesti parin viime vuosikymmenen aikana. Vastaavasti raittiiden eläke-
ikäisten osuus on pienentynyt: vuonna 2007 65–84-vuotiaista miehistä 23 % ja naisista 46 % ilmoitti, ettei 
ole käyttänyt alkoholia kuluneen vuoden aikana. Vähintään kerran viikossa alkoholia juovien eläkeikäisten 
miesten ja naisten osuus on kasvanut selvästi, erityisesti korkeammin koulutettujen ja nuorempien 
vastaajien ryhmässä. Vuonna 2007 eläkeikäisistä miehistä 38 % ja naisista 17 % ilmoitti juovansa alkoholia 
vähintään kerran viikossa. (Laitalainen ym. 2008.) Lisäksi käytännön työntekijät ovat esittäneet tarpeen 
saada työvälineitä, jotka ohjaisivat nykyistä paremmin ikääntyneiden alkoholin käytön puheeksi ottamista 
ja varhaista tukea. 
 
Toteutus 
Itä-Suomessa on kehitetty työvälineet 1) yli 65-vuotiaiden alkoholin käytön puheeksiottoon ja 2) voima-
varojen tunnistamiseen sekä niiden arviointiin ja neuvontaan.  Työvälineet soveltuvat sosiaali- ja terveys-
toimen henkilöstön käyttöön sekä diakonia- ja järjestötyöhön.  
   Tätä kehittämistyötä on tehty Ikäneuvola Ruori -hankkeessa (Ikäneuvola Ruori -ikääntyvien neuvo-
lamallin käynnistys- ja pilotointihanke), joka on saanut ESR- rahoitusta vuosina 2008–2010. Ikä-neuvola 
Ruori -hankkeen yhteistyötahoina ovat olleet Itä-Suomen aluehallintoviraston alkoholiohjelman alue-
koordinaatio, Kuopion kaupungin sosiaali- ja terveyskeskus sekä Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. 
   Molemmat mittarit ovat tarkoitettu voimavaralähtöisen keskustelun välineiksi yli 65-vuotiaiden alkoholin 
käytön ja elämäntilanteen tunnistamiseen ja varhaiseen tukeen, ei diagnosointiin. Mittarit toimivat ikä-
ihmisen ja hoitajan välisen keskustelun herättäjinä sekä auttavat ikäihmisen oman elämäntilanteen 
tiedostamista. 
   Kehitetyt mittarit ohjeineen ovat osa valtakunnallista alkoholiohjelman aineistoa. Alkoholiohjelma on 
painattanut yli 65-vuotiaiden alkoholimittaria ja se on saatavilla myös osoitteesta: 
www.alkoholiohjelma.fi >Aineistot ja julkaisut >Ammattilaisille. Kun työvälineet otetaan käyttöön, on 
tärkeä sopia yhteisistä toimintakäytännöistä paikallisten yhteistyökumppanien kanssa ja varmistaa 
henkilöstön osaaminen mittareiden käytössä ja varhaisessa tuessa. 
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Välitin 

SILJA WAHLSTEN, suunnittelija, Välittäjä 2009 -hanke, Mainiemen päihdetyön kehittämisyksikkö, Hämeen 
päihdehuollon kuntayhtymä, silja.wahlsten@mainiemikk.fi 
 
 
 
Välittäjä 2009 -hanke on ottanut yhdeksi kehittämistavoitteekseen teknologian hyödyntämisen päihde- ja 
mielenterveyspalveluissa. Tarkoituksena ei ole kehittää uutta tekniikka vaan löytää sopivia tapoja soveltaa 
olemassa olevaa teknologiaa kuntoutumisessa, asiakastyössä ja palveluiden järjestämisessä. Ensisijaisena 
tavoitteena on luoda pysyvä toimintamalli päihde- ja mielenterveyspalveluihin vahvistamaan olemassa 
olevia avopalveluita. Tätä kehittämistavoitetta edistää Välitin.  
   Välitin muodostuu kahdesta kehittämishankkeesta, Viidakosta ja Kotiruudusta. Viidakko-hankkeessa 
pilotoidaan videoavusteista avokuntoutumisen mallia päihdeasiakkaiden kanssa. Viidakko-hanketta 
edistetään Mainiemen kuntoutumiskeskuksessa. Kotiruutu on mielenterveyskuntoutujien kehittämishanke, 
ja sitä edistää Sopimusvuori ry. Molemmissa hankkeissa pilottiryhmään kuuluvat asiakkaat ovat siirtyneet 
laitosjakson jälkeen kotiin, itsenäiseen asumiseen. 
   Välittimessä on käytössä yhteensä 25 kosketusnäytöllistä videoneuvottelulaitetta, joiden välityksellä 
asiakkaiden kanssa tuotetaan ja kehitetään yksilö- ja ryhmämuotoisia palveluja. Toimijoiden määrää on 
mahdollista laajentaa läheis- ja viranomaisliittymillä. Laitteet asennetaan asiakkaalle kotiin ja laitteiden 
avulla he ovat yhteydessä hoitavaan tahoon, verkostoonsa ja läheisiinsä kahden välisillä kuvapuheluilla, 
sekä osallistuvat keskusteluryhmiin viikoittain. Laitteen kautta pystytään myös tarjoamaan asiakkaille 
tietoa erilaisista asioista, palveluista sekä ajankohtaisista teemoista. 
 
   Välittimen tavoitteena on: 

- Asiakkaiden osallisuuden lisääminen palveluissa, sekä niiden kehittämisessä ja arvioinnissa. 
- Avopalvelupainotteisuuden lisääminen ja palveluiden monipuolistaminen päihde- ja mielenter-

veyspalveluita kehitettäessä. 
- Luoda toimiva, pysyvä, asiakaslähtöinen ja kustannustehokas malli päihde- ja mielenterveys-

palveluihin vahvistamaan olemassa olevia avopalveluita. 
 
Lisätietoa: 
www.paihdekehitys.fi 
www.valittajahanke.fi 
www.mainiemikk.fi ja www.sopimusvuori.fi 
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Päijät-Hämeen ehkäisevän mielenterveys- 
ja päihdetyön seutukoordinaattorikokeilu 

SUSANNA LEIMIO-REIJONEN, ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön seutukoordinaattori, Sosiaalialan 
osaamiskeskus Verso / Välittäjä 2009 -hanke, susanna.leimio-reijonen@phsotey.fi 
 
 
Päijät-Hämeen neljässätoista kunnassa on perinteisesti tehty eriytettyä ehkäisevää mielenterveys- ja 
päihdetyötä monien eri tahojen toimesta. Ehkäisevän työn seudulliseen koordinaatioon ja rajapintoja 
etsivään yhteistyöhön ilmeni kuitenkin tarvetta, johon Välittäjä 2009 -hanke tarttui keväällä 2010 tarjoten 
tukea kehittämistyöhön. Neuvottelujen tuloksena Päijät-Hämeeseen palkattiin ehkäisevän työn 
seutukoordinaattori. Käynnistyi Mieli 2009-ehdotusten mukainen kokeilu, joka toteutetaan Sosiaali- ja 
terveysministeriön Kasterahoituksella (100 %) ajalla 9.6.2010–30.9.2011. 
   Kokeilun tavoitteena on kehittää ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön asemaa ja vahvistaa siihen 
liittyvää tietopohjaa Päijät-Hämeen seudulla. Tavoitteeseen tähdätään neljän osatavoitteen kautta: 1) Päijät-
Hämeen ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön rakenteen kehittäminen ja johtamisen määrittely (toimin-
tatavat, seuranta, arviointi, jatkuva kehittäminen), 2) Toimintaympäristön kartoitus ja analyysi, 3) kansa-
laiskeskustelun käynnistäminen ja 4) seutukoordinaattorin tehtävän vakinaistaminen.  
Kokeilu rakentuu yhteistyössä neljän aluekoordinaattorin ja alueverkoston sekä niiden kymmenien eri alan 
osaajien kanssa. Alueverkostoihin kuuluu sosiaali- ja terveysalan kuntatoimijoiden lisäksi mm. koulu-, 
nuoriso- ja kulttuuritoimen työntekijöitä, kokemusasiantuntijoita sekä poliisin, työvoimahallinnon ja 
kolmannen sektorin edustajia.  Kokeilua seuraa työhön nimetty ohjausryhmä, ja sitä arvioi Välittäjä 2009-
hankkeen tutkija sekä seututoimijat. 
   Seutukoordinaattorikokeilun keskeisiä toimintaväyliä ovat alueellisen ja seudullisen yhteistyön 
kehittäminen, toimintaympäristön kartoitus ja analyysi sekä viestintä. Työn painopistealueita ovat 
koordinaation kehittäminen, alueverkostojen rakenne ja toimivuus sekä alueella tehtävän ehkäisevän työn 
suunnittelu, toteutus ja arviointi. Niitä ovat myös alueverkostojen välinen yhteistyö, tiedon vaihtaminen ja 
osaamisen jakaminen, paikallisten ja ajankohtaisten haasteiden, tarpeiden ja toiveiden esiin nostaminen, 
yhteistyö median kanssa sekä moninainen kansalaiskeskustelua herättävä viestintä (artikkelit, haastattelut, 
lehtijutut, blogimerkinnät ja näkyminen siellä missä ihmiset ovat). Toimijoita kannustetaan sekä 
alueelliseen että seudulliseen yhteistyöhön esimerkiksi verkostowikin (http://phehkaisevatyo.pbworks.com) 
ja yhdessä toteutetun verkkokyselyn tulosten analyysin välityksellä.  
   Kokeilu tähtää jatkuvuuteen ja pysyvyyteen. Tarkoituksena on jatkaa hyvin käynnistynyttä toimintaa 
siten, että tulevaisuudessa päijäthämäläinen ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö on suunnitelmallista ja 
koordinoitua, ja sitä tehdään tavoitteellisessa yhteistyössä ammattilaisten, järjestötoimijoiden, kansalaisten, 
elinkeinoelämän ja päätöksentekijöiden kesken alueelliset tarpeet ja mielipiteet huomioiden.  
 
Lisätietoja: 
http://seutukoordinaattori.mp 
http://phehkaisevatyo.pbworks.com 
www.phsotey.fi 
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Kotihoidon palvelupaletti - asiakkaan ja 
työntekijän yhteinen työväline hoidon ja 
hoivan suunnittelussa 

ANNA-LIISA NIEMELÄ, projektipäällikkö, Helsingin terveyskeskus, Kotihoito-osasto,  
anna-liisa.niemela@hel.fi 
 
 
Sosiaali- ja terveysministeriön, Suomen Kuntaliiton ja Stakesin valmistelema Ikäihmisten palvelujen 
laatusuositus painottaa ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, ehkäisevän toiminnan ja 
kotona asumisen tukemisen ensisijaisuutta sekä kattavaa yksilökohtaista palvelutarpeen arviointia. 
Palvelutarjontaa tulee monipuolistaa neuvonta- ja muilla ehkäisevillä palveluilla ja ikääntyneiden terveyttä, 
toimintakykyä ja kuntoutumista on tuettava kaikissa palveluissa. Lähtökohtana ja tavoitteena on tarjota 
mahdollisimman monelle ikäihmiselle mahdollisuus asua omassa kodissaan omaehtoista, täysipainoista ja 
mielekästä elämää. 
    Kotihoidossa ongelmana on ollut palvelujen pirstaloituminen ja rutinoituminen. Tukipalvelujen avulla 
palveluja on rationalisoitu ja ulkoistettu monen palvelun tuottajan toiminnaksi. Työntekijöiden kokonais-
käsitys asiakkaan saamista palveluista ja niiden yhteensovittamisista voi tällaisessa tilanteessa olla vaikeaa. 
Myös kotihoidon asiakkaalla voi olla epätietoisuutta, mitä palveluja voi pyytää kotihoidolta ja mitä muita 
palveluja on olemassa. Kotihoidossa tarvitaan yhteistä välinettä, jonka avulla asiakkaat ja heidän omaisensa 
tietävät, minkälaisia palveluja on mahdollista saada ja minkälaisilla ehdoilla. Kotihoidon työntekijöillä 
tulee olla yhteinen näkemys, mitä palveluja he itse tuottavat tai järjestävät. Hoitosuunnitelman teon 
pohjaksi tarvitaan dokumenttia, joka laajasti esittelee tarjolla olevia palveluja.  Tällainen dokumentti on 
myös yhteistyökumppaneille ja kaupunkilaisille esite kotihoidon itsensä tuottamista ja muiden tarjoamista 
palveluista ikääntyneille.  
   Helsingin terveyskeskuksen kotihoito-osaston ja Helsingin yliopiston yhteishankkeessa (Lupaava-hanke 
2006–2009) tuotettiin tällainen väline, jota kutsutaan palvelupaletiksi (Apua kotiin - Helsingin kotihoidon 
palvelupaletti). Palvelupaletin käyttöönottoa seurataan uudessa Tekesin rahoittamassa yhteistyöhankkeessa 
Hoidon eheyttämisinnovaatioiden toteutumisedellytykset, organisaation tahto ja asiakkaan ääni. 
 



 

THL  – 2011 28 
TERVE-SOS 2011  

Terve Kunta -ohjelmakokonaisuus   
Esitysten tiivistelmät 

 

Arki muuttuu pienin askelin -  tuloksellista 
kehittämistyötä asiakkaan parhaaksi 
Espoon vanhusten palveluissa 

ELINA KYLMÄNEN-KURKELA, projektipäällikkö, elina.kylmanen-kurkela@espoo.fi 
MARIA RYSTI, asiantuntija, maria.rysti@espoo.fi 
 
 
Työkäytäntöjen muuttaminen asiakaskeskeisiksi ja vaikuttaviksi on usein haaste. Uudistusta voidaan hakea 
erillisillä kehittämishankkeilla, mutta tulosten levittäminen ja siirtäminen arkeen ei ole aina helppoa. Hyviä 
tuloksia on saatu monissa maissa ns. breakthrough -menetelmällä, jossa asiakastyötä tekevät työntekijät ja 
esimiehet ovat kehittäneet työtään yhdessä asiakkaiden kanssa. Espoon vanhusten palveluissa menetelmää 
on käytetty osallistavan asiakastyön kehittämisen (OSAKE) nimellä. 
   OSAKE -työskentelyssä päämääränä on muuttaa osallistujien näkökulmaa organisaation rutiineista 
asiakkaan saamaan hyötyyn. OSAKE -työskentelyllä tavoitellaan hoidon laadun parantumista, henkilöstön 
työhyvinvoinnin lisääntymistä ja taloudellisesti kestävää toimintaa. Samalla henkilöstö omaksuu jatkuvan 
oman työn kehittämisen mallin ja edistää hyvien käytäntöjen leviämistä.   
   Espoossa on järjestetty kolmesti noin vuoden kestävät OSAKE -työpajasarjat. Niihin on osallistunut 
työntekijöitä noin 20 eri työyksiköstä. Aloitustyöpajaa on seurannut kolme työpajaa, joissa on käyty läpi ja 
arvioitu kehittämistyön edistymistä. Myös asiakkaita on osallistunut OSAKE- työpajatyöhön ja omalta 
osaltaan kehittämistyön suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Työpajasarjan päätteeksi on vietetty 
"festarit". Vanhusten palveluista nimetyt fasilitaattorit ovat suunnitelleet ja vetäneet työpajat, ja niiden 
välissä rohkaisseet, kannustaneet ja opastaneet työyksiköitä kehittämistyössä. Kehittämisen aiheet ovat 
liittyneet mm. kuntoutumisen tehostamiseen, toimintakyvyn ylläpitämiseen, asukkaan/asiakkaan arjen 
aktivointiin jne. Tunnelma työpajoissa on ollut välitön ja aktiivinen, työntekijät ovat tutustuneet toisiinsa ja 
kannustaneet toisiaan. Palaute on ollut ilahduttavan myönteistä. 
   Miten asiakkaiden arki on sitten muuttunut? Asiakkaiden ja työntekijöiden arjessa on tapahtunut paljon 
pieniä, mutta tärkeitä, muutoksia. Esimerkiksi eräässä pitkäaikaishoidon yksikössä asukkaat pääsivät 
liikkumaan säännöllisesti ja ulkoilemaan vähintään viikoittain, kun henkilökunta alkoi järjestää 
tavoitteellisesti liikuntatilaisuuksia ja muutti työvuororutiineja. Yhdellä sairaalan osastolla henkilökunta 
päätti ottaa potilaat aina mukaan heitä koskeviin hoitokokouksiin. Potilaiden osallistumista ja osallisuutta 
seurattiin jatkuvasti. Kehittämistyön tuloksena potilaat asettavat itse kuntoutumisensa tavoitteet yhdessä 
moniammatillisen tiimin kanssa.  
   OSAKE -menetelmä on osoittautunut innostavaksi ja tulokselliseksi keinoksi muuttaa toimintatapoja 
vanhusten palveluissa, ja se näyttää soveltuvan kehittämismenetelmäksi niin kotihoitoon, sairaalaan kuin 
pitkäaikaishoitoonkin. Lisäksi hyvät käytännöt näyttävät leviävän työyksiköistä toisiin. Asiakas-
näkökulman "priorisointi" vaatii jatkuvaa ponnistelua ja keskustelua. OSAKE- menetelmä on hyvä väline 
tähänkin.  
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Senioreille työkaluja arjen muutoksiin 
Passion for life – Intoa elämään –kurssilta  

ELINA KYLMÄNEN-KURKELA, projektipäällikkö, elina.kylmanen-kurkela@espoo.fi 
MARIA RYSTI, asiantuntija, maria.rysti@espoo.fi 
 
 
Espoossa on käynnistetty kotona asuville senioreille syksyllä 2010 Passion for Life - kurssitoiminta (Intoa 
Elämään) Jönköpingissä saatujen hyvien kokemusten rohkaisemana.  Kurssin aikana seniorit kartoittavat ja 
arvioivat elämäntapojaan systemaattisesti sekä suunnittelevat ja tekevät tarvittaessa muutoksia arkeensa 
käyttäen laadun kehittämisen työkaluja (PDSA, Breakthrough). Näyttöön perustuva tieto, vuoro-
vaikutteisuus ja vertaistuki korostuvat kurssitapaamisissa. Kurssilla on mukana 16 espoolaista senioria 
iältään 65–82 vuotta. Kurssilaisista 5 on miehiä ja 11 naisia. 
   Tiedetään, että ikäihmisten elämänlaatua voidaan tukea ja parantaa edistämällä fyysistä, psyykkistä ja 
sosiaalista hyvinvointia, omatoimisuutta ja turvallisuudentunnetta. Usein ikäihmisille suunnatuissa 
palveluissa heidän omat voimavaransa unohtuvat. Ikäihmiset pitäisi useammin nähdä aktiivisina toimijoina. 
 Passion for Life - Intoa Elämään -kurssi rakentuu näistä elementeistä ja yhdessä tekemisestä sekä 
oppimisesta; pienten parannusten kautta etenemisestä. Kurssilaisten tukena on työkirja, joka perustuu 
jatkuvan laadunparantamisen menetelmiin. 
   Kurssilaiset kokoontuvat kuusi kertaa noin yhdeksän kuukauden aikana työstämään teemoja yhdessä. 
Teemoina ovat kotiympäristön turvallisuus, sosiaaliset suhteet, ravitsemus ja liikunta. Kustakin teemasta on 
kurssitapaamisella lyhyt asiantuntija-alustus ja yhteistä keskustelua. Kurssilaiset kartoittavat apu-
kysymysten avulla teemoihin liittyvää omaa toimintaansa. Oman kartoituksen ja alustuksista saamiensa 
tietojen perusteella he arvioivat arkeaan ja, onko tarvetta tehdä muutoksia. Muutosten suunnittelussa ja 
toteutuksen seurannassa he saavat tukea työkirjasta ja ryhmästä. Kokoontumiskertojen välillä seniorit 
kokeilevat suunnittelemiaan muutoksia kotioloissa.  
   Tuloksina kurssilta on saatu monia pieniä kurssilaisten itse suunnittelemia ja toteuttamia parannuksia. 
Kotiympäristön turvallisuuden osalta moni kurssilainen kohensi kotinsa paloturvallisuutta ja hankki 
liukastumisesteet jalkineisiinsa. Eräs kurssilainen kertoi rohkaistuneensa hakeutumaan samassa talossa 
asuvien sauvakävelyä harrastavien naapureiden mukaan viikoittaiselle kävelylle. Useat kurssilaiset olivat 
puolittaneet aterioidensa koon ja monet olivat lisänneet kasvisten syöntiä.  
   Systemaattinen kehittämistyökalujen käyttö edistää senioreiden itse tekemien arjen muutosten 
onnistumista. Jatkossa toimintaa kehitetään siten, että kurssien vetäjinä on myös senioreita. Passion for Life 
-Intoa Elämään -kurssitoiminta on hyväksytty osaksi Etelä-Suomen hyvinvointi- ja terveyserojen 
kaventamisen hanketta vuonna 2012. 
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KASTE Etelä-Suomi: Sosiaali- ja 
terveysalan kehittämistyötä asiakkaiden ja 
potilaiden parhaaksi! 

KRISTIINA KARINIEMI-ÖRMÄLÄ, ohjelmapäällikkö, Kasteen Etelä-Suomi -hanke,  
kristiina.kariniemi-ormala@espoo.fi 
 
 
Kansallisen sosiaali- ja terveysalan kehittämisohjelman Kasteen Etelä-Suomen alueen kehittämistyön 
tärkein fokus on asiakas: potilas, kuntalainen, ihminen läheisineen omassa ympäristössään. Muita keskeisiä 
kehittämistyön kuvaajia ovat tehokkuus, digitaaliset palvelut ja itsepalvelu, ehyet palveluketjut, henkilöstö 
sekä vaikuttavuus. Kehittämisyössä on keskitytty kuuteen painopistealueeseen; lasten, nuorten ja perheiden 
palvelutyöhön, mielenterveys- ja päihdepalveluihin, perusterveydenhuollon saatavuuden parantamiseen, 
pitkäaikaisasunnottomuuden torjuntaan, hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseen sekä palvelujen 
kehittämiseen uusissa palvelurakenteissa.  
   Työtä on samanaikaisesti tehty yhdessä, koko alueen kattavissa kehittämisohjelmissa sekä paikallisissa 
osakokonaisuuksissa, painottaen tiettyä kehittämisosiota. Konkreettisessa toteuttamistyössä on mukana 
paitsi kuntien sosiaali- ja terveystoimijoita myös järjestöjen ja kolmannen sektorin toimijoita sekä itse 
asiakkaita ja potilaita erityisesti kokemusasiantuntijoiden roolissa. Toimenpiteitä on lukuisia; mm. matalan 
kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelukokeilu Miepä-piste kirjastossa tai digitaalinen verkkopalvelu 
vanhemmuuden ja parisuhteen tukemiseen ”Vastaamo”. Vastaamossa vanhemmat voivat anonyymisti 
saada tietoa mieltä askarruttavista asioista itselleen sopivimpana, valitsemanaan ajankohtana. Tukevasti 
alkuun -hankkeissa huomio kiinnitetään ennaltaehkäisemään lapsen ja nuoren siirtymävaiheisiin 
päiväkodista kouluun tai ala-asteelta yläasteelle liittyvää epävarmuutta. Nuorten elämän tukemiseen 
liittyviä toimenpiteitä on useita sekä ennaltaehkäisevää toimintaa että korjaavaa, intensiivimenetelmiä. 
Yhteistä näille toimenpiteille on se, että lapsia ja nuoria sekä heidän perheitään pyritään auttamaan heidän 
omassa luonnollisessa ympäristössään useimmiten monialaisen tiimin keinoin. Palveluprosesseja on 
uudistettu monin eri tavoin uusissa rakenteissa vastaamaan paremmin potilaiden tarpeisiin; viety 
sosiaalityön osaamista terveysasemille mielenterveys- ja päihdehoitajia lisäämällä, samaa osaamista on 
lisätty myös nuorten käyttämiin nettiyhteisöihin verkossa. Terveyskeskushoidon saatavuutta ja potilaan 
itsehoitokykyä on parannettu perusterveydenhuollon hankkeen Hyvä vastaanotto - Bra mottagning -avulla. 
Näistä ja muista Etelä-Suomen Kasteen kehittämisohjelmista, niiden sisällöistä, tavoitteista, toimenpiteistä 
ja tuloksista löytyy lisätietoa Kasteen Etelä-Suomen alueellisen johtoryhmän sivuilta osoitteesta 
http://www.espoo.fi/hankkeet. 
   Kaiken tämän lisäksi Etelä-Suomen alueella hallinnoidaan Valtakunnallista vammaispalveluhanketta, 
joka on tällä hetkellä ainoa Kasteen alueelliset rajat ylittävä kehittämiskokonaisuus. 
Etelä-Suomen alueeseen kuuluvat pääkaupunkiseudun metropolialue sekä eteläinen Suomi Parikkalasta 
Hankoon; Kaakkois-Suomi, Itä-Uusimaa sekä Länsi ja Keski-Uusimaa pääkaupunkiseudun kuntien lisäksi. 
Alueella asuu n. 35 % maan väestöstä yhteensä n. 38 kunnassa. Kasteen ohjelmakaudella vuosina 2008–
2011 alueelle on myönnetty n. 40 miljoonaa euroa valtionosuuksia yhteensä kahdeksaan kehittämis-
ohjelmaan. Alueellisen johtoryhmän puheenjohtajana on Espoon perusturvajohtaja Juha Metso, lisätietoja 
kehittämistyöstä antaa ohjelmapäällikkö Kristiina Kariniemi-Örmälä. 
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Terveyden edistämisen rakenteet 
käytännön työn tukena Seinäjoella  

OILI YLIHÄRSILÄ, terveyden edistämisen johtaja, oili.yliharsila@seinajoki.fi 
 
 
Vuonna 2009 kuntaliitosten myötä rakentui nykyinen Seinäjoen kaupunki ja sen sisälle terveyden 
edistämisen yksikkö. Samana vuonna hyväksyttiin myös Seinäjoen kaupungin strategia 2009–2016, jossa 
terveyden edistäminen on kaupunkiohjelma, mikä tarkoittaa sitä, että kaupunki ottaa kaikessa toimin-
nassaan huomioon kaupunkilaisten terveyden edistämisen. 
 
Terveyden edistämisen rakenteet 
Uuteen Seinäjoen kaupunkiin perustettiin myös terveyden edistämisen johtajan virka. Hänen 
yhteistyökumppaneinaan jatkoivat kaksi terveyden edistämisen yhdyshenkilöä. Siitä alkoi työ terveyden 
edistämisen rakenteiden luomiseksi ja terveyden edistämisen edelleen kehittämiseksi. Tehtiin esityksiä 
rakenteiden muodostamiseksi ja näin kaupunkiin saatiin terveyden edistämisen johtoryhmä, jonka 
kokoonpano on sama kuin kaupungin johtoryhmän täydennettynä siten, että jäseniksi tulivat työ-
terveysliikelaitoksen johtaja, ympäristöterveydenhuollon johtaja, terveyskeskuksen johtava ylilääkäri ja 
terveyden edistämisen johtaja, josta tuli johtoryhmän sihteeri. Puheenjohtajana toimii kaupunginjohtaja. 
   Asioiden valmisteluun ja kehittämistyöhön nimettiin terveyden edistämisen työryhmä, jonka pohjan 
muodosti jo vuosia terveyskeskuksessa toiminut työryhmä. Työryhmä toimii terveyden edistä-
misen ”sisäisenä moottorina”, joka on rakentanut yhteistyötä myös Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin 
terveyden edistämisen yksikön kanssa. 
   Kaksi terveyden edistämisen yhdyshenkilöä olivat toimineet jo pitkään terveyskeskuksessa painon-
hallinta- ja savuttomuustyössä , ehkäisevässä päihdetyössä, lähisuhdeväkivallan ehkäisytyössä sekä koulu-
tuksien järjestäjinä.  He jatkavat edelleen näissä tehtävissä yhden päivän viikosta kumpikin. Heidän 
lisäkseen nimettiin eri sektoreilla toimivia yhdyshenkilöitä, jotka toimivat linkkeinä terveyden edistämisen 
kokonaisuuden ja oman yksikkönsä välillä ja kehittävät yhdessä sovittuja teema-alueita. Vuoden 2011 
teemana on suolan ja sokerin vähentäminen, jota kaikki vievät eteenpäin omilla alueillaan. 
   Myöhemmin terveyden edistämisen johtoryhmä on nimennyt myös kaksi teematyöryhmää eli Savuton 
Seinäjoki työryhmän ja Terveysteko palkinto – työryhmän, joilla on omat tehtävänsä. 
   Terveyden edistämisen johtaja toimii kokoavana ja koordinoivana terveyden edistämisen asiantuntijana 
kaupungin kaikilla toimialoilla ja linkkinä sidosryhmiin. 
   Yksi keskeinen rakenteisiin liittyvä toimintamuoto on järjestöyhteistyö. Se on säännöllisiä tapaamisia, 
järjestöjen tunnettavuuden lisäämistä mm. järjestöjen esittäytymisenä terveyskeskuksessa kerran vuodessa, 
koulutusta, yhteisiä hankkeita sekä monisuuntaista tiedottamista.  
 
Strategiasta käytäntöön 
Strategian valmistuttua alkoi ohjelmatyö, jonka tuloksena syntyivät Terveyden edistämisen ohjelma 2010–
2012 ja sen pohjalta toimenpideohjelma. 
   Nykytila-analyysin pohjalta rakennettu terveyden edistämisen ohjelma sisältää viisi avainta terveyteen ja 
niihin liittyvät tavoitteet. Sisältönä ne käsittävät ravitsemukseen, liikuntaan, turvallisuuteen (sisältäen 
savuttomuuden, päihteiden kohtuukäytön ja tapaturmien ehkäisyn), toimiviin ja monipuolisiin palveluihin 
ja työhyvinvointiin liittyvät tavoitteet. Jatkuvasti täydentyvä toimenpideohjelma sisältää laajalta toimija-
joukolta kyselyn avulla kootut toimenpiteet tavoitteisiin pääsemiseksi, seurannan ja mittarit. 
 
Lisätietoja: http://www.tk.seinajoki.fi/terveydenedistaminen 
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Liikkumisresepti parantamaan neuvonnan 
laatua ja edistämään yhteistyötä 
perusterveydenhuollossa 

ERJA TOROPAINEN, tutkija, UKK-instituutti erja.toropainen@uta.fi 
MINNA AITTASALO, tutkija, UKK-instituutti, minna.aittasalo@uta.fi 
KATRIINA KUKKONEN-HARJULA, vanhempi tutkija, UKK-instituutti & Itä-Suomen yliopisto,  
katriina.kukkonen-harjula@uta.fi 
MARJO RINNE, (väitellyt) tutkija,UKK-instituutti, marjo.rinne@uta.fi 
TOMMI VASANKARI, tutkimusprofessori, johtaja, UKK-instituutti & THL, tommi.vasankari@uta.fi 
 
 
Tausta 
Suomessa toteutettiin vuosina 2001–2004 valtakunnallinen Liikkumisresepti-hanke liikuntaneuvonta-
käytäntöjen yhtenäistämiseksi ja liikuntaneuvonnan palveluketjun luomiseksi. Valtakunnallisesti 
mahdollisuudet edistää Liikkumisreseptin käyttöönottoa osoittautuivat rajallisiksi. Uusien neuvonta-
käytäntöjen omaksumiseen tarvitaan paikallisesti tuettuja toimenpiteitä, jotka perustuvat toiminta-
ympäristön omiin käytäntöihin ja kehittämismahdollisuuksiin.  
 
Tavoite 
Hankkeen tavoitteena on 1) lisätä perusterveydenhuollossa ammattilaisten antamaa liikuntaneuvontaa ja 
edistää ammattiryhmien välistä yhteistyötä 2) parantaa liikuntaneuvonnan sisältöä lisäämällä Liikkumis-
reseptin käyttöä 3) lisätä liikuntaneuvonnan sähköistä kirjaamista ja luoda edellytyksiä sähköisen Liikku-
misreseptin paikalliselle kehittämiselle. 
 
Intervention toteuttaminen 
UKK-instituutti toteuttaa puolen vuoden mittaisen kehittämishankkeen yhteistyössä neljän pirkan-
maalaisen terveyskeskuksen kanssa. Terveyskeskus nimeää moniammatillisen vastuutiimin, joka valitsee 
liikuntaneuvonnan kehittämisen kohderyhmän, sopii liikuntaneuvonnan ja Liikkumisreseptin käytön toi-
mintatavoista liikunnan kirjaamisesta ja ammattilaisten yhteistyöstä. Vastuutiimiä ohjaa UKK-instituutin 
tutkija eli ”tutor” neljä kertaa kevään 2011 aikana. Liikuntaneuvonnan työvälineeksi terveyskeskus saa säh-
köisen Liikkumisresepti-lomakkeen, joka on päivitetty vuoden 2009 terveysliikuntasuositusten mukaiseksi.  
   Terveyskeskuksessa liikuntaneuvonnan kehittämistä tukee henkilökunnan koulutus ja säännöllinen tiedot-
taminen sekä kokemusten vaihto vastuutiimin ja muun henkilökunnan välillä. Hankkeen päättyessä terveys-
keskus päättää, miten prosessia jatketaan.  
 
Arviointi 
Kehittämishankkeen alussa ja lopussa työntekijät täyttävät kyselylomakkeen, jossa on kysymyksiä liittyen 
tietoon, asenteisiin ja käytäntöihin terveyttä edistävästä liikunnasta, liikuntaneuvonnasta ja Liikku-
misreseptistä.  Lisäksi työntekijät täyttävät kirjanpitolomakkeen asiakaskäynnillä annetusta liikuntaneu-
vonnasta ja asiakas saa täytettäväkseen kyselylomakkeen vastaanottokäynnin jälkeen. Näiden avulla 
arvioidaan liikuntaneuvonnan toteutumista ja Liikkumisreseptin käyttöä potilasvastaanotoilla. Mahdolli-
suuksien mukaan terveyskeskus poimii sähköisestä potilastietojärjestelmästä otoksen käyntiselosteista 
liikuntaneuvonnan kirjaamisen toteutumisen ja laadun arvioimiseksi. Prosessiarvioinnin aineistoja ovat 
tutkijaryhmän kokousmuistiot, tutkijoiden havaintomuistiot, vastuutiimien työkokousten ja tutortapaa-
misten muistot.  Arvioinnissa keskitytään terveyskeskuksissa liikuntaneuvonnan kehittämistoimiin ja 
kehittämistyötä edistäviin ja estäviin tekijöihin.  
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Hankkeen kokemusten ja tietojen hyödyntäminen  
Hankkeessa tuotetaan menetelmä uusien toimintatapojen käyttöönottamiseksi ja terveydenhuollon 
ammattilaisten yhteistyön kehittämiseksi perusterveydenhuollossa. Samalla päivitetään Liikkumisresepti-
aineisto ja tuotetaan siitä UKK-instituutin kotisivuille (www.ukkinstituutti.fi) sähköisiä versioita, joita 
terveyskeskusten ammattilaiset voivat tulostaa tai tilata käyttöönsä. 
 
Lisätietoja: 
http://www.ukkinstituutti.fi/liikkumisresepti 
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Neuvokas perhe – menetelmä 
neuvoloiden ja kouluterveydenhuollon 
liikunta- ja ravitsemusohjaukseen 

TERHI KOIVUMÄKI, projektipäällikkö, Suomen Sydänliitto ry, terhi.koivumaki@sydanliitto.fi 
 A ALAPAPPILA, Suomen Sydänliitto ry 
M LAHTI-KOSKI, Suomen Sydänliitto ry 
 
 
Perhe- ja voimavaralähtöisellä ohjauksella tuloksiin 
Neuvokas perhe -ohjausmenetelmä on tarkoitettu liikunta- ja ravitsemusohjaukseen lapsiperheiden kanssa 
työskenteleville, erityisesti äitiys- ja lastenneuvolaan sekä alakoulujen terveydenhuoltoon. Menetelmän 
avulla voidaan nostaa puheeksi myös vanhempien alkoholin käytön ja savuttomuuden. Neuvokas perhe - 
työvälineet ovat Neuvokas perhe -kortti sekä tieto- ja kuvakansio. Menetelmän avulla ohjaus tehostuu ja 
terveystottumusten puheeksi otto helpottuu, sekä se aktivoi perheitä arvioimaan omia terveystottumuksiaan 
ja asettamaan tavoitteita elintapojen muutokselle.  
   Neuvokas perhe -menetelmää hyödynnetään osana terveystarkastuksia. Kortti on tarkoitettu perheelle ja 
sitä säilytetään äitiysneuvolakortin tai lapsuusiän terveyskortin välissä tai oppilaan kotona. Tervey-
denhoitaja sopii perheen kanssa, milloin kortti tuodaan vastaanotolle ja ohjeistaa etukäteen perhettä kortin 
täyttöön. Näin perhe on jo etukäteen pohtinut tottumuksiaan ja keskustelu voidaan kohdentaa perheestä 
nouseviin liikunta- ja ravitsemusaiheisiin. Kortti on suunniteltu käytettäväksi neuvola-aikana yhteensä neljä 
kertaa ja kouluterveydenhuollon aikana kolme kertaa, mutta korttia voi käyttää useamminkin. Kuva- ja 
tietokansio voivat olla käytössä aina kun liikunta- ja ravitsemusohjausta annetaan.  
   Sydänliitto on järjestänyt vuodesta 2008 alkaen täydennyskoulutusta menetelmän käyttöön sekä liikunta- 
ja ravitsemustietouden päivittämiseen. Vuoden 2010 loppuun mennessä täydennyskoulutukset ovat tavoit-
taneet noin kolmasosan neuvoloiden terveydenhoitajista ja Neuvokas perhe – menetelmä on otettu käyttöön 
jo yli 40 kunnassa tai kuntayhtymässä. Sydänliitto järjestää edelleen täydennyskoulutusta ja välittää 
Neuvokas perhe – materiaalia. Neuvokas perhe -menetelmän sisällyttämistä osaksi terveydenhoitajien 
peruskoulutusta testataan parhaillaan 12 ammattikorkeakoulussa.  
   Neuvokas perhe -menetelmä on kehitetty yhteistyössä käytännön työtä tekevien ammattilaisten kanssa. 
Kehitystyössä on ollut mukana myös useita yhteistyötahoja ja asiantuntijoita. Terveydenhoitajilta ja 
vanhemmilta on kerätty palautetta myös ulkoisen arvioitsijan avulla. Menetelmän käyttö tukee 
Valtioneuvoston neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten 
ehkäisevästä suun terveydenhuollosta asettaman asetuksen (380/2009) tavoitteiden toteutumista terveys-
neuvonnan osalta. 
 
Lisätietoja: www.sydanliitto.fi/neuvokas-perhe 
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Helsingin neuvoloissa seurataan raskaana 
olevien äitien tupakointi tottumuksia  

HANNELE NURKKALA, neuvolatyön ja terveyden edistämisen päällikkö, Helsingin terveyskeskus, 
hannele.nurkkala@hel.fi 
MARJO LEPISTÖ, projektikoordinaattori, Helsingin terveyskeskus, marjo.lepisto@hel.fi 
 
 
Tausta 
Helsingin kaupungissa toimii 25 neuvolaa, joissa käy vuosittain noin 98 % lapsiperheistä. Neuvolat on 
jaettu neljään alueeseen Itä, Keskusta, Länsi ja Pohjoinen, joissa jokaisessa on 5 - 7 neuvolaa. Neuvola-
ikäisten lasten määrä (0-6v) vuonna 2009 oli yhteensä 37971 ja 39170 vuonna 2010. Yksivuotiaiden 
ikäryhmään kuuluvia perheitä, jotka olivat käyneet neuvolassa, oli 5100 vuonna 2009 ja 6626 vuonna 2010. 
Raskaana olevia naisia kävi neuvolassa vuonna 2009 7518 ja vuonna 2010 7371. Jokainen äiti käy 
neuvolassa keskimäärin 15–17 riippuen onko hän ensi- vai uudelleen synnyttäjä. Lasten neuvolassa perheet 
käyvät keskimäärin 15 kertaa, joista 9 on alle 1-vuotiaan lapsen tarkastuksia. Tämä antaa hyvät edellytykset 
tupakoinnin lopettamisen tukemiselle ja seurannalle neuvolassa. Helsinki on Savuton kaupunki, alueellisten 
tupakoinnin lopettamista tukevien ryhmien lisäksi Helsingissä terveyskeskuksen yhteydessä toimii 
tupakkaklinikka, jossa on mahdollisuus saada myös yksilöllistä tukea tupakoinnin lopettamiseen.  
 
Tavoite 
Neuvolakäyntien yhteydessä otetaan puheeksi tupakoivien vanhempien tupakointitottumukset ja tuetaan 
heitä tupakoinnin vieroitukseen.  Tavoitteena on, että tupakoivien äitien ja isien määrä vähenee ja erot tupa-
koinnissa Helsingin eri alueilla pienevät.  
Tämän arvioinnin tavoitteena on:  

1) Kuvata raskaana olevien, neuvolassa käyneiden äitien tupakointitottumuksia vuosina 2009 ja 2010. 
2) Kuvata 1v lasten tarkastuksessa käyneiden äitien tupakointitottumuksia vuosina 2009 ja 2010. 
3) Kuvata raskaana olevien tupakointitottumuksia 2009 ja siinä tapahtunutta muutosta 2010 lapsen 1-

vuotistarkastuksen yhteydessä. 
   Tiedonkeräys ja otos: Terveydenhoitajat on ohjeistettu tilastoimaan kaikkien raskaana olevien tupakointi-
tiedot tietojärjestelmään raskauden ensikäynnillä ja äidin tupakointitiedot lapsen 1-vuotistarkastuskäynnin 
yhteydessä. Tilastointi kirjataan Pegasos-tietojärjestelmään. Tilastot kerätään kuukausittain ns. vakio-
raporteiksi tietohallinto-osastolla ja tietoja seurataan 3 kertaa vuodessa yksikön johtoryhmässä. Tämä 
arviointi on tehty vuoden 2009 ja 2010 saaduista tiedoista. 
   Vuonna 2009 raskaana olevia oli 7518 ja vuonna 2010 7371. Puuttuvat merkintöjä oli raskaana olevilla 
vuonna 2009 1.9 % (N=144) ja vuonna 2010 2,8 % (N=207). Kirjattuja tupakointitietoja oli vuonna 2009  
98,1 % (N=7374) ja vuonna 2010 97,2 % (N=7164). 
   Vastaavasti neuvolassa lapsen 1-vuotistarkastuksessa käyneitä äitejä oli 2009 5100 ja 2010 6626, joista 
tupakointimerkinnät löytyivät vuonna 2009 yhteensä 87,2 % ja vuonna 2010 89,7 % neuvolassa käyneistä.  
Puuttuvien tietojen määrä oli vuonna 2009 12,8 % (N= 653) ja vuonna 2010 10,3 % (N= 581). 
 
Tulokset 
Raskaana olevista neuvolaan ensikäynnille tulevista tupakoi vuonna 2009 Helsingissä keskimäärin 9,5 %. 
Eniten tupakoivia oli idän (13.2 %) ja pohjoisen (12.3 %) alueilla. Vähiten tupakoivia oli keskustassa, jossa 
tupakoi keskimäärin 5,6 % % raskaana olevista. Vuonna 2010 näyttää tupakointi kaikilla alueilla paitsi 
keskustassa laskeneen aikaisempaan verrattuna. Tupakoivia Helsingissä oli silloin 8,8 % raskauden 
ensikäynnille tulevista. Edelleen eniten tupakoivia oli idässä ja pohjoisessa. Vaikka keskustan tupakointi 
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määrä oli hieman kasvanut edellisvuodesta päinvastoin kuin muilla alueilla, sen tupakointiosuus (5.8 %) oli 
edelleen alempi kuin muilla alueilla. 
   Neuvolan vastaanotolla käyneistä äideistä tupakoi lapsen ollessa 1-vuotias keskimäärin vuonna 2009 
7.6 % ja vuonna 2010 7.4 %. Idässä ja pohjoisessa tupakoidaan enemmän kuin lännessä ja keskustassa. 
Kaikilla muilla alueilla äitien tupakointi on vähentynyt vuodesta 2009 vuoteen 2010 paitsi pohjoisen 
alueella, jossa se on noussut edellisvuoteen verrattuna n. 1,5 %. Äitien tupakointi on selvästi vähäisempää 
lapsen ollessa 1-vuotistarkastuksen ajankohtana (2009 7,6 % ja 2010 7,4 %) kuin raskauden ensikäynnillä, 
jolloin äideistä tupakoi vielä keskimäärin 2009 9.8 % tai 2010 8,8 %. Tulosten mukaan näyttäisi siltä, että 
lapsen odotusaikana äidit lopettavat tupakoinnin. 
   Raskaana olevien tupakointi verrattuna seuraavan vuoden äitien tupakointiin lapsen 1v. tarkastuksessa oli 
kaikilla Helsingin alueilla vähentynyt selvästi. Tupakointi oli vähentynyt eniten alueilla, joissa tupakoitiin 
eniten eli Idän (3 %) ja Pohjoisen (3 %) alueella. vähiten tupakointi oli vähentynyt lännen alueella jossa 
muutos oli 2 %. 
   Luotettavuus: Saadut tulokset on laskettu terveydenhoitajien tilastoimista tiedoista. Tässä on huomioitava, 
että tietoja ei saada suoraan kirjattavista tiedoista eikä tietojärjestelmä ohjaa tilastoimaan tietoa, joten 
tiedon tilastointi on riippuvainen terveydenhoitajan aktiivisuudesta. Lisäksi tilastointiin saattaa liittyä 
valikoitumista, jos terveydenhoitaja valitsee tilastoitavan asiakkaan. Valintaa voi tehdä kirjaamalla vain 
tupakoivat asiakkaat tietojärjestelmään. Tilastoinnissa on myös mahdollista tehdä virhe tilastoinnin 
yhteydessä, jolloin tieto saattaa puuttua tilastoista, vaikka se olisi kirjattu. Edellä mainituista heikkouksista 
huolimatta kokonaisotos ja alueelliset otoskoot olivat suuria, että tuloksia voidaan pitää Helsingin sisällä 
luotettavina.  
   Raskaana olevien tiedot oli merkitty 97–98 %, jota voidaan pitää erittäin hyvänä ja luotettavana. Äidin 
tupakointitiedot lapsen 1-vuotistarkastuksen yhteydessä oli merkitty huonommin. Vaihtelu puuttuvien 
merkintöjen määrässä oli alueilla Itä ja Keskusta, joissa otoskoko oli suurin. Tuloksiin liittyvistä 
kirjaamisen heikkouksista huolimatta tuloksien luotettavuutta lisäävät kirjattujen tietojen kattavuus 
asiakkaisiin nähden 87,2 % ja 89,7 % ja saatuja tupakointitietoja voidaan pitää luotettavina ja se voidaan 
yleistää perusjoukkoon.  
 
Johtopäätökset  
Tuloksista voidaan päätellä että äidit vähentävät tupakointia raskaaksi tulon jälkeen. Näyttää myös siltä että 
raskaana olevat sekä 1-vuotiaan lapsen äidit tupakoivat vähemmän vuonna 2010 kuin vuonna 2009. 
Tulosten mukaan neuvoloissa kannattaa vieroitustyötä suunnata erityisesti idän ja pohjoisen alueiden 
neuvolaan ja vaikuttavinta se on raskauden aikana, sekä lapsen ollessa alle 1-vuotias koska perheet käyvät 
neuvolassa kyseisenä ajankohtana muihin tarkastuksiin verrattuna usein. Tulosten perusteella voidaan tehdä 
seuraavat pääasialliset johtopäätökset. 

1. Tupakointi on vähentynyt lähes kaikilla Helsingin alueilla sekä äitien että raskaana olevien 
keskuudessa vuodesta 2009 vuoteen 2010.  

2. Raskaana olevien ja äitien tupakointi on yleisempää idän ja pohjoisen neuvola-alueella kuin muilla 
Helsingin alueilla. Eniten tupakoivia äitejä käy idän neuvola-alueella. 

3. Tupakoivien äitien määrä vähenee selvästi verrattuna raskauden aikaista tupakointia ja äitien 
tupakointia lapsen 1v käynnillä.  

4. Tupakoinnin lopettamiseen liittyvää ohjausta ja vieroitustyötä tulee suunnata erityisesti idän ja 
pohjoisen alueen neuvoloihin.  

5. Tulosten perusteella neuvolassa annetun tuen voidaan olettaa vaikuttaneen äitien 
tupakointitottumusten vähenemiseen.    
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Lääkitysturvallisuutta parantamalla edistetään 
potilasturvallisuutta Espoon sairaalassa  

TIINA PAHIKAINEN, ylihoitaja, Espoon sairaala, tiina.pahikainen@espoo.fi 
RIITTA FLINCK, hallintoylihoitaja, terveyspalvelut, Espoon sosiaali- ja terveystoimi, riitta.flinck@espoo.fi 
 
 
 Johdanto 
Lääkityspoikkeamat ovat yksi potilasturvallisuuden yleisimmistä vaaratekijöistä. Potilaan lääkehoidon 
toteuttaminen edellyttää hyvää yhteistyötä ja turvalliseksi suunniteltua prosessia. Lääkehoitosuunnitelma 
(2008) ohjaa Espoon sosiaali- ja terveystoimen lääkehoidon toteuttamista.  
   Espoon sairaalaan kuuluvat Puolarmetsässä sijaitsevat kuntoutusosastot, Jorvissa sijaitsevat akuuttihoidon 
osastot, koti- ja päiväsairaala sekä geriatrian poliklinikka. Espoon sairaalassa työskentelee lähes 350 
terveydenhuollon ammattilaista, ja sairaalassa on jo pitkään kehitetty turvallisen lääkehoidon toiminta-
tapoja useissa erilaisissa työryhmissä. 
 
Kehittämistoimet 
Vaaratapahtumien raportointijärjestelmää, HaiPro:ta, pilotoitiin vuonna 2008 ja se otettiin käyttöön koko 
Espoon sairaalassa vuonna 2010. Lisäksi vaaratapahtumista raportointi on mahdollista myös HUS-Jorvin 
päivystyksen ja Espoon sairaalan välillä. Vuonna 2010 Espoon sairaalan henkilökunta teki Haipro –järjes-
telmään yhteensä 836 vaaratapahtumailmoitusta, joista lääke- ja nestehoitoon liittyi 633 ilmoitusta. Näistä 
67 % oli läheltä piti tapahtumia, ja 33% oli haittatapahtumia. Lääkitystapahtumiin liittyvistä vaaratapahtu-
mailmoituksista lähes puolet (48%) liittyi kirjaamiseen, runsas neljännes (26%) lääkkeiden jakamiseen ja 
viidennes (20%) lääkkeiden antamiseen.  
   Henkilökunnan kompetenssi on keskeinen osa turvallista lääkehoidon prosessia. Vuonna 2010 
henkilöstölle tehtiin potilasturvallisuuskysely ja sen mukaan henkilöstö kokee työnsä merkityksellisenä ja 
kokee voivansa vaikuttaa työnsä tuloksiin. Henkilökunnan lääkehoitoon liittyvää kompetenssia on 
parannettu ottamalla käyttöön lääkehoidon perehdytyssuunnitelma sekä säännölliset lääkehoidon täyden-
nyskoulutukset.  
   Lääkehoidon kirjaamista on selkeytetty ottamalla käyttöön rakenteisen hoitokertomuksen lääke-
hoitokomponentti. Kaikki lääkehoitoa koskeva tieto kirjataan sähköiseen potilastietojärjestelmään. Päällek-
käisistä kirjaamista ja tietojen manuaalista siirtämistä pyritään välttämään.     
   Lääkkeiden antamisen turvallisuutta on parannettu luomalla uusia toimintatapoja, joiden tarkoituksena on 
varmistaa, että oikealle potilaalle annetaan oikea lääke oikeaan aikaan. Lääkkeiden antamista on 
standardoitu ottamalla käyttöön uudet lääkevaunut ja yhtenäiset lääkelasien värikoodit sekä kouluttamalla 
henkilökuntaa turvalliseen ja aseptiseen intravenoosihoitoon. Potilaan tunnistamiseen on kiinnitetty 
erityistä huomiota. Jokaisella potilaalla on ranneke.     
   Lääkkeiden jakamisen turvallisuutta on parannettu mm. osastofarmasiapalvelun ja koneellisen 
annosjakelun avulla sekä rauhoittamalla lääkehuone. Kaikilla osastoilla työskentelee farmaseutti, joka 
huolehtii mm. potilaskohtaisesta lääkkeenjakelusta ja lääketilauksista. Tavoitteena on osastojen lääke-
hoitokäytäntöjen yhdenmukaistaminen. Osastofarmasia on luonut mahdollisuuden entistä tiiviimpään 
yhteistyöhön farmasian alan ammattilaisten ja osaston henkilökunnan kanssa. 
  
Pohdinta  
Lääkitysturvallisuuden parantaminen on edellyttänyt monen lääkehoitoprosessin osatekijän samanaikaista 
kehittämistä. Keskeistä on ollut henkilökunnan aktiivinen ja tavoitteellinen kehittämisote - potilaslähtöinen 
osallistava kehittämistyö on koettu innostavaksi ja palkitsevaksi.  
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TEAviisari – Tietoa terveyden 
edistämisestä 

ANNE-MARIE RIGOFF, tutkija, anne-marie.rigoff@thl.fi 
JENNI KULMALA, tutkija, jenni.kulmala@thl.fi 
VESA SAARISTO, tutkija, vesa.saaristo@thl.fi 
TIMO STÅHL, kehittämispäällikkö, timo.stahl@thl.fi 
 
 
Terveyden edistämisen vertailutietojärjestelmä TEAviisari julkistettiin maaliskuussa 2010. TEAviisari -
verkkopalvelu vastaa tarpeeseen saada vertailukelpoisia tietoja, jotka kuvaavat organisaation laadukasta 
toimintaa terveyden edistämisessä. 
   Maksuttomassa TEAviisari -verkkopalvelussa voi tarkastella, miten eri hallinnonaloilla terveyden 
edistäminen on huomioitu osana perustyötä.  Palvelu tukee kuntien ja alueiden terveydenedistämistyön 
suunnittelua, johtamista ja arviointia. Vertailukelpoiset tunnusluvut tekevät toiminnasta näkyvää organi-
saatioiden sisällä. Lisäksi palvelun avulla myös kuntalaiset voivat vertailla oman kunnan terveyden-
edistämisaktiivisuutta muihin kuntiin. 
   Tällä hetkellä palvelussa voi vertailla kunnan tai alueen terveydenedistämisaktiivisuutta (TEA) kolmella 
eri toimialalla: perusterveydenhuolto, peruskoulut ja liikunta. Syksyllä 2011 palveluun tulee uutena tunnus-
luvut kunnan johdon terveydenedistämisaktiivisuudesta. 
   Järjestelmässä kuvataan kunnan toimintaa väestönsä terveyden edistämiseksi seitsemästä näkökulmasta 
muodostuvan terveydenedistämisaktiivisuuden viitekehyksen kautta: 

• sitoutuminen 
• johtaminen 
• terveysseuranta ja tarveanalyysi 
• voimavarat 
• yhteiset käytännöt 
• osallisuus 
• muut ydintoiminnat 

   Terveydenedistämisaktiivisuuden eri tarkastelemalla nähdään, missä ovat suurimmat kehittämistarpeet tai 
mitkä ovat kunnan vahvuudet, joista tulisi myös jatkossa pitää kiinni. Vertailukelpoiset tiedot kertovat, 
millaista kunnassa tehty työ on suhteessa muihin kuntiin tai maan keskiarvoon. Tieto toiminnasta 
mahdollistaa johtamisen painopisteen siirtämisen taloudesta sisällön suuntaan.  
   Tiedot on koottu vertailukelpoisella tavalla suoraan kunnista ja tilastoista. Tunnuslukuja laskettaessa 
tiedot pisteytettiin siten, että pistemäärät ilmaisevat tuloksen prosentteina suhteessa hyvään 
käytäntöön/hyvään laatuun (=100 %). Perusajatuksena on, että toimiakseen laadukkaasti ja tehokkaasti on 
kunnan huomioitava kaikki terveydenedistämisaktiivisuuden näkökulmat 
 
Osoite verkkopalveluun: www.thl.fi/teaviisari 
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Alueellinen terveys ja hyvinvointitutkimus, 
ATH 

Risto Kaikkonen, projektipäällikkö, vastuututkija, risto.kaikkonen@thl.fi 
Jukka Murto, tutkija, jukka.murto@thl.fi 
 
 
Alueellinen Terveys- ja Hyvinvointitutkimus, ATH auttaa kuntia toimimaan 
hyvinvoinnin edistämiseksi  
Asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on yksi kunnan perustehtävistä. Väestöpohjaltaan 
vähintään 20 000 asukkaan kunnilla ja alueilla on nyt mahdollisuus lähteä yhteistyökumppaniksi Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitoksen Alueelliseen terveys- ja hyvinvointitutkimukseen. ATH tukee kuntia niiden 
palveluiden suunnittelussa ja arvioinnissa. Tarkka tieto kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista auttaa 
alueen palveluiden suunnittelua sekä terveyttä edistävien toimien vaikuttavuuden arviointia. Lisäksi 
aineistoa käytetään yleisiin tutkimustarkoituksiin 
    
Tietoa väestöryhmittäin päätöksenteolla vaikutettavissa olevista ilmiöistä  
Tutkimuksen avulla kerätään väestöryhmittäistä seurantatietoa keskeisistä ilmiöistä, joista ei saada tietoa 
rekistereistä. Näitä ovat esimerkiksi asukkaiden hyvinvointi, osallisuus, toimintakyky, elintavat ja 
kokemukset. Tutkimus auttaa kuntia suoriutumaan lakisääteisestä velvoitteestaan seurata asukkaiden 
terveyttä ja siihen vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin. 
 
Tutkimus käynnistyi 2010, jatkossa valtakunnallinen 
Tutkimus käynnistyi vuonna 2010 Turun kaupungissa, Kainuun maakunnassa ja Pohjois-Pohjanmaalla. 
Lisäksi kerättiin koko Suomea edustava otos. Tutkimukseen valittiin 31 000 yli 20-vuotiasta suomalaista. 
ATH -tutkimus käynnistyi keväällä 2011 Keski-Satakunnassa (Harjavalta, Kokemäki, Nakkila) 3 000 otok-
sella. Tutkimukseen voi vastata joko paperilomakkeella tai internetissä. Jatkossa tutkimukseen tulee 
osallistumaan jopa 150 000 suomalaista! 
 
Saako tutkimustulokset internetistä? 
Tulosten raportoinnissa hyödynnetään interaktiivista www.terveytemme.fi/ath internetsivustoa. 
Seuraamalla väestön terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä voimme havaita muutokset ja 
tunnistaa suomalaisten terveyttä ja hyvinvointia uhkaavat tekijät. 
 
Miten pääsemme mukaan tutkimukseen? 
Kunnat voivat osallistua tutkimukseen ottamalla yhteyttä THL:seen, tutkimuksen vastuututkija Risto 
Kaikkoseen (risto.kaikkonen@thl.fi). Kustannuksena kuntien ja alueiden tehtäväksi jää vain välttämät-
tömien materiaalikustannusten kattaminen, THL vastaa tutkimuksen toteutuksesta ja tarjoaa asian-
tuntemuksen tulosten tulkintaan virkatyönään. 
 
Lisätietoa: www.thl.fi/ath, www.terveytemme.fi/ath 
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Maahanmuuttajien terveys- ja 
hyvinvointitutkimus (Maamu)  

Anu Castaneda, erikoistutkija, anu.castaneda@thl.fi 
Shadia Gaily, projektikoordinaattori, shadia.gaily@thl.fi 
Päivikki Koponen, erikoistutkija, paivikki.koponen@thl.fi 
 
 
Maamu -tutkimus on ensimmäinen suomalainen väestötutkimus, jossa kerätään tietoa erityisesti ulkomailta 
Suomeen muuttaneiden aikuisten terveydestä ja hyvinvoinnista. Tutkimuksen toteuttaa Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos (THL), joka on tuottanut tietoa suomalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista monilla 
laajoilla väestötutkimuksilla. Hankkeen työelämää koskevasta osuudesta vastaa Työterveyslaitos. 
   Maamu -tutkimuksen aineisto kerätään Helsingistä, Espoosta, Vantaalta, Turusta, Tampereelta ja 
Vaasasta vuosien 2010–2012 aikana, ja sen muodostavat Somaliasta, Irakin ja Iranin kurdialueilta, sekä 
Venäjältä tai entisen Neuvostoliiton alueilta vähintään vuosi sitten Suomeen muuttaneet työikäiset aikuiset. 
Tutkimuksen aineisto kerätään haastattelun ja terveystarkastuksen avulla. Haastattelussa kaksikieliset 
haastattelijat tekevät tietokoneavusteisen haastattelun, ja kaksikieliset tutkimushoitajat tekevät terveys-
tarkastuksen. Tutkimuksessa kerätään laajasti tietoa maahanmuuttajien terveydestä ja siihen vaikuttavista 
tekijöistä. Haastattelussa kysytään tutkittavien terveydentilasta ja sairauksista, syrjintä- ja väkivalta-
kokemuksista, terveyspalveluiden käytöstä, elintavoista, sosiaalisesta hyvinvoinnista, suun terveydestä sekä 
työelämästä. Terveystarkastus sisältää perusmittauksia (mm. verenpaine, pulssi, BMI, vyötärön ympärys), 
suun tarkastuksen, toimintakykymittauksia ja mielenterveysoirekyselyn. Terveystarkastuksen yhteydessä 
otetaan myös verinäyte, josta tutkitaan mm. verensokeri, rasva-arvot, hemoglobiini, tulehdusarvoja ja 
infektioita. 
   Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa maahanmuuttajien terveydentilasta, sairauksista, toiminta- ja 
työkyvystä sekä niihin vaikuttavista tekijöistä. Lisäksi Maamu -tutkimuksessa saadaan tietoa maahan-
muuttajien syrjinnän ja väkivallan kokemisesta sekä ennen Suomeen tuloa, että täällä elettäessä. 
Tutkimuksesta saadun tiedon avulla voidaan tunnistaa paikallisesti erityisen avun tarpeessa ja 
syrjäytymisriskissä olevia maahanmuuttajaryhmiä. Kun saadaan tietoa sosiaalisiin tekijöihin ja terveyteen 
liittyvistä syrjäytymisen riskeistä, voidaan tämän tiedon perusteella kehittää palvelujärjestelmää ja suunnata 
toimenpiteitä niitä tarvitseville, sekä toimia ennaltaehkäisevästi. Tutkimuksen avulla voidaan arvioida 
maahanmuuttajien kotoutumisen onnistumista sekä saada tietoa kotoutumista edistävistä ja estävistä, 
yksilön terveyteen, hyvinvointiin ja terveyspalveluihin liittyvistä tekijöistä, sekä ympäristön asenteista. 
   Osana Maamu -tutkimusta toteutetaan Maahanmuuttajien terveys ja työkyky - seurantajärjestelmä kunnil-
le -hanke, jonka tavoitteena on yhdessä tutkimuksessa mukana olevien kuntien kanssa kehittää työikäisen 
maahanmuuttajataustaisen väestön terveyden ja työkyvyn seurantajärjestelmää. Seurantajärjestelmän avulla 
saadaan näyttöön perustuvaa tietoa palvelujen ja terveyden edistämistoimien kehittämiseen. 
   THL tarjoaa tutkijoille tutkimusaineistoa ja opiskelijoille mahdollisuuden tehdä opinnäytetöitä hank-
keeseen liittyen. Tarjoamme myös terveyden- ja sairaanhoitajaopiskelijoille mahdollisuuden suorittaa 
harjoittelujakso tutkimushoitajan ohjauksessa.  
   Maamu -tutkimusta rahoittavat Kansaneläkelaitos, Euroopan sosiaalirahasto (ESR) sekä Työsuojelu-
rahasto (Maahanmuuttajan onnistuminen työssä -projekti). Yhteistyökumppaneitamme ovat Sosiaali- ja 
terveysministeriö, Työterveyslaitos ja ne kuusi kaupunkia, joissa tutkimus toteutetaan. 
 
Lisätietoja: www.thl.fi/maamu, www.facebook.com/maamututkimus 
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Toimia –tietokanta toimintakykyä arvioivien 
tueksi  

PÄIVI SAINIO, projektipäällikkö ja TOIMIA -verkosto, THL, Toimintakyky-yksikkö, paivi.sainio@thl.fi 
 
 
Toimintakyvyn arviointi ja mittaaminen ovat tärkeä osa monien ammattilaisten työtä kunnissa. Tietoja 
tarvitaan mm. työkyvyn, hoidon ja kuntoutuksen tarpeen sekä avun- ja palvelutarpeiden arvioimiseksi, 
useiden sosiaalietuuksien myöntämisen perusteeksi sekä kuntoutuksen, palvelujen ja etuuksien vaikutusten 
arviointiin.  
   Pätevien toimintakyvyn mittaamis- ja arviointimenetelmien osaava käyttö on kuntalaisten toimintakykyä 
kuvaavien luotettavien tietojen edellytys. Luotettava arviointi parantaa kansalaisten yhdenvertaisuuden 
toteutumista esimerkiksi toimintakykyperusteisia etuuksia jaettaessa. Nykyisin arviointikäytännöt ja 
mittarivalikoima vaihtelevat suuresti, eikä käytössä olevien mittareiden pätevyydestä ole aina tietoa. 
Vuonna 2007 perustettiin laajaan eri toimijoiden yhteistyöhön perustuva Toimintakyvyn mittaamisen ja 
arvioinnin kansallinen asiantuntijaverkosto TOIMIA (www.toimia.fi) jonka tavoitteena on parantaa 
toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin laatua ja yhdenmukaisuutta. TOIMIA-hankkeessa kehitetty, 
vapaasti verkossa saatavilla oleva toimintakyvyn mittareiden ja suositusten tietokanta avattiin tammikuun 
lopussa 2011 osoitteessa www.thl.fi/toimia/tietokanta/.  
   Tietokanta ohjaa pätevään ja yhdenmukaiseen toimintatapaan erilaisissa toimintakyvyn 
arviointitilanteissa. Ammattilaisten työ helpottuu, kun mittaus- ja arviointimenetelmät sekä suositukset 
löytyvät kaikille avoimesta tietokannasta. Tietokanta sisältää noin 60 toimintakykymittaria kuvauksineen. 
TOIMIAn moniammatilliset asiantuntijaryhmät ovat laatineet mittareista soveltuvuusarviot eri käyttö-
tilanteisiin niiden pätevyyden, toistettavuuden ja käyttökelpoisuuden perusteella. Käyttötilanteeseen 
sopivan mittarin valintaa helpottaa soveltuvuusarvion esittäminen myös liikennevalomallin avulla. 
   Mittareiden lisäksi tietokannassa on myös asiantuntijaryhmien laatimia suosituksia toimintakyvyn 
arvioinnista erilaisissa tilanteissa. Suosituksissa on syvennytty yhteiskunnallisesti ajankohtaisiin ja 
tärkeisiin aiheisiin. Iäkkään väestön itsenäisen selviytymisen tukemiseksi on valmistunut suositus toiminta-
kyvyn mittaamisesta palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä. Työurien pidentämistä tukee suositus työkyvyn 
aleneman varhaisesta tunnistamisesta. Vaikeavammaisen henkilöiden toimintakyvyn ja toimenpiteiden 
arviointiin soveltuvia mittareita ja suosituksia on tietokannassa myös tarjolla.  
   TOIMIAn työskentely jatkuu tietokannan sisällön laajentamiseksi kattamaan yhä uusia, tärkeitä 
toimintakyvyn mittaamisen aihealueita. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoimassa verkostossa 
toimivat kumppaneina mm. sosiaali- ja terveysministeriö, Kela, Kuntaliitto, Työterveyslaitos ja monet muut 
toimijat tutkimusta ja kliinistä työtä tekevistä organisaatioista. 
   Pätevästä työ- ja toimintakyvyn arvioinnista hyötyvät niin kansalaiset ja ammattilaiset, kuin palvelu-
järjestelmä ja sen rahoittajat, koska se auttaa kohdentamaan toimenpiteet ja voimavarat oikein. TOIMIA-
tietokanta on merkittävä askel kohti laadukkaampia ja yhdenmukaisempia arviointikäytäntöjä Suomessa.  
 
Lisätietoja TOIMIAsta: www.toimia.fi, www.thl.fi/toimia/tietokanta/ 
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Terveyserojen kaventamistyön prosessiarviointi 
aluekumppani-yhteistyössä 

TUULIA ROTKO, projektipäällikkö, THL, tuulia.rotko@thl.fi 
JUKKA MURTO, tutkija, THL, jukka.murto@thl.fi 
KATRI HANNIKAINEN-INGMAN, tutkija, THL, katri.hannikainen-ingman@thl.fi 
 
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen TEROKA-hanke aloitti vuonna 2009 terveyserojen kaventamistyön 
prosessiarvioinnin aluekumppaniyhteistyössä. Prosessiarviointi tukeutuu Kansallisen sosioekonomisten 
terveyserojen kaventamisen toimintaohjelman (2008–2011) tavoitteisiin, joiden mukaisesti terveyserojen 
kaventamisen näkökulma pyritään saamaan osaksi kaikkea alue- ja kuntatason toimintaa. 
   Alueyhteistyössä on edetty vaiheittain terveyserotietoisuuden nostamisesta käytännön toimintaan.  
Alueille tuotettiin laajat terveyseroraportit maakunnan väestöryhmittäisistä eroista terveydessä, terveys-
käyttäytymisessä, huonon terveyden riskitekijöistä, kuolleisuudesta ja terveyspalveluiden käytöstä. 
Yhteistyön myötä keskeiset avaintoimijat kutsuttiin mukaan ohjaus- ja työryhmiin (rakenteet). Toiminta-
ympäristöä kartoitettaessa tarkasteltiin alueen strategisia tavoitteita, toimintaa ja ohjelmia, joissa oli tarpeen 
vahvistaa terveyseronäkökulmaa (mm. maakuntasuunnitelmat ja -ohjelma). Osallistuttiin lukuisiin yhteis-
työkokouksiin, seminaareihin sekä koulutustilaisuuksiin (jalkautuminen alueille) ja haastateltiin 
avaintoimijoita (sitouttaminen). Lisäksi on kehitetty menetelmiä ja toimintatapoja helpottamaan tiedon 
hyödyntämistä; muokattu tutkimustietoa helposti lähestyttävään ja päättäjiä/toimijoita puhuttelevaan 
muotoon (tukimateriaalit).  
 
Prosessiarvioinnin vaiheet 

1) Kolmelta yhteistyöalueelta (Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa, Turku) tehdään kirjalliseen aineistoon ja 
haastatteluihin pohjautuvat prosessikuvaukset. Niissä kuvataan lähtötilanne, toimintaympäristö ja 
sosioekonomisten terveyserojen kaventamiseen tähtäävän työn eteneminen alueella. 

2) Arvioinnin tavoitteena on löytää ja nostaa esiin prosessin etenemisen kannalta keskeisimpiä 
onnistumisia ja hyviä toimintamalleja sekä esteitä ja kipupisteitä. Arviointien avulla terveyserojen 
kaventamistyötä voidaan tehostaa ja kehittää, kun tunnistetaan haasteet ja tiedetään, mitkä asiat 
toimivat ja mitkä vaativat kehittämistä.  

3) Prosessiarviointien ja alueiden vertailun pohjalta luodaan yleistettävissä oleva terveyserojen 
kaventamisen toimintamalli. Tätä mallia voidaan hyödyntää ja testata jatkossa uusilla alueilla ja 
kokemusten pohjalta edelleen täydentää ja kehittää. 

   Terveyserojen kaventamistyö on täsmentynyt Kainuussa huomattavasti 2000-luvulla. Yhteistyön kaksi 
kulmakiveä ovat olleet alueellisen terveyseroraportin laadinta ja terveyserot huomioon ottavan vaikutusten 
arvioinnin kehittäminen päätöksenteon tueksi. Tutkimustiedon olemassaolo ei yksinään johda toimintaan. 
Alueellisen tiedon lisääntymisen myötä on voitu osoittaa asioiden tila ja esittää perustelu, miksi pitäisi 
toimia. Terveyseronäkökulmaa on tehty tutuksi eri foorumeilla ja saatu eri toimijoita vakuuttumaan kaven-
tamistyön tarpeellisuudesta. Kainuussa toimintaa on leimannut avoin suhtautuminen uusiin mahdolli-
suuksiin, rohkeus, nopea toimeen tarttuminen sekä aktiivinen tiedon levittäminen ja asian esillä pitäminen, 
mikä on edesauttanut laajaa sitoutumista asian taakse. Esimerkiksi Alueelliseen terveys- ja hyvinvoin-
titutkimukseen (ATH) osallistuminen mahdollistaa myös seurannan. Tiedon lisääntyminen, levittäminen ja 
seuranta puolestaan mahdollistavat palvelujärjestelmien rakenteiden kehittämisen terveyseronäkökulmasta, 
mikä Kainuussa näkyy jo erityisesti perhepalveluissa. 
   Prosessikuvaukset Pohjois-Pohjanmaalta ja Turusta, alueiden vertailu ja yleismalli valmistuvat vuoden 
2011 lopussa. 
 
Lisätietoa: www.thl.fi/kaventaja, Hannikainen-Ingman, Katri (2011). Sitkeästi terveyseroja vastaan. 
Saatavilla: http://www.teroka.fi/teroka/uploadfiles/Sitkeasti_terveyseroja_vastaan.pdf 
 



 

THL  – 2011 43 
TERVE-SOS 2011  

Terve Kunta -ohjelmakokonaisuus   
Esitysten tiivistelmät 

 

Kuntien kokemuksia ennakkoarvioinnista 
lautakuntapäätöksissä  

TAPANI KAUPPINEN, projektipäällikkö, tapani.kauppinen@thl.fi 
 
 
Terveydenhuoltolain 11§ mukaan kunnan ja kuntayhtymän on arvioitava ja otettava huomioon päätösten 
vaikutukset väestön terveyteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. 
 
Kuntapäätöksien vaikutuksia arvioidaan ennalta 
Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi on päätösten hyvinvointiin ja terveyteen kohdistuvien 
vaikutusten ennakkoarviointia. Kuntien päätöksiä arvioidaan ennalta terveysvaikutusten, sukupuoli-
vaikutusten, lapsivaikutusten tai ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin nimillä.  
   Useat kaupungit ovat päättäneet eri nimillä tehtävistä ennakkoarvioinneista. Näitä kaupunkeja ovat mm. 
Espoo, Helsinki, Kouvola ja Kainuun maakunta-hallinto, Salo, Tampere. Osassa kunnista ennakkoarviointi 
on jo käynnissä. Esimerkiksi vuonna 2009 Helsingin terveysvirasto teki noin 120 terveysvaikutusten 
arviointia omista päätöksistään. Varhaisten soveltajien kokemuksista on nyt tietoa.   
 
Viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden kokemuksia 
 
Kunnissa ennakkoarvioinnin käyttöä vastustettiin, koska nähtiin, että; 

− luottamushenkilöt ärtyvät lisätyöstä 
− ei lisähyötyä arvokeskustelusta 
− lautakunnissa ei keskustella  
− hidastaa valmistelua 
− päätökset tehdään etukäteen 

 
Hyötyinä nähtiin mm; 

− helpottaa valmistelua 
− lisää vuorovaikutusta 
− auttaa arvottamisessa 
− lisää asukasnäkökulmaa 

   Vaikutusten ennakkoarvioinnin nähtiin parhaimmillaan toteuttavan hyvän valmistelun ideaalia ja lisäävän 
luottamusta päätöksentekojärjestelmään ja päättäjiin. Pahimmillaan lautakuntatyöskentely nähtiin niin 
urautuneeksi, ettei vaihtoehdoille, vaikutuksille tai arvokeskustelulle nähty sijaa. Vaikutusten etukäteen 
tietämistä ei aina nähty tarpeelliseksi. 
 
Ennakkoarviointi johdon strategisen työn välineeksi  
Ennakkoarvioinnin yhdistäminen kunnan strategiatyöskentelyyn ja asetettujen tavoitteiden toteutumisen 
tarkasteluun näyttää auttavan jalkauttamaan kunnan strategiaa. Samalla ennakkoarviointi kiinnittyy aidosti 
kuntatyön osaksi. Esimerkiksi Espoossa vaikutuksia tarkastellaan kaupungin strategian näkökulmista: 
asiakas ja kaupunkilainen, palvelujen järjestäminen, henkilöstö, talous, ympäristö. Kuntalaisia tarkastellaan 
monipuolisesti paitsi sukupuolen, iän, asuinpaikan, kulttuuritaustan tms. mukaan mutta myös terveyden, 
toimintakyvyn, tai sosioekonomisen taustan perusteella. Tämä haastaa sekä johdon että työntekijät näke-
mään oman toiminnan yhteyden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, sekä terveyserojen kaventamiseen. 
Päätösten vaikutusten tarkastelu kuuluu kaikille aloille. 
 
Lisätietoa: www.thl.fi/fi/iva 
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   Kauppinen, Nelimarkka & Ståhl: Nopean ennakkoarvioinnin soveltuvuus kunnan päätöksenteossa. 
Hallinnon tutkimus 2/2009. 
   Wessman, Kauppinen: "Eihän niitä terveysvaikutuksia ehdi etukäteen selvittää": Sosiaali- terveys- ja 
opetustoimen valmistelijoiden kokemuksia ennakkoarvioinnin käytöstä. Premissi 2/2011. 
   Suomen kuntaliitto: Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa, suositus ja suosituksen 
soveltamisopas (painossa 5/11).  
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Terveys- ja hyvinvointivaikutukset – Lähtötason 
tilanne 2009-2010; Paltamon työllistämismallin 
vaikutusten arviointitutkimus 2009–2013 

TELLERVO NENONEN, tutkija, tellervo.nenonen@thl.fi 
PIRJO-LIISA KOTIRANTA, projektikoordinaattori, pirjo-liisa.kotiranta@thl.fi 
 
 

Kainuulainen Paltamon kunta kokeilee vuosina 2009–2013 täystyöllisyysmallia, jossa työllistetään lähes 
kaikki kunnassa asuvat työttömät työnhakijat. Heistä tulee työllisiä, työmarkkinatuki muutetaan palkaksi, 
heille kertyy eläkettä ja tulonsiirrot tullevat tarpeettomiksi. He tulevat työterveyshuollon piiriin ja voivat 
hakea työllisten kuntoutuspalveluja.  
   Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johdolla arvioidaan yhdeksässä osatutkimuksessa täystyöllistymisen 
vaikutuksia työikäisen väestön terveyteen ja hyvinvointiin ja sitä kautta Kelan ja muiden keskeisten toimi-
joiden vastuulla oleville sosiaaliturvajärjestelmille tulevia taloudellisia hyötyjä. Arviointitutkimuksessa 
käytetään useita tutkimusmenetelmiä ja -aineistoja sekä yhdistetään tietorekisterejä. Tutkimustahot ovat 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kansaneläkelaitos, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, Lapin yliopisto, 
dosentti Jouko Kajanoja tutkimusryhmineen sekä Paltamon työvoimayhdistys ry. Tutkimuskokonaisuuden 
rahoittavat työ- ja elinkeinoministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Kansaeläkelaitos sekä tutkimustahot.  
   Väestötasoiseen seurantatutkimukseen on valittu Väestörekisterikeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön 
tietojen perusteella 900 tutkittavaa henkilöä.  He edustavat Paltamon työttömiä työnhakijoita sekä vertailu-
ryhminä Sonkajärven työttömiä työnhakijoita ja Paltamon työssä käyviä. Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen toteuttama Terveys- ja hyvinvointivaikutukset -tutkimus kohdistuu tutkittavien henkilöiden 
terveyteen, sairauksiin, toiminta- ja työkykyyn, elintapoihin, työllisyyteen, toimeentuloon, hyvinvointi-
tekijöihin sekä palvelujen käyttöön. Tutkittavat haastatellaan vuosina 2009, 2010 ja 2012. Tutkimus sisältää 
pienen terveystarkastuksen, lomakekyselyn ja laajan rekisteriseurannan.  
   Ensimmäisen tiedonkeruun tuloksista on valmistumassa työllisten ja työttömien terveys- ja hyvinvointi-
tilannetta Paltamo-mallin lähtötasolla kartoittava raportti. Tulokset noudattelevat aiempaa tutkimustietoa eli 
työttömien ja työllisten välillä on terveys- ja hyvinvointieroja usealla eri indikaattorilla tarkasteltuna. 
Paltamon työttömien terveys ja hyvinvointi on heikompi kuin Paltamon työllisillä, mutta Sonkajärven 
työttömät sijoittuvat usealla osa-alueella näiden kahden ryhmän välille. Tätä saattaa selittää se, että Palta-
mon työttömien työttömyysjaksot ovat usein olleet pitempiä kuin sonkajärveläisten.  
   Paltamon työlliset kokivat terveytensä sekä elämänlaatunsa paremmiksi kuin Paltamon työttömät. Myös 
psyykkisessä hyvinvoinnissa, osallistumisessa ja päihteiden käytössä oli eroja työllisten ja työttömien 
välillä. Eroista huolimatta työttömien joukosta suuri osa voi monella osa-alueella vähintään keskitasoiseksi 
ja on työllistettävissä. 
   Raportti Paltamon työllistämismallin arviointitutkimus. Terveys- ja hyvinvointivaikutukset. Lähtötason 
tilanne 2009 - 2010. julkistetaan viikolla 21 Paltamon työvoimatalossa pidettävässä tilaisuudessa. 
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Mielenterveyttä kannattaa edistää – iäkkäänäkin  

Eija Stengård, WHO:n mielenterveysalan yhteistyökeskuksen johtaja, eija.stengard@thl.fi 
Pia Solin, projektikoordinaattori, pia.solin@thl.fi 
Maarit Lassander, projektikoordinaattori, maarit.lassander@thl.fi 
 
Ikääntyneiden palvelustrategiaa tarvitaan 
Iäkkäiden määrä tulee kasvamaan tulevina vuosikymmeninä nopeasti. Tämä kehitys haastaa kuntien 
poliittiset päättäjät ja johdon pohtimaan keinoja, joilla ikääntyneiden palvelut järjestetään asiakasta 
kunnioittaen, vaikuttavasti ja taloudellisesti kestävästi. Ikääntymiskehityksen haasteisiin vastaaminen 
edellyttää myös hallinnonalojen välistä hyvää yhteistyötä ikääntyvien terveyttä ja hyvinvointia edistävien 
toimien toteuttamiseksi. Hyvän toimintakyvyn omaaville ikääntyneille tarvitaan toimintaa, joka tarjoaa 
kokemuksia elämän mielekkyydestä. Huonokuntoisille ikääntyneille tarvitaan monipuolisia palveluja 
kotona asumisen tukemiseksi. Positiivisen mielenterveyden ja psyykkisen toimintakyvyn merkitys 
onnistunutta ikääntymistä tukevina voimavaroina kasvavat nykyisestään.  
 
Ikääntyneiden mielenterveyttä on mahdollista edistää monin tavoin 
Yleensä ottaen iäkkäät ihmiset hyötyvät samoista mielenterveyden edistämisen toiminnoista kuin muutkin 
aikuiset. Vanheneminen tuo kuitenkin tullessaan erityisiä haasteita, jotka on hyvä huomioida. Uhkia 
mielenterveydelle ovat mm. menetykset, kipu ja pitkäaikaissairaudet, syrjäytyminen, köyhyys sekä 
päihdeongelmat.  
   Ikääntyneiden mielenterveyttä voidaan edistää lukuisilla keinoilla. Mielekäs toiminta, terveet elintavat, 
liikunta, osallisuus, positiiviset ihmissuhteet, koettu turvallisuus ja mahdollisimman itsenäinen asuminen 
sekä ikääntymistä koskeviin kielteisiin asenteisiin vaikuttaminen ovat kaikki tutkimuksissa vaikuttaviksi 
todettuja keinoja edistää ikääntyneiden mielenterveyttä. Toimintaa suunniteltaessa on hyvä huomioida, että 
ikääntyneet ovat hyvin heterogeeninen ryhmä ja näin ollen tarvitaan monenlaisia edistämistoimia.  
 
Tutkimustulokset, kehittämistyö ja käytännön kokemus käyttöön! 
ProMenPol -projekti toteutettiin Euroopan komission rahoituksella vuosina 2007-2009. Projektin 
tavoitteena oli koota tutkimukseen, kehittämistyöhön ja käytännön kokemukseen perustuvia työkaluja 
mielenterveyden edistämisohjelmien tueksi. ProMenPol -tietokannassa on yli 450 mielenterveyden 
edistämisen työkalua kouluja, työpaikkoja sekä ikääntyneiden asumispalveluja varten. Tietokanta sisältää 
työkaluja usealla eri kielellä, myös suomeksi. 
   Ikääntyneiden asumispalveluilla tarkoitetaan kaikkiin pysyviin asuinpaikkoihin liittyviä palveluja, oli 
sitten kyse vanhainkodista, palveluasunnosta tai omasta kodista. ProMenPol -tietokannasta löytyy suuri 
joukko näihin ikääntyneiden palveluihin liittyviä kehittämistyökaluja. ProMenPolin kahdessa 
jatkohankkeessa tuotetaan mielenterveyden edistämisen koulutusohjelma (MindHealth) vuonna 2011 sekä 
käsikirja (MHP Hands) vuonna 2012 kouluja, työpaikkoja ja ikääntyneiden asumispalveluja varten.  
Suomen erityisvastuualueena näissä jatkohankkeissa on ikääntyneiden asumispalvelut. Mielenterveyden 
edistämisen koulutusohjelma sisältää verkko-oppimismateriaalia sekä lähiopetusta. Kaikki tuotettu 
materiaali ilmestyy myös suomenkielisenä.  
 
Lisätietoa työkaluista ja koulutusmateriaaleista sekä mahdollisuus liittyä mielenterveyden edistämisen 
eurooppalaiseen verkostoon osoitteessa: www.mentalhealthpromotion.net 
 
Lähteet:  
Ikäihmisten palvelujen laatusuositus. Sosiaali- ja terveysministeriö. Suomen kuntaliitto. 2008 
   Lehtinen V. (2008). Building Up Good Mental Health. Stakes. 
Cattan, M. (2009). Introduction. In Cattan, M. (Ed). Mental health and well-being in later life. Glasgow: 
Open University Press, pp. 1-8. 
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Ikäihmisten laaja-alaisen toimintakyvyn tukeminen 
osana Ikihyvä Päijät-Häme –hanketta 2008-2012  

PILVIKKI ABSETZ, erikoistutkija, pilvikki.absetz@thl.fi 
HEIKKI HEINONEN, erikoistutkija, heikki.heinonen@thl.fi 
ANU RITSILÄ, suunnittelija, anu.ritsila@helsinki.fi 
PASI TÖYLI, suunnittelija, pasi.toyli@helsinki.fi 
RAISA VALVE, kehittämispäällikkö, raisa.valve@helsinki.fi 
 
Ikihyvä Päijät-Häme on 10-vuotinen (2002-2012) terveyden edistämisen tutkimus- ja kehittämishanke, 
jonka muodostavat ikääntyneen väestön terveyttä ja hyvinvointia kartoittava kohorttiseuranta sekä 
tutkimukselliset, kohdennetut terveyden edistämisen interventiot. Interventioiden lähtökohtana on 
kohonneessa riskissä olevien systemaattinen tunnistus, tavoitteellinen ohjaus ja seuranta osana 
normaalitoimintaa.   Terveysasemien ja kolmannen sektorin yhteistyönä toteutettavassa toimintakyky-
interventiossa päätavoitteena on parantaa ikäihmisen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä.  
   Terveysasemilla luodaan ja otetaan käyttöön toimintakyvyn menettämisen riskissä olevien (SPPB 7-9 
pistettä), mutta edelleen kotona asuvien henkilöiden tunnistuksen, hoitoonohjauksen ja seurannan malli. 
Terveydenhoitajat mittaavat yli 70-vuotiaiden asiakkaiden toimintakykyä laaja-alaisesti ja kirjaavat tulokset 
sähköiseen potilastietojärjestelmään hankkeessa kehitetylle toimintakykylehdelle.  Korkeassa riskissä 
olevat ohjataan kolmannen sektorin toteuttamaan interventioon, jonka jälkeen heidän toimintakykyään 
seurataan terveysasemilla.  
   Kolmannella sektorilla kehitetään tavoitteellinen, luoviin menetelmiin perustuva terveyttä edistävä 
ryhmätoimintatapa. Intervention sisältö on suunniteltu työpajoissa yhdessä ryhmäohjaajien kanssa. Siihen 
kuuluu ohjattua tasapaino- ja voimaharjoittelua ja sosiaalisen toimintakyvyn ja terveellisen ravitsemuksen 
tukemista yhdistyneenä suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen toimintaan. Ryhmät kokoontuvat 12 viikon 
ajan kaksi kertaa viikossa. 
   Toimintamallia arvioidaan kontrolloidussa tutkimusasetelmassa vertaamalla intervention läpikäyneitä 
asiakkaita nk. Informaatioryhmään, joka saa terveysaseman normaalihoidon ja toimintakykymittausten 
lisäksi ikääntyneiden terveyden edistämiseen tarkoitettuja esitteitä. Interventio- ja informaatioryhmäläisten 
toimintakyvyn muutosta seurataan terveydenhuollossa 24 kuukautta. Tutkimukseen osallistuvat Lahti, 
Sysmä, Pukkila, Myrskylä ja Hartola. 
   Tutkimuksessa arvioidaan intervention lyhyen (3 kk) ja pitkän (24 kk) aikavälin vaikutuksia fyysiseen 
toimintakykyyn (SPPB), kognitiiviseen suoriutumiseen (MMSE), mielialaan ja masentuneisuuteen (GDS), 
terveyteen liittyvään elämänlaatuun (RAND-36), sosiaalisen tuen määrään ja laatuun (Measure of social 
provision), sosiaaliseen toimintakykyyn (HYVE-mittari) ja terveyskäyttäytymiseen (mm. MNA, AUDIT). 
Hyötyjä arvioidaan myös terveyskeskusten kannalta: Miten malli soveltuu normaalitoimintaan ja kuinka 
laajalti se otetaan käyttöön?  Mitkä ovat intervention kokonaiskustannukset ja mitä niillä saavutetaan? 
   Ensimmäiset ryhmät aloittivat keväällä 2010; keväällä 2011 viimeiset ovat lopettamassa toimintaansa. 
Ikääntyneiden ja ohjaajien palaute toiminnasta on ollut rohkaisevaa. Hankkeen kokemukset ja tuotokset – 
prosessikuvaukset, toimintakykymittarit, voima- ja tasapainoryhmien ohjelma sekä manuaali luoviin 
menetelmiin perustuvien tavoitteellisten toimintakykyryhmien ohjaukselle – tulevat testausvaiheen jälkeen 
vapaaseen käyttöön. 
   Toimintakykymallin rakentajia ovat Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Lahden ammattikorkeakoulu (LAMK), Päijät-Hämeen kunnat 
sekä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä, Diakonialaitos Lahti, Harjulan Setlementti ry, 
Hyvinvointikeskus Onni sekä Sysmän Palvelutaloyhdistys ry. Toimintaa ovat rahoittaneet mm. Päijät-
Hämeen liitto ja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä. 
 
Lisätietoa:http://www.palmenia.helsinki.fi/ikihyva/index.html, http://blogs.helsinki.fi/ikihyvablogi/ 
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Toimivia malleja valtimotautien ehkäisyyn 
ja toimintakyvyn ylläpitoon 

PILVIKKI ABSETZ, erikoistutkija, pilvikki.absetz@thl.fi 
NELLI HANKONEN, tutkija, nelli.hankonen@thl.fi 
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Tutkimusnäyttö elintapojen merkityksestä diabeteksen ja valtimosairauksien ennaltaehkäisyssä ja 
ikääntyneiden toimintakyvyn edistämisessä on jo riittävää, mutta ei välttämättä käänny 
normaalitoiminnaksi perusterveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa. Ikihyvä Päijät-Häme -hankkeessa 
arkityöhön istuvia sairauksien ehkäisyn ja terveyden edistämisen toimintamalleja on suunniteltu, toteutettu 
ja arvioitu yhdessä kuntatoimijoiden ja järjestöjen kanssa. 
   Toimintamallien tarkoituksena on varmistaa, että oikeita asioita tehdään oikeille ihmisille oikeaan aikaan. 
Vaikka toiminnan kohderyhmät ja terveysongelmat eroavat, ovat peruselementit samat: 1) Riskihenkilöiden 
tunnistus, 2) Tavoitteellisen toiminnan malliin (TT) perustuva ohjaus, 3) Seuranta ja 4) Kirjaaminen ja 
vaikutusten arviointi. Jokaiselle vaiheelle on tehty prosessikuvaukset yhteistyössä käytännön toimijoiden 
kanssa. 
   Ohjauksella on tavoitteellisen toiminnan malliin perustuva rakenne, jossa opastetaan arvioimaan oman 
ihannetilan ja nykytilan välistä ja rakentamaan niiden välille silta konkreettisista, arkisista tavoitteista ja 
niiden toteutusta tukevista suunnitelmista. Ohjausta tukevat voimaannuttavan vuorovaikutuksen keinot: 
avoimet kysymykset, aktiivinen kuuntelu, reflektointi ja yhteenvedot. 
   Tyypin 2 diabeteksen riskissä olevien hoitoon määriteltiin ja jalkautettiin hoitosuosituksiin perustuvat 
systemaattisen tunnistuksen, ohjauksen ja seurannan prosessit. Päijät-Hämeen Sosiaali- ja terveys-yhtymän 
terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osaamiskeskuksena toimiva HYVE-yksikkö tukee 
prosessien toteutusta. HYVE koordinoi ryhmäohjausta ja vastaa prosessiin liittyvien materiaalien 
päivityksestä ja koulutussisällöistä. Nyt malli on leviämässä mm. Lappiin ja Etelä-Pohjanmaalle. 
   Ikääntyneiden toimintakyvyn edistäminen aloitettiin kotihoidon ja fysioterapian yhteistyöhankkeena. 
Kotihoidossa opittiin testaamaan ja arvioimaan fyysistä toimintakykyä sekä tukemaan kotona toteutettua 
voima- ja tasapainoharjoittelua ja tavoitteellista toimintatapaa asiakkaan hyvinvoinnin edistämiseksi. 
Mallin kehittelyä jatkettiin yhdessä perusterveydenhuollon ja järjestöjen kanssa. Terveydenhoitajat 
tunnistavat riskissä olevat henkilöt (MNA, SPPB, GDS, MMSE) ja ohjaavat heidät järjestöjen tuottamaan 
ryhmäohjaukseen, johon sisältyy sekä kuntosalikäyntejä että laaja-alaisesti toimintakykyä edistäviä 
tavoitteellisen toiminnan ryhmätapaamisia. Toimintakyvyn muutosta seurataan terveydenhuollossa. 
   Ikihyvän interventioiden suunnittelussa ja toteutuksessa yhteistyötä ovat tehneet Terveyden ja hyvin-
voinnin laitos (THL), Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Päijät-Hämeen kunnat 
sekä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä, Lahden ammattikorkeakoulu (LAMK), Diakonialaitos 
Lahti, Harjulan Setlementti ry, Hyvinvointikeskus Onni sekä Sysmän Palvelutaloyhdistys ry. Toimintaa 
ovat rahoittaneet Päijät-Hämeen liitto (EAKR-rahoitus), Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä, Suomen 
Akatemia (Terveyden edistämisen ja Terveydenhuollon tutkimusohjelmat), Kansaneläkelaitos (Kuntoutus-
tutkimus), ja Sosiaali- ja terveysministeriö (Kansallinen terveydenhuollon kehittämishanke). 
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Datasta viisauteen hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisessä  
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Mitä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tiedolla johtaminen on?  
Terveyspalvelut mielletään työvoimavaltaisena palvelusektorina, mitä se suuressa määrin onkin. 
Keskusteltaessa resurssien, siis käytännössä rahan ja työvoiman, puutteesta ja toimintaan liittyvistä 
tehostamistarpeista, unohdetaan usein se valtava tuottavuuspotentiaali, joka hyvinvointisektorin 
työntekijöissä ja toimintaprosesseissa piilee.  
   Henkilöstön osaamisen tehokkaampi ja fokusoidumpi hyödyntäminen sekä uudenlaisten organisointi- ja 
työtapojen tarjoamat mahdollisuudet ovat keskeisessä asemassa, kun suomalainen hyvinvointijärjestelmä 
etsii ratkaisuja tuottavuuden parantamiseksi. Kyse on tietoperustaisesta arvonluonnista – tietoresurssien 
valjastamisesta asiakkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi. 
   Käytännössä tarvitaan sekä tiedon johtamista että tiedolla johtamista. Tiedolla johtaminen viittaa 
faktatiedon hyödyntämiseen, esimerkiksi palvelutuotannon suorituskyvystä kertovien mittareiden ja 
mittauskäytäntöjen kehittämiseen ja hyödyntämiseen kaikilla järjestelmätasoilla. Tiedon johtaminen 
puolestaan peräänkuuluttaa osaamisen vaalimista ja kehittämistä. Molemmissa tapauksissa toimenpiteitä 
tarvitaan palvelujärjestelmän eri tasoilla. 
   Järjestelmätasolla (kunta-, alue-, tai valtakunnantaso) tulee huolehtia koko järjestelmän tuottavuudesta. 
Tarvitaan järjestelmätason mittareita, jotta voimme varmistua, että organisaatiorajat ylittävät prosessit ovat 
asiakkaan näkökulmasta tehokkaita ja laadukkaita. Järjestelmän osien välisen yhteistyön edistämiseksi 
tarvitaan selkeät yhteiset tavoitteet ja toiminnan tulee perustua yhteiselle ja kestävälle arvopohjalle, vastaa 
varsinaisesta palvelutuotannosta sitten kuka tahansa. Tietojärjestelmät ovat keskeisessä roolissa, mutta 
useissa tapauksissa tiedonkulun ja tiedolla johtamisen ongelmat liittyvät kuitenkin enemmän ihmisten 
ennakkoluuloihin ja asenteisiin.  
   Organisaatiotasolla tarvitaan tietoa niin yksittäisten prosessien kuin organisaatioiden tuottavuudesta. 
Järjestelmä tai palveluketju on juuri niin vahva kuin sen heikoin lenkki. Prosesseja ja 
palvelukokonaisuuksia tulee kyetä vertailemaan sen suhteen millaisia asiakashyötyjä ne saavat aikaan. 
Vaikuttavuuden mittaaminen on haasteellista, mutta sitä kohti tulee määrätietoisesti pyrkiä – luovuttaminen 
ei saa olla vaihtoehto. Johtamisen ja päätöksenteon tukena tarvittavaa informaatiota kerätään jo valtavat 
määrät, mutta informaation hyödyntämisen suhteen tilanne on toinen. Tietojohtamiselle löytyy resursseja, 
kun fokusoidaan ja tunnistetaan tiedon analysoinnin mahdollisuudet. 
   Yksilötasolla tulee panostaa työntekijöiden tuottavuustietoisuuden lisäämiseen. Omien toimien 
vaikutusten ymmärtäminen osana organisaation tuloksellisuutta on tärkeä motivaatiotekijä. Tähän työhön 
erilaiset mittarit tarjoavat konkreettisia välineitä. Tiedolla johtaminen, mittarointi ja tuottavuuden 
kehittäminen nähdään helposti negatiivisina asioina. Avoimuudella ja henkilöstön mukaan ottamisella 
näistäkin saadaan muodostettua motivoivia ja mielenkiintoisia kehittämistehtäviä. Yksilöiden osaamisen 
hyödyntäminen on keskeinen tekijä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintaprosesseja 
uudistettaessa ja vastattaessa tulevaisuuden haasteisiin. 
   Edellä ei mainittu kuntatoimijoita nimeltä, mutta on selvää, että tilaus/järjestämisvastuussa olevan tahon 
tulee omalta osaltaan huolehtia siitä, että palvelut kilpailutetaan asianmukaisesti ja että kilpailutuksen 
painopisteet ovat oikeissa asioissa. Käytännöt vaihtelevat, mutta tavoitteena tulisi aina olla asiakkaan tai 
kuntalaisen hyvinvoinnin edistäminen. Sama koskee luonnollisesti myös valtakunnantason toimijoita. 
 



 

THL  – 2011 51 
TERVE-SOS 2011  

Terve Kunta -ohjelmakokonaisuus   
Esitysten tiivistelmät 

 

Tieto ja yhteistyö  

JARI ANDERSSON, rehtori, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, Sastamalan kaupunki, 
jari.andersson@sastamala.fi 
 
 
Nykyajan yhteiskunta kerää ja tuottaa valtavan määrän erilaista tietoa. Poliittinen päätöksenteko ja ohjaus 
on kunnallisessa toimintakentässä tärkeässä roolissa. Tärkeätä on, että keskeiset päätöksentekijät ovat 
mukana tiedon keruussa, analysoinnissa ja keskeisin tieto on saatavilla päätöksenteon tukena.  
   Poliittiset päätöksentekijät ovat suhteellisen riippuvaisia hyvästä valmistelusta ja valmistelun keräämästä 
tai saamasta informaatiosta. Yhteistyö ja jatkuva vuoropuhelu nousee keskiöön. Poliittisten toimijoiden 
sitouttaminen laajasti valmisteluun on tärkeätä. Tavoitteiden asettaminen tehdään kunnissa poikkeuksetta 
varsin huolellisesti. Informaatiota myös kerätään ja tietoa välitetään. Se, mikä usein unohtuu, on seuranta ja 
seurannasta saadun informaation perusteella tehtävät mahdolliset toiminnalliset muutokset. Herkkyys 
muuttaa toimintaa on kuntakentälle vielä suuri haaste.  
   Nykyaikainen johtaminen vaatii verkottumista. On tärkeätä, että jokainen organisaatio tekee perus-
tehtävänsä hyvin, kerää omasta toiminnastaan keskeisimpiä tunnuslukuja ja informaatiota sekä suuntaa 
toimintaansa tehtyjen analyysien jälkeen siten, että perustehtävä pystytään suorittamaan vieläkin paremmin.  
   Jos yksittäinen hallintokunta havaitsee muutoksen tarpeen saadun tai keräämänsä informaation pohjalta, 
vaatii se usein uutta sopimista toisten yhteistyötahojen kanssa. Kuntakentällä mm. terveydenhuollossa on 
useita rajapintoja kunnan hallintokuntien tai muiden tahojen kesken.  
   Harvoin mikään organisaatio pystyy suoriutumaan perustehtävästään yksin. Jokaisella organisaatiolla on 
paljon kumppaneita ja näiden kumppanien ja oman organisaation rajapinnoilla on paljon erilaista toimintaa. 
Jokainen organisaatio tuottaa tietoa, joka on mahdollisestikin hyvin tärkeätä rajapinnalla toimivalla 
yhteistyötaholle. Tiedon yhteinen analysointi ja jatkuva johtajien vuorovaikutus nouseekin menestyvissä ja 
vaikuttavissa prosesseissa hyvin tärkeään rooliin.  
   Sastamalassa on perustettu eri hallinnonalojen ja toimijoiden yhteisiä päätösvaltaisia työryhmiä, joissa 
yhteisten tavoitteiden asettamisen jälkeen on voitu nopeasti tehdä operatiivisia ja vaikuttavia päätöksiä ja 
saada nopeasti muutoksia aikaan. Esimerkki: Yhdeksi keskeiseksi keihäänkärjeksi on noussut työvoima-
hallinnon, Sastamalan seudun yrityspalvelun, Sastamalan kaupungin perusopetuksen ja sosiaalitoimen 
johtajien kokouksessa osaavan työvoiman saatavuuden parantaminen terveydenhoidon alalle. Muutamassa 
yhteisessä kokouksessa suunniteltiin ja päätettiin, mitä jokaisen organisaation on tehtävä yhdessä ja 
erikseen, jotta päämäärä saavutetaan. Asiat etenivät poliittiseen päätöksentekoon nopeasti ja sitä kautta 
myös organisaatioiden ylimmissä poliittisissa päätöksentekoelimissä yhteisiksi sitoviksi tavoitteiksi.    
   Myös yhteinen prosessien kuvaaminen QPR:ää apuna käyttäen on tuonut merkittävää lisäarvoa, kun omia 
toiminnallisia prosesseja on kehitetty. Keskiöön nousee yhteisen kuvan muodostaminen kaikkien toimi-
joiden osalta niin, että jokaiselle muodostu oikea käsitys siitä, mitä toinen rajapinnalla toimiva organisaatio 
tekee. Tämän jälkeen on helppo suunnitella palveluketjut entistä tehokkaammiksi ja asiakaslähtöisemmiksi. 
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Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 
koko kunnan toimesta 

MARKKU PURO, yhtymäjohtaja, Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä, markku.puro@fstky.fi 
 
 
Koko valtakunnan tasolla tiedolla johtamisesta on tullut koko sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän 
tehokkuutta parhaiten lisäävä keino. 
   On kuitenkin korostettava, että myös tietoa täytyy johtaa. Arvot johtamiseen valitaan. Tänä päivänä, kun 
tietoa on saatavissa lähes rajattomasti, riippuu organisaation ja palvelujärjestelmän menestyminen siitä, 
mitkä tiedot ja arvot sen toiminnan pohjaksi valitaan. 
   Tiedolla johtamisessa on myös ongelmia. Esimerkiksi nykyisen korostettu näyttöön perustuva tieto 
lääketieteessä ei vastaa sitä tietoa, mikä tarvitaan ikääntyvän väestön terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämiseksi. 
   Ikääntyvän väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen mittarit pitäisivät olla itsenäinen 
selviytyminen, pärjääminen ja yksilön autonomia. Tällä hetkellä lääketieteessä käytettävät monet mittarit 
ovat biometrisiä, yhden hoidon tuottamia tuloksia, joilla ei välttämättä ole tekemistä yksilön elämässä 
pärjäämisen kanssa. 
   Järjestelmätasolla tarvitaan mittareita, jotka kertovat koko palvelujärjestelmän tuottavuudesta, jotta 
voimme varmistaa yli organisaatiorajojen kulkevien prosessien tehokkuuden ja vaikuttavuuden. Elämässä 
pärjääminen, itse asiassa kaikissa ikäryhmissä, voisi olla yksi tällainen mittari. 
Elämässä pärjääminen, yksilön autonomian lisääminen ja itsenäisesti selviytyminen, olisivat sellaisia 
yhteiselle arvopohjalle rakentuvia mittareita, joita on vaikea olla hyväksymättä. 
   Organisaatiotasolla tarvitaan tietoa hoidettavan väestön terveydentilasta ja siitä alueesta (hyvinvoinnin 
puutteista), mihin resurssit pitäisi suunnata. Vaikuttavuuden mittaaminen on haasteellista, mutta julkisen 
sektorin kamppaillessa kestävyysvajeesta, tuottavuusvaatimukset tulevat jatkuvasti nousemaan. On siis 
parempi, että sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät itse ovat mukana laatimassa vaikuttavuusmittareita, 
kuin se että ne tehdään täysin muualla. 
   Myös yksilötasolla esim. lääkärin ja sosiaalityöntekijän vastaanotolla tulee kehittää sellaisia kannusta-
vuuteen liittyviä mittareita, joilla on vaikuttavuuteen liittyvä tietopohja, joiden avulla työntekijät voivat 
osoittaa tuottavuuden parantuneen, asiakastyytyväisyyden lisääntyneen, poliittisen hyväksyttävyyden 
parantuneen ja joilla myös on saavutettu terveyshyötyä. 
   On tärkeätä, että näitä mittareita laadittaessa ollaan avoimia ja henkilöstö otetaan niihin reilusti mukaan, 
käyttämällä vaikka uusia sosiaalisen median muotoja, motivoimaan ja tekemään työn kehittämisestä 
mielenkiintoista. 
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Sähköinen hyvinvointikertomus – Tuki 
kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämistyöhön  

ANNE NISKA, hankejohtaja, Terveempi Pohjois-Suomi -hanke, anne.niska@ppshp.fi 
TIMO RENFORS, tutkimus- ja kehittämisjohtaja, Kanerva-KASTE-hanke, timo.renfors@kansanterveys.info 
SUVI HELANEN, hankesuunnittelija, Terveempi Pohjois-Suomi -hanke, suvi.helanen@ppshp.fi 
 
 
Kuntalain mukaan kunnan tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia. Tätä tehtävää tuetaan uudella 
terveydenhuoltolailla (STM 2010), joka velvoittaa kuntia muun muassa  

• kokoamaan hyvinvointitietoa eli tietoa, joka kuvaa kuntalaisten hyvinvointia ja sen taustatekijöitä  
• asettamaan tietoon perustuvat hyvinvointitavoitteet  
• määrittelemään tavoitteisiin vastaavat toimenpiteet 
• huomioimaan hyvinvoinnin näkökulma kaikessa kunnan toiminnassa ja päätöksenteossa 
• raportoimaan ja seuraamaan hyvinvointitietoa sekä toteutettuja toimenpiteitä hyvinvointi-

kertomuksen avulla.    
   Sähköinen hyvinvointikertomus on kunnille ilmainen ja helppokäyttöinen työväline, joka auttaa 
edistämään kuntalaisten hyvinvointia nostamalla esiin poikkihallinnolliset hyvinvoinnin taustatekijät, 
vahvuudet ja kehittämistarpeet. Lisäksi se auttaa kuntia vastaamaan uuden terveydenhuoltolain velvoit-
teisiin. Sähköinen hyvinvointikertomus 

• kuvaa tiiviisti hyvinvointiin liittyvän vertailu- ja seurantatiedon  
• kerää kunnan toimialojen näkemykset kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä  
• kytkee hyvinvointikertomuksen osaksi kunnan vuosikelloa  
• toimii valmistelijoiden työvälineenä hyvinvointitiedon kokoamisessa, raportoinnissa ja 

resursoinnin suunnittelussa 
• toimii päättäjien työvälineenä päätöksenteossa, resursoinnissa ja vaikuttavuuden arvioinnissa. 

   Näiden ominaisuuksiensa ansiosta sähköinen hyvinvointikertomus tuottaa tietoa kuntien ja yhteis-
toiminta-alueiden päätöksenteon ja suunnittelun tueksi. Samalla se kannustaa kuntien toimialoja yhteistyön 
tekemiseen, jotta hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ei jäisi vain sosiaali- ja terveystoimen vastuulle. 
Helpottuneen tiedonsiirron myötä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ei jää irralliseksi näkökulmaksi, 
vaan kytkeytyy osaksi kunnan toimintaa: Sähköisessä hyvinvointikertomuksessa on seitsemän vaihetta, 
joista haluttu tieto viedään kunnan toiminta- ja taloussuunnitelmaan sekä alueen palveluiden järjestämis-
suunnitelmaan. Kuntaliitto on mukana kehittämässä sähköistä hyvinvointikertomuskokonaisuutta.  
   Hyvinvointikertomusta varten kunnan johtamisjärjestelmässä tulee olla pysyvät hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisen rakenteet. Hyvinvointikertomuksen tekemisestä vastaa kunnan hyvinvointiryhmä, 
joka muodostuu kaikkien toimialojen edustajista (ks. internetistä löytyvä Terveyden ja hyvinvoinnin laitok-
sen opas Johtaminen tukee hyvinvoivaa ja tervettä kuntaa – Tukiaineistoa kuntajohdolle). On suositeltavaa, 
että kunnissa tai yhteistoiminta-alueilla toimisi hyvinvointikoordinaattori, jonka roolina hyvinvointi-
kertomuksen tekemisessä on hyvinvointitiedon kokoaminen sekä kertomuksen valmistelun koordinointi ja 
poikkihallinnollinen toimeenpano.  
   Sähköinen hyvinvointikertomus löytyy osoitteesta www.hyvinvointikertomus.fi. Tavoitteena on, että 
sähköinen hyvinvointikertomus otetaan käyttöön kansallisesti. Tämän vuoksi sitä kehitetään seuraavien 
vuosien aikana käyttäjiltä saatujen kokemusten perusteella. Uusia kuntia otetaan mielellään mukaan 
kehittämistyöhön. Kunnat voivat tilata pääkäyttäjätunnuksensa osoitteesta: 
anttipekka.renfors@kansanterveys.info. 
   Sähköisen hyvinvointikertomuksen käyttöönotto ja hyödyntäminen edellyttävät koulutusta, joka kohdis-
tetaan kunnan ja yhteistoiminta-alueen luottamushenkilöille ja johtaville viranhaltijoille. Terveempi Poh-
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jois-Suomi -hankkeessa on kehitetty tätä tarkoitusta varten koulutusmalli, jota voidaan soveltaa tilaajan 
mukaan. Koulutuksessa esitellään konkreettisia työvälineitä, kuten sähköinen hyvinvointikertomus ja 
ihmisiin kohdistuvien vaikutusten ennakkoarviointimenetelmä. Työvälineet kytketään uuteen terveyden-
huoltolakiin sekä kuntien ja alueiden pysyviin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteisiin. 
Koulutuksella pyritään vaikuttamaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmien huomioimiseen 
sekä merkityksen ja arvostuksen nostamiseen.  
 
Hyvinvointitiedon kuvaus sähköisessä hyvinvointikertomuksessa 
Hyvinvointitiedon suhteen voidaan käyttää kolmijakoa, jossa tutkijoiden tehtävänä on kertoa vallitseva 
hyvinvoinnin tila eli se, miten asiat ovat. Hyvinvointitiedon perusteella kuntien päättäjät asettavat 
tavoitteita sille, miten asioiden tulisi olla. Viranhaltijoiden ja muiden kunnan toimijoiden tehtävänä on 
päästä näihin tavoitteisiin.  
   Vallitsevan tilan kuvaamiseen käytetään indikaattoreita eli osoittimia. Indikaattorit kuvaavat ilmiön tilaa 
ja siinä tapahtuneita muutoksia. Indikaattorit on tarkoitettu tiedon tuottamiseen, ja ne ovat määrällisiä ja 
luonteeltaan tilastollisia tunnuslukuja. Indikaattorilukujen lisäksi oleellista on kerätyn tiedon tulkinta ja 
johtopäätösten teko kunnan toiminnan suuntaamiseksi.  
 
Parhaimmillaan indikaattorit  

• tukevat päätöksentekoa 
• ovat luonteeltaan sellaisia, että kunta voi omalla toiminnallaan vaikuttaa indikaattorin kuvaamaan 

ilmiöön  
• osoittavat palvelutarpeen lisääntymistä tai vähenemistä 
• ohjaavat miettimään, miten palvelutarpeisiin voitaisiin vastata paremmin  
• mahdollistavat terveys- ja hyvinvointiongelmien seurannan väestöryhmittäin 

   Hyvinvointitietoon liittyy useita haasteita. Tieto on hajallaan, ja yhteinen näkemys siitä, mitkä ovat 
keskeisiä hyvinvointia kuvaavia indikaattoreita, on puuttunut. Hyvinvointitiedon tulkinta on koettu 
vaikeaksi, ja seurantatietoa kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden kehityksestä on ollut vähän. Sähköinen 
hyvinvointikertomus ja sen tukimateriaali kokoaa em. hyvinvointitietoa valittujen perus-
indikaattoripakettien avulla.  
   Valinta on tehty yhteistyössä Terveempi Pohjois-Suomi-hankkeen, Kanerva-KASTE-hankkeen, sosiaali- 
ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Kuntaliiton kanssa. Näiden tahojen 
edustajista on koottu työryhmä, joka kehittää myös seuraavia hyvinvointikertomusversioita ja niiden 
indikaattoriosuuksia. Sähköisen hyvinvointikertomuksen indikaattorit noudattelevat elämänkaarimallia ja 
kuvaavat niiden sisällä sekä hyvinvointia ja terveyttä että palveluja.  
   Sähköisen hyvinvointikertomuksen indikaattoripaketteja kehitetään seuraaviin versioihin kattavammiksi.  
Tavoitteena on muun muassa kytkeä paketteihin kunnan terveyden edistämisen aktiivisuutta kuvaava TEA-
viisari sekä alueellisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen (ATH) indikaattoreita. Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen Avainindikaattoriohjelmassa (INDI-ohjelma) määritellään keskeiset terveyden, 
hyvinvoinnin, palvelujen ja järjestelmän suorituskyvyn avainindikaattoreista, joita on jo nyt mukana 
sähköisessä hyvinvointikertomuksessa 
   Kuntien yksilölliset tarpeet on huomioitu sähköisessä hyvinvointikertomuksessa siten, että kunnat voivat 
käyttää muitakin kuin valittuja perusindikaattoreita. Myös laadullista tietoa tai muuta aineistoa, esimerkiksi 
kuntien omiin selvityksiin perustuvaa tietoa, voidaan kirjata kertomukseen avoimeen kenttään yhteenveto-
kohdassa. Kuntien vertailtavuuden takaa kuitenkin parhaiten se, että peruspaketteja käytetään koko-
naisuudessaan. 
   Indikaattorit tuodaan sähköiseen hyvinvointikertomukseen väestön terveys- ja hyvinvointiosoittimen eli 
TEHO-indikaattorityövälineen avulla (www.indikaattorit.com) automaattisesti kunnan nimen perusteella. 
Sähköisen hyvinvointikertomuksen nykyinen versio hakee indikaattorit SOTKAnetistä, mutta myöhempiin 
versioihin tuodaan tietoa myös muista lähteistä, jolloin hyvinvointitiedon hajanaisuuteen liittyvät haasteet 
vähenevät.  
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   Vertailu toteutuu TEHOn avulla valittujen vertailukuntien tai –alueiden ja automaattisesti niiden mukana 
avautuvien indikaattoritietojen kautta. TEHO esittää indikaattoritiedot ja niihin liittyvät trendit ja muutok-
set värien ja nuolten avulla. Tämä havainnollinen esitystapa helpottaa kuntien ja tietojen vertailua niiden 
arvottamista.  
   Sähköisen hyvinvointikertomuksen myötä hyvinvointitiedon kokoaminen ja hyödyntäminen helpottuvat. 
Hyvinvointitiedon taustojen ymmärtäminen, johtopäätösten tekeminen ja toimenpiteiden määrittely 
edellyttävät asiantuntijoiden kuulemista ja asioiden pohtimista yhdessä. Indikaattori ei siis pelkästään 
kuvaa ilmiötä ja sen muutoksia, vaan se tarjoaa parhaimmillaan myös varhaisia varoitusmerkkejä tulevista 
tapahtumista ja kehityskuluista. Peruskysymys onkin, miten kunta pystyy vastaamaan näihin 
varoitusmerkkeihin.  
   Pilottikuntien kokemukset edellä kuvatuista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteista, 
koulutuksesta sekä sähköisestä hyvinvointikertomuksesta ovat olleet innostavia ja osoittaneet toimi-
vuutensa ja mallinnettavuutensa koko Suomeen.  
 
Sähköisen hyvinvointikertomuksen kehittämistyön keskeisimmät yhteistyö-
tahot: 

• Terveempi Pohjois-Suomi -hanke, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (www.terps.fi)  
• Kanerva-KASTE-hanke, KYS-erva-alue, hallinnoi Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 

 (www.kanervakaste.fi)  
• Sosiaali- ja terveysministeriö 
• Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
• Kuntaliitto 
• Pilottikunnat 

 
Lähteet:  
THL 2010. Johtaminen tukee hyvinvoivaa ja tervettä kuntaa – Tukiaineistoa kuntajohdolle. Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos 2010. Johtaminen tukee hyvinvoivaa ja terveyttä kuntaa - Tukiaineistoa kuntajohdolle. 
Hyvinvoiva ja terve kunta -sarja. Luettavissa Internetissä.  
   STM 2010. Hallituksen esitys Eduskunnalle terveydenhuoltolaiksi sekä laeiksi kansanterveyslain ja 
erikoissairaanhoitolain muuttamiseksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 
muuttamiseksi. Hallituksen esitys 90/2010. Luettavissa Internetistä. 
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Asiantuntijoiden yhteistyö ja johtaminen 
verkostossa – Epidemiaselvitykset esimerkkinä 
moniammatillisesta verkostomaisesta yhteistyöstä  

MARJA RAUTAJOKI, johtaja, Suomen Virtuaaliammattikorkeakouluverkosto, marja.autajoki@amk.fi 
 
 

Verkostot – upea mahdollisuus tehdä ja kehittyä yhdessä 
 
Virtuaali AMK -verkosto on kaikkien ammattikorkeakoulujen muodostama verkosto. Verkostoyhteis-työtä 
on tehty jo kymmenen vuotta. Yhdessä on tuotettu koulutusaineistoja ja portaalipalveluita. Viimeisin 
ponnistus oli THL:n rahoittaman Työttömyyden monet kasvot – koulutusaineiston tuottaminen verkosto-
yhteistyössä. Parhaillaan aloitellaan ESR -rahoituksella Seksuaaliterveyden Avoin yhteisöllinen virtu-
aalinen oppimisympäristö -hanketta. Verkostoyhteistyössä on ollut paitsi ammattikorkeakouluja, myös 
muita organisaatioita mukana. Verkostot ovat upea mahdollisuus tehdä yhdessä ja rikastuttaa omaa 
osaamistaan. Usein riittää kun tietää, kuka tietää.  
   Esityksen sisältö paneutuu seuraaviin kysymyksiin: Mihin verkostoyhteistyötä tarvitaan, vai tarvitaanko 
ja milloin sitä kannattaa hyödyntää, mitä yhteistyön onnistuminen edellyttää sekä verkoston vetäjältä, että 
sen jäseniltä? Miten verkostoa tulisi johtaa ja kuka sitä oikeastaan johtaa? Miten synnyttää luovuutta? 
Miten minä verkoston jäsenenä saan parhaan hyödyn? Verkostoyhteistyö voidaan tehdä myös verkossa, 
mutta miten se käytännössä onnistuu, vai jääkö se pinnalliseksi, tehottomaksi?  
   Verkostoyhteistyössä yhteinen kieli on tärkeä, jos ei tule ymmärretyksi tai ei itse ymmärrä, hyödyt jäävät 
vähäiseksi. Verkostossa tarvitaan positiivista mieltä, pilkettä silmäkulmassa ja ymmärrystä, että ” jos 
ihmiset, jotka eivät ymmärrä toisiaan, ymmärtävät ainakin, että he eivät ymmärrä toisiaan, niin silloin he 
ymmärtävät toisiaan paremmin kuin silloin kun he eivät ymmärrä toisiaan eivätkä ymmärrä edes sitä, että 
he eivät ymmärrä toisiaan”.  
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Kunnan kokemuksia 

OUTI LEPISTÖ, ympäristöterveyspäällikkö, Pirkkalan kunta, outi.lepisto@pirkkala.fi 
 
Epidemiat alkavat yleensä ilman ennakkovaroitusta. Lisäksi ongelmat alkavat usein mahdollisimman 
epäsuotuisaan aikaan – monet ajoittuvat perjantai-iltapäiviin. Tilanteen hoitamisen kannalta merkittävää on 
riittävän asiantuntijaverkoston nopea kokoaminen. Asiantuntijuutta tarvitaan niin ympäristöterveyden-
huollon, lääketieteen, mikrobiologian kuin elintarvikkeiden ja talousveden prosessienhallinnan alueilta. 
   Kuntien lakisääteiset epidemiaselvitystyöryhmät ovat avainasemassa epidemiatilanteissa. Hankaluuksia 
saattaa tuoda toimijoiden ja vastuutahojen jakautuminen eri tahoille. Kunnissa epidemiatilanteita johtava 
viranomaistaho, ympäristöterveydenhuolto, toteutetaan nykyään seudullisena yhteistyönä, jolloin johto voi 
olla kokonaan eri organisaatiota ja fyysisesti kaukanakin käytännön tapahtumapaikoista. 
   Tärkeimpinä ensi vaiheen tehtävinä epidemiatilanteissa ovat riittävän asiantuntemuksen varmistaminen ja 
toimiva tilannejohto. Näiden perusasioiden ollessa kunnossa voidaan keskittyä tilanteen käytännön hoita-
miseen, kuten tiedottamiseen, ongelman rajaukseen ja vaadittaviin toimenpiteisiin. 
Oman ongelmansa tuovat vastuutahojen poissaolot ja sairastumiset. Onko jokaiselle avainhenkilölle jo 
etukäteen mietittynä sijainen? Onko sijainen tavoitettavissa tarvittaessa myös virka-ajan ulkopuolella? 
Näihin kysymyksiin on syytä olla vastaukset mietittynä jo silloin, kun asiat ovat vielä kunnossa. Sujuvan 
toiminnan varmistamiseksi on ensiarvoisen tärkeää pitää kaikki erityistilanteisiin liittyvä yhteystiedot ja 
asiakirjat ajan tasalla ja myös harjoitella tilanteita riittävästi. Ohjeistuksen on oltava lyhyttä ja ytimekästä – 
muun lukemiseen ei useinkaan jää aikaa. 
   Epidemiatilanteissa on myös tärkeää, että joku ottaa selkeän vastuun operatiivisesta johtamisesta. Jos 
varsinainen vastuutaho ei ole heti saapuvilla, on jonkun muun ryhdyttävä tähän tehtävään. Toimintaa johta-
van on alusta asti varmistettava  

• tilannekuva ja sen jatkuva ylläpitäminen 
• selkeät vastuujaot ja tehtävien jakaminen 
• jatkuva ja nopea raportointi – aina tulee tarkistaa, että sovitut asiat on toteutettu 
• yhteistyön, tiedonkulun ja tiedottamisen varmistaminen  
• nopea päätöksenteko 

   Näissä tehtävissä riittävän laaja yhteistyö- ja asiantuntijaverkosto on korvaamaton. Tilannekuvaa ei luoda 
vain yhtä sektoria tarkastelemalla eivätkä nopeat toimenpiteet onnistu ilman saumatonta yhteistyötä. 
Nyky-yhteiskunnan vauhdissa pysyäkseen myös tiedottamisen on oltava kirjaimellisesti reaaliaikaista. 
Onnistuneen tiedottamisen pohjan muodostavat kattava tilannekuva ja riittävät toimenpiteet. Tiedottamisen 
vastuuhenkilö täytyy nimetä heti alkuvaiheessa ja henkilön on miellettävä olevansa tiedotuksen ja median 
käytettävissä lähes jatkuvasti. 
   Varsinainen ongelman poistaminen vaatii usein korkeatasoista asiantuntemusta ja päätöksenteon tueksi 
tarvitaan usein poikkitieteellistä asiantuntijuutta. Omat haasteensa tuovat aina paikalliset olosuhteet, joissa 
taas kunkin sektorin ja toimipisteen henkilökunta on avainasemassa riittävän taustatiedon toimittamiseksi. 
Valtakunnan tasolla korvaamatonta asiantuntija-apua epidemiatilanteissa tarjoaa Terveyden ja hyvin-
voinnin laitos. Lisäksi eri alojen asiantuntijat yliopistoissa, ministeriöissä ja muissa laitoksissa ovat 
käytettävissä. Kunnan sisällä ja kuntien välillä toimii useita verkostoja jo valmiina. Toimivien verkostojen 
avulla äkillisten tilanteiden hoitaminen voi olla tilanteiden vakavuudesta huolimatta sekä haastavaa että 
antoisaa.  
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Epidemiaselvitykset moniammatillisena 
yhteistyönä 

MARKKU KUUSI, ylilääkäri, THL, markku.kuusi@thl.fi 
 
Epidemioiden ehkäisy, torjunta ja tiedonvälitys on kunnan terveydensuojelu- ja terveysviranomaisten 
tehtävä. Kunnassa tulee olla selvitystyöryhmä, johon kuuluu terveydenhuollon, ympäristöterveydenhuollon 
ja vesilaitoksen edustajia. Elintarvike- ja vesivälitteisissä epidemioissa konsultaatioapua antavat tarvittaessa 
myös sairaanhoitopiiri, aluehallintovirasto ja Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira). Terveyden ja hyvin-
voinnin (THL) Tartuntatautien torjuntayksikkö (TART) on epidemioiden selvityksen valtakunnallinen 
konsultaatio- ja koordinaatioyksikkö. Sitä konsultoidaan etenkin laajalle levinneissä, usean kunnan alueelle 
ulottuvissa epidemioissa, kun sairastuneita on paljon, kyseessä on vakava tauti tai epidemiaan liittyy 
ulkomaisia yhteyksiä. Epidemioiden menestyksellinen torjunta edellyttää hyvää tiedonkulkua ja yhteistyötä 
kunnan, sairaanhoitopiirin ja valtakunnallisten viranomaisten/asiantuntijoiden välillä.  
   Elintarvike- ja talousvesivälitteisten epidemioiden epäilytkin tulee ilmoittaa. Vuodesta 1997 lähtien 
toiminut epäilyilmoitusjärjestelmä on tehostanut epidemioiden selvitys- ja torjuntatyötä. Järjestelmä on 
parantanut tiedonkulkua ja toimenpiteiden koordinaatiota sekä mahdollistanut tarvittaessa kaupallisten 
elintarvikkeiden vetämisen nopeasti pois markkinoilta. Epäilyilmoitukset lähetetään vuoden 2010 alusta 
sähköisesti Eviran ylläpitämään ilmoitusjärjestelmään (https://palvelut2.evira.fi/rymy/index.php). Ilmoituk-
sen saavuttua THL:een se tarkistetaan ja lähetetään sen jälkeen tiedoksi Eviraan, kyseiseen sairaanhoito-
piiriin ja aluehallintovirastoon. 
   Vuosittain epidemiaepäilyilmoituksia lähetetään 50–120. Valtaosassa TART on yhteydessä ilmoittajaan 
kysyäkseen lisätietoja, esimerkiksi näytteenotosta tai mahdollisesta kyselytutkimuksesta. Tarvittaessa 
annetaan myös apua kunnan toimijoiden keräämän kyselytutkimusaineiston analyysissä ja tulkinnassa. 
Vuosittain on epidemioita, joissa TART ottaa vastuulleen selvityksen koordinaation ja toteuttaa kysely-
tutkimuksen. Tällaisia ovat olleet laajat vesiepidemiat Haukiputaalla vuonna 1998 ja Nokialla 2007 sekä 
porkkanaraasteen välityksellä levinneet Yersinia pseudotuberculosis -epidemiat vuosina 2003, 2004 ja 2006. 
Elintarvikevälitteisissä epidemioissa yhteistyö Eviran kanssa on keskeistä. 
   Osa epidemioista tulee TART:n tietoon, kun THL:n referenssilaboratoriossa tehdyissä bakteerien 
tarkemmissa tyypityksissä havaitaan tietyn bakteerin alatyypin aiheuttama ryväs. Tällaisia selvityksiä on 
useita vuosittain, tyypillisesti pieniä salmonella- tai listeriaepidemioita. Esimerkkinä tällaisesta on vuoden 
2009 Salmonella Bovismorbificans -epidemia, joka levisi sinimailasen itujen välityksellä. 
   THL:ssa epidemiaselvityksiin osallistuvat myös muut yksiköt. Bakteeriyksikössä tehdään ruoka-
myrkytyksiä aiheuttavien bakteerien tarkempia tyypityksiä, jotka mahdollistavat potilaista ja elintarvik-
keista eritettyjen bakteerien tarkemman vertailun. Suolistovirusyksikössä tyypitetään tarkemmin 
noroviruksia, jotka ovat Suomessa yleisin ruokamyrkytysepidemioiden aiheuttaja. Vesiepidemioissa Ympä-
ristöterveyden osasto avustaa kuntaa tilanteen vakavuuden arvioinnissa, ohjeistaa torjuntatoimia ja antaa 
desinfiointi- ja näytteenotto-ohjeita. Osasto myös ylläpitää vesimikrobiologista analytiikkaa siltä osin kuin 
kyseisiä tutkimuksia ei ole saatavilla paikallislaboratorioissa. 
   Elintarvike- ja vesivälitteisten epidemioiden lisäksi THL voi avustaa kuntia ja sairaanhoitopiirejä myös 
muiden, esim. hengitystieinfektioepidemioiden selvityksessä. Vuosien varrella THL on osallistunut mm. 
useiden influenssaepidemioiden selvitykseen ja selvittänyt varuskunnan pneumokokkiepidemiaa. Myös 
sairaalainfektioepidemioissa on annettu konsultaatioapua. 
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Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
johtaminen terveydenhuoltolain hengessä – 
Kunnat ja sairaanhoitopiirit samaan tahtiin  

KERTTU PERTTILÄ, neuvotteleva virkamies, Stm, kerttu.perttila@stm.fi 
 
 
Terveydenhuoltolaki painottaa asiakaskeskeisyyttä, laatua ja potilasturvallisuutta, perusterveydenhuollon 
vahvistamista, eri toimijoiden välistä yhteistyötä, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä sekä kustannusten 
kasvun hillitsemistä. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sisältyy tavalla tai toisella näihin kaikkiin 
painotuksiin.  
   Vaikutukset väestön terveyteen ja hyvinvointiin on otettava lain mukaan huomioon kaikessa kunnan ja 
sairaanhoitopiirin kuntayhtymän päätöksenteossa. Kunnan tulee seurata asukkaittensa terveyttä ja hyvin-
vointia, asettaa terveyden edistämisen tavoitteet strategisessa suunnittelussaan ja raportoida toteutuksesta 
valtuustolle. Laki velvoittaa kuntia nimeämään terveyden edistämisen vastuutahot ja tekemään yhteistyötä 
eri toimialojen kesken ja erityisesti yhteistoiminta-alueella alueen kuntien kanssa. Sairaanhoitopiirien tulee 
tarjota asiantuntemustaan ja tukea tiedon tuottamisessa, koulutuksessa ja alueellisessa kehittämistyössä 
alueen kunnille.  
   Kuntien, yhteistoiminta-alueiden ja sairaanhoitopiirin tulee ja kannattaa tehdä yhteistyötä väestönsä 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Mitkä ovat olennaisia kysymyksiä käytännössä lain toimeen-
panossa? Sessiossa pohditaan kunnan, yhteistoiminta-alueen ja sairaanhoitopiirin edustajien kanssa miten 
hyvinvointitiedosta tulee päätöksentekoa tukevaa, elävää ja eri väestöryhmien hyvinvointia kuvaavaa ja 
miten sillä voidaan ohjata väestön terveyskäyttäytymistä, Kuka johtaa ja miten terveyden edistämistä 
kunnassa, yhteistoiminta-alueella ja alueellisesti sairaanhoitopiirissä? Miten terveyden edistämisestä teh-
dään aitoa yhteisvastuullista toimintaa?  Mistä järjestämissuunnitelmassa kannattaa sopia ja millaisia ratkai-
suja kannattaa hakea? Keskustelussa pohditaan terveydenhuoltolain mukaisia hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen velvoitteita sovittaen yhteen kunnan, yhteistoiminta-alueen ja sairaanhoitopiirin ratkaisuja. 
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Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia ja 
terveyttä  

MERJA ISOTALO, koordinaattori, Terveyttä kulttuurista, isotalo@sci.fi 
 
 
Laula, tanssi, piirrä, kirjoita yhdessä muiden kanssa ja voit paremmin. Kuuntele musiikkia ja paranet 
nopeammin. Näin todetaan tutkimuksissa ja hankkeitten arvioinneissa. Tieto ja kokemukset ovat 
lisääntyneet paljon niistä ajoista, kun YK:n kulttuurivuosikymmenen perintönä 1980-luvun lopulla syntyi 
Terveyttä kulttuurista -verkosto. Viime vuosien kehitysvauhti on ollut huima. 
 
Tutkimusten valossa 
Klassikkotuloksiin kuuluvat ruotsalaisen tutkijan B.Konlaanin pitkäaikaiseen seurantaan perustuneiden 
tutkimusten tiedot siitä, että kulttuuritapahtumiin osallistuminen lisää terveyttä ja pidentää elinikää. 
Museoissa käyminen lisää hyvinvointia. Suomalaisista tunnetuimpia ovat ylilääkäri, kirjailija Markku T. 
Hyypän tutkimukset mm. Pohjanmaan ruotsinkielisen väestön paremmasta terveydestä verrattuna suomen-
kielisiin. Hänen mukaansa kulttuuri on tärkeä sosiaalisen pääoman ja luottamuksen rakentajana. Kuorolaulu 
on niitä terveellisimpiä harrastuksia, siinä yhdistyvät musiikki ja yhteisöllisyys vaikuttavalla tavalla. 
 
Tietoa ja osaamista hankkeista 
Rajojen ylittämisessä ja innovaatioiden testaamisessa on erilaisten hankkeitten avulla voitu saada tuloksia, 
joista on kehitetty hyviä käytäntöjä hoitolaitoksiin, erityisryhmille ja työyhteisöihin. Taidelähtöisiä mene-
telmiä on kokeiltu jo pitkään erilaisissa laitoksissa, mutta ne eivät ole vielä tulleet osaksi yleistä terveyden- 
tai sosiaalihuoltoa. 
   Kokeilut ovat olleet useimmiten muutaman asiasta innostuneen ja siihen perehtyneen henkilön vastuulla. 
Hyvät tulokset ovat kuitenkin vakuuttaneet myös muut mukana olleet tai mukaan joutuneet. Ennakko-
luuloja on paljon edelleen sekä ammattilaisten että asiakkaiden asenteissa. Myös osa taiteilijoista pitää 
taiteen hyödyntämistä taiteen itseisarvon väheksymisenä. 
   Osassa hankkeista on ollut mukana myös tutkijoita, joten niistä on saatu kokemusten lisäksi myös päteviä 
tutkimustuloksia. Hyviä esimerkkejä ovat tanssitaiteilija, taiteen tohtori Kirsi Heimosen sekä Kansallis-
teatterin näyttelijä Jussi Lehtosen työt ja tutkimukset. 
 
Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia - toimintaohjelma 
Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -toimintaohjelma vuosille 2010–2014 antaa virallisen vahvistuksen 
myös Terveyttä kulttuurista -verkoston jäsenille, jotka ovat jo 20 vuotta eri yhteyksissä tuoneet esille 
kulttuurin ja taiteen vaikuttavuutta terveyden- ja sosiaalihuollon päämäärien edistämisessä. Ohjelman 
valmistelun keskeinen henkilö oli VTT Hanna-Liisa Liikanen, joka on pitkään kuulunut Terveyttä 
kulttuurista -verkostoon, tehnyt väitöskirjansa kulttuuritoiminnasta itäsuomalaisten hoitoyksiköiden arjessa 
ja juhlassa ja suunnitellut viimeksi Ikäihmisten KulttuuriVerkko -hanketta.  
   Toimenpideohjelman painopisteet ovat 1) kulttuuri osallisuuden, yhteisöllisyyden, arjen toimintojen ja 
ympäristöjen edistäjänä, 2) taide ja kulttuuri osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja 3) työhyvinvoinnin 
tukeminen taiteen ja kulttuurin keinoin. Se sisältää 18 toimenpide-ehdotusta, joiden avulla voidaan edistää 
terveyttä ja hyvinvointia taiteen ja kulttuurin keinoin.  
   Ohjelman seuranta- ja koordinaatioryhmä edustaa laajasti eri tahoja. Sen puheenjohtajana toimii THL:n 
Hyvinvointi- ja terveyspolitiikan ylijohtaja Marja Vaarama. Työ on edennyt hyvin ja osaa ehdotuksista 
toteutetaan jo käytännössä. Tulevaisuus näyttää lupaavalta, mutta töitä on tehtävä edelleen tiedon 
keräämiseksi ja levittämiseksi. Se on myös Terveyttä kulttuurista -verkoston keskeisin tehtävä. 
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Ennakkoarviointi päätöksenteon tukena 
Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi –kokemuksia 

Salon kaupungissa 

MARITA PÄIVÄRINNE, terveyden edistämisen koordinaattori, Salo, marita.paivarinne@salo.fi 
 
Vuoden 2009 suurin kuntaliitos Salossa ja sen ympäristökunnissa asetti haasteita terveyden edistämisen 
uudelleen organisoinnissa. Salossa oli vuonna 2006 tehty valtuustossa päätös ennakkoarvioinnin 
käyttöönotosta. Uudessa Salon kaupungissa oli luotava rakenteet ja uudet päätökset toiminnan toteutta-
miseksi. Vuoden 2010 loppupuolella Salon valtuustossa päätettiin ennakkoarvioinnin käyttöönotosta 
lautakuntapäätöksissä koskien kaupungin kaikkia toimialoja. Ennakkoarvioinnista järjestettiin koulutusta 
esittelijöille, valmistelijoille sekä virkamiehille. Tämän lisäksi kaikkien lautakuntien jäseniä informoitiin 
ennakkoarvioinnin käyttöönotosta. 
   ”Uuden Salon” malliin sisällytettiin yritysvaikutusten arviointi, josta oli myös koulutusta. Ennakko-
arvioinnin jalkauttamista helpotti se, että osalla esittelijöistä ja valmistelijoista oli jo aikaisempaa kokemus-
ta ennakkoarvioinnin toteuttamisesta.  
   Salossa IVA -mallin pohjalla oli vuonna 2006 laadittu ja silloisessa kaupungin johtoryhmässä hyväksytty 
suppean ennakkoarvioinnin malli. Tällöin päätettiin, että nopeaa IVA:a sovelletaan lautakuntapäätösten 
valmistelussa silloin, kun päätöksellä on merkittäviä vaikutuksia ihmisiin tai päätös liittyy Salon kaupungin 
strategisiin tavoitteisiin. Esittelijä päätti ennakkoarvioinnin tarpeellisuudesta. Johtoryhmä laati valmisteli-
joita varten ohjeen nopean IVA:n toteuttamistavasta. 
   Uuden Salon IVA -malli sekä toimintaohjeet laadittiin yhteistyössä esittelijöiden ja valmistelijoiden 
kanssa syksyllä 2010. Ennakkoarvioinnin käyttöönoton edellytyksiä pohdittiin monelta eri taholta. 
Keskeisinä asioina nostettiin esille henkilöstön ja luottamusmiesten sitoutuminen sekä yhteinen päätös 
toimintamallin käyttöönotosta. Asiantuntijuus, toimialojen rajat ylittävä yhteistyö, yhdessä tekemisen 
mentaliteettia valmisteltavan asian puitteissa korostettiin. Vahvuutena nähtiin suunnitelmallinen päätöksen-
teko, valmistelun monipuolistumien sekä valmisteltavan asian läpinäkyvyys. Yhtenä tärkeimmistä lähtö-
kohdista nähtiin kaupungin strategia ja tuloskortit pohjana mallin laatimiselle. Salon- mallissa arvioitavina 
näkökulmina ovat kaupunginstrategia, peilautuminen tuloskortteihin, asiakas, henkilöstö ja osaaminen, 
kaupungin toimintaprosessit, talous sekä arviointi vaikutuksista yrityksiin/ yrittäjyyteen.  
   Salossa on perustettu case- pankki kaupungin intranettiin, josta löytyy esimerkkejä ja jonne kertyy tiedos-
toja ennakkoarviointien käytöstä. Intranettiin on tallennettu mallilomake ja ohjeet ennakkoarvioinnin sovel-
tamiseksi ja eri toimialojen ja muiden asiantuntijoiden konsultoimiseksi. Yhdyshenkilö arvioi koulutus-
tarvetta ja seuraa ennakkoarviointien toteutumista. Lisäksi konsultaatio apua on saanut terveyden edistä-
misen koordinaattorilta. Ennakkoarviointeja on tehty lähes kaikilla toimialoilla. Keväällä 2011 järjestetään 
arviointi- ja kehittämistyöpaja koulutuksiin osallistuneille. Ennakkoarviointien toteutuminen raportoidaan 
toimintakertomuksessa lautakunnittain.  
   Salossa on nähty ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi tärkeänä työvälineenä ennaltaehkäisevässä 
työssä. Ennakkoarvioinnin menetelmä ohjaa päätöksentekoa korjaavasta työstä ehkäisevään työhön. IVA:n 
avulla voidaan tuoda esille vaihtoehdot, mitkä toteuttavat parhaiten asetettuja tavoitteita. Salossa mene-
telmää on pidetty hyödyllisenä ja positiivisena muutoksena.  
 
Salon IVA-malli: http://info.stakes.fi/iva/FI/Esimerkkeja/Sovellukset/salonmalli.htm 
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Kokemuksia ennakkoarvioinnin 
toteutuksesta – esimerkkinä Espoon 
sosiaali- ja terveystoimi 

Elina Savola, hankejohtaja, ESTER -hanke (Etelä-Suomen terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen), 
elina.savola@espoo.fi  
 
Espoon sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 21.1.2010 Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin (IVA) 
käyttöönotosta lautakuntavalmistelussa. IVA:n käyttöönotto kaupunkitasolla on kirjattu myös valtuusto-
sopimukseen. Ennakkoarvioinnista on järjestetty koulutuksia valmistelijoille ja lautakunnan jäsenille, mutta 
sen lisäksi valmistelijat tarvitsevat ainakin alkuvaiheessa tukea arvioinnin toteuttamisessa. Malli on raken-
teeltaan yksinkertainen, mutta sen soveltaminen käytäntöön vaatii harjaantumista. Espoossa tukihenkilönä 
on toiminut terveyden edistämisen erityissuunnittelija ja myös talous- ja henkilöstöpäälliköitä on voinut 
konsultoida. 
   Espoon IVA -mallia kehiteltiin yhteistyössä THL:n kanssa ja hyödynnettiin muualla tehtyä työtä, 
esimerkiksi Kainuun mallia. Espoon malli noudattaa kaupungin strategian jaottelua eli arvioitaviksi 
näkökulmiksi otettiin asiakas ja kaupunkilainen, palvelujen järjestäminen, henkilöstö ja talous. Syksyllä 
2010 malliin lisättiin ympäristönäkökulman arviointi, koska kestävä kehitys on yksi kaupungin arvoista. 
Valmistelijoille järjestettiin koulutus myös tämän näkökulman arviointiin yhteistyössä kaupungin 
ympäristökeskuksen kanssa. 
   IVA -arviointeja on tehty vuosien 2010 ja 2011 aikana eniten palveluverkon uudistamiseen liittyvissä 
asioissa. Mallin hyvinä puolina on koettu, että se pakottaa tarkastelemaan asioita laaja-alaisesti ja tuo 
selkeyttä ja perusteluita päätöksentekoon. Lisäksi malli vahvistaa strategista otetta. Arviointien toteutta-
misessa on havaittu, että palvelujen järjestämiseen tai henkilöstöön liittyvien asioiden arvioiminen on 
huomattavasti helpompaa kuin sen arviointi, mihin asukas- tai asiakasryhmään päätöksellä on vaikutuksia.  
Tässä piileekin menetelmän hienous – kuntalaisvaikutusten arviointi mahdollistaa terveyden ja hyvin-
voinnin edistämisen ja on oleellista nimenomaan terveys- ja hyvinvointierojen näkökulmasta.  
   Arvioinnin toteuttaminen ei kuitenkaan auta päätöksentekoa, mikäli vaikutukset kuvataan liian yleisellä 
tasolla. Riittävän faktatiedon saaminen kaikilta osa-alueilta edellyttää usein eri toimijoiden välistä yhteis-
työtä. Joissain arvioinneissa on järjestetty laajempi tilaisuus, jossa on ollut mukana johtajia, työntekijöitä ja 
asiakkaita. Nämä tilaisuudet on koettu erityisen hyödyllisiksi, vaikkakin niiden järjestäminen vie aikaa. 
Arviointien toteuttamisessa olisi kuitenkin mahdollista hyödyntää vielä paljon nykyistä enemmän muiden 
toimialojen osaamista, mikä vaatisi toteutuakseen asiasta sopimista kaupunkitasolla.  
   Seuraava vaihe Espoossa on sosiaali- ja terveystoimessa käytössä olleen mallin arvioiminen ja sen 
pohjalta käytön laajentaminen kaupunkitasolle. Arvioinnissa tulisi ottaa huomioon sekä valmistelijoiden 
että päätöksentekijöiden kokemukset siitä, miten malli on toiminut, mikä siinä on ollut hyvää ja mitä pitäisi 
vielä parantaa. IVA:n tekeminen ei ole itseisarvo, vaan siitä kannattaa ottaa kaikki hyöty irti. Jatko-
kehittelyä tehdään osana ESTER -hanketta yhteistyössä muiden hankkeessa mukana olevien kuntien kanssa.  
 
Espoon sosiaali- ja terveystoimen IVA -malli: http://www.stakes.fi/pdf/EspoonSotetinIVA-malli.pdf  
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Heikot signaalit auttavat ennakoimaan, 
innovoimaan ja kommunikoimaan tulevaisuutta 

ELINA HILTUNEN, futurologi, What’s Next Consulting Oy, www.whatsnext.fi 
 
 
Muutos alkaa usein pienistä, yksittäisistä tapahtumista. Nämä tapahtumat alkavat kerätä ajan mittaan 
massaa ympärilleen. Kun aikaa vielä kuluu, yksittäisestä ilmiöstä on tullut ihmisjoukkojen lemmikki. 
Melkein kaikki tietävät mistä puhutaan, ja ne, jotka eivät tiedä, ovat auttamattomasti kehityksestä ulkona. 
Näin on käynyt monen uutuuden: Facebookin, kännykän, pankkikorttien ja vaikka xylitol purukumin. 
Akateemisissa piireissä tätä tapahtumasarjaa kutsutaan innovaation omaksumisen käyräksi, futuristit 
puhuvat muutoskäyrästä. 
   Kun muutos alkaa, siitä voidaan havaita ensimmäisiä merkkejä. Nämä merkit esiintyvät sellaisissa 
lähteissä ja ovat niin huomaamattomia, että vain harvat henkilöt havaitsevat ne. Itse kutsun näitä merkkejä 
heikoiksi signaaleiksi, jotka oman määritelmäni mukaan ovat: ”ensimmäisiä merkkejä muutoksista, joista 
voi tulla tulevaisuudessa jotain suuria juttuja tai sitten ei.”  Heikot signaalit esiintyvät käytännössä vaikka 
sosiaalisessa mediassa blogipostauksina tai twitter syötteinä, tarroina lyhtypylväissä, tiedelehden pikku-
juttuina, keskustelussa ohikiitävänä lipsahduksena, kummallisena havaintona kaupungilla. Yksi heikko sig-
naali ei kerro kuitenkaan mitään, koska kyse on epämääräisestä tiedonjyväsestä, mutta useamman heikon 
signaalin perusteella voidaan jo lähetä tekemään arvauksia tulevaisuudesta. Kollegani vertasi heikkojen 
signaalien analysointia palapeliin: löytyy yksi pala sieltä, ja toinen täältä. Yksittäin ne eivät kerro oikeas-
taan mitään, mutta oikein yhdistettynä, ne voivat antaa meille mahdollisuuden nähdä suuri kuva jo ennen 
kuin palapeli on valmis.   
   Heikkoja signaaleja käytetään hyväksi ennakointityössä. Ne antavat selvää etua, sillä niiden avulla 
voidaan valmistautua suuriin muutoksiin jo tavallista aikaisemmin. Heikkoja signaaleja tulisi kerätä 
jatkuvasti, koska tulevaisuus tapahtuu koko ajan ympärillämme. Yksittäinen heikko signaali voi olla 
merkki vain poikkeavasta tapahtumasta, josta ei koskaan tule mitään. Monta signaalia, jotka viittaavat 
samaan suuntaan, kannattaa ottaa jo tosissaan. Kun heikkoja signaaleja on kerätty, ne analysoidaan ja pyri-
tään yhdistelemään niitä samansuuntaisiksi nouseviksi trendeiksi. Näitä trendejä voi käyttää hyväksi 
skenaariotyöskentelyssä, eli niiden pohjalta voi muodostaa erilaisia kuvia tulevaisuudesta. Näihin eri 
tulevaisuuksiin voidaan peilata yrityksen strategiaa ja pohtia, että mitä pitäisi tehdä toisin, jos esimerkiksi 
meidän kannaltamme epäsuotuisa tulevaisuus pääsisi toteutumaan. Hyvä esimerkki skenaarioiden käytöstä 
strategisesta suunnittelussa löytyy öljy-yhtiö Shellistä, joka 70-luvun alkupuolella muodosti valta-
ajatuksista poikkeavan skenaarion: entä jos öljyn hinta nousee radikaalisti? Mitä me sitten teemme? 
Öljykriisi selvensi, että se, mikä oli ajateltu mahdottomaksi, voikin toteutua.  
   Heikkoja signaaleja voi myös käyttää tulevaisuuden innovoinnissa. Tiedämme, että jokainen meistä voi 
vaikuttaa tulevaisuuden kulkuun (vähintään oman tulevaisuutensa). Uusien ideoiden kehittäminen voi olla 
kuitenkin vaikeaa. Tarvitaan out-of-the-box ajattelua, jota heikkojen signaalien käyttö voi helpottaa. Itse 
olen käyttänyt Tulevaisuusikkunaa ideoinnin apuvälineenä. Kyseessä on kehittämä metodini, jossa work-
shoppiin osallistujille näytetään kuvia heikoista signaaleista. Kyseiset kuvat inspiroivat osallistujia 
ottamaan rohkeita askeleita ideoinnissa oman ajattelualueen ulkopuolella. 
   Kolmas asia, missä heikot signaalit ovat hyödyllisiä, on kommunikointi organisaation omista 
tulevaisuusajatuksista. Autoteollisuus konseptiautoillaan on tunnettu heikkojen signaalien käytöstä 
viestinnässä. Automessuilla valmistajat lähettävät yleisölleen viestiä siitä, mitä tulevaisuus voi tuoda 
tullessaan. Tärkeä on korva herkkänä kuunnella asiakkaiden kommentteja uudesta erilaisesta tulevaisuu-
desta. Se tuottaa organisaatiolle tärkeää ulkopuolista informaatiota.  
 
Lisätietoja: Elina Hiltusen väitöskirja heikoista signaaleista: http://hsepubl.lib.hse.fi/pdf/diss/a365.pdf 
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Toimitaan verkossa – Mikä muuttuu? 
Arviointiakvaario menetelmänä 

SANNA KAIJANEN, suunnittelija, Terveyden edistämisen keskus ry, sanna.kaijanen@tekry.fi 
NIINA HAAKE, suunnittelija, Terveyden edistämisen keskus ry, niina.haake@tekry.fi 
 
Akvaariossa sovelletaan Stakesin FinSocin (nyk. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Menetelmien ja 
käytäntöjen arviointiyksikön) kehittämää menetelmää, jossa tarkastellaan arviointia todellisten tapaus-
esimerkkien avulla. Tarkoituksena on esitellä arviointiin liittyvä esimerkkitapaus ja konsultoida ryhmänä 
tapausta arviointiin liittyvissä kysymyksissä. Tavoitteena on lisätä osallistujien arviointiosaamista ja 
oivalluksia sekä antaa ideoita osallistujien oman työn kehittämiseen.  
   Akvaarioon osallistuvat tapausesimerkki, muut osallistujat, kaksi fasilitaattoria ja kirjuri sekä mahdol-
lisesti ns. kriittinen ystävä. Akvaariossa on lyhyt alustus tapausesimerkistä ja sen arviointiin liittyvistä 
solmukohdista ja siinä pohditaan, miten arviointi kannattaisi toteuttaa ja miten arviointi-kysymyksiin voisi 
tarttua. Osallistujamäärä on noin 20, ja heidät jaetaan akvaarion ulko- ja sisäkehälle. Sisäkehälle asettuvat 
tapausesimerkki, fasilitaattori ja muita aihetta tuntevia tai samassa tilanteessa olevia osallistujia yhteensä 6–
8. Ulkokehällä ovat muut osallistujat ja toinen fasilitaattori. Fasilitaattorit ohjaavat ja aktivoivat keskustelua 
ja jakavat puheenvuoroja. Kirjuri kirjaa ylös keskustelun ja huolehtii ajankäytöstä. Kriittinen ystävä tuo 
keskusteluun uusia, yllättäviäkin näkemyksiä.  
   Tilanne ei sinänsä ole arviointitilanne, vaan siinä suunnitellaan, miten arviointi kannattaisi toteuttaa. 
Akvaariossa ei edellytetä arviointiosaamista, vaan katsotaan, että arviointi on arkista ja jokainen osaa sitä 
tehdä. Osallistujat saavat eväitä oman työnsä arviointiin ja kehittämiseen aktiivisen osallistumisen kautta. 
Osallistuminen vaatii voimavaroja, mutta on samalla palkitsevaa, sillä yhteisessä keskustelussa esille 
nousee usein uusia ja innovatiivisia ideoita arvioinnin tueksi. Osallistujat saavat jälkeenpäin käyttöönsä 
tilaisuudessa kirjatut huomiot.  
 
Akvaarion kulku 
1. Osallistujien esittelyt 
2. Arviointiakvaario -menetelmän esittely sekä lyhyt alustus akvaarion teemasta 
3. Sisä- ja ulkoryhmiin jakaantuminen 
4. Sisäryhmän yhteinen ymmärrys. Esimerkkitapaus käydään läpi ja varmistetaan, että kaikki ymmär-

tävät, mistä toiminnassa on kyse ja millaista tukea haetaan. Ulkoryhmä on hiljaa ja tarkkailee. 
5. Ulkoryhmän keskeytys. Esitetään lisäkysymyksiä ja tarkennuksia, joita sisäryhmä voi kommentoida. 
6. Sisäryhmän arvioinnin kysymykset. Keskustellaan alussa esitetyistä kolmesta arviointiin liittyvästä 

kysymyksestä. Ulkoryhmä on hiljaa ja tarkkailee. 
7. Ulkoryhmän keskeytys. Esitetään lisäkysymyksiä ja tarkennuksia, joita sisäryhmä voi kommentoida. 
8. ”Viimeinen mahdollisuus”. Sisä- ja ulkoryhmä yhdessä. Viimeiset kommentit, kysymykset, ideat. 

Tapausesimerkin käsittelyn loppuyhteenveto ja päättäminen. 
 
Toimitaan verkostossa – mikä muuttuu –akvaario 19.5. 
Tavoitteena on tuoda esiin verkostomaisen työskentelyn vaikutuksia ja verkostotyön vaikutusten arviointiin 
liittyviä kysymyksiä ja tutustuttaa osallistujat arviointiakvaario-menetelmään.  
   Mukaan mahtuu n. 20 Terve-Sos-tapahtuman osallistujaa. Esimerkkitapauksena toimii Päijät-Hämeen 
ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön seutukoordinaattorikokeilu, Susanna Leimio-Reijonen, 
fasilitaattoreina Sanna Kaijanen ja Niina Haake, Tekry, kirjurina Tuuli Nikula, Tekry ja kriittisenä ystävänä 
Katri Vataja, THL.  
 
Lisätietoja:  
Terveyden edistämisen keskus ry (www.tekry.fi) ja Järvi-toiminta (www.jarjestoarviointi.fi)  
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