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Arvoisa lukija!

Terveyden edistämissuunnitelma on henkilöstön käytännön työtä ohjaava työ- ja perehdytysmateriaali ja luottamushenkilöiden päätöksenteon tuki. Terveyden edistämissuunnitelma
on nähtävillä Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän kotisivuilla ja kaikkien kuntalaisten
luettavissa.

Tavoitteena on, että terveyden edistämissuunnitelma on tiivis ja helppolukuinen. Suunnitelmassa I osassa on terveyden edistämisen teoriaa ja taustatietoa ja lähteet. Osassa II on
terveyden edistämisen tehostamisalueet ja eritystavoitteet palvelualueittain ja yksiköittäin.
Osassa III ovat linkit ja liitteet. Palvelualakohtaisissa kuvauksissa yksikön toiminta on
kuvattu lyhyesti ja pääpaino on terveyden edistämisen tavoitteellisessa toiminnassa.

Forssassa marraskuussa 2015

Terveyden edistämisen työryhmä

5

1 HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN TERVEYDEN EDISTÄMISEN
SUUNNITELMAN TARKOITUS
Suunnitelman tarkoituksena on kuvata terveyden edistämistyön käytäntöä Forssan seudun
hyvinvointikuntayhtymän toiminnassa. Suunnitelma toimii myös henkilöstön perehdyttämisoppaana terveydenedistämisen toimintaan. Työryhmä vastaa myös Savuttomuusohjelman seurannasta. Työryhmän yhteistyöfoorumeja ovat FSHKY:ssä palvelualueiden
johtotiimit ja kehittämistyöryhmät sekä hyvinvointivaliokunta. (kts. Intranet Yleiset kansiot
Muistiot _ kehittämisryhmät).
Suunnitelma toimii myös Valtioneuvoston asetuksen 380/2009 (Asetus neuvolatoiminnasta,
koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta) edellyttämänä toimintaohjelmana.

6

2 TERVEYDEN EDISTÄMISEN TOIMINTAFILOSOFIA
2.1 TERVEYS
Terveys on fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja elämyksellistä energiaa ja toimintakykyä.
Toisaalta terveys on jo sinällään tavoiteltavaa keskeisenä hyvinvointitekijänä. Terveys on
voimavara muiden hyvinvointitavoitteiden saavuttamisessa. Terveyttä korostettaessa tulee
muistaa, että sairaus ja vammaisuus kuuluvat monen ihmisen elämään. Tällöin terveys on
jäljellä olevan toimintakyvyn käyttöä. Terveys on myös yhteiskunnallisia voimavaroja.
(Terveyttä kaikille vuoteen 2000, 1986, Terveyden edistäminen Ottawan asiakirja 1986,
1987)
Terveyttä voidaan tarkastella myös elämänkulkunäkökulmasta, jolloin käsite on kaksijakoinen. Terveys on jatkuva prosessi ja toisaalta terveyttä voidaan tarkastella spesifisinä
elämänvaiheina. (Terveyttä kaikille 21, 1999).
Terveydestä on monia käsityksiä. Terveyttä voidaan kuvata yksilötason ilmiönä. Tällöin
terveys on tautien ja sairauksien puuttumista. Ihminen on terve, jos hänellä ei ole lääketieteellisin menetelmin todennettavissa olevaa tautia, toimintakyvyn vajausta tai muuta
häiriötilaa. Terveyttä voidaan tarkastella myös yhteisölliseltä näkökulmalta. Tällöin käsitys
perustuu sekä luonnontieteelliseen näkemykseen että yhteiskunnalliseen tutkimukseen
yhteisön kokemasta hyvinvoinnista ja vuorovaikutuksesta ympäristön kanssa. Terveyskäsitys perustuu kokonaisvaltaiseen ihmiskäsitykseen, jossa terveys nähdään ihmisten ja
yhteisöjen sosiaalisen, taloudellisen ja henkilökohtaisen kehittymisen voimavaraksi. (Perttilä
1999).
Terveyden monia ulottuvuuksia ja niiden suhdetta ovat Naidoo ja Wills (1994) kuvanneet
oheisella kuviolla. Kuviossa terveys muodostuu kuudesta osatekijästä ja niihin vaikuttavista
yhteiskunnallisista, kulttuurisista ja fyysistä ympäristön olosuhteista. (Perttilä 1999).

Fyysiset ympäristöolosuhteet

Yhteiskunnallinen, kulttuurinen

Fyysinen

Emotionaalinen

Hengellinen

Psyykkinen

Sosiaalinen

Seksuaalinen

Kuvio 1: Terveyden ulottuvuudet (Perttilä 1999, s.83)
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Naidoon ja Willsin mukaan fyysinen terveys liittyy elimistön mekaaniseen toimintakykyyn ja
ulkokohtaisin mittarein todennettavaan terveyteen. Psyykkinen terveys on kykyä ajatella
selvästi ja johdonmukaisesti. Emotionaalinen terveys on kykyä tunnistaa tunnetiloja ja
ilmaista niitä tilanteeseen sopivalla tavalla. Sosiaalinen terveys on kykyä solmia ja pitää
yllä ihmissuhteita. Hengellinen terveys on moraalisten ja uskonnollisten periaatteiden ja
uskomusten tunnistamista ja niiden tasapainoa. Seksuaalinen terveys tarkoittaa, että
ihminen itse hyväksyy oman seksuaalisuutensa ja kykenee saavuttamaan tyydytystä
tuottavan oman seksuaalisuuden ilmenemismuodon. (Perttilä 1999).
Yhteiskunnallinen terveys ilmenee yksilön ja hänen sosiokulttuurisen ympäristönsä
välisenä vuorovaikutuksena. Se muodostuu ihmisen perustarpeiden tyydyttymisestä, kuten
turvallisuudesta, rauhasta, ravitsemuksesta, sosiaalisten suhteiden, työn ja vapaa-ajan
mahdollisuuksien tasapainoisesta toteutumisesta ja peruspalveluista. (Perttilä 1999).
Fyysisen ympäristön luoma terveys syntyy yksilön ja hänen fyysisen ympäristönsä
vuorovaikutuksesta. Tähän kuuluvat mm. asuminen, liikenne, puhdas vesi, hygienia ja
saasteettomuus. (Perttilä 1999).
Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymän strategiassa sitoudutaan laaja-alaiseen ja
moniulotteiseen terveyskäsitykseen.

2.2 TERVEYTTÄ MÄÄRITTÄVÄT TEKIJÄT
Terveyden edistämisen laatusuosituksessa (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006) jaotellaan
terveyttä määrittävät tekijät neljään ryhmään. (Kuvio1.) Jaottelu auttaa myös selkiyttämään
terveyden edistämisen toimintakohteita ja toimijoiden omaa roolia terveyden edistämisen
kentässä.
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Yhteiskunnalliset ja rakenteelliset tekijät vaikuttavat työhön ja toimeentuloon, asumiseen, elinympäristön terveellisyyteen ja turvallisuuteen sekä palvelujen toimivuuteen,
saatavuuteen ja laatuun.
Sosiaaliset tekijät vaikuttavat yhteisöllisyyteen ja ihmisten keskinäiseen huolenpitoon sekä
mahdollisuuksiin osallistua, vaikuttaa ja tulla kuulluksi.
Kulttuuriset tekijät vaikuttavat arvojen ja asenteiden muokkautumiseen. Kunnan kulttuuriset ominaispiirteet ohjaavat yksilön ja yhteisöjen toimintaa, valintoja sekä vaikuttavat
elintapojen muovautumiseen.
Yksilölliset tekijät vaikuttavat käsitykseen elämästä, terveydestä ja hyvinvoinnista sekä
kykyyn selviytyä vaikeuksista. Elintavoilla on merkittävä vaikutus terveydelle. Elintapoihin ja
terveyskäyttäytymisen muotoutumiseen vaikuttavat monet tekijät, kuten kasvatus sekä
aineelliset ja henkiset voimavarat.
(Terveyden edistämisen laatusuositus 2006,16; Rautio 2006)

2.3. TERVEYDEN EDISTÄMINEN
Terveyden edistäminen on määritelty prosessiksi, joka antaa yksilöille ja yhteisöille entistä
paremmat mahdollisuudet hallita terveyttään ja siihen vaikuttavia taustatekijöitä (WHO
1986).
Terveyden edistäminen on yhteydessä eri tieteisiin, sillä mikään tieteenala ei yksin anna
riittävää tietoperustaa toiminnalle.

2.3.1 Terveyden edistämisen arvot
Terveyden edistämisen toiminta rakentuu perusperiaatteille, joilla arvot toteutuvat konkreettisessa toiminnassa. Terveyden edistämisen toimintaa ohjaavat keskeiset periaatteet ovat
mm. tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, omavoimaistaminen ja mahdollistaminen, osallistaminen, tarvelähtöisyys, kulttuurisidonnaisuus ja kestävä kehitys. (Tuominen ym 2005).
Forssan seudun terveydenhuollon ky:n strategiassa 2007-2015 arvoiksi on kirjattu: asukkaiden terveys, oppiva ja tehokas organisaatio ja osaava ja motivoitunut henkilöstö.
”Sitoudumme terveydenhuollon kuntayhtymänä tekemään kaikkemme väestön terveyden ja
hyvinvoinnin edistämiseksi tietäen, että parhaaseen tulokseen pystyy vain itseensä uskova,
hyvin koulutettu ja motivoitunut henkilöstö.”

2.3.2 Terveyden edistämisen määrittely
Terveydenhuoltolaki 30.12.2010/1326 määrittelee terveyden edistämisen 3 § 1mom
Terveyden edistämisellä tarkoitetaan yksilöön, väestöön, yhteisöihin ja elinympäristöön kohdistuvaa toimintaa, jonka tavoitteena on terveyden, työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen sekä terveyden taustatekijöihin vaikuttaminen, sairauksien, tapaturmien ja muiden terveysongelmien ehkäiseminen ja mielenterveyden
vahvistaminen sekä väestöryhmien välisten terveyserojen kaventaminen sekä suunnitelmallista
voimavarojen
kohdentamista
terveyttä
edistävällä
tavalla.
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326.
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2.3.3 Terveyden edistämisen näkökulmat
Terveyden edistämistä voidaan tarkastella promootion/edistämisen ja prevention / ehkäisemisen näkökulmasta yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan tasoilla.
Kuviossa 2 on esitetty terveyden edistämisen kokonaisuus, johon kuuluvat mahdollisuuksien luominen, riskitekijöiden ehkäisy, hoito ja kuntoutus sekä niiden keskinäiset suhteet ja
painottuminen.

Kohdentuminen

Mahdollisuuksien
luominen
Epätarkka






Riskitekijöiden
Tarkka
ehkäisy

Hoito

Kuntoutus

sisäiset suojaavat
yksilölliset ja sosiaaliset tekijät
ulkoiset suojaavat
yksilölliset, sosiaaliset ja ympäristötekijät

Promootio

Primaaripreventio

Sekundaaripreventio

Tertiaaripreventio

Terveyden edistämisen vaihtelu
Kuvio 2: Terveyden edistämisen promotiivinen ja preventiivinen näkökulma (Savola &
Ollonqvist - Koskinen 2005)
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2.3.4 Terveyden edistämisen tasot
Terveyden edistämisessä on kolme tasoa, joiden tulee saumattomasti tukea toisiaan:
yksilö- eli mikrotaso, yhteisö- eli mesotaso ja yhteiskunta- eli makrotaso.
Forssan seudun hyvinvointi- ja turvallisuusstrategia vuoteen 2010 on yhteisötason strategia.

Kuvio 4 Arjen ympäristöt, missä terveys tehdään (Pyykkö 2006)

2.3.5 Terveyden edistämisen yhteistyötahot ja vaikuttajakentät
Terveyden edistämisen sisältöön vaikuttaa se, miten terveys ja sen edellytykset ymmärretään sekä kenelle katsotaan vastuun kuuluvan. Terveyden edistämisen julkinen vaikuttajakenttä muodostuu kunnan omasta organisaatiosta ja paikallisyhteisöstä. (Perttilä 1999).
Forssan seudulla toimitaan yhteisötasolla suoraan kuntien toimijoiden kanssa sekä
vaikutetaan yhteisötasoon Forssan seudun hyvinvointivaliokunnan kautta, jossa edustajia
ovat kuntien luottamushenkilöt, viranhaltijat ja valtionhallinnon edustajina TE-toimisto,
poliisi, lisäksi mukana ovat pelastuslaitos, Kela ja oppilaitokset. Valiokunnan työstä vastaa
FSHKY.
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2.3.6 Terveyden edistämisen keinoja eri tasoilla
Terveyteen vaikutetaan (terveyden determinanttien eli) terveyttä määrittelevien tekijöiden
kautta. Terveyttä määritteleviä tekijöitä ovat:





yksilölliset tekijät (mm. ikä, sukupuoli, kokemukset, tiedot ja elintavat)
sosiaaliset tekijät (mm. toimeentulo, verkostot, keskinäinen vuorovaikutus)
rakenteelliset tekijät (mm. koulutus, elinolot, peruspalvelujen saatavuus)
kulttuuriset tekijät (mm. fyysisen, poliittisen ja taloudellisen ympäristön turvallisuus,
viihtyisyys, asenteet terveyteen)

Alla olevat menetelmät sisältävät monia erilaisia tapoja toimia terveyden edistämiseksi
 yksilöllinen neuvonta ja ohjaus
 yhteisöllisyys
 yhteisödiagnoosi
 terveyttä edistävä päätöksenteko
 ympäristön yhteys terveyteen
 terveys- ja muut palvelut osana terveyden edistämisen yhteiskunnallista toimintaa
 terveysvaikutusten arviointi
Kunnan toimissa terveyden edistäminen on hyväksyttävä osaksi kunnan toimintaa ja silloin
se on kuntapolitiikan toimintalinja, jossa terveysnäkökohdat otetaan huomioon kaikissa
toiminnoissa, kaikilla toimialoilla. Terveyden edistäminen ei tarkoita joitain tiettyjä yksittäisiä
tehtäviä, vaan kaikkia toimintoja läpileikkaavaa tavoitetta lisätä väestön terveyttä, ehkäistä
sairauksia ja vähentää väestöryhmien välisiä terveyseroja. Käytännössä se tarkoittaa
sitoutumista, joka vahvistetaan kuntastrategiassa ja kunnan toiminta- ja taloussuunnitelmassa, jossa terveyden edistämisen mitattavissa olevat tavoitteet hyväksytään
koko kunnan tehtäväksi. Yhteiset tavoitteet konkretisoidaan jokaisen hallinnonalan omissa
suunnitelmissa tehtäviksi, joiden toteutumista seurataan ja arvioidaan systemaattisesti
strategiaprosessissa ja kunnan toimintakertomuksessa. (Terveyden edistämisen laatusuositus 2006, 15–16).
Valtakunnallisesti hyvinvointisuunnittelulle tuli terveydenhuoltolain (1326/2010) velvoite.
Terveydenhuoltolain pykälässä 12 todetaan, että kunnanvaltuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laaja hyvinvointikertomus ja kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain. Lisäksi
valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus.
Forssan seudulla tätä velvoitetta on jo toteutettu seudullisessa hyvinvointi- ja turvallisuusstrategiatyössä. Pykälässä 12 todetaan myös, että jos sosiaali- ja terveydenhuolto on
järjestetty useamman kunnan yhteistoimintana, yhteistoiminta-alueen on osallistuttava
asiantuntijana eri toimialojen väliseen yhteistyöhön sekä sosiaalisten ja terveysvaikutusten
arviointiin alueen kunnissa. Tätä velvoitetta on toteutettu hyvinvointiin ja turvallisuuteen
liittyvissä seudullisissa seminaareissa.
Hyvinvointikertomuksen laadinta toimii kunnan tärkeän tehtävän eli kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen perustana, joka todetaan jo kuntalaissa (Kuntalaki 365/1995). Hyvinvointikertomus tuo esiin kuntalaisten hyvinvointitarpeita sekä arvioi jo toteutunutta toimintaa,
hyvinvointipolitiikkaa sekä kunnan voimavarojen ja tarpeiden välistä suhdetta. Kertomus
toimii valmistelijoiden työvälineenä hyvinvointitiedon kokoamisessa, raportoinnissa ja
seurannassa sekä resursoinnin suunnittelussa. Luottamushenkilöille se on työväline
päätöksenteossa, resursoinnissa ja vaikuttavuuden arvioinnissa. Tämä hyvinvointikertomus
sisältää seurantamittarit, jotka ovat seudullisesti yhdessä sovittu.

12
THL:ssä on laadittu hyvinvointistrategiayön tueksi 1. Tieto päätöksenteon tukena Tukiaineistoa kuntajohdolle (2011) 2. Hyvinvoiva ja terve kunta – tukiaineistoa kuntajohdolle
(2008) sekä 3. Johtaminen tukee hyvinvointia ja tervettä kuntaa (2011)
Tukiaineistoa kunnanjohdolle: ”Johtaminen tukee hyvinvoivaa ja tervettä kuntaa”. THL:n
oppaassa 2010 esitetään yhteistoiminta-alueen koordinaatiomallina alla olevan kaavion
mukaista toimintamallia.

Alla kuva Forssan seudulla vuodesta 2001 toimineesta mallista, jossa aiemmin hyvinvointivaliokunnan nimi oli perusturvavaliokunta.
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Forssan seudulla on sovittu, että vuosittainen hyvinvointitilinpäätös on suppea mittaristo, joka sisältää sekä hyvinvointiin että turvallisuuteen liittyviä mittareita kultakin neljältä
hyvinvoinnin ja turvallisuuden osa-alueelta. Tämä aineisto julkaistaan FSHKY:n kotisivuilla
ja tiedotetaan kuntiin vuosittain kesäkuun loppuun mennessä.
Hyvinvointikertomus joka 4.vuosi
Strategian seuraavat uusintavalmistelut toteutetaan siten, että strategian tarkistettu versio
päivitetään kerran valtuustokaudessa. Hyvinvointi- ja turvallisuuskertomuksessa esitellään
hyvinvoinnin kehittymistä yleisesti sekä painopisteiksi asetettujen sisältöjen osasta tarkempana selvityksenä. Hyvinvointi- ja turvallisuusstrategia päivitetään vuoden 2016 aikana.
Tiedon hankintaan tarvittavaa aineistoa:
Vuosittaisissa tilastoissa, selonteossa ja strategiassa käytetään lähteenä SOTKAnet
hyvinvointitilinpidon mittaristoa kunnittain esitettynä.
Kouluterveyskysely on paras nuorten hyvinvointia ja turvallisuutta kuvaava aineisto. Tämä
kysely toteutetaan seudulla joka 2.vuosi. Kysely toteutettiin keväällä 2015 ensimmäisen
kerran sähköisenä ja kysely ei valitettavasti onnistunut kaikkien kuntien osalta.

2.3.7 Terveyden edistämisen vaikuttavuus
Tarkasteltaessa terveyden edistämisen kokonaisuutta vaikuttavuuden kannalta voidaan
todeta, että eri osista on olemassa erilaista näytön astetta. Mahdollisuuksien luominen on
selkiytymättömin ja siihen sisältyvät toimet ovat laaja-alaisia ja monitasoisia ja niistä saatu
näyttö on heikointa. Riskitekijöiden ehkäisy sekä erityisesti hoito ja kuntoutus ovat tarkkarajaisempia ja niiden vaikuttavuudesta saadaan vahvempaa näyttöä.
STM:n julkaisussa 2008 Terveyden edistämisen mahdollisuudet, vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus todetaan seuraavat toimet kustannusvaikuttaviksi.
 Tupakasta vierotukseen olisi edelleen panostettava monin eri keinoin, erityisesti
terveyspalvelujen käytön yhteydessä.
 Opastusta terveyden kannalta riittävään liikunnan harrastamiseen tulisi tarjota
halukkaille. Terveydenhuollon ja liikuntatoimen yhteistyötä tulisi aktivoida.
 Iäkkäiden liikunnassa tulisi tarjota mahdollisuus myös lihasvoimaa ja tasapainoa
kehittävään harjoitteluun.
 Suolapitoisuuksien alentamismahdollisuuksia ja -keinoja tulisi edelleen kehittää
yhdessä elintarviketeollisuuden ja joukkoruokailupalvelujen tarjoajien kanssa.
 Ylipainoisille olisi tarjottava ensisijaisesti ravitsemusneuvontaa, painottuen kokonaisenergian vähentämiseen ja erityisesti ravinnosta saatavan rasvan määrän
ja laadun muuttamiseen suositusten suuntaan.
 Alkoholin riskikäyttäjien tunnistamista ja kulutuksen kohtuullistamista mini-interventioiden avulla tulisi painottaa terveyspalvelujen yhteydessä.
(Sosiaali- ja terveysministeriö Julkaisuja 2008:1, Terveyden edistämisen mahdollisuudet,
vaikuttavuus ja kustannus-vaikuttavuus, s.15)
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2.4 TERVEYDEN EDISTÄMISEN LÄHESTYSMISTAPOJA
Terveyden edistämistyössä löytyy erilaisia lähestymistapoja, joita tulisi pohtia omassa
työotteessaan.
Riskien korostamisen sijasta tulisi soveltaa selviytymisnäkökulmaa. Työssä tulisi pohtia
ja valita työmenetelmiä, joilla tuetaan ihmistä tarpeidensa havaitsemisen kautta löytämään
itselleen soveltuvia selviytymismenetelmiä ja joilla työntekijä vahvistaa asiakkaan omia
voimavaroja. Toisaalta kumpaakin näkökulmaa tarvitaan. (Vertio 2003).
Fyysisen terveyden painotuksen rinnalla tulisi työotteessa painottua psyykkinen ja
sosiaalinen terveys. Hyvän fyysisen kunnon rinnalla korostuvat sosiaaliset taidot ja
sosiaalisen tuen saanti. Tällöin sosiaalisten tukiverkkojen olemassaolon selvittäminen ja
niiden vahvistaminen on keskeistä. Asiaa ilmaistaan myös sosiaalisen pääoman syntymisenä. Sosiaalista terveyttä voidaan jäsentää viidellä ulottuvuudella: fyysinen terveys, ympäristön kokeminen, valinnan mahdollisuudet, yhteisön tarpeet ja sosiaaliset säännöt.
Yhteisöillä on suuri vaikutus yksilön terveyteen. Ihmisen arkipäivän yhteisöjä ovat perhe,
asuin-, koulu- tai työyhteisö sekä vapaa-ajan toimintaympäristöt. Yhteisö luo turvaa ja toimii
yksilön elämänhallinnan voimavarana. (Vertio 2003).
Yhteisölähtöisessä toiminnassa osallistujat ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Tavoitteena on tasavertainen osallistuminen ja vaikuttaminen, jossa päätöksenteko tapahtuu
yhteisymmärryksessä asiakaskeskeisesti. Toimintalinja on ’alhaalta – ylöspäin’ asiakaslähtöisesti. (Terveysbarometri 2001).
Yhteisölähtöisyydessä on keskeistä käsite empowerment eli valtaistuminen / voimaantuminen, jonka toteutuessa itsemääräämisoikeus, osallistuminen ja usko omiin kykyihin
lisääntyvät. Täysivaltaistamisen toimintaperiaate on toteutuessaan vahvistaa myös asiakasnäkökulmaa ja –lähestymistapaa ja olla osa laadun kehittämistä. (Terveysbarometri
2001, Tossavainen K, 2006). Empowerment-lähestymistavassa on keskeistä koko ympäröivän yhteisön osallistuminen terveyttä edistävään toimintaan (Pietilä, Eirola.& VehviläinenJulkunen 2002, 165).
Yhteisölliset piirteet, jotka ilmenevät esimerkiksi luottamuksena, vastavuoroisuutena ja
verkostoina, sisällytetään sosiaaliseen pääomaan.
Yhteisölähtöinen toiminta edellyttää moniammatillista yhteistyötä. Moniammatillisuus
tarkoittaa eri ammattiryhmien asiantuntijoiden ja tahojen tekemää koordinoitua yhteistyötä,
jolla pyritään yksilön ja yhteisön terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin tukemiseen. Toimiva
yhteistyö on mahdollista vain yhteisin arvoin sekä yhteisten etujen ja keskinäisen riippuvuuden tunnustaen. (Terveysbarometri 2001).
Tieto ja tiedon välittäminen ovat terveyden edistämisen ydinalueita. Tiedon käyttöä voidaan
kuvata käsitteellä terveyden lukutaito. Terveyden lukutaidolla tarkoitetaan tietoisuutta
(mm. terveystekijöiden laaja-alaisesta ymmärtämisestä, ongelmien kohtalonuskosta
luopumista ja terveystiedon sisäistämistä) ja kriittisyyttä terveystietoa kohtaan sekä taitoa
suhteuttaa kyseistä tietoa muihin valitseviin tiedonvirtoihin. Terveyden lukutaidon tasoja
luokitellaan kolme: 1. toiminnallinen terveyden lukutaito (peruslukutaito) 2. vuorovaikutuksellinen terveyden lukutaito ja 3. kriittinen terveyden lukutaito. Terveyden lukutaidon tulisi
olla riittävän hyvän, jotta yksilön ja yhteisöjen täysivaltaistuminen mahdollistuisi. (Promo 45/2000).

15

Edellä kuvattuja työotteita voidaan toteuttaa terveyttä edistävien työmenetelmiä uudistamalla. Näitä menetelmiä ovat varhainen tuki, videoavusteinen perheohjaus, terveyskeskustelu,
eläytymismenetelmät sekä projekti-, verkosto- ja tiimityöskentely. (Pietilä ym. 2002, 167).
Prof. Rimpelä puhuu hyvinvointioppimisesta, jossa hyvinvointia opitaan samalla tavalla kuin
lukemista ja laskemista. Myös pahoinvointia voi "oppia"! Oppiminen on yksilöllistä ja
yhteisöllistä. Lapsi oppii, vanhemmat oppivat ja perhe oppii yhdessä. Hyvinvointioppimisen
keskeisiä teemoja ovat puhuminen / vuorovaikutus, liikkuminen, arjen rytmit, lepo, ruokailu,
yms. elimistön ja mielen viestit ja niiden tulkinta ja itsehoito. Kriittiset vaiheet ovat varhais-

lapsuudessa, teemat jatkuvat läpi koko elämän. (Rimpelä 2009)
Sosiaali- ja terveydenhuollon sektorilla palveluohjaus on tapa harjoittaa palveluhallintoa,
mutta se on myös tapa organisoida sosiaali- ja terveyspalveluja. Työotteena palveluohjaus
on asiakaslähtöinen ja asiakkaan etua korostava. Alla oleva kaavio kuvaa terveyden
edistämistyön sijoittumisen palveluohjaukseen. (Hänninen K, 2009).

2.5 TERVEYDENHUOLLON TEHTÄVIÄ TERVEYDEN
EDISTÄMISESSÄ / EHKÄISEVÄSSÄ TYÖSSÄ
2.5.1 Terveyden edistämisen menetelmien käytöstä FSHKY:ssä
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymässä käytetään potilas/asiakasviestinnässä suullista
ja kirjallista viestintää terveyden edistämisessä.
Potilas/asiakasviestinnässä yksilö- ja ryhmätilanteissa keskeistä on suullinen viestintä,
johon liitetään tarvittava kirjallinen ohjeistus. Apuna voidaan käyttää myös multimediatuotteita. Viestinnän tavoitteet vaihtelevat ollen tiedon jakamista, tiedon prosessointia,
tukemista, asenteisiin vaikuttamista, muutoksen prosessointia, elämäntilanteen hahmottamista ja arjen ohjausta.
Ohjaukseen liittyvät kirjallinen materiaali on kirjattu terveyden edistämissuunnitelmaan
terveyden edistämisyksikön osalta tarkkaan. Sairaalan osastoilla ja poliklinikalla ohjeet

16

noudattavat hoito-ohjelmiin kirjattua materiaalia. Materiaali on itse tuotettua tai muiden
julkaisemaa. Itse tehty materiaali on luetteloitu organisaation omaan lomakeluetteloon, joka
on päivitettynä nähtävissä Intranetissa kansiossa ”Lomakeluettelo”. Lomakeluettelo
kansiossa n. linkkilistasta löytyvät kaikki itse tehdyt lomakkeet ja esitteet. Muiden julkaisema materiaali hankitaan keskusvaraston kautta. Hankittava materiaali perustuu terveyden
edistämissuunnitelmaan ja hoito-ohjelmiin kirjattuun materiaaliin.
Kuntoutumista edistävä hoitotyö on sairaalassa ja kuntoutusyksikössä / Osaamiskeskuksessa potilaan/asiakkaan terveyttä edistävä (sekundaarinen ja tertiäärinen) toimintamuoto.
Kuntoutumista edistävässä toiminnassa hoitajan toiminta lähtee potilaan terveydestä ja
niistä voimavaroista, joita potilaalla on jäljellä. Toiminnan lähtökohta on potilaan subjektiivisesti kokema ja objektiivisesti havaittava terveysongelma sekä hoitotyön terveyslähtöisyys,
tavoitteellisuus ja moniammatillinen yhteistyö. Kuntoutumista edistävä hoitotyö perustuu
hoitajan ja potilaan /kuntoutujan väliseen vuorovaikutukseen Kuntoutumista edistävän
hoitotyön edellytyksenä on, että hoitajat ovat sitoutuneet kaikessa toiminnassaan tukemaan
potilaan omatoimisuutta puolesta tekemisen sijasta. Sitoutuminen tulee esiin mm. siinä,
miten hoitaja motivoi potilasta yrittämään itse. Kuntoutumista edistävä työote näkyy tavassa
millä hoitaja toteuttaa perushoitoa, ehkäisee komplikaatioiden syntyä, antaa tietoa, ohjaa ja
motivoi henkilöä toimimaan itse. (Routasalo & Lauri 2001, Routasalo, Arve, Aarnio ja
Saarinen 2003,Vähäkangas 2010)

2.5.2 Terveyttä edistävä sairaala
Suomessa toimii Terveyttä edistävien sairaaloiden ja organisaatioiden yhdistys, joka on osa
kansanvälistä HPH-verkostoa (Health Promoting Hospitals) Terveyttä edistävässä sairaalassa ja organisaatiossa on tavoitteena sisällyttää terveyden edistämisajatus sairaalan ja
organisaation kulttuuriin ja päivittäiseen työhön. Terveyttä edistävässä sairaalassa ja
organisaatiossa lähestytään sairaalayhteisöä neljästä eri näkökulmasta (Kuvio 6). (Sairaalaviesti 4/2000, Promo 2/2001)

Kuvio 6: Terveyden edistämien neljä näkökulmaa (http://www.stes-hsf.fi/ )

Suomen terveyttä edistävät sairaalat ry. yhdistys rekisteröitiin vuonna 2001 ja siihen kuuluu
tällä hetkellä 24 varsinaista jäsenyhteisöä. Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä on
Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry:n jäsen. Yhdistys toimii yhteistyössä
Kuntaliiton, Sosiaali-ja terveysministeriön, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL),
Terveyden edistämisen keskuksen, Suomen syöpäyhdistyksen ja potilas/kansanterveysjärjestöjen kanssa.
Lisätietoa osoitteesta: http://www.stes-hsf.fi/
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Toiminnalle on laadittu standardit: STANDARDIT TERVEYDEN EDISTÄMISEKSI
SAIRAALOISSA. Ne on hyväksytty 11th International Conference of Health Promoting
Hospitals - kongressissa Firenzessä 18.5.2003.

Standardi 1: Virallinen toimintasuunnitelma
Organisaatiolla on virallisesti hyväksytty terveyden edistämisen toimintasuunnitelma.
Tätä suunnitelmaa toteutetaan osana organisaation laadunkehittämisjärjestelmää,
jonka tarkoituksena on terveyteen liittyvillä mittareilla arvioitavan toiminnan kehittäminen. Terveyden edistämissuunnitelma on tarkoitettu potilaille, läheisille ja henkilökunnalle.
Standardi 2: Potilaan tilanteen arviointi
Organisaatio takaa, että terveysalan ammattilaiset arvioivat järjestelmällisesti
terveyden edistämisen tarpeita yhdessä potilaiden kanssa.
Standardi 3: Potilaan informointi ja interventiot
Potilaalle annetaan eri vaiheissa riittävästi tietoa terveydentilaan ja terveyden
edistämisen mahdollisuuksista.
Standardi 4: Terveellisen työympäristön järjestäminen
Johto varmistaa, että työympäristö on terveellinen.
Standardi 5: Jatkuvuus ja yhteistyö
Organisaation toimintasuunnitelmaan sisältyy jatkuva yhteistyö terveydenhuollon ja
eri sektoreiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa.
Terveyttä edistävien sairaaloiden standardien toteutuminen FSTKY:n toiminnassa tarkistettiin vuonna 2011 http://www.stes-hsf.fi/uploads/ohjeet-jatyokalut/Kasikirja-ja-itsearviointilomakkeet-2008.pdf
Standardien pohjalta on laadittu itsearvioinnin tukimateriaalia.
Terveyttä edistävien sairaaloiden ja organisaatioiden yhtenä kriteerinä on,
että se on myös savuton sairaala. FSTKY:ssä on päivitetty Savuttomuusohjelma vuonna 2009. Vuoden 2010 alusta työaikana tupakointi kiellettiin. Vuosittain terveyden edistämistyöryhmä itseauditoi savuttomuustilanteen kuntayhtymässä. Kuntayhtymässä saavutettiin kultataso vuonna 2014.
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2.6 TERVEYDEN EDISTÄMISSTRATEGIOIDEN SUUNTAVIIVOJA
2.6.1 Tausta-asiakirjoja

Kansainvälisiä asiakirjoja
Ottawan asiakirja 1986
Terveellisen yhteiskuntapolitiikan kehittäminen
Terveellisen ympäristön aikaansaaminen
Yhteisöjen toiminnan tehostaminen
Henkilökohtaisten taitojen kehittäminen
Terveyspalvelujen uudistaminen
Adelaide: 1988
Terveyttä edistävä yhteiskuntapolitiikka
Naisten terveyden tukeminen
Ruoan ja ravinnon kehittäminen
Tupakan ja alkoholin käytön vähentäminen
Tukea antavat ympäristöt
Jakartan julistus 1997
Terveyden edistämisen avaintehtävät 2000-luvulla
Edistä sosiaalista vastuuta terveydestä!
Lisää panostusta terveyteen!
Lujita ja laajenna yhteistyötä terveyden hyväksi!
Lisää yhteisön toimintakykyä ja vahvista yksilöä!
Varmista terveyden edistämisen perusrakenteet!
Bangkokin julistus 2005
Asiakirjan keskeiset pääkohdat ovat:
Terveyden edistäminen keskeiseksi globalisaation lähtökohdaksi
Terveyden edistäminen kaikkien hallinnonalojen ydinvastuiksi
Terveyden edistäminen yhteisöjen ja kansalaisyhteiskunnan huomion keskipisteeksi
Terveyden edistäminen hyvän yritystoiminnan edellytykseksi

Kansallisia ohjeita
A. Terveys 2015 – kansanterveysohjelma, Valtioneuvoston periaatepäätös
Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu 2001:4
Se on jatkoa Terveyttä kaikille vuoteen 2000 – ohjelmalle. Ohjelma linjaa kansallista
terveyspolitiikkaa 15 vuodelle. Strateginen painotus on terveyden edistämisessä ja se on
yhteistyöohjelma. Ohjelmassa on asetettu kahdeksan ydintavoitetta. Ne kohdistuvat
keskeisiin ongelmiin, joiden korjaaminen edellyttää yhdensuuntaista toimintaa eri tahoilta.
Ne osoittavat tavoitellut tulokset elämänkulun eri vaiheissa ja ikävaiheitten yli.
Ikäryhmittäiset tavoitteet
1. Lasten hyvinvointi lisääntyy, terveydentila paranee ja turvattomuuteen liittyvät oireet ja
sairaudet vähenevät merkittävästi.
2. Nuorten tupakointi vähenee siten, että 16 - 18-vuotiaista alle 15 % tupakoi; nuorten
alkoholin ja huumeiden käyttöön liittyvät terveysongelmat kyetään hoitamaan asiantuntevasti eivätkä ne ole yleisempiä kuin 1990-luvun alussa.
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3. Nuorten aikuisten miesten tapaturmainen ja väkivaltainen kuolleisuus alenee kolmanneksella 1990-luvun lopun tasosta.
4. Työikäisten työ- ja toimintakyky ja työelämän olosuhteet kehittyvät siten, että ne osaltaan
mahdollistavat työelämässä jaksamisen pidempään ja työstä luopumisen noin kolme vuotta
vuoden 2000 tasoa myöhemmin.
5. Yli 75-vuotiaiden keskimääräisen toimintakyvyn paraneminen jatkuu samansuuntaisena
kuin viimeisten 20 vuoden ajan.
Kaikille yhteiset tavoitteet
6. Suomalainen voi odottaa elävänsä terveenä keskimäärin kaksi vuotta kauemmin kuin
vuonna 2000.
7. Suomalaisten tyytyväisyys terveyspalvelujen saatavuuteen ja toimivuuteen sekä koettu
oma terveydentila ja kokemukset ympäristön vaikutuksesta omaan terveyteen säilyvät
vähintään nykyisellä tasolla.
8. Tavoitteisiin pyritään myös siten, että eriarvoisuus vähenee ja heikoimmassa asemassa
olevien väestöryhmien hyvinvointi ja suhteellinen asema paranevat. Tällöin tavoitteena on
sukupuolten, eri koulutusryhmien ja ammattiryhmien välisten kuolleisuuserojen pienentyminen viidenneksellä.
Lisäksi ilmaistaan 36 toimintasuuntaa.
Terveys 2015 – kansanterveysohjelman VÄLIARVIOINTI, Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2012:4.
http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1852829

B. Hallitusohjelma 29.5.2015
Hallitusohjelmaan on kirjattu hallituskauden tavoitteeksi terveyden edistämisen ja
varhaisen tuen vahvistamisen poikkihallinnollisessa päätöksenteossa, palveluissa ja
työelämässä lainsäädäntömuutoksilla sekä paremmalla toimeenpanolla. Tavoitteena on
myös terveys- ja hyvinvointierojen kaventuminen. Eri-ikäisiä ihmisiä tuetaan ottamaan
vastuuta omasta terveydentilasta sekä elämäntavoista. Ihmisten toimivia valintoja
erilaisissa elämäntilanteissa mahdollistetaan enemmän. Lasten ja perheiden hyvinvointia ja voimavaroja vahvistetaan. Ikäihmisten kotiin saatavia palveluja painotetaan ja
omaishoitoa vahvistetaan.
Hallituksen yhtenä kärkihankkeena on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja
eriarvoisuuden vähentäminen. Tarkoituksena on edistää kansanterveyttä, kansalaisten
liikkumista, terveellisiä elämäntapoja ja ravintotottumuksia sekä vastuunottoa omasta
elämästä. Terveyttä ja hyvinvointia edistäviä hyviä käytänteitä ja toimintamalleja
toimeenpannaan yhteistyössä järjestöjen kanssa. Kansallinen mielenterveyttä edistävä
ja yksinäisyyden ehkäisyyn tähtäävä ohjelma käynnistetään. Toimeenpannaan kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus. Tehdään selvitys yksinelävien asemasta yhteiskunnassa.
Tehostetaan
päihdekuntoutuksen
vaikuttavuutta.
http://valtioneuvosto.fi/documents/10184/1427398/Ratkaisujen+Suomi_FI_YHDISTETT
Y_netti.pdf/801f523e-5dfb-45a4-8b4b-5b5491d6cc82
Hallituskauden hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä tavoitteita toteutetaan STM:n
kärkihankkeilla, jotka ovat teemoiltaan: Palvelut asiakaslähtöisiksi, edistetään
terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta, lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma, kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaiken
ikäisten omaishoitoa ja osatyökykyisille väyliä työhön.
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C. Terveyden edistämisen laatusuositus STM 2006:19
Suosituksen tarkoituksena on jäsentää terveyden edistämisen laajaa toimintakenttää sekä
tukea kuntien omaa laadunhallintatyötä. Tavoitteena on, että väestön hyvinvoinnin ja
terveyden edistäminen nostetaan kaikissa kunnissa yhdeksi toiminnan painoalueeksi.
Tähän tarvitaan terveyden edistämisen rakenteiden arviointia, johtamisen kehittämistä,
voimavarojen suuntaamista ehkäisevään työhön, hyvinvointiosaamisen vahvistamista ja
toiminnan säännöllistä seurantaa ja arviointia.
Terveyden edistämisen laatusuositus on tarkoitettu työvälineeksi niin terveydenhuollolle
kuin kunnan muille hallinnonaloille, sekä päättäjille ja työntekijöille. Suositukset koskevat
terveyden edistämisen johtamista, toiminnan suunnittelua ja toteutusta, yhteistyötä ja
työnjakoa sekä terveyttä edistävän toiminnan ja osaamisen arviointia.

Laatusuositus rakentuu laatutyössä yleisesti käytetyn EFQM laatupalkintomallin ideologian
pohjalle. Suosituksessa sovelletaan terveyden edistämisen kehikkona WHO:n Ottawan
julkilausumassa (Ottawa Charter 1986) käytettyä terveyden edistämisen toimintalinjojen
luokittelua.
Terveyden edistäminen kunnan tehtävänä jäsennetään laatusuosituksessa kuudeksi
toimintalinjaksi, joihin jokaiseen sisältyy 4-8 suositusta. Suositukset perustuvat olemassa
olevaan näyttöön ja hyvistä käytännöistä saataviin kokemuksiin.
Terveyden edistämisen toimintapolitiikka ja johtaminen
Terveyttä edistävät elinympäristöt
Terveyttä edistävä yhteistyö ja osallistuminen
Terveyden edistämisen osaaminen
Terveyttä edistävät palvelut
Terveyden edistämisen seuranta ja arviointi

Laatusuosituksen liitteenä on esimerkkejä terveyden edistämisen sisällöistä: ravitsemus,
liikunta, päihteiden käyttö, tapaturmien ehkäisy, suun terveys, tartuntatautien ehkäisy ja
seksuaaliterveyden edistäminen sekä eri ikäryhmien terveyden edistäminen. Näillä kaikilla
on merkittävä vaikutus kuntalaisten terveyteen.
Laatusuositusten tehtävänä on auttaa kuntia ja kuntayhtymiä tehokkaiden toimintakäytäntöjen kehittämisessä, suunnittelussa ja toiminnan arvioinnissa. Laatusuositukset
toimivat kuntajohdon terveyden edistämisen suunnittelun ja arvioinnin perusteina. Operatiivisen tason terveyden edistämisen toteutuksen arviointiin tarvitaan käytännön toimintaa
tarkemmin kuvaavia mittareita.
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Terveydenhuoltolaki
Terveydenhuoltolaki 1326/.2010 astui voimaan 1.5.2011.
Lain avulla vahvistetaan väestön terveyttä ja hyvinvointia, perusterveydenhuollon ja
erikoissairaanhoidon saumatonta toteutumista, asiakkaan osallistumismahdollisuuksia sekä
hyviä ja tehokkaita palvelukäytäntöjä. Laki mahdollistaa terveydenhuollon uudenlaisen
kehittämisen.
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OSA II
3

HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN TERVEYDEN
TEHOSTAMISALUEET VUONNA 2016

EDISTÄMISEN

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän STRATEGIA vuoteen 2020
määrittelee FSHKY:n toiminta-ajatuksen ja tehtävän ”Me olemme olemassa edistääksemme asiakkaidemme hyvinvointia, elämänlaatua ja toimintakykyä. Tehtävämme on tukea
asiakkaiden elämää helposti lähestyttävillä palveluilla tutussa ja turvallisessa ympäristössä”
FSHKY:n missio on Edistämme asukkaiden hyvinvointia.
FSHKY:n arvot ovat
Ihmisläheisyys: Kaikki toimintamme perustuu asiakkaan tarpeen ymmärtämiseen.
Hoidamme asiakkaita läheisesti ja henkilökohtaisesti. Tuotamme palvelut lähipalveluina.
Teemme aktiivista yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa.
Rohkeus: Syöksymme rohkeasti kohti uusia haasteita. Haluamme muuttua ja kehittyä, jotta
pysymme ajan hermolla. Uskallamme pitää kiinni tehdyistä päätöksistä.
Yhteistyö: Teemme työkavereiden kanssa yhteistyötä, jotta asiakkaamme saavat aina
heidän tarpeitaan vastaavat palvelut. Olemme aloitteellinen ja aktiivinen yhteistyökumppani.
Luottamus: Arvostamme asiakkaan itsemääräämisoikeutta. Pidämme kiinni lupauksistamme. Arvostamme omaa ja työkavereiden ammattitaitoa.
FSHKY:n visio eli tavoite: Olemme ihmisläheisten hyvinvointipalveluiden ja myönteisen asiakaskokemuksen edelläkävijä. Meidät tunnetaan Suomen tehokkaimpana
sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteen sovittajana.
Terveyttä tukeviin elinolosuhteisiin vaikuttaminen hyödyntäen terveydenhuollon asiantuntemusta, esim. tiedottamalla ja yhteistyöllä niin, että terveyttä edistävä työ otetaan huomioon
kaikessa päätöksenteossa mm kunnissa ja kolmannen sektorin toiminnassa
Kaikessa toiminnassa potilasta kannustetaan ja valmennetaan vastuunottoon oman
terveyden ylläpidosta.
Kuntayhtymän terveyden edistämisen painopisteet ovat vuonna 2016
Terveyserojen kaventaminen
Mielenterveyden edistäminen
Päihteettömyyden edistäminen

Forssan seudun hyvinvointi- ja turvallisuusstrategia vuoteen 2010 on ohjannut seudun
hyvinvointi- ja turvallisuustyötä. Se on luettavissa www-osoitteessa:
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http://www.fshky.fi/UserFiles/fshky/File/hyvinvointikuntayhtyma/hyvinvointijaturvallisuus/Hyvi
nvointikertomus%20%202009-2012%20_Strategia%202013-2016%20Tilastot_041012.pdf

Strategian toteumista on arvioitu ja uusia painopisteitä on haettu opinnäytetyönä, erilaisin
tilastoselvityksin ja lautakuntien lausuntoina ja toimijaseminaareissa. Vuosina 2010, 2011
ja 2012 on julkaistu päivitetyt hyvinvointi- ja turvallisuustilastot:
http://www.fshky.fi/UserFiles/fshky/File/hyvinvointikuntayhtyma/hyvinvointijaturvallisuus/Hyvi
nvointi-ja%20turvallisuusstrategian%20tilastoja_2014.pdf
=Tilastot
Hyvinvointivaliokunta on valmistellut vuoden 2012 aikana Hyvinvointi- ja turvallisuusstrategian vuosille 2013-2016. Kuntayhtymän oma terveyden edistämissuunnitelma on osa
hyvinvointi- ja turvallisuusstrategian toteutusta.
Terveyden edistämisen työryhmä
Työryhmän tehtävät ja tarkoitus ovat seuraavat
•
Terveydenhuoltolain (1326/2010) ja asetuksen (Asetus 380/2009 neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta) velvoittamien tehtävien suunnittelu ja toimeenpano
•
Terveyden edistämistyön koordinointi kuntayhtymässä
•
Terveyden edistämissuunnitelman valmistelu, laadinta ja päivitys
•
Terveyden edistämistyön toteutumisen raportointi
•
Savuttomuusohjelman seuranta
•
Savuton sairaala kyselyn koordinointi
•
Päihdekyselyn valmistelu ja ohjeistaminen
•
Ehkäisevän päihdetyön koordinointi
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän (FSHKY) terveyden edistämisen työryhmän
toiminta-ajatus on hyödyntää terveyskasvatustietoja, koordinoida terveyskasvatusta ja
edistää sellaisten uusien terveyttä edistävien työtapojen syntymistä, jotka huomioivat
väestön tarpeet. Toiminnassa painotetaan terveyden edistämistä. Tämä edellyttää laajaalaista yhteistyötä hyvinvointikuntayhtymän sisällä ja ulkopuolella eri toimintatahojen
kanssa. Kuntayhtymän terveyden edistämistoiminnan organisoimiseksi tehdään yhteistyötä
terveyden edistämisen työryhmässä (TTT). Työryhmään on valittu eri palvelualoilta
vastuuhenkilöt. Työryhmän puheenjohtaja on perusterveydenhuollon palvelualueen johtaja
ja sihteeri on terveydenedistämisen päällikkö.
Jarmo Ruohonen, palvelualuejohtaja, perusterveydenhuollon palvelualue, puheenjohtaja
Niina Seppänen, suuhygienisti, suun terveydenhuolto, perusterveydenhuollon palvelualue
Virpi Laakso, psykologi, perusterveydenhuolto, mielenterveys- ja päihdetyön palvelualue
Sirpa Jaakkola, osastonhoitaja, avosairaanhoito, perusterveydenhuollon palvelualue
Laila Mäki-Kerttula, terveydenedistämisen päällikkö, neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, perhepalvelut, sihteeri
Jaana Paasikangas, palvelualuejohtaja, aikuissosiaalityön palvelualue
Marjatta Palojärvi, palveluohjauksen päällikkö, vanhuspalveluiden palvelualue
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4

TERVEYDEN EDISTÄMISEN ERITYISTAVOITTEET
TOIMIALOITTAIN

Seuraavaksi esitetään toimialoittain terveyden edistämisen panostus vuoden 2016 aikana.
Osassa II esitetään vuoden 2016 yksityiskohtaiset terveyden edistämisen suunnitelmat: 1.
perusterveydenhuollon palvelualue 2. erikoissairaanhoidon palvelualue 3. mielenterveys- ja
päihdetyön palvelualue, 4. aikuissosiaalityön palvelualue, 5. perhepalveluiden palvelualue,
6. vanhuspalveluiden palvelualue. Osassa III on toimintayksiköiden terveyden edistämisen
toimintasuunnitelmia, terveyden edistämisen materiaalia ja netti-osoitteita, joita voi hyödyntää asiakas/potilasohjauksessa. Yhteisesti koko organisaation käyttöön löytyvää elämäntapaneuvonnan tukiaineistoa ovat mm tupakasta vierotukseen ja päihteiden käytön vähentämiseen liittyvä tukiaineisto.

4.1 PERUSTERVEYDENHUOLLON PALVELUALUE
4.1.1 Avosairaanhoito
Avosairaanhoidon perustehtävänä on auttaa asiakkaita terveyden edistämisessä ja
sairauksien hoitamisessa antamalla tarvittavaa hoitoa, ohjausta ja neuvontaa omahoitoon.
Tavoitteeseen pyritään moniammatillisen yhteistyön keinoin ja yhteistyössä asiakkaan
kanssa.
Omahoidon edistämiseksi terveysasemilla ovat omahoitopisteet, joissa on eri mittausvälineiden lisäksi myös terveyttä edistävää materiaalia tutustumista varten. Omahoitoa
koskevia ohjeita löytyy yleisimmistä asioista myös organisaation kotisivuilta kohdasta
Terveyspalvelut.
Terveyden edistämisen painopisteet otetaan työssä huomioon asiakkaan tarpeen mukaan.
Vuonna 2015 aloitetut mielenterveys- ja päihdesairaanhoitajien vastaanotot terveysasemilla
jatkuvat ja samoin pitkäaikaistyöttömien maksuttomat terveyspalvelut yhteistyössä TEkeskuksen kanssa.
Liite 6

4.1.2 Työterveyshuolto
Työterveyshuollon toiminnan tavoitteena on edistää työn ja työympäristön terveellisyyttä ja
turvallisuutta. Tavoitteena on edistää työntekijöiden terveyttä ja toimintakykyä, tukea
työyhteisön toimintaa sekä ehkäistä työperäisiä sairauksia ja työtapaturmia. Työterveyshuolto toimii yhteistyössä työnantajan, työntekijöiden ja muun terveydenhuollon sekä
ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Uudistetun työterveysasetuksen edellyttämän laatujärjestelmän kehittäminen jatkuu työterveyshuollossa.
Toiminnassa huomioidaan henkiseen hyvinvointiin liittyviä asioita mm. työpaikkaselvityksissä, työyhteisötyössä, varhaisen tuen toiminnassa ja yksilökäynneillä. Työterveyshuolto
osallistuu työpaikkojen päihdeohjelmien laatimiseen ja päihteettömyyttä tukevaan toimintaan sekä selvittää työntekijöiden päihteiden käyttöä. Terveystarkastuksissa käsitellään
kansanterveydellisten aiheiden lisäksi työntekijöiden perhetilannetta. Ikääntyvien työntekijöiden lisätuen tarve huomioidaan.
Liitteet 7-8
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4.1.3 Erityistoiminnot
MAKSUTTOMIEN SAIRAANHOITOTARVIKKEIDEN JAKELU JA KÄYTÖN OPASTUS
Maksuttomien sairaanhoitotarvikkeiden jakelussa kiinnitetään huomio yksilölliseen käyttötarpeeseen, tarkoituksenmukaiseen käyttöön ja käytön opastukseen. Hoitotarvikeluettelo ja
jakelun kriteerit tarkistetaan vuosittain. Käytön opastus tapahtuu jakelun yhteydessä,
diabetes- ja avannehoitajan toimesta ja muiden terveydenhoitajien toimesta. Verensokeriliuskojen jakelu tapahtuu Korkeavahan terveysaseman lisäksi kuntien terveysasemilla.
Vaippajakelu toteutetaan edelleen pääosin kotiinkuljetuspalveluna.

4.1.4 Osaamikeskus
Osaamiskeskuksen Intensiivikuntoutusyksikössä tehdään moniammatillista kuntouttavaa
työtä ja annetaan konsultaatioita muihin laitoksiin ja avopalveluihin. Jaksohoidossa tehdään
asiakkaiden kuntoutus-, lääkehoito- ja toimintakykyarvioita ja muistitutkimuksia ja se toimii
omaishoitoa tukevana palveluyksikkönä. Saattohoitotiimi tuottaa asianmukaisen yksilöllisen
saattohoidon palveluja muihin laitoksiin, palvelukeskuksiin ja koteihin. Osaamiskeskuksen
tilojen peruskorjaus alkaa maaliskuussa 2016 ja kestää koko vuoden. Jaksohoidon
toiminnot siirtyvät Intalankartanon palvelukeskukseen jo vuoden 2016 alussa. Intensiivikuntoutus siirtyy sairaalan osastoille maaliskuun 2016 alussa. Saattohoitotiimin toiminta
keskittyy peruskorjauksen aikana ensisijaisesti kotisaattohoitoon.
.

4.1.5 Suun terveydenhuolto
Suun terveydenhuollon toiminnan tavoitteena on edistää väestön suun terveyttä, korostaen
omahoidon merkitystä. Hammaslääkärit, suuhygienistit ja hammashoitajat tekevät suun
terveystarkastuksia, toteuttavat ennaltaehkäisevää ja korjaavaa hammashoitoa . Terveysasemien hammashoitoloissa tapahtuvan toiminnan lisäksi hammashoitajat ja suuhygienistit
pitävät ryhmille terveysneuvontatilaisuuksia esikouluissa sekä ala- ja yläkouluissa. Erityisryhmissä käydään pyydettäessä.
Suun alueen tarkastukset toteutetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaan. Vastaanotoilla asiakkaita ohjataan suuhygienian tason parantamiseen ja muiden suunterveyttä edistävien toimintatapojen omaksumiseen. Terve ja siisti suu vaikuttaa myönteisesti kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Terveydenedistämisen painopisteet huomioidaan asiakastyössä
tapauskohtaisesti . Lasten ja nuorten terveysneuvonnassa kiinnitetään erityistä huomiota
lisääntyneeseen nuuskaamiseen sekä sähkötupakan käyttöön.

Liitteet 9-10

4.1.6 Kuntoutus
Kuntoutuksen tehtävänä on tarjota fyysistä toiminta- ja liikuntakykyä ylläpitävää ja parantavaa fysio- ja toimintaterapiaa ja apuvälinepalveluja. Toiminta painottuu asiakkailla jo
olemassa olevien liikunta- ja toimintakyvyn ongelmien korjaamiseen. Korjaavan terapian
lisäksi asiakkaita neuvotaan terveyden säilyttämisessä ja edistämisessä. Terapia, neuvonta
ja liikeharjoituksien ohjaaminen tapahtuu sekä yksilöllisesti että ryhmässä.
Terapian yhteydessä asiakkaille annettavien harjoitteluohjeiden lisäksi heitä neuvotaan
sopivien liikuntamuotojen löytämiseksi ja kannustetaan niihin. Suunnitelmakaudella on
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tarkoitus aloittaa selkäpotilaille fysioterapeutin suora vastaanotto, jolloin asiakas ohjataan
määrättyjen kriteerien mukaan fysioterapeutille lääkärin vastaanoton sijaan. Aloitetaan
myös aktiivinen liikuntaneuvonta kohdistuen asiakkaille, joilla on 2-tyypin diabetes.
Asiakkaiden liikunnan ja harjoittelun avulla saavuttama toimintakyvyn ja kunnon paraneminen kaventaa terveyseroja. Aktiiviseen elämään tähtäävällä ohjauksella pyritään parantamaan asiakkaiden mielenlaatua. Terapiassa otetaan huomioon asiakkaiden psyykkinen tila
ja annetaan tukea, jos havaitaan ongelmia. Terapian ja neuvonnan yhteydessä asiakkaita
tuetaan päihteiden käytön ja tupakoinnin lopettamisessa tai vähentämisessä.
Liite 11

4.1.7 Ympäristöterveydenhuolto
Kunnan ympäristöterveydenhuollon tehtäviin kuuluvat elintarvike-, terveydensuojelu-, ja
tupakkavalvonta sekä eläinlääkintähuollon järjestäminen. Kuluttajaturvallisuusvalvonta tulee
todennäköisesti kokonaan siirtymään kesällä 2016 Tukesin tehtäväksi. Kunnallisen
valvonnan tavoitteena on varmistaa ympäristöterveydenhuollon lakien toteutuminen
toiminnanharjoittajia ja kuluttajia neuvomalla tai käyttämällä erilaisia valvontakeinoja.
Keskusviranomaiset (Evira, Tukes ja Valvira) laativat yhteistyössä ympäristöterveydenhuollon yhteisen valtakunnallisen valvontaohjelman, jonka pohjalta kunnan viranomainen laatii
paikallisen valvontasuunnitelman.
Eläinlääkintähuollossa valvotaan suunnitelmallisesti mm. eläinten terveyttä ja hyvinvointia.
Ennaltaehkäisevällä eläintauti- ja eläinsuojelutyöllä pyritään parantamaan myös eläimistä
saatavien elintarvikkeiden turvallisuutta ja ehkäisemään zoonoosien leviämistä. Elintarvikevalvonnassa painopisteenä on elintarvikkeiden turvallisuus. Alkutuotannossa painopisteenä
on erityisesti hygieniavalvonta tiloilla, joiden raakamaitoa toimitetaan kuluttajien käyttöön.
Terveysolojen suunnitelmallista valvontaa tehdään erityisesti lasten ja nuorten käyttämissä
kohteissa. Koulujen terveydellisten olojen valvontaa jatketaan suunnitelmallisesti. Talousveden laatua valvotaan säännöllisellä veden laadun seurannalla, tarkastamalla vesilaitoksia
ja niiden valmiutta varautua erityistilanteisiin. Yhdessä Kanta- ja Päijät- Hämeen muiden
ympäristöterveydenhuollon yksiköiden kanssa laaditaan erityistilannesuunnitelma talousveden laadun turvaamiseksi. Yleisten uimarantojen valvonnassa panostetaan erityisesti
uimaveden laadusta ja uimarannan turvallisuudesta tiedottamiseen. Tupakkalain valvonnassa painopistealueena ovat tupakan vastikkeiden ja tupakkajäljitelmien mainonnallinen
esillepano sekä tupakkalain säännösten noudattaminen ulkoalueilla järjestettävissä
yleisissä tilaisuuksissa.
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4.2 ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUALUE
4.2.1 Kirurgian osasto 1
Osasto on 32-paikkainen vuodeosasto, jonka yhteydessä toimii 6-paikkainen päiki-yksikkö.
Vuodeosastolla hoidetaan ortopedisia, yleis- ja plastiikkakirurgisia sekä gynekologisia
leikkauspotilaita. Syöpäpotilaat saavat hoitoa sairautensa eri vaiheissa. Osastolle tulee
päivittäin päivystyspotilaita esim. infektioiden, kivun tai haavojen hoitoon. Kuntoutamme
myös keskussairaaloista jatkohoitoon tulevia potilaita. Päiväkirurgisia leikkauksia tehdään
vuosittain n. 1000. Tyypillisimpiä leikkauksia ovat mm. polventähystys-, olkapää-, ja
nivustyräleikkaukset.
Lyhentyneet hoitojaksot lisäävät potilaiden ohjauksen tarvetta. Ohjausta annetaan koko
hoitoprosessin ajan moniammatillisesti. Potilasohjauksessa korostuu itsehoitoisuus. Potilaat
valmistautuvat leikkauksiin ohjauksen perusteella. Leikkausta varten heidän perussairautensa pitää olla hyvässä tasapainossa. Potilaat tarvitsevat ohjausta myös liikuntaan ja
liikeharjoitteluun. Potilaiden kuntoutuminen omatoimisemmaksi mahdollistuu mm. oikean
apuvälineen valinnan avulla.
Potilaat saavat ohjausta lääkehoidossa ja ravitsemuksessa. Tupakoiville potilaille kerrotaan
perustellusti tupakoinnin vähentämisen ja lopettamisen hyötyjä sairauksien hoidossa ja
ennaltaehkäisyssä. Tarvittaessa potilaan kanssa keskustellaan haitallisesta alkoholin
liikakäytöstä ja hänelle järjestetään jo osastohoidon aikana kontakti A-klinikalle. Potilaiden
mielenterveyttä edistetään keskusteluin. Tarvittaessa konsultoidaan psykiatria tai elämän
kriisikohdissa kutsutaan asiantuntijoiksi akuuttiryhmä.
Liitteet 12-13

4.2.2 Sisätautien osastot 2 ja 3
Osastot 2 ja 3 ovat akuutteja sisätautiosastoja, joilla hoidetaan kaikkia sisätautien erikoisalaan kuuluvia aikuispotilaita. Osastolle kaksi on keskitetty sydänpotilaiden hoito. Osaston
yhteydessä toimii 4-paikkainen valvontayksikkö, missä hoidetaan sisätautipotilaiden lisäksi
myös kirurgisia valvontahoitoa vaativia potilaita. Osastolla kolme on keskitetty mm.
neurologisia sairauksia sairastavat potilaat. Koska potilasvaihtuvuus on suuri ja hoitoajat
lyhyitä, korostuu osastotyössä potilaiden ohjaus. Tehtävämme on potilaan kokonaisvaltainen hoitaminen, selviytymisen tukeminen sekä terveyden edistäminen yksilöllisesti ja
potilaslähtöisesti.
Sepelvaltimotautia ja diabetesta sairastavien potilaiden ohjauksessa keskeinen osuus on
elämäntapamuutoksilla. Ohjauksessa korostuvat terveyskasvatus painonhallinnan ja
muiden terveellisten elämäntapojen suhteen sekä lääkehoidon ohjaus. Tarvittaessa
annetaan ohjausta tupakoinnin lopettamiseen.
Osastolla kohdataan yhä useammin erilaisten päihteiden käyttäjiä ja myös masennus on
yleistä. Tämän vuoksi osastolla tarvitaan mielenterveys- ja päihdetyön tuntemusta ja
tehdään tarvittaessa moniammatillista yhteistyötä kyseisellä alueella. Tulevaisuuden
haasteena on lisätä geriatristen potilaiden hoidon tietämystä, koska ikäihmisten ja muistihäiriöitä sairastavien potilaiden määrä lisääntyy. Tällöin korostuu myös potilaan omaisten
ohjaaminen potilaan asioissa. Yhteistyö muiden potilaan hoitoon osallistuvien tahojen
kanssa on päivittäistä ja edellytys kotona pärjäämiselle. Hoitotyössä toteutetaan kuntouttavaa työotetta, kannustetaan omatoimisuuteen ja selviytymiseen mahdollisimman pitkään
kotona.
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Dialyysiyksikkö
FSHKY:n dialyysiyksikkö huolehtii munuaisten vajaatoimintaa sairastavista potilaista, jotka
tarvitsevat dialyysihoitoa Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella. Mahdollisuuksien
mukaan tarjoamme vastaavat palvelut myös alueellamme vieraileville hemodialyysipotilaille.
Tehtävänä on taata potilaalle korkealaatuista dialyysihoitoa, ylläpitää ja parantaa dialyysipotilaan elämänlaatua ja tehdä yhteistyötä sairaalan muiden yksiköiden, avohoidon, sosiaalihuollon ja erityisesti potilaan omaisten kanssa ja toteuttaa yksilövastuista hoitotyötä
edistäen potilaan omatoimisuutta.
Jokainen potilas käy hoidossa kolme kertaa viikossa. Parhaan mahdollisen terveyden
saavuttaminen potilasohjauksen myötä on yksi tärkeimmistä tavoitteista.
Dialyysihoito vaatii potilaalta sitoutumista omaan hoitoonsa. Hoidossa käydään säännöllisesti ja monet valinnat ravitsemuksen ja lääkityksen suhteen kuormittavat sekä rajoittavat
potilaan elämää. Mielenvirkeyttä pyritään edistämään keskusteluilla ja kannustamalla
osallistumaan aktiivisesti mm. munuais- ja maksaliiton kuntoutuskursseille.
Dialyysiyksikössä kannustetaan vastuunottoon mm. miettimällä yhdessä potilaan kanssa
kyseisessä hoidossa tapahtuvaa nesteenpoistoa ja minkälaisia valintoja on hyvä tehdä
veriarvojen vaihdellessa.
Liite 14

4.2.3 Avosairaala
Avosairaalassa hoidetaan kotiympäristössä kaikenikäisiä potilaita, joilla on esim. kipuongelma, haavainfektio tai laskimotukos. Lisäksi potilaalla voi olla tarve suonensisäiseen
antibioottihoitoon (max.3 kertaa päivässä) tai nestehoitoon tai hän tarvitsee erityistä tukea
kotiutusvaiheessa. Kotiin vietävä hoito suunnitellaan moniammatillisena yhteistyönä ja
mukaan otetaan potilaan lisäksi tarvittaessa myös omaiset. Potilaiden terveyden
edistäminen nähdään sekä ennaltaehkäisevänä että sairauksien hoitona. Hoidon
suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin lisäksi
potilaan selviämiseen kotona hoidon
päätyttyä kiinnitetään erityistä huomiota.
Avosairaalan toiminta on asiakaslähtöistä ja perhekeskeistä. Potilailla on tarve saada tietoa
eri hoitovaihtoehdoista ja toiveita pyritään täyttämään.

4.2.4 Leikkaus- ja anestesiayksikkö
Leikkausyksikön perustehtävänä on leikkaus- ja anestesiapalvelujen avulla lisätä kaikkien
hoitoon hakeutuvien/ohjattujen asiakkaiden toimintakykyä ja terveyttä. Yksikössä tehdään
useamman erikoisalan eli mm. yleiskirurgian, ortopedian (mm. tekonivelkirurgian), gastrokirurgian, plastiikkakirurgian, gynekologian ja knk-kirurgian toimenpiteitä. Moniammatilliseen
leikkaustiimiin kuuluu leikkaavan lääkärin lisäksi anestesialääkäri sekä anestesia- ja
instrumenttihoitajat. Tarvittaessa tehdään pelkästään anestesiologisia toimenpiteitä, kuten
esimerkiksi kipupuudutuksia. Anestesiapalveluja annetaan myös psykiatrisen puolen
asiakkaille/potilaille sähkösokkihoitojen yhteydessä.
Tavoitteena on toimia turvallisesti, asiantuntevasti ja kustannustehokkaasti niin, että
tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuus on hyvä. Tehtyjen toimenpiteiden avulla kunkin
potilaan/asiakkaan fyysinen ja psyykkinen terveys kohenee ja mahdollisuuksien mukaan
parhaassa tapauksessa asiakas kuntoutuu pysyvästi kyseessä olevan terveysongelman
suhteen. Asiakkailla on tänä päivänä valinnanvapaus hoitopaikan suhteen, joten tavoitteisiin
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päästään vain hyvällä leikkaustarjonnalla sekä nykyaikaisilla, ja riittävillä resursseilla ja
ammattitaitoisella henkilökunnalla.

4.2.5 Poliklinikkatoiminta
Ajanvarauspoliklinikat
Sairaalassa toimii n. 19 erityispoliklinikkaa, joihin tullaan ajanvarauksella lääkärin lähetteellä. Pääosa poliklinikoista toimii poliklinikan tiloissa p- kerroksessa ja osa 4. kerroksessa.
Erikoisalojen poliklinikoiden toiminnalliset tavoitteet ovat sidoksissa osastojen tavoitteisiin.
Erityisneuvontana 4. kerroksessa toimii lisäksi ravitsemusterapeutin vastaanotto, jolle
pääsee konsultaatiolähetteellä. Toiminnassa korostetaan läheisyysperiaatetta. Jokaisella
erityispoliklinikalla on erikoisalaan perehtyneitä hoitajia kahdesta neljään erikoisvastaanotosta riippuen. He antavat ohjausta erikoisalasta riippuen.
Eri erikoisalojen vastaanotoilla lääkärin ja hoitajan antama ohjaus ja neuvonta. Elämäntapaohjausta annetaan mm. diabeteshoitajan, uniapneahoitajan, muistihoitajan, reumahoitajan, neurologisen hoitajan, keliakiahoitajan, sisätautien hoitajan, kirurgisen hoitajan ja
jonohoitajan vastaanotoilla. Elämäntapaohjaus käsittää mm. ravitsemusneuvontaa,
painonhallintaa, alkoholin käytön lopettamista, tupakoinnin lopettamisen tukemista (savuton
leikkaus) sekä potilaan ja omaisen tukemista hankalassa tilanteessa.
Päivystys
Kiireellistä hoitoa tarvitsevat potilaat hoidetaan kaikkina vuorokauden aikoina ja tarvittaessa
potilas lähetetään jatkohoitoa saamaan osastolle tai toiseen laitokseen. Kiireellinen hoito on
laadukasta ja ammattitaitoista hoidon tarpeen arviointia, potilaan tutkimista, hoitoa ja
jatkohoidon järjestelyä huomioiden potilaan yksilölliset tarpeet. Tavoitteena on sairauksien
hoitaminen ja lisäsairauksien ennalta ehkäisy. Iltaisin ja viikonloppuisin toimii yhteinen
päivystys, erikoissairaanhoidon päivystyksen rinnalla perusterveydenhuollon päivystys.
Yöaikaan päivystyksestä vastaa sairaalan etupäivystäjä.
Tavoitteena on tunnistaa väkivallan uhriksi joutunut potilas ja auttaa häntä toimimaan oikein
tapahtuman jälkeen. Avuksi on laadittu PAKE viranomaistyöväline, jonka avulla päivystyksessä pystytään ottamaan asia puheeksi ja toimimaan ohjeistuksen mukaan. On myös
huomioitava lasten tilanne perheessä, jossa on kohdattu väkivaltaa ja silloin on velvollisuus
tehdä lastensuojeluilmoitus. Myös lasten kaltoin kohtelutapauksissa on velvollisuus tehdä
lastensuojeluilmoitus. Seksuaalisen väkivallan uhriksi joutuneen potilaan auttamiseksi
toimitaan RAP- kansion ohjeiden mukaan. Potilaalle annetaan mukaan yhteistyötahoja
alueellisista auttajista ja kannustetaan rikosilmoituksen tekoon
Liite 15

4.2.6 Laboratorio
Laboratorio tuottaa ja välittää laadukkaita laboratoriopalveluja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymälle ja muille asiakkaille nopeasti, taloudellisesti ja kilpailukykyisesti hyvän
asiakaspalvelun vaatimukset huomioiden. Näytteiden tutkiminen on keskitetty sairaalan
laboratorioon. Laboratorio hoitaa näytteenotot alueen kuntien terveysasemilla ja palvelukeskuksissa. Lisäksi sairaalan laboratoriossa tehdään potilaskohtaisia kliinisfysiologisia
tutkimuksia sekä Tammelassa on laboratorion järjestämä INR-poliklinikka.
Toistuvien kontaktien ja potilaskohtaisten tutkimusten yhteydessä annetaan potilasohjausta,
esimerkiksi antikoagulanttihoidot ja allergiatutkimukset. Tavoitteena on muiden yksiköiden
henkilökunnan ohjeistus preanalytiikan ja näytteenoton osalta oikeiden ja asianmukaisten
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tutkimustulosten varmistamiseksi. Lisäksi tavoitteena on vuonna 2016 jatkaa vuonna 2015
aloitettua potilasohjeiden päivitystä ja tarvittaessa täydentää ohjeistusta uusilla ohjeilla.

4.2.7 Radiologia
Radiologian yksikön tehtävänä on tuottaa laadukkaita ja monipuolisia röntgenpalveluja.
Osaston tutkimusvalikoima kattaa tavanomaiset natiivi- ja hammaskuvaukset sekä mammografiat, utraääni- ja magneettitutkimukset. Radiologian henkilökunta kohtaa asiakkaita
erilaisissa kuvaustilanteissa. Tavoitteena on kannustaa erityisesti rintojen mammografia- ja
ultraäänitutkimuksissa asiakasta omatarkkailuun ja vastuunottoon oman terveyden ylläpitämiseksi.

4.2.8 Lääkehuolto
Lääkekeskuksen perustehtäviin kuuluu lääkelogistiikasta huolehtiminen, lääkkeenvalmistus,
lääkeinformaation tuottaminen sekä kliinisen farmasian palvelut. Toiminnan tavoitteena on
turvallinen, tehokas ja taloudellinen lääkehuolto. Terveydenedistämistä lääkehuollossa
edistetään vaikuttamalla lääkehoitokulttuuriin sekä lisäämällä lääketietoutta niin asiakkaiden
kuin ammattihenkilöiden parissa. Lääkehoidon arvioinneilla pyritään erityisesti tukemaan
lääkehoidon onnistumista ja tukemaan hoitoon sitoutumista. Yhteistyötä tehdään laajasti
kuntayhtymän sisällä, oppilaitosten ja potilasjärjestöjen kanssa.

4.3 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN PALVELUALUE
Mielenterveyden edistäminen on palvelualueen toiminnoissa läpileikkaava periaate. Tätä
työtä ohjaa ”Hyvillä mielin Forssan seudulla” – Forssan seudun mielenterveyden edistämissuunnitelma 2010-1015. Suunnitelman seuranta toteutetaan vuonna 2016.
Vanhemman mielenterveyden häiriö, päihderiippuvuus tai muu vakava sairastaminen on
riski lapsen kehitykselle, ja lasten vaara sairastua psyykkisiin häiriöihin sekä lapsuudessa
että aikuisuudessa on kohonnut. TLP- (Toimiva lapsi & perhe) menetelmien juurruttamista
jatketaan niin aikuispsykiatriassa, somaattisessa erikoissairaanhoidossa kuin päihdepalveluissakin.
Kaikkien palvelualueen yksiköiden perustehtäviin kuuluvat mielenterveyden edistäminen ja
päihteettömyyden tukeminen. Yksiköiden hoitoon hakeudutaan joko mielenterveyshäiriön,
päihdeongelman tai molempien vuoksi. Terveyden edistämisen näkökulmasta haasteita
ovat tupakoimattomuuden ja muiden terveellisten elintapojen kuten riittävän liikunnan ja
terveellisten ruokailutottumusten edistäminen sekä asianmukainen somaattisten kansansairauksien hoito ja seuranta.

4.3.1 Mielenterveystyön peruspalvelut
Terveyskeskuspsykologi
Terveyskeskuspsykologi (aikuisväestöön kohdistuva työ) toimii perusterveydenhuollon
osana edistäen väestön terveyttä asiantuntijatyön ja asiakastyön kautta. Psykologi toimii
konsulttiapuna, toimintojen kehittäjänä ja yhteistyökumppanina sekä terveydenhuollon
sisällä että yleisesti seutukunnalla. Psykologi tarjoaa keskustelutukea kuormittavissa
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elämäntilanteissa, esim. somaattisen sairauden, läheisen ihmisen menetyksen tai muun
elämänmuutoksen kohdatessa. Terveyskeskuspsykologin työajasta puolet on suunnattu
työterveyshuoltoon tavoitteena tukea mielenterveyttä työssä ja työpaikoilla.
Terveyserojen kaventamisen tavoitteen mukaisesti palvelut tuotetaan maksuttomina ja
vastaanotolle on mahdollista päästä ilman lähetettä.

4.3.2 A-klinikka
A-klinikalla hoidetaan erilaisista päihderiippuvuusongelmista kärsiviä ja peliriippuvaisia.
Neuvonta-apua tarjotaan päihdeongelmaisen läheisille. Ajanvarauksen yhteydessä
arvioidaan kiireellisyys ja saman päivän aikana järjestetään alkoholin aiheuttamien vieroitusoireiden hoidon arviointi. Hoitomuotoina käytetään yksilö-, pari-, perhe- ja verkostotyöskentelyä. Tukihoitona käytetään korva-akupunktioita sekä alkoholinkäyttöä estäviä tai
hillitseviä lääkehoitoja.
Ankkurisairaanhoitajan työ poliisiasemalla kohdentuu poliisin tietoon tuleviin nuoriin
päihdekäyttäjiin ja perheväkivaltatilanteiden selvittelyyn ja tuen järjestämiseen.
Päihteettömyyttä edistetään Pakkatyöllä (Anniskelutyöryhmä, Tarjontatyöryhmä, Seutulupa), jossa työn kohde on vastuullinen ja ikärajoja noudattava alkoholin vähittäismyynti ja
anniskelu. Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöverkoston työn kautta lisätään erityisesti
nuorten tietoja päihteistä ja pyritään nostamaan alkoholikokeilujen ikärajaa.
Yksi sairaanhoitaja työskentelee puolitoista työpäivää viikossa nuorten päihdesairaanhoitajana.
Kohdennettuna preventiona A-klinikka käyttää Toimiva lapsi&perhe -työmenetelmää,
järjestää vuosittain avokuntoutuskurssin sekä antaa huumeidenkäyttäjien terveysneuvontaa.
Liite 16

4.3.3 Lasten ja nuorten psykiatria
Lasten- ja nuorisopsykiatrian poliklinikoiden perustehtävä on lasten ja nuorten psyykkiseen
kasvuun ja kehitykseen liittyvien ongelmien, häiriöiden ja sairauksien sekä perheessä
esiintyvien vuorovaikutusongelmien tutkimus ja hoito. Ennaltaehkäisevä työ lasten- ja
nuorisopsykiatrisessa työssä painottuu sekundaaripreventioon. Lasten ja nuorten perheiden
tilannetta ymmärtämällä ja auttamalla pyritään ehkäisemään ongelmien ja häiriöiden
paheneminen.
Lasten- ja nuorisopsykiatrian poliklinikalle on viime vuosina hakeutunut asiakkuuteen lapsia,
nuoria ja perheitä, jotka eivät koe hyötyvänsä tarjolla olevista palveluista. Lasten- ja
nuorisopsykiatrian poliklinikoilla on kartoitettu näiden perheiden auttamisessa esille tulleita
solmukohtia yhteistyössä perheneuvolan, aikuispsykiatrian ja lastensuojelun kanssa.
Tämän selvittelyn pohjalta v. 2016 aikana on tarkoitus kehittää erityisesti verkostotyötä
lastensuojelun ja aikuispsykiatrian kanssa perheen ongelmien pahenemisen ehkäisemiseksi. Lastenpsykiatrian poliklinikalla jatketaan myös ns. korkean riskin pikkulapsiperheiden
vuorovaikutustilanteiden auttamista yhteistyössä perheen lähiverkoston ja lastenneuvolan
kanssa, jotta voitaisiin ehkäistä ongelmien ns. ylisukupolvisen siirtyminen.
Nuorisopsykiatrian poliklinikalla jatketaan sellaisten hoitomallien kehittämistä, joilla voidaan
hoitaa nuoria, joihin kontakti saavutetaan muiden kuin verbaalisten kanavien kautta.
Liitteet 17-18

35

4.3.4 Aikuispsykiatria
4.3.4.1 Psykiatrian poliklinikka
Poliklinikka tarjoaa psykiatrista avohoitoa 18 vuotta täyttäneille potilaille. Hoitoon hakeudutaan pääsääntöisesti lääkärin lähetteellä. Virka-aikana toimiva akuuttiryhmä tarjoaa myös
ns matalan kynnyksen palvelua, tutkimuksiin ja hoitoon pääsee oman tai läheisen yhteyden
oton perusteella ilman lähetettä, tarvittaessa päivystyksellisesti.
Osana psykiatrista tutkimusta kartoitetaan päihteiden käyttöä, päihteiden käytön vaikutusta
psyykkiseen ja fyysiseen oireiluun sekä kannustetaan päihteettömyyteen. Jos potilaalla on
alaikäisiä lapsia, otetaan lapset puheeksi ja arvioidaan lasten tuen tarve.
Liite 19

4.3.4.2 Tehostetun avohoidon yksikkö Purola
Yksikön toimintaa ohjaavat periaatteet ovat hoidon ja kuntoutuksen tarpeen arviointi ja
tarkoituksenmukaisuus, tasavertaisuus, tietoinen toiminta, toiminnan säännöllinen ja jatkuva
arviointi ja sujuva vuorovaikutus yksilöiden ja yksiköiden välillä.
Käyntien yhteydessä kysytään mahdollista päihteiden käyttöä ja autetaan potilasta tunnistamaan päihteiden haitallinen vaikutus psyykkiseen ja fyysiseen terveyteen. Ryhmissä
puhutaan terveellisistä elintavoista, ruokaryhmissä harjoitellaan terveellisen ruuan valmistusta ja yksikössä on tarjolla erityyppisiä liikuntaryhmiä. Terveystarkastuspäivänä kerran
kuukaudessa tehdään verenpaineen mittaus, punnitaan paino, otetaan vyötärönympärysmitta, tarvittaessa tarkistetaan rokotusten tehostamistarve, ja kerrotaan laboratoriotutkimusten tulokset. Tavoitteena on, että kaikki Purolan potilaat osallistuvat terveystarkastuspäivään ainakin kerran vuodessa, tarpeen mukaan useammin.

4.3.4.3 Osasto 11
Yksikössä hoidetaan osastohoitoa tarvitsevia, vapaaehtoisesti hoitoon tulevia erilaisia
psykiatrisia häiriöitä sairastavia potilaita. Osastolla on erillinen alkoholikatkaisuyksikkö,
jossa on myös yksi potilaspaikka huumekatkaisua varten. Osaston työntekijät vastaavat
akuuttiryhmän puhelimeen virka-ajan ulkopuolella ja antavat tarvittaessa hoitajakonsultaatiota somaattisille yksiköille päivystysaikaan.
Potilaiden hoidossa huomioidaan somaattiset sairaudet, ja annetaan ohjausta elintavoissa
siinä määrin kuin potilaan psyykkinen kunto sallii. Lapset otetaan puheeksi ja arvioidaan
alaikäisten lasten tuen tarve, ja tarjotaan soveltuvia TL&P-interventioita lasten ja perheen
tueksi. Osastojakson aikana tavataan potilaan lähipiiriä, kartoitetaan läheisten jaksamista ja
ohjataan heidät tarvittaessa oman avun ja tuen piiriin.
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4.4 AIKUISSOSIAALITYÖN PALVELUALUE
4.4.1 Aikuissosiaalityö
Aikuissosiaalityön palveluiden kohderyhmänä ovat yli 18- vuotiaat aikuiset. jotka elävät
vaikeassa elämäntilanteessa, ovat taloudellisissa vaikeuksissa tai heillä on päihde-,
mielenterveys- tai muu elämän hallinnan ongelma. Tavoitteena luoda, palauttaa ja ylläpitää
asiakkaiden omaehtoisen selviytymisen, hyvän elämänlaadun ja elämänhallinnan edellytyksiä, ehkäistä syrjäytymistä sekä tukea asiakkaiden itsenäisiä ja myönteisiä elämänvalintoja
ja osallisuutta.
Aikuissosiaalityössä asiakkaalle tehdään kokonaisvaltainen elämäntilanteen, terveydentilan,
ongelmien ja voimavarojen kartoitus sekä toimeentulo- ja työllistymisedellytysten arviointi.
Uusien asiakkaiden tilannekartoituksessa ja pitkään asiakkuudessa oleville tehtävässä
asiakassuunnitelmassa kiinnitetään erityistä huomiota ravitsemukseen, liikuntaan, vuorokausirytmiin, päihteiden käyttöön ja sosiaalisiin suhteisiin. Asiakkaan palvelutarpeen
kartoituksessa otetaan tarpeen mukaan käyttöön audit-kysely sekä THL:n perheväkivallan
kartoituslomake. Psykososiaalisen asiakastyön sekä kuntouttavan ja sosiaalisen työtoiminnan avulla pyritään vahvistamaan asiakkaiden elämänhallintaa, sosiaalista toimintakykyä ja
terveyttä. Pitkäaikaistyöttömiä ohjataan terveystarkastuksiin. Oikea-aikaisella ja asiakkaan
tarpeen mukaisella palveluohjauksella on ongelmia ja syrjäytymistä ennaltaehkäisevä
vaikutus.

4.4.2 Työvoiman yhteispalvelupiste (TYP)
Työvoiman palvelukeskuksessa tehtävän sosiaalityön tarkoituksena on tukea heikossa
työmarkkina-asemassa olevia asiakkaita kohti työelämäosallisuutta ja rakentaa työllistymiseen johtavia polkuja sekä vahvistaa heidän elämänhallintaansa yhteistyössä TE-hallinnon,
Kelan ja terveydenhuollon työntekijöiden kanssa.
Asiakkaalle tehdään työvoiman palvelukeskuksessa kokonaisvaltainen elämäntilanteen
kartoitus, jossa selvitellään työelämään tai koulutukseen liittyviä tarpeita, sosiaalisia
suhteita ja niihin liittyviä valmiuksia ja vaikeuksia, arkielämän sujuvuutta ja mielekkyyttä
sekä tuen tarvetta, taloudellista tilannetta, terveyttä ja toimintakykyä sekä asumiseen
liittyviä haasteita. Terveydentilan selvityksessä pyritään erityisesti selvittämään, mikä on
asiakkaan koettu tai havaittu terveydentila sekä toimintakyky ja miten hän huolehtii terveytensä ylläpidosta tai sairautensa itsehoidosta. Terveydentilan selvityksen yhteydessä
tavoitteena on tehdä myös kokonaisarvio päihteiden käytöstä ja käytön vaikutuksista sekä
haluista ja valmiuksista muutokseen. Tarvittaessa asiakasta ohjataan esimerkiksi erilaisiin
ryhmiin, missä voidaan käsitellä päihde- tai mielenterveysongelmia. Palvelutarpeen
arvioinnin jälkeen asiakkaalle laaditaan moniammatillisesti työllistymissuunnitelma, jossa
sovitaan palvelutarpeen mukaisista sosiaali-, terveys- ja/tai kuntoutuspalveluista.

4.4.3 Nuorisoneuvoja
Aikuissosiaalityön seudullisen nuorisoneuvojan perustehtävänä on auttaa kokonaisvaltaisesti 15-29 –vuotiaita, syrjäytyneitä/syrjäytymisvaarassa olevia nuoria. Nuorisoneuvoja
toimii nuoren elämäntilanteen kokonaisvaltaisena kopin ottajana halliten eri hallinnonalojen
kosketuspintoja nuoren matkalla kohti ammatillista tutkintoa ja työelämää. Nuorisoneuvoja
toimii välittävänä aikuisena tukien ja rinnalla kulkien nuoren yksilöllisestä elämäntilanteesta
riippuen aina asunnottomuudesta ja arjen askareista itsenäisen elämän hallintaan sekä
opiskeluun ja/tai työelämään kiinnittymiseen asti.
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Nuorisoneuvojan asiakaslähtöinen, yksilöllinen neuvonta ja tuki perustuu luottamuksellisuuteen ja yksilön omien voimavarojen esiin tuomiseen motivoimalla nuorta itsenäiseen,
vastuulliseen toimintaan yhteiskunnan toimivaltaisena jäsenenä. Nuorisoneuvojan työ
perustuu kentälle jalkautumiseen ja nuorten luona tehtäviin kotikäynteihin nopealla reagoinnilla, jotta nuorta osattaisiin auttaa oikeassa paikassa oikea-aikaisesti ja oikeassa järjestyksessä perustarpeista lähtien. Myös nuoren perhe ja läheiset/muu tukiverkosto pyritään
ottamaan huomioon nuorta tukiessa. Nuorten terveyseroja pyritään kaventamaan sekä
edistämään mielenterveyttä ja päihteettömyyttä keskusteluin sekä tukien nuorta tilanteesta
riippuen hoitoon, kuntoutukseen, kuntouttavaan työtoimintaan, työkokeiluihin, koulutukseen
ja työelämään. Oikein kohdennetun yksilötyön lisäksi nuorisoneuvoja pyrkii osallistumaan
myös yhä aktiivisemmin moniammatilliseen yhteistyöhön ja verkottumiseen nuorten
palvelujen kehittämiseksi.

4.4.4 Vammaispalvelut
Vammaispalvelutoimisto
Vammaispalvelut tuottavat yksilökohtaisia vammaispalveluita kuten kuljetuspalvelut,
asunnon muutostyöt, henkilökohtainen apu, palveluasuminen sekä määrärahaperusteiset
vammaisten avustukset.
Vammaispalveluiden tavoitteena on oikein suunnatuilla ja oikeilla palveluilla edistää
kuntayhtymän alueella asuvien vammaisten henkilöiden elämää yhdenvertaisina yhteiskunnan jäseninä. Vammaispalvelut mahdollistavat osaltaan mm. terveyttä edistäviin harrastuksiin osallistumisen vammaisille henkilöille. Palveluohjauksen yhteydessä asiakkaita
opastetaan ja ohjataan myös erilaisten terveyspalveluiden käyttöön.
Palveluohjaus
Palveluohjaus on tarkoitettu kaikille kehitysvammapalvelujen piirissä oleville. Tavoitteena
on, että palveluohjausprosessin aikana käy ilmi riittävän yksityiskohtaisesti asiakkaan
yksilöllinen palveluntarve ja elämäntilanne, joilla on merkitystä palvelujen sisällöstä,
järjestämistavasta, vastuutahoista ja määrästä päätettäessä. Toiminta on asiakaslähtöistä,
ja sitä tehdään yhteistyössä asiakkaan, hänen läheistensä sekä eri viranomaistahojen
kanssa.

Kehitysvammaisten asumispalvelut
Tehostetussa palveluasumisessa on henkilökunnan tuki kaikkina vuorokauden aikoina.
Asiakasta autetaan huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan, kodin askareista, työhön ja
vapaa-aikaan liittyvistä asioista sekä sosiaalisesta kanssakäymisestä. Tavoitteena on
asiakkaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitäminen. Henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimisessa asiakasta autetaan yksilöllisen tarpeen mukaan.
Kodinhoidosta ja vaatehuollosta huolehditaan asiakkaan tarpeen mukaan. Asiointimatkat
tehdään yhdessä henkilökunnan kanssa.
Palveluasumisessa asiakasta ohjataan huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan ja omien
asioidensa hoidosta sekä kodissa että kodin ulkopuolella. Palveluasumisessa ei ole
yövalvontaa, mutta hätätilanteita varten on päivystys myös yöaikaan. Asiakasta ohjataan
omatoimiseen ruuanlaittoon kuten esimerkiksi välipalojen valmistamiseen. Kodinhoidossa ja
vaatehuollossa asiakasta kannustetaan ja ohjataan omatoimisuuteen. Henkilökohtaisesta
hygieniasta huolehtimisessa pyritään mahdollisimman itsenäiseen selviytymiseen. Ohjausta
ja apua annetaan yksilöllisen tarpeen mukaan.
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Tuetussa ja itsenäisessä asumisessa tukikäynnit tehdään ennalta sovitusti asiakkaan
asunnossa. Tuetun asumisen tarkoituksena on mahdollistaa kehitysvammaisen asiakkaan
asuminen omassa kodissa, lisätä hänen yhdenvertaisuuttaan, itsenäisyyttään ja itsenäistä
toimintakykyään sekä osallistaa hänet oman elämänsä rakentajaksi. Asumisen alussa tuen
määrä on huomattavan suuri.
Tilapäishoidon järjestäminen on lakisääteistä ja se kuuluu kunnan järjestämisvelvollisuuden
piiriin. Tilapäishoidon tarve ja järjestämistapa määritellään asiakkaan palvelusuunnitelman
yhteydessä ja kirjataan erityishuolto-ohjelmaan. Tilapäishoidon tavoitteena on tukea
vanhempien/läheisten jaksamista.
Asumispalveluissa panostetaan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Ohjauksen tavoitteena on
ennaltaehkäistä fyysisiä ja psyykkisiä sairauksia. Terveelliset elämäntavat ja sosiaalisten
kontaktien mahdollistaminen on yhtä kuin kehitysvammaisen henkilön arjen hallinta.

Kehitysvammaisten perhehoito
Perhehoito on yksityisen henkilön, perhehoitajan, omassa kodissaan ympärivuorokautisesti
järjestämää hoitoa, kasvatusta ja ohjausta. Perhehoito tarjoaa asiakkaalle perheenomaisen,
virikkeellisen elämän ja läheiset, pysyvät ihmissuhteet. Perhehoitajan kanssa tehdään
toimeksiantosopimus perhehoidon järjestämisestä. Perhehoito voi olla lyhyt- tai pitkäaikaista. Lyhytaikaista perhehoitoa käytetään tukemaan vammaisen asiakkaan kodissa tapahtuvaa hoitoa.
Aikuisten pitkäaikainen perhehoito on itsenäiseen elämään kuntouttavaa tai pysyvän
asumisen ja elämisen järjestely, millä tuetaan asiakasta hyvään arjen hallintaan. Perhehoito
on tarkoitettu erityisesti kehitysvammaisten kotona asumisen tukemiseen ja antamaan
omaisille mahdollisuuden pitää vapaata.

Päivätoiminta
Vaikeavammaisten päivätoiminta kuuluu kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin.
Päivätoiminnan tavoitteena on rytmittää arkea mielekkäällä tavalla, tukea elämän taitoja,
ylläpitää toimintakykyä ja kommunikaatiota. Päivätoiminta mahdollistaa sosiaalisten
kontaktien ylläpitämisen ja elämyksellisen elämän.
Kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehditaan yhteistyössä asiakkaiden ja heidän
kotiensa kanssa. Ohjauksen tavoitteena on päivätoimintakuntoisuuden tukeminen ja ylläpito
huomioiden ravitsemus, liikunta, lepo ja sosiaaliset kontaktit. Päivätoiminta rytmittää päivää,
ehkäisee syrjäytymistä ja antaa mielen virkeyttä asiakaskunnalle.
Koululaisten loma-aikojen hoito
Kehitysvammaisille koululaisille järjestetään loma-aikojen hoitoa palvelujen tarvetta
vastaavasti. Palveluntarve kartoitetaan palvelusuunnitelman yhteydessä ja kirjataan
erityishuolto-ohjelmaan. Palvelulla tuetaan perheen jaksamista ja mahdollistetaan vanhempien työssäkäynti. Tavoitteena on järjestää mielekästä toimintaa ja panostaa lapsen
kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.
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4.5. PERHEPALVELUJEN PALVELUALUE
4.5.1 Neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto
Perhesuunnittelu
Autetaan asiakasta löytämään hänelle sopivin raskauden ehkäisymenetelmä. Korostetaan
vastuullista seksuaalista käyttäytymistä ja pyritään vastaamaan asiakkaiden seksuaalisuutta koskeviin ongelmiin.
Alle 20-vuotiaiden raskauden ehkäisyjä hoidetaan mahdollisimman oikea-aikaisesti nuoren
tarpeiden mukaan eri toimijoiden kautta (mm. koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa).

NEUVOLA
Neuvolatyöhän kuuluu koko perheen hyvinvoinnin arviointi ja se alkaa jo raskauden aikana.
Osa neuvolakäynneistä on asetuksen mukaisia, lääkärin kanssa parityönä tehtäviä laajoja
tarkastuksia ja raskauden päätyttyä lapsen kasvua ja kehitystä seurataan saman terveydenhoitajan toimesta. Perheen hyvinvoinnin selvittämisen välineinä käytetään mm. varhaisen vuorovaikutuksen tukemisen käyntejä, erilaisia strukturoituja kaavakkeita ja isän omaa
neuvolakäyntiä. Vanhempien tukeminen kasvatustehtävässä on yksilöllistä perheen
tilanteesta riippuen ja moniammatillista yhteistyötä.
Neuvolassa on mahdollisuus osallistua Siskot-ryhmiin (nuorille äideille), 3 kk:n vauvaryhmiin (lorutteluryhmä varhaisen vuorovaikutuksen tukemiseksi) ja Iloa varhain-ryhmään
(masentuneille pienten lasten äideille). Perinteinen perhevalmennus ryhmämuotoisena on
kokeiluluonteisesti lopetettu ja materiaali on kotisivuilla.
Neuvolan kautta voi saada tilapäistä apua arjen selviytymiseen kuormittavissa elämäntilanteissa. Neuvolan lapsiperheiden kotipalvelun tavoitteena on vahvistaa perheen omia
voimavaroja ja yhdessä vanhempien kanssa tehden myös mallintaa perheen arjen toimintoja.
Moniammatillista yhteistyötä kehitetään sekä perhepalvelujen sisällä että palvelualueen
ulkopuolisten, perheen kanssa toimijatahojen kanssa.
Liitteet 20- 25

KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO
Kouluterveydenhuollon tehtävänä on tukea lapsen ja nuoren tasapainoista kehitystä
yhteistyössä vanhempien ja koulun kanssa. Vanhempia tuetaan kasvatustehtävässä ja
vanhemmuudessa sekä painotetaan unen ja levon, terveellisen ravinnon, liikunnan ja
päihteettömyyden merkitystä.
Työmuotoja ovat terveydenhoitajan ja oppilaan tai perheen väliset tapaamiset, laajat
terveystarkastukset, päivystys- ja ajanvarausvastaanotot, kotikäynnit tarvittaessa, osallistuminen monialaiseen asiantuntijaryhmään, vanhempainiltoihin ja oppitunteihin. Tavoitteena
on oppilaan ja perheen hyvinvoinnin edistäminen ja syrjäytymisen ehkäisy.
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Opiskeluterveydenhuolto
Opiskeluterveydenhuollon piiriin kuuluvat kaikki peruskoulun jälkeiset koulutusmuodot
sisältäen opiskelijoiden elämänvaiheeseen, opiskeluun ja terveyteen liittyvät asiat. Se toimii
yhteistyössä oppilaitosten henkilökunnan ja muun opiskelijahuollon kanssa tukien opintojen
loppuunsaattamista. Tavoitteena on, että nuori ottaa itsenäisesti vastuun omasta elämästään ja terveydestään
Asetuksenmukaisiin tarkastuksiin on yhdistetty kutsuntatarkastus. Yhteistyötä muiden
toimijoiden kanssa kehitetään edelleen opiskeluhuoltolain mukaisesti.

Liitteet 26-28
AIKUISNEUVONTA
Aikuisneuvontaan ohjataan asiakkaita elämäntapamuutosten tukemiseksi. Erityisesti
panostetaan valtimotautien ehkäisyyn. Diabeteshoitajan vastuualueelle kuuluvat tyypin 1
diabeetikot ja tyypin 2 diabeetikot hoidetaan oman terveydenhoitajan vastaanotolla.
Kuulonkuntoutuksen vastuuhenkilönä toimii jokaisessa kunnassa yksi terveydenhoitaja tai
sairaanhoitaja keskussairaalan kuulokeskuksen ohjeiden mukaisesti.
Jokaisella kuntalaisella on oikeus hakeutua terveydenhoitajan vastaanotolle omaehtoiseen
terveystarkastukseen. Työttömien ja omaishoitajien on mahdollista myös varata aika omaan
tarkastukseen. Elämäntapamuutosryhmiä järjestetään kysynnän mukaan.
Suunnatusti järjestetään seuraavia tarkastuksia ja seulontoja: Irtosolututkimukset 30 - 60vuotiaille naisille. Mammografiaseulontatutkimukset kohdentuvat 50 – 69-vuotiaisiin.
Suolistosyövän seulonnan kohteena on 60 – 69-vuotiaiden ikäryhmä ja seulontaan kuuluu
vuonna 2016 100 % kohdeväestöstä ja seulontakutsu toistetaan joka toinen vuosi. Henkilöt,
joilla todetaan verta ulosteessa, lähetetään jatkotutkimuksiin. Tutkimukset järjestetään ostopalveluina.
Liitteet 30–32
TERVEYSTARKASTUKSET: KUTSUNTAVELVOLLISET 2016

Tarkastuksessa tulee nuorella olla mukana:
sotilasläänin kysely täytettynä mukanaan
aiemmin annettu nuorison terveystodistus
jos silmälasit – ne mukaan ja niiden vahvuus tiedot
jos itsellä terveydentilaan liittyviä papereita, myös ne mukana
Terveystarkastus tehdään pääsääntöisesti opiskeluterveydenhuollossa.
HUOM: Jos puolustusvoimat antavat uusia ohjeita toimitaan niiden mukaan.
Liite 29

4.5.2 Perheneuvola ja oppilashuolto
Kasvatus- ja perheneuvontaa annetaan perheneuvolassa lapsen hyvinvoinnin, yksilöllisen
kasvun ja myönteisen kehityksen edistämiseksi, vanhemmuuden tukemiseksi sekä lapsiperheiden suoriutumisen ja omien voimavarojen vahvistamiseksi. Kasvatus- ja perheneuvontaa toteutetaan monialaisesti sosiaalityön, psykologian ja lääketieteen sekä tarpeen
mukaan muiden asiantuntijoiden kanssa. Tavoitteena on tukea lapsen ja perheen myönteis-
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tä kehitystä ja hyvinvointia ja ehkäistä mahdollista syrjäytymistä sekä mielenterveys- ja
päihdeongelmien syntyä. Tähän tarvitaan usein perheen lisäksi myös lapsen muun kasvuympäristön panosta.
Perheneuvolassa jatketaan lapsen riskikehitystä ennaltaehkäisevää työtä kuormittavassa
tilanteessa oleville perheille (valikoiva preventio). Vuonna 2016 jatkuu isien ja poikien
peliryhmät sekä lasten ja vanhempien vuorovaikutusta edistävä Käsikynkkä–ryhmä.
Vanhemmuutta tuetaan myös Vanhempana Vahvemmaksi –ryhmällä, joka on suunnattu
haastavasti käyttäytyvien lasten vanhemmille. Yhteistyössä neuvolan kanssa tuetaan
vanhemmuutta ja hyvän varhaisen vuorovaikutussuhteen kehittymistä raskaus- ja pikkulapsivaiheessa (terveydenhoitaja-psykologi –työparityöskentely, hyvinvointineuvolan tiimeihin
osallistuminen, vanhempien jaksamisen tukeminen). Vanhempien eroon liittyvät ongelmat
näyttäytyvät usein jälkeenpäin lasten oireiluna. Perheneuvolassa tuetaan perheitä erotilanteissa ja samalla ehkäistään lapsen riskikehitystä tarjoamalla tukea sekä eroavalle pariskunnalle että heidän lapsilleen (Eroneuvo-illat, lapsikeskeinen perheasiansovittelu ja
eroperheiden lapsille suunnatun ryhmäinterventio).

4.5.3 Opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut
Koulupsykologien ja -kuraattoreiden työn tärkein tavoite on tukea lapsen ja nuoren kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä tärkeässä kasvuympäristössä, koulussa tai oppilaitoksessa. Tavoitteena on edistää oppilaiden ja koko koulu- ja oppilaitosyhteisön hyvinvointia,
ehkäistä syrjäytymistä ja ongelmia sekä tukea oppilaita ja heidän perheitään koulunkäyntiin
liittyvissä kysymyksissä. Koulupsykologit ja -kuraattorit vaikuttavat omalta osaltaan myös
yleisemmin lasten ja nuorten kasvuoloihin. Työ on suurelta osin ennaltaehkäisevää
mielenterveys- ja lastensuojelutyötä. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain hengessä työssä
painotetaan yhteisötason vaikuttamista. Tavoitteena on varhaisen tuen antaminen ja
oppilashuollon interventioiden oikea-aikaisuus esiopetuksesta toiselle asteelle.

4.5.4 Puheterapia
Puheterapiatoiminnan tavoitteena on lieventää tai ennaltaehkäistä haittoja, joita puheen tai
kielen häiriöistä koituisi asiakkaalle itselleen ja hänen lähiympäristölleen. Puheterapia voi
hyvin toteutuneena ennaltaehkäistä eristäytymistä, oppimisvaikeuksia tai niitä mielenterveyden ongelmia, jotka ovat seurausta asiakkaan kommunikaatio-ongelmasta.
Yksilöpuheterapian rinnalla jatketaan vuoden 2016 aikana ryhmämuotoisen kuntoutuksen
kehittämistä, johon osallistuu asiakkaan lähipiiri. Kuntoutuksen tavoitteena on lisätä
asiakkaiden ja lähipiirin vastuunottoa kuntoutumisesta ja tukea kuntoutumista edistäviä
toimintatapoja. Asiakkaita ja perheitä ohjataan hakeutumaan sopeutumisvalmennuskursseille tai vertaisryhmiin ja –kerhoihin. Näin pyritään edistämään asiakkaan ja koko perheen
hyvinvointia ja jaksamista arjessa. Puheterapeutit pitävät pyydettäessä alansa asiantuntijoina koulutuksia tai alustuksia esimerkiksi päivähoidossa, neuvolassa tai osastoilla. Puheterapeutit osallistuvat aktiivisesti Lasten kuntoutustyöryhmän (=LAKU) kehittämiseen ja
toimintaan.
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4.6.VANHUSPALVELUIDEN PALVELUALUE
4.6.1 Asumispalvelut ja laitoshoito
Ikääntyneiden palveluiden järjestämisen tavoitteena on asiakkaiden asuminen omassa
kodissa mahdollisimman pitkään. Palveluasuminen ja laitoshoito tulee nähdä asumismuotona vasta kun omassa kodissa asuminen on mahdotonta ja ympärivuorokautisen hoidon ja
hoivan tarve niin suuri, että kotiin vietävillä palveluilla ei turvata arjessa selviytymistä.
Hoidon sisältö ei saa muodostua pelkästään fyysisistä tarpeista vaan myös asukkaiden
henkisistä tarpeista.
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän alueella on useita palvelukeskuksia, joissa
tarjotaan ympärivuorokautista hoitoa tehostetun asumispalvelun tai laitoshoidon muodossa.
Ympärivuorokautinen hoito on mahdollista järjestää lyhytaikaisesti, jaksottaisesti tai
pitkäaikaisesti.
Ikääntyneiden terveyden edistämisen tavoitteena myös ympärivuorokautisessa hoidossa on
laadukkaan elämän edistäminen ja itsenäisen suoriutumisen tukeminen ja sitä kautta
toimintakykyisten elinvuosien lisääminen.
Keinoja tähän tavoitteeseen pääsemiseksi ovat mm. itsenäistä selviytymistä edistävien
sairauksien ehkäiseminen, ja niiden varhaisvaiheen tunnistaminen, sekä sairauksien hyvä
hoito. Huomio tulee kiinnittää myös tapaturmien ehkäisyyn ja kuntoutukseen sekä gerontologisen ja geriatrisen asiantuntemuksen vahvistamiseen.
Ympärivuorokautinen hoito tarvitsee tuekseen riittävää terveyden- ja vanhustenhuollon
osaamista, huomioiden asiakkaiden erilaiset tilanteet ja tarpeet. Koulutuksen avulla lisätään
henkilökunnan osaamista tarpeisiin vastaamisessa. Arjen iäkkäiden hoitotyötä tukemaan
tarvitaan vahvaa ja riittävää konsultointitukea, jonka avulla hoitoa tuetaan ja autetaan
hoitotyöntekijöitä. Oikein kohdennetun tuen avulla pystytään vähentämään tai jopa estämään tarpeettomat asiakkaiden siirrot yksiköstä toiseen.
Iäkkäät ovat yhä enemmän monisairaita, vaikka tämän hetken eläkeiässä olevat ovatkin
edeltäjiään terveempiä, hyväkuntoisempia ja aktiivisempia. Elinajanodote on kasvanut
huomattavasti ja iäkkäät ehtivät sairastua useampiin sairauksiin elinaikanaan. Terveyden ja
toimintakyvyn myönteisen kehityksen tukeminen on tärkeää, koska ennaltaehkäisyn kautta
ja varhaisella puuttumisella toimintakyvyn heikkenemiseen ja terveysongelmiin pystytään
vaikuttamaan jopa pitkäaikaishoidon tarpeeseen.

4.6.2 Kotihoito
Kotihoidon perustehtävänä on tukea kotona asumista mahdollisimman pitkään tuottamalla
kotiin kotihoitopalveluja ja kotona asumista tukevia tukipalveluja, joita ovat mm. ateria-,
turva- ja saunapalvelu, asiointi, vaatehuolto sekä päivätoiminta. Kotihoidon palvelumuotoja
ovat esimerkiksi avustaminen päivittäisissä toimissa kuten ruokailussa, henkilökohtaisen
hygienian hoidossa ja muissa arjen askareissa. Kotihoito huolehtii tarvittaessa myös
lääkehoidosta ja sairaanhoidollisista toimenpiteistä. Asiakas voi saada palveluja arkisin ja
viikonloppuisin aamu- ja iltavuorojen ajan asiakkaiden tarpeista riippuen. Lisäksi yöaikaiseen suunniteltuun avun tarpeeseen vastataan kotihoidon yöpartiotoiminnan avulla.
Kotihoidossa työskentelee yhteensä noin 150 työntekijää tiimityömallisesti koko kuntayhtymän alueella.
Kotihoito tavoittelee terveyserojen kaventamista sekä mielenterveyden ja päihteettömyyden
edistämistä tukemalla ennaltaehkäisevin käynnein erityisesti niitä asiakasryhmiä, jotka
toimintakykynsä osalta kuuluvat tunnistettuihin riskiryhmiin. Kotihoidon toiminnassa
huomioidaan asiakkaan tarpeet ja kotona selviytymistä tukevat asiakkaan voimavarat.
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Kotihoidon henkilöstön osaamista riskiryhmien tunnistamisessa vahvistetaan ja panostetaan erityisesti asiakkaiden liikuntakyvyn vahvistamiseen ja säilymiseen. Lisäksi edistetään
aktiivisesti ryhmissä tapahtuvaa fyysistä ja muuta virikkeellistä toimintaa kotihoidon
palvelukeskuksissa. Kuntouttava päivätoiminta kohdennetaan erityisesti muistisairaille,
omaishoidettaville ja sosiaalisesta kuntoutuksesta hyötyville asiakasryhmille

4.6.3 Palveluohjaus, omaishoidontuki,
arvioinnit, asumispalvelut

kuljetuspalvelut,

palveluntarpeen

Palveluohjaus antaa laaja-alaista ohjausta ja neuvontaa erilaisista olemassa olevista
palveluista ja tukimahdollisuuksista. Neuvontaa annetaan puhelimitse, kotikäynneillä,
palveluohjaajan luona, erilaisissa tilaisuuksissa ja palvelupisteissä. Asiakkaalle tehdään
palvelutarpeen kartoitus, jossa käydään läpi asiakkaan fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset
tarpeet sekä asuin- ja elinympäristön olosuhteet.
Palveluohjaajat suunnittelevat ja seuraavat asiakkaille tarjottavia palveluita heidän yksilöllisten tarpeidensa mukaan. Palveluohjaus tekee tiivistä yhteistyötä muiden palveluiden
tuottajien kanssa.
Mitä palveluita arviointi/neuvonta muun muassa koskee: kotipalvelua sisältäen tukipalvelut,
omaishoidon tukea, palveluasumista, laitoshoitoa, sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluja. Palveluohjaus käsittelee hakemukset asumispalveluihin, järjestää asumispalveluyksiköiden asiakaspaikkoja ja intervallijaksoja.
Palveluntarpeen arvioinnin yhteydessä kysytään asiakkaan suhteesta alkoholiin, tupakkaan
ja muihin päihteisiin. Mielenterveyden edistämistarkoituksessa kerrotaan mm 3. sektorin
toiminnasta, vapaaehtoistyöntekijöistä ja muista sosiaalisten kontaktien käyttömahdollisuuksista. Jos yhteydenotoissa havaitaan asioita, joihin pitää puuttua niin niihin myös
puututaan. Huomattaessa, että asiakas tarvitsee ongelmiinsa apua ja on valmis sitä
vastaanottamaan ne järjestetään ja varmistetaan, että hän ne saa esim. A-klinikka, Mielikki
tms

5 TERVEYDEN EDISTÄMISEN TEHOSTAMISEN SEURANTA JA
ARVIOINTI
Toimintaa seurataan tarkoituksenmukaisten avaintulosten toteutumisella sekä yksikkökohtaisilla toimintakertomuksilla. Talous- ja toimintasuunnitelmassa on myös terveyden
edistämisen seurantaa tukevia tavoitteita ja mittareita. Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnittelun mittarit ovat osa seurantamittaristoa.
Kunnan väestöterveyden edistämisen vertaistietojärjestelmän eli terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) "health promotion capacity building"
http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tutkimus/tyokalut/teaviisari
muodostuu seitsemästä eri näkökulmasta: sitoutuminen, johtaminen, terveysseuranta ja
tarveanalyysi, voimavarat, yhteiset käytännöt, osallisuus sekä muut ydintoiminnat. Ensimmäisen kerran tunnusluvut olivat tietojärjestelmässä vuonna 2010 ja kaikkien nähtävissä.
Käytännössä tämä tarkoittaa koko maan tasolla vertailukelpoisten tietojen sisällön ja
tunnuslukujen määrittelemistä niin, että voidaan kohtuullisella luotettavuudella kuvata ja
seurata kunnan ja sen toimintayksikköjen toimintaa vastuuväestöjensä terveyden edistämiseksi. TEAviisari antaa myös näkökulman siihen, miten terveydenedistämistyötä voidaan
taloudellisesti arvioida.
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Valtimotaudin ehkäisyn laatuverkosto kerää ja analysoi valtakunnallista tietoa diabeteksen,
rasva-aineenvaihdunnan häiriöiden ja verenpainetaudin hoitotavoista ja hoidon tuloksista ja
tuottaa materiaalia osallistuville terveyskeskuksille hoitoperiaatteiden tarkennuksia ja
korjaavia toimenpiteitä varten. Kuntayhtymä on ollut mukana laatuverkostossa vuodesta
2006 alkaen ja mittaus tehdään nykyisin joka toinen vuosi.
SOTKAnet tietokantaa käytetään väestön terveydentilan kehityksen seurannassa.

6

TERVEYDEN EDISTÄMISEEN LIITTYVÄ KOULUTUS
TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 2016

Kuntayhtymän omassa sisäisessä koulutusohjelmassa huomioidaan henkilöstön terveyden
edistämisvalmiuksien kehittäminen ja parantaminen. Terveyden edistämiseen liittyviä
koulutuksia ovat mm. Ota Puheeksi verkkokurssi, Savuton leikkaus toimintamalliin liittyvät
koulutukset, lääkehoidon tukemiseen liittyvät koulutukset.

7

ALUEELLA MENEILLÄÄN OLEVIA TERVEYDEN
EDISTÄMISPROJEKTEJA

Seudullisen etsivän nuorisotyön kehittäminen 2012 – 2016
Seudullisen etsivän nuorisotyön tavoitteena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä
sekä ohjata nuoria saamaan tarvitsemansa palvelut. Seudullisen työn avulla pyritään
välittämään tietoa nuorten ja päättäjien välillä ja näin tehostamaan palveluohjausta.
Aluetyön yhtenä tehtävänä on kehittää toimintatapoja etsivään työhön sekä kerätä päättäjille tietoa työn toteutumisesta sekä työn tuloksellisuudesta. Yhtenäistä kirjausjärjestelmää
(PARent) kehitetään ja päivitetään tarvittaessa. Vuosittain laaditaan konkreettiset tiedotustavoitteet etsivästä nuorisotyöstä ja suunnitellaan yhdessä kuntien etsivien kanssa yhteistä
viestintää. Työparitoiminta kuntien etsivien kanssa antaa mahdollisuuden jakaa työtä ja
vahvistaa osaamista nuorten tukemisessa.
Koulutuskokonaisuuksien suunnittelu ja ryhmätyönohjauksen järjestäminen koordinoidaan
alueellisesti. Aluetyö on osa moniammatillista yhteistyötä ja koordinaattori osallistuu
työryhmiin ja on mukana kuntien lakisääteisissä nuorten ohjaus- ja palveluverkostopalavereissa, jossa keskustelua käydään nuorten hyvinvoinnin parantamiseksi.
Seudullinen etsivä nuorisotyö on osa nuorisotakuuta, jossa yhtenä osa-alueena on nuorten
ohjaaminen koulutukseen, työhön tai tarvittaessa kuntoutukseen FSHKY:n hyvinvointijohtoryhmä toimii seudullisen nuorisotyön ohjausryhmänä ja alueellisessa projektiryhmässä on
mukana etsivien esimiehiä sekä nuorisoneuvoja. Hyvinvointijohtoryhmässä on edustus
kuntien toimialajohdosta sekä eri palvelujen osa-alueilta. Etsivä nuorisotyö toimii Forssan
seudun terveydenhuollon kuntayhtymässä asiantuntijatahona, kun keskustelua käydään
nuorten elinoloista.
Projektityöntekijä Taina Hintsanen
Parempi arki- hanke
PAREMPI ARKI -hankkeen tavoitteena on sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja
erikoissairaanhoidon toiminnallisen integraation kehittäminen Väli-Suomen alueella.
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Päämääränä ovat tarkoituksenmukaiset ja asiakaslähtöiset palvelut, toimiva yhteistyö ja
asiakkaan parempi arki. Hankkeen tavoitteena on myös tunnistaa kotona asuvat useita
palveluita (perusterveydenhuolto, sosiaalitoimi, erikoissairaanhoito) käyttävät asiakkaat ja
kehittää heidän palveluaan. Keskeisenä toimenpiteenä on asiakkaan yhteissuunnitelman
tekeminen ja käyttöönotto. Kanta-Hämeen osahankkeessa selvitetään ja kuvataan monia
palveluja käyttävien henkilöiden palvelukirjo, palveluprosessit ja päällekkäisyydet ja tehdään
kehittämisehdotukset, jolla päästään kokonaisuuden parempaan hallintaan. Hankkeen
kohderyhmänä on perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen ja erikoissairaanhoidon yhteiset
kotona asuvat asiakkaat. Näille henkilöille tehdään yhteinen hoito- ja palvelusuunnitelma.
Hanke suunnittelija Satu Raatikainen Kanta-Hämeen alue
SOSKU – hanke (Sosiaalisen kuntoutuksen hanke)
SOSKU – hankkeen tavoitteena on juurruttaa sosiaalisen kuntoutuksen käsite ja sisältömahdollisuudet seudullemme. Sosiaalisen kuntoutuksen hankkeen tavoitteena on kehittää
ja toteuttaa asiakaslähtöisiä työtapoja, jotka parantavat asiakkaiden kuntoutumisedellytyksiä, kehittää kuntien sosiaalisen kuntoutuksen toimintoja ja palvelupolkuja sekä yhteistyötä.
Hanke on THL:n koordinoima ESR rahoitteinen hanke.
Hanketyöntekijät Marianna Toivonen ja Satu Heino

8
VAPAAEHTOISJÄRJESTÖJEN JA MUIDEN
YHTEISTYÖTAHOJEN SEKÄ TERVEYDENHUOLLON
KUNTAYHTYMÄN VÄLINEN YHTEISTYÖ
Hyvinvointikuntayhtymä antaa tukea terveyden edistämistyötä tekeville järjestöille. Yhteistyötoiveisiin vastataan mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi eri hankkeisiin kutsutaan asiaan
liittyviä järjestöjä.
Potilasjärjestöt kutsutaan kahdesti vuodessa yhteistyöpalaveriin ns. Asiakasraatiin.
Järjestöistä pidetään luetteloa, jotta työntekijät voivat ohjata asiakkaitaan vertaistuen pariin.
FSHKY:n edustaja on Forssan vanhusneuvostossa ja seudullisessa vammaisneuvostossa.
Nämä areenat ovat hyviä yhteistyöfoorumeita.
Forssan sairaalan ja pääterveysaseman OMAHOITO/TIETOPISTEET toimivat ja sairaalassa on internet-yhteydellä varustettu tietokone kuntalaisten käytössä. Tilaan on pyydetty
järjestöiltä toimintansa esittelykansioita. Tilaa voidaan käyttää myös järjestöjen kontaktipisteenä.

Lähteet:
Forssan seudun hyvinvointi ja turvallisuusstrategian seuranta vuoteen 2010
Hyvinvointikertomus 2004-2008 ja ehdotuksia vuosille 2009-2012 (2009)
http://www.fstky.fi/DowebEasyCMS/?Page=Hyvinvointijaturvallisuus
Hänninen K. 2009. Tutkiva sosiaalityö Moniammatillisuus sosiaalityön mahdollisuutena
Talentia-lehti/Sosiaalityön tutkimusseura
http://www.talentia.fi/files/5797_Tutkivasosiaality2009-verkko.pdf > 121009
Hyvinvoiva ja terve kunta – tukiaineistoa kuntajohdolle; 2008;
http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/cf9bd600-ba20-4996-aee1-5077f7de5fe0
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Jakartan julistus.
http://www.ktl.fi/portal/suomi/julkaisut/kansanterveyslehti/lehdet_1998/2_1998/terveyden_ed
istaminen_21._vuosisadalla
Johtaminen tukee hyvinvoivaa ja tervettä kuntaa 2011
http://kaventaja.thl.fi/thl-client/pdfs//b719dda6-d5dc-4133-86ef-ebfbd4d1ae05
Kiiskinen U., Vehko,T., Kristiina Matikainen,K.,Sanna Natunen,S.& Arpo Aromaa,A. 2008.
Terveyden edistämisen mahdollisuudet Vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus
Julkaisuja 1.
http://www.stm.fi/Resource.phx/publishing/store/2008/02/pr1202902258197/passthru.pdf <
luettu 22.10.2008
Koskinen-Ollonqvist, P. 2004 Uusia lähestymistapoja terveyden edistämiseen Promo 33 3
ss.28-29
Kunnan perusterveydenhuolto väestön terveyden edistäjänä: Kysely terveyskeskuksille
loka-marraskuussa 2008 Taustamuistio
http://info.stakes.fi/NR/rdonlyres/6A75466E-635C-4716-B6EFAE09F20DB7E3/0/VTEA_tkkysely_taustamuistio_semin_131008.pdf
22.10.2008
Leskinen, L., Koskinen - Ollonqvist P., 2000. Terveyden lukutaito ja sen kehittäminen
Promo 15 4-5/00
Perttilä, K. 2004. Terveys 2015 - ohjelmasta kunnan toimintasuunnitelmiin. Luento
11.5.2004 Stakes
Pietilä, A-M., Eirola, R. & Vehvilänen – Julkunen, K. 2002. Työmenetelmiä terveyttä edistävässä asiakastyössä. Teoksessa Pietilä, A_M., Hakulinen, T., Hirvonen. E.; Koponen, P.,
Salminen, E-M & Sirola, K. (toim.) Terveyden edistäminen Uudistuvat työmenetelmät. 1.
painos. Juva. WSOY. 148 – 171.
Pyykkö M, 2006 Yhteistyö Terveyden edistämisen keskuksen kanssa 10.10.2006 AKOhyvinvointiverkosto: Teemaryhmä Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen – työkokous
Stakes Helsinki
Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma 22.6.2011
http://www.vn.fi/hallitus/hallitusohjelma/pdf332889/fi.pdf

Rautio, M., Terveyden edistämisen koulutus sosiaali- ja terveys alalla.

217 s. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä, 2006:49,
http://pre20090115.stm.fi/pr1158749433900/passthru.pdf
Rouvinen-Wileius, P. 2004. Terveyslähtöisen ajattelun tueksi: EUHPID Promo 33 3/04
ss.40-41
Sairaalat verkostoituvat terveyden edistämisen merkeissä. 2001. Promo 17 2/01
Savola, E., Koskinen-Ollonqvist, P. 2005. Terveyden edistäminen esimerkein Käsitteitä ja
selityksiä Terveydenedistämisen keskuksen julkaisuja 3/05
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Sosiaali- ja terveysministeriö. 2008. Uusi terveydenhuoltolaki. Terveydenhuoltolakityöryhmän muistio. Selvityksiä 28
http://www.stm.fi/Resource.phx/publishing/store/2008/06/pr1214211442205/passthru.pdf
20.10.2008
Sosiaali- ja terveysministeriö. 2008. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (KASTE) Julkaisuja 6.
http://www.stm.fi/Resource.phx/publishing/store/2008/06/hl1212563842632/passthru.pdf <
20.10.2008
Sosiaali- ja terveysministeriö. 2012.Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste) 2012-2015 Julkausu 1
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=5197397&name=DLFE-18303.pdf
Sosiaali- ja terveysministeriö. 2008. Asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta. Työryhmän
muistio Selvityksiä 37
http://www.stm.fi/Resource.phx/publishing/store/2008/09/aa1221728351442/passthru.pdf
20.10.2008
Sosiaali- ja terveysministeriö. 2006. Terveyden edistämisen laatusuositus. Julkaisuja19.
http://www.stm.fi/Resource.phx/publishing/store/2006/09/pr1158139777250/passthru.pdf
20.10.2008
Terveyden edistäminen Ottawan asiakirja 1986 Muistio taustasta ja periaatteista 1984 toim.
Esko Kalimo, Harri Vertio Valtion painatuskeskus Helsinki 1987
Terveyden edistämisen laatusuositus 2006, Sosiaali- ja terveysministeriön Julkaisuja 19,
Helsinki 2006
Terveydenhuoltolaki 30.12.2010/1326
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326
Terveys 2015. 2001. STM, Julkaisuja 4.
http://pre20031103.stm.fi/suomi/eho/julkaisut/terveys/terveys2015.pdf
Terveyttä edistävien sairaaloiden verkostoituminen Sairaalaviesti 4/2000
Tieto päätöksenteon tukena Tukiaineistoa kuntajohdolle ,2011;
http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/5278d0b0-a59c-4a4e-a852-a82ac5f93899
Tossavainen, K. 2008. Miten koulu ympäristönä edistää yhteisöllisyyttä ja osallisuutta
http://www.terveysry.fi/easydata/customers/terveys/files/teemavuosi2008/Tossavainenalustus.ppt <121009

Tukiaineisto kuntajohdolle Johtaminen tukee hyvinvoivaa ja tervettä kuntaa, 2010, THL
http://www.thl.fi/thl-client/pdfs//b719dda6-d5dc-4133-86ef-ebfbd4d1ae05
Tuominen, P., Savola E. & Koskinen – Ollonqvist, P. 2005. Terveyden edistämisen avainsisällöt Terveydenedistämisen keskuksen julkaisuja 5/05
Vertio, H. 2003. Terveyden edistäminen Tammi, Helsinki
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OSA llI
Liitteet

Liite1

HYVINVOINTI – JA TURVALLISUUSSTRATEGIA
Hyvinvoinnin – ja turvallisuuden ulottuvuudet
Fyysinen ja psyykkinen terveys
Osallisuus ja yhteenkuuluvuus
Sosioekonominen tila
Turvallisuus ja viihtyvyys
Yhteinen taustatietopohja: Indikaattorit ja tietolähteet
Hyvinvointi- ja turvallisuusstrategia on osa kunnan talous- ja
toimintasuunnitelmaa. Se on enemmän prosessi kuin asiakirja. Se
on työkalu, lähdeteos, tietopohja ja kuvaus seudun hyvinvoinnista,
se on turvallisuus- ja perustyön apu
Hyvinvointi- ja turvallisuusselonteko: kuvaus viime vuosien hyvinvoinnin ja turvallisuuden kehityksestä.
Hyvinvointia ja turvallisuutta kuvaavat indikaattorit
Hankkeita ja toimia, joilla edistetään strategian toteutumista
Hyvä Häme hyvinvointistrategia 2008
Seudullinen etsivän nuorisotyön kehittämishanke 2012-2016,
mukana kaikki kunnat ja FSHKY
Forssan nuorison työllistämishanke 2009-2012, 2012-2014, mukana
kaikki kunnat
Alueellisen terveydenedistämissuunnitelman päivitys vuosittain
Forssan seudun liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys 2013
9.11.2015
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Päättyneet hankkeet

Liite 2

Hanke
KOPPI-hanke
POTKU -hanke 2010 - 2012,2012-2014, Häme - Potku, POTKU
II
Rajanylittäjät -hanke, Sosiaalikehitys, FSTKY
eMedic –hanke, Central Baltic, Turun AMK, Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelut, Kaarinan terveyspalvelut, FSTKY
Forssan seudun ikäihmisten kuntalähtöinen sosiaali- ja
terveyspalvelujärjestelmä, Forssan kaupunki, FSTKY
Ankkuri-hanke
Nuorten tuetut opinpolut
POLKKA - hanke (vanhuspalvelut)
HOLJA - projekti (mielenterveys)
Pitkäaikaistyöttömien terveydenhuollon juurruttamishanke
Palvelurakenne selvitys -hanke
Sinisopen jatkohanke tukiperheet
Jatkoajalla –hanke, FSTKY
VATU Vapaaehtois- ja tukitoiminta (mielenterveys)
Perhekeskeinen kouluterveydenhuolto, FSTKY
Pitkäaikaistyöttömien terveydenhuollon kehittämishanke
Forssan seudun ehkäisevän mielenterveystyön – hanke,
FSTKY
Mielenterveystyön ja päihdepsykiatrian osaamisen kehittäminen
Muistitoimijoiden hoitoketjun kehittämishanke
POLKU - projekti (omaishoitajat - ja läheiset)
Kauppakassi-projekti (Palvelukammari ry)
Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla, FSTKY
MÄÄ ITTE KOTONA (vanhusten huolto)
LIKE – hanke (liikuntatoimi)
Vuosia lisää kotona (Humppilan terveys ry)

Vuosi
2011-2014
2010-2014
2011-2013
2011-2013
2010-2012
2010-2012
2009-2011
2009-2011
2008-2011
2009-2010
2010-2011
2007-2011
2007-2009
2006-2009
2007-2009
2007-2009
2007-2009
2008-2009
2007-2009
2006-2009
2006-2009
2006-2009
2006-2008
2006-2008
2006-2009
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Liite 3

HYKYn toiminnan juoni Luotettavasti yhdessä asiakkaan kanssa
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Liite 4

Linkkejä
Asiointi ja lomakkeet
http://www.suomi.fi/suomifi/suomi/asioi_verkossa/index.html
Google-hakukone
FimeaLääkelaitos
Kansalaisen käsikirja
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky.
KELA
Kuntien eläkevakuutus
Lääkeopas
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry
Suomen laki suomeksi
THLTerveyden ja hyvinvoinnin laitos
VALVIRA: Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

Asiakas/potilasneuvonnan tukena tietoa intranetistä
Diabetes
Diabetesliitto http://www.diabetes.fi/
Sydämen terveys
http://www.sydan.fi/
Kipu
http://www.kipu.net/
http://www.migreeni.org/ Suomen Migreeniyhdistys
Lääkkeet
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_teos=far
Matkailu
https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Päihteet – Alkoholi, huumeet, päihderiippuvuus
A-klinikkasäätiö http://www.paihdelinkki.fi/
https://www.thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet
Ravitsemus
http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/portal/
Valtion ravitsemusneuvottelukunta
Ravitsemus / THL http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/aiheet/ravitsemus
http://www.fineli.fi/ FinEli = Elintarvikkeiden koostumustietopankki
Tupakka
http://www.stumppi.fi/portal/
Uni
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=skl00006#
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Seurustelu ja seksuaalisuus
http://www.vaestoliitto.fi

Tietoa sairauksista
Lääke- ja terveystieto http://www.apteekkariliitto.fi/

Käypä hoito -suositusten potilasversiot http://www.kaypahoito.fi/web/kh/potilaalle
Kun lapsi sairastuu, opas vanhemmille http://www.lastenlaakari.com/
Ympäristöterveyteen liittyviä linkkejä:
Elintarvikkeet
EVIRA, Elintarviketurvallisuusvirasto http://www.evira.fi/portal/fi/
Eläimet
EVIRA, Elintarviketurvallisuusvirasto http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/
Kuluttajaturvallisuus:
TUKES, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto http://www.tukes.fi/
Terveydensuojelu (asuminen, radon, vedet yms.)
Valvira, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto
http://www.valvira.fi/ohjaus_ja_valvonta/ymparistoterveydenhuolto
Ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu http://www.ymparisto.fi/fi-FI
rakentaminen http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Rakentaminen
kaivot http://www.ymparisto.fi/fiFI/Rakentaminen/Rakennushanke/Talotekniset_jarjestelmat_LVI/Vedenhankinta_kai
vosta
elinympäristö ja kaavoitus http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Elinymparisto_ja_kaavoitus
SYKE, Suomen ympäristökeskus http://www.syke.fi/fi-FI
STUK, Säteilyturvakeskus http://www.stuk.fi/
APUA-info:
http://www.apua.info/fi-FI/apuanopeasti/
Apua-info sisältää:
Mielenterveys
Mielen hyvinvoinnin lisäämisen monet keinot. Hoito, tuen saanti, potilaan ja kuntoutujan
oikeudet. Elämänmuutokset ja kriisit. Oma osio opiskelijoille
Perheväkivalta
Oletko kohdannut perheväkivaltaa? Oletko väkivaltainen? Sekä kohteen, tekijän että
näkijän näkökulmat. Selviytymiskertomuksia. Keskustele kokemuksista. Lasten omat sivut
Päihteet ja riippuvuudet
Alkoholi, huumeet, riippuvuus. Juomispäiväkirja. Keskustele alkoholinkäytön vähentämisestä ja huumepolitiikasta. Usein kysyttyjä kysymyksiä
Terveyskirjasto
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti
http://www.soste.fi/
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Liite 5
TUKIMATERIAALI TUPAKASTA VIEROTUKSEEN
 Tupakoinnin lopettaminen - miksi ja miten? lom 2107
 Stumppaa tähän! – maksuton Stumppi numero kortit (Hengitysliitto Heli ry)
 Näin nujerrat tupakan. Nicorette - opas (Pfizer)
http://www.nicorette.fi/
-

opas onnistuneeseen lopettamiseen

 Nicorette hoitosuosituslaput (Pfizer)

http://www.nicorette.fi/

 Tupakoinnin lopettamisen seurantakortti ja häkämittauskortti (Pfizer)
 Zyban. Hän haluaa lopettaa. Sinä voit auttaa.
(Opas lääkäreille ja hoitajille) (GlaxoSmithKline)

 Zyban. Sinulle, joka olet päättänyt lopettaa tupakoinnin Zybanin avulla. (Opas potilaalle)
(GlaxoSmithKline)
 Tupakka ja nuuska –tietoutta http://www.cancer.fi/syovanehkaisy/tupakka/
 Savuttomuusoppaat-ja-materiaalit/ Materiaalit terveydenalan henkilöstölle
http://www.heli.fi/default.asp?docId=48071
Kouluterveydenhuolto
 Tosi Tieto –Tupakka (Terveys ry)
 Tosi tietoa - Nuuska (Terveys ry)

Yksikkökohtaiset potilasohjeet ovat intranetissä: yleiset kansiot - lomakelaatikko
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AVOSAIRAANHOITOON LIITTYVÄ TERVEYSKASVATUSMATERIAALIA v. 2016
FSHKY lomakeluettelon hoito-ohjeet
Käypä hoito suositukset: potilasversiot
Eri sairauksista:
Kohonnut verenpaine (Sydänliitto)
Kolesteroli (Sydänliitto)
Marevanhoidon opas (Sydänliitto)
Verenpaine ja suola (Sydänliitto)
Diabeetikon ruokavalinnat (Diabetesliitto)
Tyypin 2 diabetes ja ruoka (RTY)
Keliakian ruokavaliohoito (RTY)
Kihti ja ruoka (RTY)
Ruokailuohjeita maha- ja pohjukaissuolihaavan oireisiin (RTY)
Ummetus helpottuu ruokavalinnoilla (RTY)
Sappipotilaan ruokavalinnat (RTY)
Paino hallintaan (RTY)
Ohjeita ärtyvän suolen oireyhtymään (RTY)
Tupakka:
Tänään on oikea päivä ( Hengitysliitto)
Tupakoinnin vähentämisen edut ( Johsson-Johnsson)
Alkoholi:
Audit-kyselylomake
Annosopas
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TYÖTERVEYSHUOLTO 2016

Työterveyshuoltotoiminta perustuu lakiin. Sen käytännön toteutuksesta on useita säännöksiä ja ohjeita, esim. työterveyshuolto-, työturvallisuus- ja sairausvakuutuslait ja niiden
asetukset sekä Hyvä työterveyshuoltokäytäntö – opas.
Lakisääteinen työterveyshuolto on:
Työpaikkatoimintaa
- työpaikkakäynnit, työpaikkaselvitykset
- yhteistyö työpaikkojen kanssa
- tietojen antaminen ja ohjaus (tano)
- työyhteisötyö esimerkiksi muutos-, kriisi- ja ongelmatilanteet työpaikalla
- mittaukset, videoinnit ja testaukset
- moniammatillinen yhteistyö eri asiantuntijatahojen ja sidosryhmien kanssa
- ryhmäneuvontatilaisuudet
- ensiapuvalmiuden suunnitteluun osallistuminen
- työhyvinvointia ylläpitävä toiminta toimintasuunnitelmissa sovituilla tavoilla
- työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen toiminnat
- päihteettömyyden edistäminen työpaikoilla
Yksilöön kohdistuvaa toimintaa
- terveystarkastukset työpaikkakohtaisesti toimintasuunnitelmissa sovittuina
- terveystarkastukset määräajoin erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä
- tietojen antaminen ja ohjaus (tano)
- työntekijän varhaiseen tukemiseen liittyvät neuvottelut
- kuntoutukset
- vajaakuntoisen työntekijän terveydentilan seuranta, työterveysneuvottelut ja kuntoutuksiin
ohjaaminen
- ammattitautien, työperäisten sairauksien selvittäminen
- tartuntatautien ehkäisy
- kansanterveydellisten sairauksien ennaltaehkäisy
- päihteettömyyden edistäminen
Työterveyshuollon järjestämä sairaanhoito laboratorio- ja röntgentutkimuksineen on
työnantajalle vapaaehtoinen.
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TYÖTERVEYSHUOLLON KÄYTTÄMÄT TERVEYSKASVATUSLEHTISET V. 2016
RAVINTO
Valinnat kohdalleen, Suomen sydänliitto ry.
Syö hyvin - Ohje työikäisen ravitsemuksesta. RTY.
Syö Hyvää, jokaiselle löytyy tapa syödä hyvin, Kuluttajaliitto
Ole hyvä, Itämeren ruokavalio. Suomen sydänliitto ry.
Esimerkki päivän aterioista 1200kcal. Diabtesliitto.
Esimerkki päivän aterioista 1800kcal. Diabetesliitto.
Esimerkki päivän aterioista 2000kcal. Diabetesliitto.
Syö monipuolisesti energiatarpeesi mukaan. Maito ja Terveys.
Syö päivittäin vähintään. Maito ja Terveys.
Monipuolisia ja terveellisiä aterioita 350-400kcal. Diabesliitto.
Monipuolisia terveellisiä aterioita 500-600kcal. Diabetesliitto.
Monta syytä syödä kuitua. Diabetesliitto.
Ruokavalio-ohjeita raudanpuutteeseen. RTY.
Ruokailuohjeita ärtyneen paksusuolen ohjeisiin. RTY.
Kihtipotilaan ruokavalio. RTY.
Ruokavalio-ohje kohonneen verenpaineen hoitoon. RTY .
Keliaakikon ruokavalio. RTY .
Sappipotilaan ruokavalio RTY.
Vähälaktoosinen ja laktoositon ruokavalio. RTY .
Kasvisruokavalio. RTY .
Metabolinen oireyhtymä. RTY.
Virkeyttä ratissa. Työterveyslaitos.
PAINONHALLINTA
Ylipainosta tasapainoon. Suomen sydänliitto ry.
Salaattipaletti. Kotimaiset kasvikset.
Herkuttele kasviksilla kauden mukaan. Maa- ja metsätalousministeriö.
Kasvikset tulevat. Oletko valmis. Kasvikset.fi
Valitse tyylisi, Kotimaiset kasvikset ry.
Sinä valitset. Diabetesliitto.
Oletko sokerista. Leipä tiedotus.
Onko kuitu kaverisi. Leipä tiedotus.
DIABETES
Ensitietoa tyypin 2 diabeteksesta: Diabetes lehti
Tyypin 2 diabetes. Opas aikuistyypin diabeetikolle. Diabetesliiton D-oppaat. Diabetesliitto.
Diabeetikon ruokavalinnat. Diabetesliitto.
Tyypin 2 diabeteksen sairastumisriskin arviointilomake. Diabetesliitto.
Mikä nyt neuvoksi? Opas tyypin 2 diabetesriskin hallintaan. Diabetesliitto.
Tyypin 2 diabetes ja ruoka. RTY.
Aikuistyypin diabetes. Liikunnan matkaopas. Diabetesliitto.
Jalkajumppa. Diabetesliitto.
Jalkinevalinta. Diabetesliitto.
KOLESTEROLI
Kolesterolia alentava ruokavalio. RTY
Sydämesi hyvinvointi. Tee siitä numero. Kolesteroli. Unilever. Pfizer.
Sydämesi hyvinvointi. Tee siitä numero. Unilever, Pfizer.
Kolesteroli kohdalleen. Sydänystävällinen ruoka. Suomen sydänliitto ry.
Testaa rasvan laatu. Suomen sydänliitto ry.
Valitse pehmeää rasvaa, vältä kovaa rasvaa. Diabetesliitto.

SYDÄN
Vetoapua sydämelle. Sepelvaltimotauti on pysäytettävissä. Suomen sydänliitto ry.
Vetoapua sydämelle. Kohonneen verenpaineen hoito. Suomen sydänliitto ry.
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Kohonnut Verenpaine. Suomen sydänliitto ry.
Verenpaineen omaseuranta. Suomen sydänliitto ry.
Verenpaine- ja kolesterolipassi. AstraZeneca Oy.
Verenpainekortti. Suomen sydänliitto ry.
Marevan-hoito. Suomen sydän liitto ry.
SUOLA
Suola. Verenpaine. Suomen sydänliitto.
Vähäsuolainen ruokavalio. RTY.
LIIKUNTA
Liike on lääkettä. UKK-instituutti.
Liikuttaako sinua? Diabetesliitto.
Kävele kunnolla. Reumaliitto.
Sauvakävely. Exel.
Ravinto ja liikunta tasapainoon! Valtion ravitsemusneuvottelukunta.
KKI-kuntokortti. Likes-tutkimuskeskus.
Liikutanko. Heli.
TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖ
Kyynärpään ja ranteen hoito-opas. Stada.
Niskan hoito-opas. Stada.
Niska ja hartiat kuntoon. Mela.
Selän hoito-opas. Stada.
Olkapään hoito-opas. Stada.
Jännetuppitulehdus. Kipeä ranne. Stada.
Väsyneet jalat. Stada.
Akillesjännevaivat hoito-opas. Stada.
Nilkan nyrjähdys. Stada.
UNI, DEPRESSIO
Tietoa unettomuudesta. Leiras.
Uniapnea -oireyhtymä. Hengitysliitto Heli ry:n opas. Heli.
Unenaikaiset hengityskatkot eli uniapnea. Hengitysliitto Heli ry:n opas. Heli.
Tietoa Depressiosta. Orion.
ALKOHOLI
Huomenna on uusi päivä. Hallittua juomista. Alko-yhtiöt.
10 henkilökohtaista kysymystä alkoholinkäytöstä. Alkoholiohjelma.
Juomapäiväkirja. Korttimallinen. Työterveyslaitos.
Tiedätkö, paljonko juot? Korttimallinen. Alkoholiohjelma.
Kohtuus kaikessa -opas alkoholinkäytön hallintaan. Alko.
TUPAKKA
Tänään on oikea päivä! Pieni opas sinulle, joka olet lopettamassa tupakointiasi.
Sosiaali ja terveysministeriö.
Tupakka ja terveys. Heli.
Tupakoinnin vähentämisen edut. Johnson&Johnson.
Tupakoinnin lopettaminen ja painonhallinta. Johnson&Johnson.
Diabetes ja tupakointi. Johnsson&Johnson.
12 viikon Champix-hoito tupakoinnin lopettamiseen. Phizer.
Minä lopetan – opaslehtinen tupakoinnin lopettamiseen. Phizer.
Harkitsetko tupakoinnin lopettamista. Phizer.
Tupakoinnin lopettaminen kannattaa aina. Phizer.
HENGITYSELIMISTÖ
Astma. Heli.
Puuskutun, mutta pärjään. Heli.
Niiskutanko. Heli.
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TARTUNTATAUDIT
Hepatiitti. Tartuntatautiliitto
Hepatitti B. A-klinikkasäätiö
Hepattiitti C. A-klinikkasäätö
HIV. A-klinikkasäätiö
NAISET
Vaihdevuodet ja hormonihoito. Novo Nordisk Farma Oy.
Kärsitkö virtsankarkailusta? TENA

VÄKIVALTA
Työsuojeluasiaa työpaikoille. Fyysisen työpaikkaväkivallan ennakointi ja jälkihoito. Hämeen
työsuojelupiiri.
Traumaattinen työtilanne - työnantajan ohje. FSTKY.
Työntekijän selviytymisesite. Sinulle on tapahtunut jotain järkyttävää. FSTKY.
Perheväkivalta on rikos. Forssan seudun perheväkivaltatyöryhmä.
Jos joudut rikoksen uhriksi. Oikeusministeriö.
TYÖOLOT
Kuulosi on tärkeä. Sosiaali- ja terveysministeriö.
Armoton asbesti. Hengitysliitto Heli ry:n opas. Heli.
Henkinen hyvinvointi työpaikalla. Työsuojeluhallitus.
Työterveyslaitoksen tietokortit.
Työsuojeluhallinnon oppaat.
SISÄILMA
Terveellisen asunnon ABC. Hengitysliitto Heli ry:n opas. Heli.
Terveellisen rakennuksen ilmanvaihto. Hengitysliitto Heli ry:n opas. Heli.
Homepölykeuhko. Keuhkovammaliitto.
Homepölyn suojaimet. Mela.
Sisäilmaopas. Hengitysliitto.
IHO
Käsi-ihottumat - hoito-opas. Iholiitto.
Atooppisen ihottuman hoito. Orion.
Ikääntyvä iho. Iholiitto.
SILMÄT
Sjögrenin syndrooma. Suomen Sjögrenin Syndrooma-yhdistys
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SUUN TERVEYDENHUOLLON EDISTÄMISSUUNNITELMA 2016
YKSILÖKOHTAINEN
Kohderyhmä
Keskustelunaihe
Odottavat vanhemmat
Vanhempien oman
suun terveys Bakteeritartunta
Hampaiden kehitys
Imemistottumukset
Ksylitolin käyttö
Suuhygienia
8 kk ikäinen
Tarkastus
Säännöllisten
Suunhoitotapojen
luominen,
vanhempien vastuu
Imemistottumukset
Bakteeritartunta
Ravinto
Fluori (1000ppm x 1)
ja Ksylitoli
2 -vuotias
Tarkastus
Harjaus fluorihammastahnalla
(1000ppm x 2),
vanhempien vastuu
Janojuoma vesi
Makean rajoittaminen
Tutista luopuminen
Bakteeritartunta
4-vuotias
Tarkastus
Harjausopetus ja
vanhempien vastuu
Fluorin ja ksylitolin
käyttö
Ruoka-ja juomatottumukset
6-vuotias
Tarkastus
Harjausopetus ja
vanhempien apu
Fluorin ( 1400ppm) ja
ksylitolin käyttö
Ruoka- ja juomatottumukset
8-vuotias
Tarkastus
Suun
omahoidon

Jaettava materiaali

Suorittaja
Hammashoitaja
Suuhygienisti

Pikkuvauvat ja
parivuotiaat
Hyvät isovanhemmat tarvitt.
Hammasharja

Hammashoitaja
Suuhygienisti

Hammasharja

Hammashoitaja
Suuhygienisti

Hammasharja
Lehtiset tarpeen
mukaan

Suuhygienisti

Hammasharja
Lehtiset tarpeen
mukaan

Hammaslääkäri

Hammasharja
Lehtiset tarpeen
mukaan

Suuhygienisti
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10-vuotias

12-vuotias

15-vuotias

17-vuotias

läpikäynti
Tarkastus
Suun omahoidon
läpikäynti
Tarkastus
Suun omahoidon
läpikäynti
Tarkastus
Suun omahoidon
läpikäynti
Tarkastus
Suun omahoidon
läpikäynti

Hammasharja
Lehtiset tarpeen
mukaan
Hammasharja
Lehtiset tarpeen
mukaan
Hammasharja
Lehtiset tarpeen
mukaan

Suuhygienisti

Hammaslääkäri

Hammaslääkäri

Suuhygienisti
Lehtiset tarpeen
mukaan

Jatkossa rc-suositus
korttiin hml määrityksen mukaan
Tarkastusten välillä toteutetaan tehostettua reikiintymisen ehkäisyä riskipotilailla joilla on
eteneviä kariesvaurioita.
Suun omahoidolla tarkoitetaan ammattilaisen ohjeiden mukaan kotona toteutettavaa:
-hampaiden puhdistusta
-terveellistä ja hammasystävällistä dieettiä
-fluorin ja ksylitolin käyttöä
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SUUN TERVEYDENHUOLLON EDISTÄMISSUUNNITELMA 2016
RYHMÄTERVEYSKASVATUS
Kohderyhmä
Esikouluikäiset

PERUSKOULU
III-luokka

V-luokka

VII-luokka

Keskustelunaihe
Terveellinen/epäterveellinen
ravinto
Hampaiden tarpeellisuus ja
puhtaus
Maito-/pysyvät hampaat
Fluori ja ksylitol
erityinen korostuskohde
hampaiden harj. 2x pvä

Suorittaja
Hammashoitaja

Hampaiden rakenne ja
vaihdunta
Nimikkeet hml/shg/hh
Piilosokeri
Harjausopetus ja fluoritahna
Ksylitol
Happohyökkäys
Karies: synty, eteneminen,ehkäisy
Fluori,ksylitol ,suuhygienia
Tupakan ja nuuskan vaikutukset suunterveyteen
Lävistykset
Suun terveyden edistäminen
ja omavastuun korostaminen
Hampaiden puhdistus
Ruoka-ja juomatottumukset
Ksylitol
Hammaskivi ja ientulehdukset
Reikiintyminen,eroosio
Tupakka, nuuska, sähkötupakka ja lävistykset

Hammashoitaja

Hammashoitaja
suuhygienisti

Suuhygienisti

Erityisryhmissä käydään pyydettäessä. Keskustelunaihe määräytyy kohderyhmän toiveiden
mukaan.
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KUNTOUTUKSEN RYHMÄT 2016

KOULULAISTEN/ OPISKELIJOIDEN RYHMÄT
Viidesluokkalaisille suunnattu tunti tuki- ja liikuntaelimistön hyvinvoinnista
Toteutetaan suuremmissa kouluissa vuosittain ja maaseudun pienissä kouluissa,
joissa on yhdistetyt luokat, joka toinen vuosi
Tavoitteena on, että oppilas oppii ymmärtämään tasapainoisen pystyasennon, hyvän
lihastasapainon ja monipuolisen liikunnan merkityksen terveydelleen ja hyvinvoinnilleen nyt
ja tulevaisuudessa. Tavoitteena on myös, että oppilas oppii tunnistamaan tyypillisimmät
asentohäiriöt ja osaa ennaltaehkäistä ja korjata niitä. Sisältää tasapainoisen ja huonon
istuma-asennon kokeilua ja lihasten venytysharjoituksia käytännössä.
Hyvinvointitunti lukion 2-luokkalaisille
Tavoitteena on, että opiskelijat saavat tietoa levon, liikunnan ja rentoutumisen merkityksestä niskahartiaseudun hyvinvoinnille. Tunnin yhteydessä on käytännön harjoitus rentoutumisesta.
FYSIOTERAPEUTTISET HARJOITTELURYHMÄT
Asiakkaat tulevat ryhmiin lääkärin lähetteellä tai yksilöllisen terapian/neuvonnan jatkoksi.
Ryhmät järjestetään tarvittaessa.
Tasapainoryhmä tasapaino-ongelmista kärsiville asiakkaille.
Tavoitteena on kaatumistapaturmien ennaltaehkäisy sekä liikuntakyvyn varmistaminen niin,
että asiakkaan tasapaino paranee.Täten hän rohkaistuu liikkumaan enemmän ja näin
säilyttämään liikkumis- ja toimintakykynsä pidempään.
Neurologinen ryhmä
Kohderyhmänä asiakkaat, joilla lievä neurologisen sairauden aiheuttama toimintakykyyn
vaikuttava haitta. Tavoitteena on harjoittaa asiakkaan fyysisen toimintakyvyn ja liikkumisen
kaikkia osa-alueita monipuolisesti ja opastaa ja rohkaista asiakasta omatoimiseen harjoitteluun.
Parkinson ryhmä
Kohderyhmänä parkinsonintautia sairastavat asiakkaat, joilla lievä sairauden aiheuttama
toimintakykyyn vaikuttava haitta. Tavoitteena antaa asiakkaille tietoa liikunnan merkityksestä parkinsonintaudissa sekä harjoittaa asiakkaan fyysisen toimintakyvyn ja liikkumisen
kaikkia osa-alueita monipuolisesti ja opastaa ja rohkaista asiakasta omatoimiseen harjoitteluun.
Allasryhmät
Kohderyhmänä asiakkaat, joilla pysyvä liikunta- ja toimintakykyyn vaikuttava sairaus tai
vamma. Asiakkaat hyötyvät erityisesti vedessä tapahtuvasta harjoittelusta, eivätkä jostain
syystä pysty hyödyntämään muiden tahojen järjestämiä vesiliikuntaryhmiä. Tavoitteena on
harjoittelun avulla tukea asiakkaan toimintakyvyn säilymistä / parantumista.
Kuntosaliryhmä
Kohderyhmänä neurologiset tai tuki- ja liikuntaelinoireiset asiakkaat, joilla sairauden
aiheuttamaa toimintakykyyn vaikuttava haitta ja jotka hyötyvät kuntosalityyppisestä harjoit-
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telusta. Tavoitteena asiakkaiden lihasvoiman ja nivelten liikkuvuuden paraneminen yksilöllisesti suunniteltujen harjoitteiden avulla, joissa apuna käytetään kuntosalilaitteita.
IKÄIHMISTEN LIIKUNTARYHMÄT
Ryhmä kootaan esim. saman asuinyhteisön ikäihmisistä tai siihen ohjaudutaan yksilöllisen
liikuntaneuvonnan seurauksena alentuneen tai heikkenevän toimintakyvyn vuoksi. Tavoitteena nivelten liikkuvuuden, lihasvoiman ja yleiskunnon säilyttäminen ja parantaminen.
Ryhmässä hyötynä myös sosiaaliset kontaktit ja ryhmän henkinen tuki liikuntaan motivoimiseksi. Toiminta tapahtuu sisätiloissa, ulkona tai altaassa. Ryhmän tavoitteena myös toimia
alkusysäyksenä omatoimiselle liikkumiselle ja muiden liikuntapalveluiden käyttämiselle.
Neuvontaa tukeva materiaali
Fysioterapiaosastolle on käytössä ”Physio Tools”- ohjelma, jolla voidaan laatia yksilölliset
neuvonta-/ harjoitusohjelmat asiakkaille sekä muuta neuvontamateriaalia. Neuvontamateriaali on luetteloitu FSTKY:n lomakeluetteloon.
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Kirurginen osasto I
Ruokavalio:
Pehmeä ja nestemäinen ruokavalio, RTY
Ruokailuohjeita ärtyneen paksunsuolen oireisiin, RTY
Ruokavalio mahalaukun osittaisen tai kokopoiston jälkeen, RTY
Ruokailuohjeita vatsahaavan oireisiin, RTY
Ruokavalio-ohjeita ummetuksen hoitoon, RTY
Laihduttajan ruokavalio, RTY
Tupakka:
Tänään on oikea päivä! STM
Haista naista, Syöpäjärjestöt
Tupakkatietoa, Terveys ry
Tupakka ja terveys, Heli
Polttajan potenssi pienenee, Syöpäjärjestöt
Ohjekansio tupakoinnin lopettamisen tukemiseen, Fstky
Alkoholi:
Hallittua juomista, Terv.ed.keskus
Vähennä vähäsen , STM
Päihdekansio, Fstky
Kipu:
Opioidit kivunhoidossa, opas potilaalle, Janssen-cilag
Potilasopas syöpäkivun lääkehoidossa, Janssen-cilag
Potilasohje, oikeus riittävään kivunlievitykseen, Durogesic, Janssen-cilag
Syöpätaudit:
Sytostaattihoitoa saavat potilaat – Suomen Syöpäjärjestön opaslehtisiä
Saattohoito, potilaan ja omaisen opas, Etelä-Suomen Syöpäyhdistys
Selviytyjän matkaopas, Suomen Syöpäpotilaat
Muut:
Klexane, potilasohje, lääkkeen käyttöohjeet kotihoitoon, sanofi aventis
Hyvälaatuinen eturauhasen liikakasvu, MSD
Osteoporoosi: Heikki Isomäki
Tulehdukselliset suolistosairaudet, potilasohje, Ferring
Jalkojen omahoito, Diabetesliitto
Päänavaus selviytymiseen, väkivaltaa kokeneiden naisten käsikirja, Naisten kulttuuriyhdistys
Tervetuloa lonkan tekonivelleikkaukseen Forssan sairaalaan –kansio
Internet:
Terveysportti
Omat hoito-ohjeet
löytyvät sähköpostikansio- yleiset kansiot - Lomakkeet –Erikoissairaanhoito-kirurgia

65

Kirurgia / Naistentaudit
Potilasohjeita:
- Hoito-ohje kohdunsuun jäädytyshoidon jälkeen lom. 11301
- Polikliininen kaavinta: ennen toimenpidettä lom 11302
toimenpiteen jälkeen lom 11154
- Hoito-ohje koepalojen oton jälkeen lom. 11303
- Lääkkeellinen raskaudenkeskeytys potilasohje lom. 11305
- Sterilisaatio ennen toimenpidettä lom 11307
toimenpiteen jälkeen lom. 11155
- Vatsaontelon tähystys ennen toimenpidettä lom 11308
toimenpiteen jälkeen lom. 11168
- Ohjeita päiväkirurgiseen leikkaukseen tulevalle potilaalle lom 11310
- Virtsanpidätyskyvyn parantaminen ennen toimenpidettä lom 11309
toimenpiteen jälkeen lom. 11167
- Lääkkeellinen kohtuontelon tyhjennys lom 11304
- Gynekologinen leikkaus lom 11311

Liite 13
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Sisätautien osastot 2 ja 3
Sepelvaltimotauti, Suomen Sydänliitto ry
Sydänpotilas kuntoutuu, Suomen Sydänliitto ry
Sydämen eteisvärinä, Suomen Sydänliitto ry
Sydämen vajaatoiminta, Suomen Sydänliitto ry
Forssan Seudun Sydänyhdistys ry jäsentiedote 2013
Kohonnut verenpaine, Suomen Sydänliitto ry
Marevan-hoidon opas, Suomen Sydänliitto ry
Antikoagulanttihoito-ohje potilaalle, lom 2118/2.2011
Kolesteroli kohdalleen, Suomen Sydänliitto ry
Kolestroli-ja verenpainepotilaan opas se ei ole yksin ravinnon syytä, AstraZeneca Oy
Potilasohje Fragmin-kotipistoshoito, Pharmacia
Tyypin 1 diabetes -opas nuoruustyypin diabeetikolle, Suomen Diabetesliitto ry
Tyypin 2 diabetes -opas aikuistyypin diabeetikolle, Suomen Diabetesliitto ry
Diabeetikon sosiaaliturva, Suomen Diabetesliitto ry
Pistä insuliini oikein, Suomen Diabetesliitto ry
Omahoitovihko, Novo Nordisk
Hiilihydraattikäsikirja, Novo Nordisk
Tyypin 2 diabetes ja ruoka, ravitsemusterapeuttien yhdistys ry
Korkea/matala verensokeri, BC esite
Itsehoito-opas tyypin 2 diabetes, Orion pharma
Diabeetikon ruokavalinnat, Diabetesliitti
Diabetes ja tupakointi, LifeScan
Diabetes ja silmät, Novartis
Tyypin 2 diabetes ja liikunta, Tampereen Diabetesyhdistys ry
Tyypin 1 diabetes ja liikunta, Tampereen Diabetesyhdistys ry
Liikunta ja diabetes, OneTouch
Kenkien valinta, Suomen Diabetesliitto ry
Kenkäresepti, Diabetesliitto
Jalkajumppa, Diabetesliitto
Lääkefirmojen ohjeita eri insuliineistä ja insuliinien annosteluvälineistä
Huomenna on uusi päivä -hallittua juomista,Terveyden edistämisen keskus
Paino hallintaan -opas, KKI/Likes-tutkimuskeskus
Aivohalvaus voi särkeä unelmia, Aivohalvaus- ja dysfasialiitto ry
Opas aivoverenkiertohäiriön sairastaneille Aivoverenkiertohäiriöiden
aiheuttamat neuropsykologiset puutosoireet, Aivohalvaus- ja dysfasialiitto ry
Kommunikointi afaattisen henkilön kanssa, Aivohalvaus- ja dysfasialiitto ry
Dementiasairaudet työikäisillä, Jansen-Cilag
Muistisairaus työiässä, Muistiliitto
Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas, Muistiliitto
Tulehdukselliset suolistosairaudet, Crohn ja Colitis ry
Munuaissairauksien ennaltaehkäisy, Munuais- ja maksaliitto
Opas munuaisten luovuttajalle, Munuais- ja maksaliitto
Omainen munuaisen luovuttajana, Munuais- ja maksaliitto
Suolaa säästellen Paineita parannellen, Munuais- ja maksaliitto
Hemodialyysipotilaan ruokavalio ja ravitsemushoito, Munuais- ja maksaliitto
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Kalium munuaispotilaan ruokavaliossa, Munuais- ja maksaliitto
Fosfori munuaispotilaan ruokavaliossa, Munuais- ja maksaliitto
Nestetasapaino ja suola, Munuais- ja maksaliitto
Tule mukaan Sinua tarvitaan, Munuais- ja maksaliitto
Perhetoiminta, Munuais- ja maksaliitto
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POLIKLINIKKA
Sairaalan poliklinikka
Yhteispäivystys
Arki-iltaisin klo 16-22 ja viikonloppuisin perusterveydenhuollon la klo 9-21, su 9-22 ja
erikoissairaanhoidon päivystykset, joissa toimivat omat lääkärit, jotka tarvittaessa voivat
konsultoida toisiaan. Tavoitteena on yhteinen ilmoittautuminen, yhteinen henkilökunta ja
joustava yhteistyö. Erikoissairaanhoidon päivystys 24 tuntia vuorokaudessa.
Päivystyspoliklinikka

Kiireellistä hoitoa tarvitsevat potilaat hoidetaan kaikkina vuorokauden aikoina ja
tarvittaessa potilas lähetetään jatkohoitoa saamaan osastolle tai toiseen laitokseen.
Kiireellinen hoito on laadukasta ja ammattitaitoista hoidon tarpeen arviointia,
potilaan tutkimista, hoitoa ja jatkohoidon järjestelyä huomioiden potilaan yksilölliset
tarpeet. Tavoitteena on sairauden hoitaminen ja lisäsairauksien ennalta ehkäisy.
Tavoitteena on tunnistaa väkivallan uhriksi joutunut potilas ja auttaa häntä toimimaan oikein
tapahtuman jälkeen. Avuksi on laadittu PAKE viranomaistyöväline, jonka avulla päivystyksessä pystytään ottamaan asia puheeksi ja toimimaan ohjeistuksen mukaan. On myös
huomioitava lasten tilanne perheessä, jossa on kohdattu väkivaltaa ja silloin on velvollisuus
tehdä lastensuojeluilmoitus. Myös lasten kaltoin kohtelutapauksissa on velvollisuus tehdä
lastensuojeluilmoitus. Seksuaalisen väkivallan uhriksi joutuneen potilaan auttamiseksi
toimitaan RAP- kansion ohjeiden mukaan.
Potilaalle annetaan mukaan yhteistyötahoja alueellisista auttajista ja kannustetaan rikosilmoituksen tekoon.
Sisätautien poliklinikka
Lähetepoliklinikka, joka toimii viitenä päivänä viikossa 2- 3 sisätautien poliklinikkaa päivässä.
Sisätautien poliklinikalla annetaan elämäntapa- ruokavalio- painonhallinnanohjausta mm.
diabetesvastaanotolla ja keliakiaohjauksessa.
Potilaille annettavia oppaita:
Sappipotilaan ruokavalio
Keliaakikon ruokavalio, keliaakikon yksilöllinen ohjaus ja sen mukaan muut oppaat
Diabeetikot; Yksilöllinen ohjaus ja sen mukaan annetaan oppaat kuten koko kuntayhtymässä
Sydänpotilaat, elämäntapojen vaikutus sydän sairauteen
Kohonneen verenpaineen hoito
Uutta verenpaineen hoidossa - sähköinen verenpainekortti
Verenpaineen omaseuranta
Kolesteroli- ja verenpainepotilaan opas
Kolesteroli kuriin
Huolehditko kolesterolistasi? Tiedätkö tavoitteesi?
Sydämen vajaatoiminta
Sepelvaltimotaudin ehkäiseminen
Jos sydän sairastuu
Eteisvärinäpotilaan opas
Marevan hoidon opas
Antikoagulanttihoito – ohje
Tietoa osteoporoosista
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Sinä ja fibromyalgia
Potilaan refluksin hoitoon opas
Ummetuksen hoito-opas
Reumatautien poliklinikka
Toimii Lähetepoliklinikkana neljä kertaa kuukaudessa ja lisäksi reumahoitajan vastaanotot
neljänä torstaina kuukaudessa. Reumahoitaja antaa ohjausta lääkkeiden aloituksesta
potilaille yksilöllisesti. Biologisten lääkkeiden aloituksessa tarvitaan paljon esityötä, potilaan
opastusta ja kannustamista itsehoitoon. Tärkeää on antaa kaikille reumapotilaille ohjausta
liikunnasta, ravinnosta sekä lääkkeettömästä kivunhoidosta.
Geriatrian poliklinikka
Geriatrian poliklinikka toimii lähetepoliklinikkana kolmena päivänä viikossa. Lähetteen syynä
voivat olla mm. lääkityksen tarkistukset, kaatumisriskissä olevat asiakkaat, joiden kotona
pärjääminen on heikentynyt ja joilla on vaara joutua pitkäaikaishoitoon.
Muistihoitaja on viitenä päivänä viikossa toimien itsenäisesti. Hänellä on tehtävänään
potilaiden ja heidän omaisten ohjaaminen sekä olla muistiasiantuntija muille työntekijöille.
Potilaille annettavat oppaat
Miten tulen toimeen? (Vaikka minulla on Alzheimerin tauti) – Raimo Sulkava, ja Ulla
Eloniemi-Sulkava
- käytännön tietoa potilaalle ja omaiselle
Muisti, Käyttö- ja huolto-ohjeet
Muistisairaus työiässä
Vierelläsi, opas muistisairaan omaisille
Muutosta lähellä, opas muistisairaan läheiselle
Kiinni arjessa, käytännönläheisiä neuvoja muistisairaan kotihoitoon
Alzheimerin tauti
Levyn kappale –tauti
Vaskulaarinen dementia
Frontaalinen eli otsalohkodementia
Dementiasairaudet työikäisillä
Hoitotahtoni
- lisäksi lääkekohtaisia esitteitä
Neurologian poliklinikka
Lähetepoliklinikka, joka toimii toistaiseksi 2- 3 kertaa viikossa tehtävänään sairauksien
hoitaminen ja neuvonta. Tavoitteena on antaa yksilöllistä hoitoa neurologian potilaille.
Parkinson ja MS- potilaille on tärkeää antaa ohjausta, joka tukisi toimintakyvyn ylläpitämistä. Epilepsiapotilaille kannustetaan raittiuden merkitystä ja annetaan tarvittaessa ohjausta
sekä korostetaan riittävän unen merkitystä.
Potilaille annettavia oppaita;
Mitä on migreeni?
Opas migreenin hallintaan
Naisen migreeni
Migreenipotilaan päiväkirja
Neuropaattisen kivun hoito
Opas potilaalle hermovauriokivusta
Parkinson potilaan opas; miten hoidan itseäni?
Parkinson potilaan sanasto
Parkinson taudin potilasopas
Vasta sairastuneen Parkinson potilaan hoito- opas
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Opas epilepsia
Epilepsia ja ajokyky
Nainen ja epilepsia
Aikuinen ja epilepsia
ALS
Motoneuronitaudit
Suomen MS-liitto, yhdistykset ja kerhot
Minulla on MS
MS potilaiden oppaita on paljon ja muita oppaita annetaan potilaalle riippuen mikä lääkitys
aloitetaan

Keuhkosairauksien poliklinikka
Lähetepoliklinikka, jossa lääkärin vastaanotot ovat kaksi kertaa viikossa ja hoitajan
itsenäiset vastaanotot kolmena päivänä viikossa. Hoitajan vastaanotoilla potilaalle annetaan
elämäntapaopetusta mm. tupakasta vieroitusohjausta. Astma ja keuhkoahtaumatautipotilaille ohjataan lääkkeiden oikea ottamistapa ja kannustetaan lääkkeiden ottamiseen säännöllisesti. Heille annetaan myös elämäntapaohjausta. Uniapneapotilaan hoidon ohjaus koostuu
laitteen ja maskin käytön ohjaamisen lisäksi ruokavalio- ohjauksesta ja liikunnan ohjauksesta.
Potilaille annettavia oppaita:
Tupakasta vierotus (Savuton sydän -aineisto Sydäntautiliitto)
Tupakasta vieroitus eri lääkevalmisteiden oppaat
Tupakoitsijan keuhkoahtaumatauti
Hengitysliitto Heli:n oppaat; Astma, allerginen nuha, Keuhkoahtaumatauti, Uniapnea,
Asbestisairaudet, Harvinaiset hengityssairaudet, Tuberkuloosi
Allergia ja astmaliiton Astma, siitepölyallergia
Allergia- ja astmaopas
Keuhkoahtaumataudin oppaat
Aga:n Tietoa happihoidosta
Kirurgian poliklinikka
Kirurgian poliklinikka toimii lähetepoliklinikkana viitenä päivänä viikossa 1-3 poliklinikkaa.
Pehmytkirurgiassa ja plastiikkakirurgiassa on toimenpiteitä. Tärkeää on potilaiden ohjaus.
Neurokirurgin ja fysiatrian vastaanotot ovat kaksi kertaa kuukaudessa. Hoitaja huolehtii
potilaiden ohjauksesta.
Ortopedian potilaiden jatko- ohjeet sekä leikkaukseen menevien päiki - potilaiden ohjaus
yhteistyössä jonohoitajan kanssa. Oppaita; Niskan hoito-opas, selän hoito- opas, nivelrikko
hoito- opas, osteoporoosi hoito- opas, kyynärpään, olkapään hoito- opas ja lonkkaleikkaukseen tulevan opas
Proteesileikkaukseen menevien ryhmäohjaus on kaksi kertaa kuukaudessa (noin 10
hengen ryhmä).
Tähystyspotilaat: - omahoitajan potilasohjaus
Kipsaus: - ohjaus, miten elää kipsin kanssa
Haavapotilaat: - haavanhoito-ohjeet ja jatkotoimenpiteet lom.3404
Muita potilasoppaita;
Kihtipotilaan ruokavalio
Sappipotilaan ruokavalio
Tietoa osteoporoosista
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2-tyypin diabetes
Syöpä ja ruokavalio
Syöpä ja potilaan oikeudet
Syöpä ja kivun hoito
Syöpä ja omaiset
Syöpä ja seksuaalisuus
Rintojen korjausleikkaus
Korvatautien poliklinikka
Toimii kerran viikossa lähetepoliklinikkana. Potilaiden ohjausta korva- nenä- kurkkuasioissa.
Kipupoliklinikka
Varsinainen kipupoliklinikkatoiminta on lakkautettu toistaiseksi.
Poikkeuksena on Qutenza- laastari hoitoa saavat potilaat. Yksilöllinen Qutenza hoito on
tarkoitettu perifeerisen neuropaattisen kivun hoitoon.
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A-KLINIKKA 2016
A-klinikalla hoidetaan erilaisista päihderiippuvuusongelmista kärsiviä ja peliriippuvaisia sekä
neuvonta-apua tarjotaan päihdeongelmaisen läheisille.
•
Asiakkaan tilannearvio
•
Avokatkaisu alkoholinkäyttäjälle, päihdevieroitus
•
Osastokatkaisuhoitoon ohjaus
•
Päihdelaitoskuntoutuksen järjestäminen
•
Akupunktiohoito ryhmässä
•
Avokuntoutuskurssi
•
Alkoholinkäyttöä estävä tai hillitsevä lääkehoito
•
Ajokorttiseuranta
•
Työpaikalta hoitoonohjaus
•
Opioidiriippuvaisen avoarviointi, korvaushoito
•
Palveluohjaus
•
Toimiva lapsi@perhe -menetelmät
•
Huumeiden käyttäjien terveysneuvonta (aukioloaikoina, käytettyjen neulojen ja
ruiskujen vaihto, rokotukset, huumeseula, tarttuvien tautien laboratoriolähetteet)
•
Ankkurisairaanhoitaja: Ankkurisairaanhoitajan työ poliisiasemalla kohdentuu poliisin
tietoon tuleviin nuoriin päihdekäyttäjiin ja perheväkivaltatilanteiden selvittelyyn ja tuen
järjestämiseen
•
Ehkäisevä päihdetyö

Ajanvaraus aukioloaikoina puh 03 4191 2410, Sortohaankatu 3, 30100 Forssa
Ankkurisairaanhoitaja puh 045 359 3718, Forssan poliisiasema Murronkatu 3, 30420
Forssa

KÄYTÖSSÄ OLEVA TERVEYDENEDISTÄMISEN MATERIAALI 2016
ALKOHOLI JA TERVEYS
Alkoholi ja aivot. Alko
Alkoholi ja liikenne. Alko
Alkoholi, suurkulutuksen riskit. Alkoholiohjelma
Asiaa alkoholista. Alko
Diabetes ja alkoholi. Diabetesliitto
10 henkilökohtaista kysymystä alkoholinkäytöstä. Alkoholiohjelma
Juomanlaskijan opas
Hallittua juomista, Opas sinulle, joka haluat vähentää tai lopettaa alkoholinkäytön kokonaan
Kohtuus kaikessa – opas alkoholinkäytön hallintaan. Alko
Miksi vähentäisin alkoholinkulutustani. Alkoholiohjelma
Otetaan selvää! Ikääntyminen, alkoholi ja lääkkeet. STM
Ravitsemus, liikunta ja alkoholi. Alko
Viina valuu vyötärölle. Alkoholiohjelma.
Vähennä vähäsen, Opas alkoholinkäytön vähentäjille. Alkoholiohjelma
ALKOHOLI JA PERHE
Alkoholi ja raskaus. Alko
Ei kiitos! Asiaa alkoholista pienen lapsen vanhemmalle. Alko, A-klinikkasäätiö, MLL, THL
Ajattelen sinua. Päihteiden haitat odotusaikana. Ensi- ja turvakotien liitto ry
Lasten seurassa, 10 kysymystä alkoholinkäytöstä. Alko
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Miten huolehdin lapsistani? Käsikirja vanhemmille, joita oma päihteidenkäyttö askarruttaa.
THL
Nuoret ja alkoholi. Alko
Päihteet lapsen silmin, Mitä lapseni ajattelee, kun juon? Ensi- ja turvakotien liitto ry
Vastuullinen vanhemmuus. Raittiuden ystävät ry & Etra –liitto ry

PERHEVÄKIVALTA
”Hiljaa oleminen ei kyllä enää auta”. Tunnista perheväkivalta ja hae apua. Ensi- ja turvakotien liitto ry
Tunnista vauvan hätä! Vauvan kaltoinkohtelun tunnistaminen ja siihen puuttuminen. Ensi- ja
turvakotien liitto ry
Meillä jokaisella on vastuu perhe- ja lähisuhdeväkivallasta. STM
Avaimet naisen väkivaltaisuuden kohtaamiseen Demeter www.maria-akatemia.fi
Sovittelu on mahdollisuus- rakentaa sovintoa www.thl.fi/sovittelu
PELIONGELMA
Liikaa pelissä. tietoa rahapeleistä ja peliongelmasta. www.thl.fi/kirjakauppa
Suhteet pelissä. Tietoa ja tukea ongelmapelaajien läheisille.
www.peluuri.fi Pelaatko sinä tai läheisesi liikaa?
TUPAKOINTI
Tänään on oikea päivä! Pieni opas sinulle, joka olet lopettamassa tupakointiasi. Hengitysliitto
TERVEYSNEUVONTAPISTEEN MATERIAALI
Kannabis mythbuster. YAD
Jape ja puhuva maksa, Hepatiitti C & suonensisäinen huumeiden käyttö. Lifeline Publications
Ei syytä paniikkiin. Huumeiden yliannostuksen ehkäisy ja yliannostuksen saaneen auttaminen. A-klinikkasäätiö
Kun tulee ongelmia. Ongelmia pistämisessä ja kuinka selvitä niistä. Lifeline Publications
Mobiilivinkki&Neuvontapalvelu
Särkyvää. Punainen risti
Virukset, Ihmiskehon mikroskooppiset uhkaajat. Lifeline Publications
EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN MATERIAALI
Ehkäisevä päihdetyö peruspalveluissa. Opas kunnan ehkäisevään päihdetyöhön
Alkoholin riskikäytön tunnistaminen ja mini-interventio.
Alkoholi ja perusterveydenhuolto. Riskikulutuksen varhainen tunnistaminen ja miniinterventio
Alkoholin puheeksiotto sosiaalityössä
Pakka , Paikallinen alkoholipolitiikka -toimintamalli
Vastuullinen anniskelu ravintolassa. Ohjeita ravintolatyöntekijälle.
VERTAISTUKI
AA – 12 askeleen ohjelma
NA -Nimettömät Narkomaanit
www.irtihuumeista.fi
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Lastenpsykiatrian pkl:n tukimateriaalia :
Lastenpsykiatrian pkl:n esite ajanvarauskutsun mukana (tulossa)
Näin tuet lasta, kun perhettä on kohdannut vaikea tapahtuma , FSTKY,potilasopas (seudullisen kriisityön mallintamisen työryhmä)
Miten autan lastani? Opas vanhemmille, joilla on mielenterveysongelmia, Tytti Solantaus,
Antonia Ringbom, Omaiset mielenterveystyön tukena
Miten huolehdin lapsistani ? Käsikirja vanhemmille, joita oma päihteidenkäyttö askarruttaa
,Tytti Solantaus, Antonia Ringbom,THL
Mannerheimin lastensuojeluliiton Apua-sarjan esitteet:
- Lapsi ja väkivalta
- Miehestä isäksi
- Vauvan koliikki
- Lapsen ylipaino
- Lapsi ja media
- Lapsen uni
- Lapsen suru
- Lapsen masennus
- Lapsi ja perheen kriisit
- Sisaruskateus
- Lapsen pelot
- Vanhempien ero
Matkakorvaukset, KELA, infoesite
Lasten perhekuntoutus, LAKU, KELA, Nuortenystävät, MEDIFAMILIA, esite
Mannerheimin lastensuojeluliitto : Aivovamman saaneen lapsen ja nuoren kokonaisvaltainen perhekuntoutusohjelma- esite
”Minä olen fiksu, toteaa Patrik”, kuvakirja ADHD;sta lapsille, Janssen-Cilag
”Sinähän osaat, Liinu !”, kuvakirja ADHD:sta lapsille,Janssen-Cilag
”kyllä me selviämme”- Tietoa ADHD-oireisen lapsen vanhemmille
Tietoa Concertan käyttäjälle, Janssen Cilag
Alle kouluikäisen ADHD, Janssen Cilag, ADHD-liitto ry
Kouluikäisen ADHD, Janssen cilag, ADHD-liitto
ADHD: aamiainen on osa terapiaa, Algol Pharma
ADHD: Miten päiväsi on sujunut ? Algol Pharma
ADHD: Miten lääkitykseni toimii ? (Meidikinet) Algol Pharma
Toimintakykyä ensimmäisestä oppitunnista alkaen,Sobi
Strattera-potilasopas
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Nuorisopsykiatrian tukimateriaalia:
Nuorisopsykiatrian pkl:n esite ajanvarauskutsun mukana
Nuoren depressio, potilasopas, Linnea Haarasilta - Mauri Marttunen, GSK ja Suomen
mielenterveysseura
Nuorten ADHD, Jansen-Cilag
Tietoa paniikkihäiriöstä ja sen hoidosta, Ulla Lepola, Lundbeck
Tietoa sosiaalisten tilanteiden pelosta ja sen hoidosta, Tero Taiminen, Lundbeck
Tietoa yleistyneestä ahdistuneisuushäiriöstä ja sen hoidosta, Ulla Lepola, Lundbeck
Hyvä uni, opas uniongelmaiselle, Orion
Mitä väsymys on, Orion
Mielialapäiväkirja, Astra Zeneca
Tiedätkö paljonko juot, Alkoholiohjelma
Miten huolehdin lapsistani, Tytti Solantaus – Antonia Ringbom

Käsikkäin, opas psyykkisesti oireilevien lasten ja nuorten omaisille, Omaiset mielenterveystyön tukena
Peace! Selviytymisopas nuorten vanhemmille, Duodecim
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Mielenterveys- ja päihdetyön palvelualue / Aikuispsykiatria 2016
TOIMIVA PERHE (Lapset puheeksi –työmalli ja Beardleen perheinterventio)
Vanhemman mielenterveyden häiriö, päihteiden käyttö tai muu vakava sairastaminen on
riski lapsen kehitykselle, ja lasten vaara sairastua psyykkisiin häiriöihin sekä lapsuudessa
että aikuisuudessa on kohonnut. Perheitä voidaan kuitenkin auttaa ja lasten häiriöitä
ehkäistä
Tavoitteena on yhteistyössä perheen kanssa auttaa perhettä jatkamaan elämäänsä
vanhemman häiriöstä huolimatta: tukea vanhempia auttamaan lapsiaan, avata keskustelua
vanhemman sairaudesta ja perhetilanteen mahdollisista muutoksista sekä lisätä perheenjäsenten välistä vuorovaikutusta.
Lapset puheeksi –työmalli
Vanhempien tapaaminen (1-2 istuntoa)
Tavoitteena on tukea vanhemmuutta ja lasten kehitystä ja tarkoituksena on myös kar-toittaa
perheen ja lapsen mahdollisesti tarvitsemat tukitoimet ja toimia sen mukaisesti.
Beardsleen perheintervention kulku
Vanhempien tapaamiset (2 istuntoa)
Lasten tapaamiset ilman vanhempia (1 istunto/lapsi)
Perheistunnon valmistelu vanhempien kanssa (1 istunto)
Perheistunto, lapset ja vanhemmat yhdessä (1 istunto)
Seurantaistunto (1 istunto)
Lisäksi sovitaan seurantaistunto n. ½ vuoden kuluttua sekä tarvittaessa useammin.
Tapaamisten pituus on keskimäärin 45 minuuttia.
Perheintervention osat ovat
1)
arvio jokaisen perheenjäsenen tilanteesta ja jokaisen oman kertomuksen kuuleminen
2)
tiedon ja ymmärryksen lisääminen häiriöistä ja näiden liittäminen perheenjäsenten
omaan elämänkokemukseen
3)
lasten ymmärryksen lisääminen suhteessa vanhemman sairauteen
4)
konkreettisten suunnitelmien tekeminen, millä turvataan lasten selviäminen tulevaisuudessa
Toimiva perhe -työmalli on alun perin kehitetty työmenetelmäksi perheille, joissa vanhemmalla on mielenterveyden häiriö. Työmenetelminä käytetään Beardsleen perheinterventiota
tai Lapset pu-heeksi –interventiota. Ne perustuvat psykologis-opetukselliseen (psychoeducational) työtapaan.
Perheinterventiota käytetään yhä enemmän mm. somaattisesti sairastuneiden (esim.
sydäninfarkti, syöpä) hoidossa, perusterveydenhuollossa ja lastensuojelussa. Menetelmien
käyttö perustuu aina perheen omaan halukkuuteen. THL:ssa on meneillään hanke, jossa
tutkitaan menetelmän käyttöä perheissä, joissa on väkivaltaa, työttömyyttä ja taloudellisia
vaikeuksia. Näiden tiedetään liittyvän vanhemman päihde- että mielenterveysongelmiin ja
olevan riskitekijöitä lasten kehitykselle ja mm. työttömyyden ja syrjäytymisen ylisukupolvisuudelle.
Perheintervention tarkoituksena on tukea perheen elämän tekijöitä, joiden tiedetään liittyvän
lasten hyvään selviytymiseen. Näitä ovat vanhempien tuki toinen toisilleen vanhemmuudessa ja perheen sisäinen ymmärrys perheen tapahtumista. Tämän lisäksi autetaan vanhempia
tukemaan lasten aktiivisuutta kodin ulkopuolella – koulunkäyntiä, ystävyyssuhteita ja
harrastuksia. Usein myös lasten elämä kapeutuu perheen eristäytymisen myötä vanhemman sairastuttua. Tärkeää on myös ohjata lapset tarvittaessa hoidon piiriin.
Asian käsittelyn tueksi perheelle annetaan opaskirjanen.
Tytti Solantaus -Antonia Ringbom: Miten autan lastani?
Tytti Solantaus -Antonia Ringbom: Mikä meidän vanhempia vaivaa?
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Tytti Solantaus -Antonia Ringbom: Miten huolehdin lapsistani? Käsikirja vanhemmille, joita
oma päihteidenkäyttö askarruttaa?
Toimiva lapsi &perhe
Hankkeesta lisää THL:n sivuilla (kirjallisuutta, tutkimuksia, meneillään olevista hankkeista,
lapset puheeksi –manuaali ym)
http://info.stakes.fi/toimivaperhe/FI/index.htm
Lom. 7006/5.2013 Lapset puheeksi -keskustelu
Lomakkeen sijainti lomakeluettelossa: Mielenterveystyö -> Aikuispsykiatria -> Lapset
puheeksi –keskustelu
Lom. 7007/5.2013 Lapset puheeksi -neuvonpito
Lomakkeen sijainti lomakeluettelossa: Mielenterveystyö -> Aikuispsykiatria -> Lapset
puheeksi -neuvonpito
Lom. 7008/5.2013 Lapset puheeksi -perheinterventio
Lomakkeen sijainti lomakeluettelossa: Mielenterveystyö -> Aikuispsykiatria -> Lapset
puheeksi -perheinterventio
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Liite 20
PERHESUUNNITTELUNEUVONTA vuonna 2016
Kohderyhmä

Toimenpiteet/
Seuranta

Keskustelun aihe

Ehkäisyä tarvitsevat:
Ehkäisyvälineet ovat maksuttomia kaikille alle 20-vuotiaille.
Terveydenhoitaja
Alkuhaastattelu
Irtosolunäyte kierukkaasiakkailta tai kapseleita
haluavalta
Hb kierukkaa suunniteltaessa.
Raskaustesti, jos synnytyksen
jälkeen kierukka laitetaan
ennen vuotojen alkamista.

Ehkäisymenetelmän edut ja
haitat ja käyttö
Seurannan selvitys
Tuplaehkäisy
E-pillerit ehkäisyksi
Tupakka ja päihteet

Neuvonnan tukena
käyttävä materiaali
Ehkäisyopas (MSD)
Mikä ehkäisyksi? (Bayer)
10 kysymystä alkoholista
Eri ehkäisymenetelmien omat
tuoteselosteet

E-pillerien käyttäjät
NuvaRing-ehkäisyrenkaan käyttäjät (uusi)
Lääkäri tarvittaessa,
muuten 5 vuoden välein

Gynekologinen tutkimus/lääk
Irtosolunäyte tarvittaessa

E-pillerien käytön kertaus
Ehkäisyrenkaan käytön kertaus

Resepti 20 vuotta täyttäneille.
Vuositarkastus
Terveydenhoitaja

RR, paino
Klamydia ½ vuotta pillerien
aloittamisesta
Reseptin uusiminen /
ilmaispillereiden tai renkaiden
anto

Asiakkaan kokemukset ehkäisymenetelmästä
Rintojen tutkimisen opetus
Mamakortti
Tupakka ja päihteet
Gynekologiset tulehdustaudit

Kapselin laitto 5 päivän sisällä
kuukautisten alkamisesta

Kapselit ehkäisymenetelmänä

Nexplanon-käyttöopas

Asiakkaan kokemukset
kapseleista
Tupakka ja päihteet
Gynekologiset tulehdustaudit

Mamakortti

Kapselinkäyttäjät
Lääkäri

Vuositarkastus
Lääkäri tarvittaessa, muuten 5 vuoden välein
Terveydenhoitaja
RR, paino
Rintojen tutkimisen opettaminen

79

Kohderyhmä

Toimenpiteet/
Seuranta

Keskustelun aihe

Gynekologinen tutkimus
Kierukan laitto 10 päivän
sisällä kuukautisten alkamisesta ja synnytyksen jälkeen
ennen vuotojen alkamista
raskaustesti
ennen kierukan laittoa
Rintojen tutkimisen opettaminen
Papa-näyte ennen kierukan
asennusta, kts. erilliset ohjeet

Kierukka ehkäisymenetelmänä
Kierukka ilmainen, jos
asennetaan ensimmäisenä
ehkäisynä vuoden sisällä
synnytyksestä, keskenmenosta
tai keskeytyksestä tai lääkärin
harkinnan mukaisesti hoidoksi
tai asiakas alle 20-v. Muilla
kier.palautus. Kuitenkin alle 20vuotiaille ilmainen.

Neuvonnan tukena
käyttävä materiaali

Kierukan käyttäjät
Lääkäri
Kuparikierukka:

Vuositarkastus
Lääkäri tarvittaessa, muuten 5 vuoden välein
Terveydenhoitaja

Kierukan lankojen pituus
Oirekysely
RR, Paino (hormoni IUD)
Hb (kupari IUD)

Asiakkaan kokemukset
Tupakka ja päihteet
Gynekologiset tulehdustaudit

Irtosolunäyte tarv.

Jatkoehkäisy

Kierukan poisto / vaihto
Terveydenhoitaja

Nova T- esite

Mamakortti
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Liite 21
Raskauden keskeytys potilaan hoitoketju:
Toimintayksikkö

Tutkimukset / toimenpiteet

Keskustelu / neuvonta

Perusterveydenhuolto:

-

-

Keskeytykseen hakeutuminen
Omalääkäri (pääsääntö)

-

-

Raskauden keskeytyslomake((RK1)
Keskustelu
Gyn.status: infektiot (klamydianäyte)
Yleinen terveydentila + allergiat
Varataan aika sairaalasta
puhelimella ja kerrotaan maksuista

-

keskustelu päätöksestä
TÄRKEÄ, mahdollisuus perääntyä vielä sairaalassa
kerrotaan toimenpiteen
maksuista

klamydia + veriryhmä

Erikoissairaanhoito:

Raskauden keskeytyshoito
PKL:

--------------------Osasto

Perusterveydenhuolto:
Jälkitarkastus:
Perhesuunnitteluneuvola
Terveydenhoitaja

------------------Lääkäri vain tarvittaessa

Raskauden kesto (< 12 h)
Tehdäänkö lääkkeellinen vai
kirurginen keskeytys
Klamydia ja veriryhmä (valmiina
otettu oma lääkärikäynnillä)

Vielä keskustelu päätöksestä, voi
perua

-------------------Anestesiakaavakkeen täyttö
Tarv. esilääkitys
Seuranta toimenpiteen jälkeen
Jälkitarkastus:
Lääkkeellinen keskeytys: varataan
aika ps-neuvolaan (lähete lab. S-hcg)
Kirurginen keskeytys: perhesuunnitteluneuvolaan omaan kotikuntaan
varataan aika

-----------------Ohjeet mm. jälkivuodosta (puhtaus
yms)
Tulehdusoireista ja mihin ottaa
tarvittaessa yhteyttä
Ehkäisy: 3 kk pillerit mukaan ja
käytön ohjaus
Jälkitarkastukseen ohjaus
Lab.lähete (S-Hcg) ja ajanvaraus
sekä laboratorioon että ps-neuvolaan

RR ja paino

Fyysinen toipuminen:
vaikutus tulevaisuuteen
Psyykkinen tilanne
komplikaatiot
Ehkäisy:
vuodot
loput ilmaispillerit (yht. 6 kk) + resepti Henkinen toipuminen
tai ilmaispillerit kunnes täyttää 20-v. syyllisyys, suru, pelot, ristiriidat
lab.vastaus (s-hcg)
tukihenkilö
Jatkoehkäisy
e-pillereiden otto-ohjeiden
kertaus
tupakka ja päihteet
---------------------gyn. tulehdustaudit
Gyn. anamneesi: vuodot, tulehdusoireet

Kts. Intranetistä – Hoito-ohjelmat –Naistentaudit ja synnytykset – Raskauden keskeytys päivitys
12.07.2010
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PERHESUUNNITTELUNEUVONTA vuonna 2016
Kaikille:
Mamakortti (Promama ry)
Tarvittaessa:
Genitaaliherpes (Tartuntatautiliitto ry 2001)
Klamydia (Tartuntatautiliitto ry)
Kondyloma (Tartuntatautiliitto ry)
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Liite 22
Raskauden aikainen edistämissuunnitelma vuonna 2016:
Kontakti

Tutkimukset

Kaikki
(aikaa
varatessa)

_________ _______________________
_
Kaikki
odottavat Haastattelu: henkilötiedot
I
anamneesi
6 - 10 rvk
Verinäyte: Hb > 110
th nla
Paino
Verenpaine (=RR)
Laboratorioajan varaus
verinäytteisiin; veriryhmä, Rh
ja vasta-aineet, B-hep., HIVva, kardiolipin, kilpirauhasarvot riskiryhmiltä
Ohjaus: Plv + bakt.
Klamydia
Sokerirasitus tarvittaessa h
12 – 16
tuetaan tupakoinnin
lopettamista, tarv. nikotiinikorvaushoito (seurataan
koko raskauden ajan)

Keskustelun aihe

Neuvonnan tukena käytettävää
materiaalia
Avainryhmä: ensisynnyttäjät

Nettisivuilta ohjataan tulostamaan
itse mm. esitietolomake ja
päihdekysely
Terveydentilan kartoitus ja terveysneuvonta (vitamiinit)
____________________________

Meille tulee vauva-opas
Sikiöseulonnat; opas lasta odottaville
Esitietolomake äitiysneuvolaan tulevalle
perheelle lom. 4206
Oppaat sähköisinä, kts kotisivut
_______________________________

Altisteet – työolosuhteet
Ravinto (kartoitus)
Hammashoito
Liikunta
Perheen tupakointitilanne
Lääkkeiden ja alkoholinkäyttö,
kirjaa myös isän th-lehdelle, jos isä
mukana
Huumeiden käyttö, myös kokeilu
Toivotetaan isä tervetulleeksi
neuvolakäynneille

Odottavan perheen suun ja hampaiden
hoito
Kaikki vauvat tahtovat savuttoman äidin
Hammashoidon esite

Lähete verinäytteisiin ja UÄ-tutkimukseen
Raskausaikana vältettävät elintarvikkeet
THL

Sikiön kehityshäiriöiden seulontatutkimuksen esittely
Rinnoissa tapahtuvat muutokset
Kerrotaan isän mahdollisuudesta
tunnustaa isyys ja vanhempien
mahdollisuudesta tehdä yhteishuoltajuussopimus neuvolassa
(vain ei naimisissa oleville)

Äitiyspoliklinikka Forssan Sairaalassa
12 - 13 rvk Niskapoimututkimus tai alkuraskauden UÄ halukkaille maksuton käynti
Kaikki
II
16 rvk
th n:la

Virtsanäyte: valk., sok.
Paino, RR
Sikiön sydänäänten kuuntelu
Ulkotutkimus
Ultraäänitutkimukseen
lähettäminen (käynti 19
rvk:lla)

Kaikki
Äitiyspoliklinikka
20 rvk
Forssan
Sairaalassa

Ravintoneuvonta kartoituksen
pohjalta ja motivointi tarvittavaan
muutokseen
Liikuntatottumukset ja liikunnan
merkitys
Calmettetarpeen arviointi
Info laajasta tarkastuksesta
MRSA-arvio

Raskauden ajan ravitsemus ja liikunta
Ohjeita raskausdiabeteksen
välttämiseksi riskiryhmille tarv.
Synnyttäjän esitietolomake K-HS:aa varten
Perheväkivallan seulontalomake
(täytetään, kun äiti yksin vastaanotolla)
Tarv. Lomake ….Tietoa perheväkivallasta
(tietoa aiheesta ja avusta) 2114

Ultraäänitutkimus sekä suunnitelma raskauden ajaksi. Otetaan kantaa neuvolan lääkärin ja terveydenhoitajan
havaitsemiin raskauteen vaikuttaviin tekijöihin.
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Kontakti

Kaikki
III
23-24 rvk
th nla
Laaja
tarkastus,
osa 1

Kaikki
IV
27 - 28 rvk
lääkäri
th
laaja
tarkastus,
osa 2
Kaikki
V
32 rvk
th nla

34 rvk
th
ensisynnyttäjille
kk
VII

Tutkimukset

Keskustelun aihe

Neuvonnan tukena käytettävää
materiaalia
Avainryhmä: ensisynnyttäjät

Virtsanäyte: valk., sok
paino, RR
Sikiön liikkeiden seuranta
Vanhempainetuushakemus
Ulkotutkimus
Sikiön sydänäänten kuuntelu
Rh-kontrolli SPR:n ohjeiden
mukaan

Keskustellaan parisuhteen
Siskot-ryhmän esittely
hoitamisesta
Monikkovalm. esittely tarv.
Tupakointitilanteen seuranta lopettamisen tukeminen
Selvitetään äitiysavustus- ja
Päivärahahakemus
äitiys-/vanhempainrahaetuudet
Lapsiperheelle (Kelan etuudet)
Riskiryhmien ohjaaminen
sokerirasituskokeeseen
Nettiperhevalmennusmateriaalin
esittely
Laajan tarkastuksen osa uudelleen
synn.
Sopiminen neuvolakäynnistä,
jolloin isyys tunnustetaan

Virtsanäyte: valk., sok
Paino, RR, HB > 105
Ulkotutkimus ja sisätutkimus
Sikiön sydänäänten kuuntelu
Symfysi - fundusmitta
Cervix - tilanteen arviointi
Sikiön liikkeiden seuranta

Keskustellaan supistusten
tunnistamisesta ja työssä
jaksamisesta
Laaja tarkastus; hyvinvointiarvion
tekeminen
Ensisynn. vavu-kotikäynnistä
sopiminen = osa laajaa tarkastusta

Virtsanäyte: valk., sok
Paino, RR,
Ulkotutkimus
sikiön sydän äänet
Symfysi-fundusmitta
Sikiön liikkeiden seuranta

Ravitsemustilanne: kannustava
Palaute
Rintojen hoito, valmistautuminen
Imettämään
Imetysajan seksi
Parisuhde / riitely / perheväkivalta
Mielikuvavauvasta puhuminen
Ohjaus omaseurannasta ja
hälyyttävistä oireista (preeklampsia, supistelut, kutinat,
verenvuoto, lapsivesi, sikiön
liikkeet)
Tarv. lähete synn. suunnitteluun
Isyyden tunnustaminen ja mahd.
yhteishuotajuussopimus, mikäli
mol. vanhemmat mukana

Virtsanäyte: valk., sok.
Paino, RR
Ulkotutkimus ja
Sikiön liikkeiden seuranta

Keskustelua vavu-lomakkeen
avulla

Tarv. anti-D-suojaus Rh-äideille
www.veripalvelu.fi/neuvoloille
ohjeita äideille

Lomakkeet www.thl.fi/isyys
täytetään ja tulostetaan, allekirjoitukset ja
kopiot mol. vanhemmille. Alkuperäinen
lomake lähetetään sisäisessä postissa
äidin asuinkunnan lastenvalvojalle
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Kontakti

Tutkimukset

Keskustelun aihe

Kaikki
VIII
35 - 36 rvk
th / äpkl

Virtsanäyte: valk., sok
Paino, RR
Ulkotutkimus ja sikiön sydänäänet - liikkeiden seuranta
Symfysi - fundusmitta
Synnytystavan arviointi
Rh-kontr.tarv.

Omat virkistäytymiskeinot
Motivointia imetykseen
Perheyhteisön mustasukkaisuus
Lepo ja liikunta äitiysloman
aikana
Synnytys
Liikelaskennan merkitys

Kaikki
VIIII
38 rvk
th

Virtsanäyte: valk., sok
Paino, RR, Hb
Streptokokki-näyte
Ulkotutkimus ja sikiön sydänäänet - liikkeiden seuranta
Symfysi - fundusmitta

Kaikki
X
40 rvk

Virtsanäyte: valk., sok
Paino, RR
Ulkotutkimus ja sikiön sydänÄänet - liikkeiden seuranta
Symfysi-fundusmitta

Tupakointitilanne
Ravitsemustilanne
ummetus
närästys
paino yms.
Uudelleen synnyttäjät:
Motivointia imetykseen
Äidin voimavarat ja selviytymiskeinot
Mahdollinen yliaikaisuus

Kaikki
XI
synnytyksen
jälkeen
th kk/ nla

Lapsen yleistarkastus
napa jne.
Äiti: rinnat, kohdun pohja
episiotomia

Kaikki
XII
5 - 8 vk
th nla /
VAVU II
kk

Hb, RR
Virtsanäyte: valk., sok
Paino

Kaikki
XIII
lääkäri
n. 8 vk

-

varataan aika ä-pkl:lle puhelimitse
yliaikaisuuden vuoksi,
tarv. seuranta jatkuu viikottain
Vauvan hoito
Imetys
Ravinto, lepo, kuntoutus
Vauvan aiheuttamat muutokset
perheessä
Raskauden ehkäisy
Jälkitarkastusneuvonta
Äidin voinnin huomiointi
- psyykkinen
-fyysinen
Ruokailutottumukset ja paino
Tupakointi
Raskaudenehkäisy; raskaustesti
tarv.
Imetyksen motivointi

SISÄTUTKIMUS
mahd. kierukan asennus / pillerien aloitus ja
jatkoehkäisyn suunnittelu
psykososiaalisen tilanteen selvittely

Neuvonnan tukena käytettävää
materiaalia
Avainryhmä: ensisynnyttäjät
Liikelaskentaohje Lom 4204
Sisarkateus; MLL (tarv. uudelleensynnyttäjille)

Imetys – yhteisen matkamme alku;
Kätilöliitto (perhevalmennuksessa myös
jaossa)

Kirje pikkulapsiperheen vanhemmille lom.
4221
Käsiteltävä varoen; Stm

Mielialakysely äidille lom. 4218 ja
tiedot äidin painosta äidin
th-lomakkeelle
Jos ollut gestatiodiab. -> ohjaus
seurannasta aik.nlassa

Todistus jälkitarkastuksesta

Perhevalmennus ryhmämuotoisina kokoontumisina lopetettu toistaiseksi, materiaali löytyy
kotisivuilta
http://www.fshky.fi/terveyden_ja_sairaanhoitopalvelut/neuvolat/aitiysneuvola/perhevalmenn
us/
Omia vanhempainryhmiä tarvittaessa:
- nuoret yksin lastaan odottavat äidit, Siskot -ryhmä
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Isän oma terveystarkastus:
Kutsuminen

Tarkastuksen tavoitteet:

Keskustelu

Isälle tehtävät
tutkimukset

Työntekijän
tukimateriaali

Isälle lähetään
kutsu Lom 4219
Odottavalle isälle
äidin 23 –24 rvk:n
käynnillä - annetaan
ajanvaraus aika ja
puhelinnumero

¤ isyyden ja parisuhteen tukeminen
¤ isä arvostaa isän roolia perheessä
¤ isä tiedostaa mallikäyttäytymisen
vaikutuksen

Keskustellaan
isälle ajankohtaisista asioista
Perheväkivalta

verenpaine
Pituus, paino

BMI
Vyötärönympärysmitta

Terveydenhoitajan
apulomake lom.
4220

tapaamisessa painotetaan
erityisesti raskauden jälkeistä aikaa

Lähekkäin kysymyksiä
ja vastauksia
raskaus- ja
imetysajan
seksistä
MLL Miehestä
isäksi
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Liite 23
Neuvolaikäisen edistämissuunnitelma vuonna 2016


Havaittaessa kehitysvammaisuuden nopeasti yhteys kehitysvammaohjaajaan
Osallistutaan tarvittaessa kuntoutussuunnitelman tekemiseen

http://www.ktl.fi/portal/suomi/julkaisut/oppaat_ja_kirjat/rokottajan_kasikirja/yleinen_rokotusohjelma/

Ikä /

Tutkimukset

Keskustelun aihe

n 1- 2 vk
th
kk tai nla

Yleisvaikutelma
Pää, aukile
Suu, silmät
Iho, napa
Kehitysheijasteet: moro,
askellus, tarttuminen

n 4vk

Kasvu, napa, yleisvaikutelma
Vatsamakuulla: selkäranka,
jalkapoimut symmetriset
Kasvu
Yleisvaikutelma

Perheen vointi ja
selviytyminen
Imetys
Ulkoilu
Kotiympäristö, allergia,
turvallisuus
Perheen tupakointi
Alkoholin käyttö
Ei suositella tutin käyttöä Ajanvaraus 3kk
ryhmään ja lääkärille
PERHE-lehden täyttö
/antaminen perheelle
täytettäväksi
Varhaisen vuorovaikutuksen
merkitys
Vanhempien jaksaminen, äidin mielialakysely, jt-asiat

kontakti

Rokotukset

6vk
th nla /
vavu II

2kk
th
+lääk. nla

Rotarokote

Ikä /

Rokotukset

kontakti

Terveydenhoitaja: Paino,
pituus, py
Lääkäri: Lonkat, punaheijaste, konvergenssi, hirsberg,
kehitysheijasteet, sydän ja
keuhkot, reisivaltimopulssit,
kivesten toteaminen, kasvun
tulkinta
Tutkimukset

Keskustelun aihe

Neuvonnan tukena
käytettävä
materiaali
* Esikoiset
Lapsi eri ikäkausina
0-6kk
D3-vitamiiniohje
Kirje pikkulapsiperheen vanhemmille,
4221
Neuvolarokotteet
Ei kiitos -lehtinen

Neuvonnan tukena
käytettävä
materiaali *
Esikoiset
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4 kk
th
+lääk nla

5 kk
th nla

DtaPIPV –
Hib
Rotarokote
Pneumokokkirokote

6 kk
th nla

Terveydenhoitaja: Paino,
pituus, py
Lääkäri: Lonkat, punaheijaste, konvergenssi, hirsberg,
hymyvaste, kehitysheijasteet,
sydän ja keuhkot, reisivaltimopulssit, kivesten
toteaminen, kasvun tulkinta

Hyvinvointiarvion
tekeminen

Paino, pituus, py
Jokeltelu
Motorinen kehitys
Kehitysheijasteet häviämässä
tai pois
Äidin mielialakysely Lom.
4406
Merkintä äidin th-lomakkeelle
+ äidin paino
Parisuhdeväkivallan seulonta,
tarvittaessa jaetaan
Perheväkivalta lom. 2114
Paino, pituus, py
Motorinen kehitys
Kehitysheijasteet (moro,
askellus) häipyvät, suojeluheijasteet eteen ja sivuille
Syöttötuoli, nokkamuki

Kehityksen tukeminen
Lapsen liikunnan
kehityksen kannalta
lattialla olo tärkeää
Aikuisen rohkaiseva
ja innostava suhtautuminen lapsen jokelteluun tärkeä
Vauvan virikkeet
Vanhempien jaksaminen

Kannustus kotiruuan
tekoon

Johdonmukaisuus kasvattajana
Kodin turvallisuus
Äidin mahdollinen
työhön paluu, lapsen
päivähoidon järjestelyt

Lapsi eri ikäkausina
6-12 kk ( MLL )
Turvallisesti
kotona(Stm )
Tarkistuslista
kotitapaturmien
ehkäisemiseksi (Stm)
Tiedote hammashoitolasta lom. 4408

Äidille tyypin 2 –
diabeteksen riskiarviointi
8 kk
th +
lääk. nla

Terveydenhoitaja:
Paino, pituus, py,
suuntakuulo uikulla +/+,
pinsettiote helmellä +/+
Lääkäri: Suojeluheijasteet,
lonkat, punaheijaste,
konvergenssi, hirsberg,
hymyvaste, kehitysheijasteet,
sydän ja keuhkot, reisivaltimopulssit, kivesten
toteaminen, kasvun tulkinta

Kehityksen tukeminen
Puheenkehityksen
edellytykset, lasta
innostetaan matkimaan
ääntä, tavuja ja sanoja.
Katsellaan kuvakirjoja,
leikitään tavuleikkejä

Puhu minulle –
kuuntele minua
lom. 4418
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12 kk
th nla

DtaPIPV –
Hib
Pneumokokki
MPR I

18 kk th
(laaja)

___________

Leikki-ikäisen
ravitsemus
Hyvänlaatuisten
rasvojen käyttö
Vähärasvaisten
maitovalmisteiden määrä 6 dl
pv:ssä
Suolan ja
sokerin
vähäinen käyttö
D-vitamiini
10µg/vrk
Janojuomana
vesi
Ruokatottumukset, ateriarytmi
D-vitamiini
10µg/vrk

______ _____________

18 kk
th + lääkäri

Paino, pituus, py
Kehityksen seuranta,
liikkuminen, käsien käyttö,
sanojen tapailu, vuorovaikutus
Pinsettiote

Kehityksen ja vanhemmuuden tukeminen
Kodin turvallisuus
Uni ja lepo, päivärytmi
Ohjaavan kasvatuksen
periaatteet
Mediakasvatus
Leikki-ikäisen
ruokavalio
Vanhempien jaksaminen
Hampaiden hoito
Pottaharjoittelut

Lapsi eri
ikäkausina: 1-2v
(MLL)
Leikki-ikäisen
ruokavalio (MLL)
Kutsu 1½ v.
neuvolaan

Paino, pituus, py,
Kehityksen seuranta:
liikkuminen (kävely), puheen
ymmärtäminen ja vuorovaikutus

Jos tutti tai pullo
niistä luopuminen
2-vuotiaaksi mennessä
Potta-asiat
Uni ja lepo
Kehityksen tukeminen
Ohjaavan kasvatuksen
periaatteet
Parisuhdeasiat
Voimavarat
___________________

Audit- ja perheen
voimavarakyselyt
annetaan
vanhemmille
mukaan
(palautus
lääkärikäynnille)
Kohti turvallista
lapsuutta (Ensi ja
turvakotien liitto)

_______________________

______________
__

Asetuksen ohjeen mukaisesti
Hyvinvointiarvion
tekeminen

2v
th nla

Ruokatottumukset ja ateriarytmi
D-vitamiini
7.5µg/vrk

Paino, pituus, py
Kehityksen ja puheen
seuranta:
- vähintään 2
sanan lauseita
- noudattaa yksinkertaisia ohjeita
-nimeää tuttuja esineitä
kuvasta

Itsenäistyminen
Lapsi eri
Kuivaksi opettelu
ikäkausina: 2-3v
pettymysten sietäminen (MLL )
aggressioiden hallinnan
opettelu
Puheenkehityksen
tukeminen
Vanhempien jaksaminen
ja parisuhde

3v
th

Ruokatottumukset ja ateriarytmi
D-vitamiini
7.5µg/vrk

Paino, pituus, py, LENEtutkimus
Lähinäkö (0.5)
Silmien liikkeet, peittokoe
Puheen kehityksen
seuranta: Monisanaisia
lauseita, noudattaa
kaksiosaisia ohjeita

Koko perheen ravintotottumukset
Mediakasvatus
Vanhempien jaksaminen
ja parisuhde
Leikkiminen ja ulkoilu

4 v th (laaja)

DTAPIPV

Ruokatottumukset
ja ateriarytmi
D-vitamiini

Paino, pituus, py
LENE
Näkö : lähi-ja

Mediakasvatus
Sosiaalinen kehitys
kerhotoiminta, leikkikave-

Lapsi eri
ikäkausina: 3-4v.
( MLL )

Tiedonsiirto
päivähoidon ja
neuvolan välillä

Lapsi eri ikäkausina:
4-5v ( MLL )
Lapsi liikenteessä

89
7.5µg/vrk

___________

_______

________________ _______________
Asetuksen
mukainen
RR (<110/70)
kivesten tarkastaminen fimoosin
toteaminen
Ryhti
Ruokatottumuk- set Paino, pituus, py
ja ateriarytmi
LENE
ErityisruokavalioiKuulo: audiometri
den purkaminen
20 dB ( 0.25 – 4
D-vitamiini
kHz )
7.5µg/vrk
Kehityksen
seuranta
Puhe

4v
th + lääkäri

5 v th

6 v.
th

kaukonäkö 0.5
Puhe

MPR II

Ruokatottumuk-set
ja ateriarytmi
D-vitamiini
7.5µg/vrk

Pituus, paino, py

rit
Parisuhde, vanhempien
jaksaminen
Voimavarakysely

____________________
_

(Liikenneturva)
Päihteet lapsen
silmin (Ensi ja
turvakotien liitto)

Tiedonsiirto
päivähoidon ja
neuvolan välillä
lom10/2008
_______________
_

Hyvinvointiarvion
tekeminen

Kavereiden tärkeys
Leikki, liikunta ja
ajankäyttö
Media-aika
Esikoulun aloitus
Yökastelu
Vanhempien jaksaminen,
parisuhde
Seksuaaliterveys
Esikoulun aloitus
Säännöllinen päivärytmi
Nukkuminen
Harrastukset
Mediakasvatus
Omatoimisuus
Vanhempien jaksaminen

Lapsi eri ikäkausina:
5-6v
( MLL )

Tiedonsiirto
päivähoidon ja
neuvolan välillä

Lapsi eri ikäkausina:
6-7 v.
MLL

Taustamateriaalina:
NEUVOLATOIMINTA, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO SEKÄ EHKÄISEVÄN
SUUN TERVEYDENHUOLTO; asetuksen perustelut ja soveltamisohjeet (Julkaisuja
2009:20)
TERVEYSTARKASTUKSET LASTENNEUVOLASSA JA
KOULTUERVEYDENHUOLLOSSA, OPAS 14
MENETELMÄKÄSIKIRJA
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NEUVOLAN JAKAMA TUKIMATERIAALI 2016
lisäksi: kts. pikkulapsiperheen tukimateriaali 2 – 3 viikon iässä
Jälkitarkastus Raskauden ehkäisyyn liittyvät materiaalit
Tarvittaessa jaettava lisämateriaali
Uusi suomalainen ravinto-opas (Leipätiedotus)
10 kysymystä alkoholista lom. 2115 A5
Virtsan pidätyskyky paremmaksi lom. 5029b
Kaikki vauvat tahtovat savuttoman äidin (Nicorette)
Raskausdiabetes (Diabetesliitto)
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PIKKULAPSIPERHEELLE JAETTAVA TUKIMATERIAALI 2015
2-3 vk

6-8 vk
3 kk
6 kk

10 kk
12 kk
2v
3v
4v
5v
5v
6v

Lapsen tärkeät tipat (Orion)
Lapsi eri ikäkausina 0-6 kk (MLL)
Onnea uudelle vauvalle lom. 4412
Ruokaa lapselle - Hyvä tietää lapsen ensimmäisestä vuodesta (
Nestle BONA)
Neuvolarokotukset lom. 4405
Hoida oikein lapsen kuumetta ja kipua (Orion)
Lapsi eri ikäkausina 6-12 kk (MLL)
Tarkastuslista kotitapaturmien ehkäisemiseksi Pienet lapset (STM)
Tiedote hammashoitolasta lom. 4408
Turvallisesti kotona (STM)
Puhu minulle, kuuntele minua lom. 4418
Lapsi eri ikäkausina 1-2 v (MLL)
Leikki-ikäisen hoito-opas (MLL)
Lapsi eri ikäkausina 2-3 v (MLL)
Lapsi eri ikäkausina 3-4 v (MLL)
Lapsi eri ikäkausina 4-5 v (MLL)
Kulkunen (Liikenneturva)
Lapsi eri ikäkausina 5-6 v
(MLL)
Lapsi eri ikäkausina 5-6 v
(MLL)
Lapsi eri ikäkausina 6-7 v (MLL)
Esikoululaisesta koululaiseksi (MLL)

Tarvittaessa jaettava lisämateriaali
Hampaiden hoito-ohjeet, arvoisat isovanhemmat (MLL)
Kihomato (Tartuntatautiliitto ry)
Lapsen reaktiot kriisitilanteissa lom. 7508
Lapsen ripulin hoito lom. 2132
Lapsen ummetuksen hoito lom. 2130
Lapsi ja flunssa (Smith)
Lasten kasviruokavalio (MLL)
Leikit ja leikkikalut lom. 4409
Liikunnallisten taitojen kehittäminen lom. 4419
Maitoallergisen ruokavalio (Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry)
Miten lastensuojelu voi auttaa lastasi ja perhettäsi (Stakes 2000)
Ohjeita päivähoitolasten tartuntatautien hoidosta lom. 4407
Ohjeita päätäin hävittämiseksi lom. 2131
Perheväkivalta lom. 2114
Ruoka-allergia ja lapsi (Allergia- ja astmaliitto ry)
Ruoka-allergisen ruokavalio (Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry)
Ruokavalio-ohjeita lapsen painon nousun ehkäisemiseksi lom 4404
Ruokavalinnoista –painonnousun ehkäisemiseksi lom. 4414
Ruokavalio-ohjeita raudanpuutteeseen (Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry)
Savuton koti (MLL)
Unikoulu kotona (MLL)
Vauvavoimistelu lom 5005
Vertaisryhmät lom. 4410
MLL:n Apua! -sarja Miehestä isäksi ( MLL 2006 )
Lapsen uni ( MLL 2006 )
Lapsen suru ( MLL 2006 )
Lapsen masennus ( MLL 2006 )
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Lapsi ja perheen kriisit ( MLL 2006 )
Lapsi ja väkivalta ( MLL 2006 )
Vauva mullistaa elämän ( MLL 2006 )
Vauvan koliikki ( MLL 2006 )

Sisaruskateus ( MLL 2006 )
Lapsen pelot ( MLL 2006 )
Lapsi ja media ( MLL 2006 )
Lapsen ylipaino ( MLL 2006 )
Vanhempien ero ( MLL 2006 )
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Kouluterveydenhuollon edistämissuunnitelma lukuvuonna 2015 - 2016

Ikä/
luokka

Tutkimukset

Keskustelun aihe

Neuvonnan tukena käytettävä
materiaali

6,5-7 v.
Kouluun
tulotarkastus

Paino
Pituus
Ryhti
Näkö (myös lähinäkö)
Kuulo

Terveyskyselylomakkeen
pohjalta tarpeen mukaan

- Tulevana syyslukukautena
koulunsa aloittavan lapsen huoltajille lom. 4422
- Peruskoulun kouluterveydenhuolto
Forssan seudulla lom 4603
- Ohjeita koululaisten tartuntatautien
hoidosta lom. 4617
- Ilmoitus erityisruokavaliosta lom.
2154

kouluun
menoa
edeltävänä
kesänä

Rokotussuojan tarkastaminen
Erityisruokavaliot; päivitys

PERUSKOULU: luokat 1.- 6.
1
Kevät

Laaja terveystarkastus
(terveydenhoitaja ja lääkäri,
huoltajat kutsutaan mukaan)

Terveyskyselylomakkeen
pohjalta tarpeen mukaan

- Terveystarkastuksen esitietolomake ekaluokkalaisen vanhemmille
(THL)

Erityisruokavaliot; päivitys
Paino
Pituus
Ryhti
Verenpaineenmittaus
Puberteettiarvio

2

3

Pituus
Paino
Ryhti
Paino
Pituus
Ryhti

Perheen hyvinvointiarvio

Yhdistyy laajaksi tarkastukseksi, jos
kouluun tulotarkastus on tehty
kesällä ja ykkösen tarkastus
viimeistään toukokuulla
Kuulumiset

Terveyskyselylomakkeen
pohjalta tarpeen mukaan
Erityisruokavaliot; päivitys

4

Ikä/
Luokka

Paino
Pituus
Ryhti
Kuulo
Tutkimukset

- Ilmoitus erityisruokavaliosta lom.
2154

- Terveyskysely 3. luokan oppilaan
huoltajille lom. 4604
- Ilmoitus erityisruokavaliosta lom.
2154

Kuulumiset

Keskustelun aihe

Neuvonnan tukena käytettävä
materiaali
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5

Laaja terveystarkastus
(terveydenhoitaja ja lääkäri,
huoltajat kutsutaan mukaan)

Terveyskyselylomakkeen ja
mielialakyselyn pohjalta
tarpeen mukaan

Mielialan arviointi
Erityisruokavaliot; päivitys
Paino
Pituus
Ryhti
Näkö
Verenpainemittaus
Puberteettiarvio

6

Paino
Pituus
Ryhti
HPV-rokote tytöille

PERUSKOULU: luokat 7. - 9.
7
Vanhemmat kutsutaan mukaan
Paino
Pituus
Ryhti
Värinäkö
8
kevät

Tietoa HPV-rokotuksesta

- Terveyskysely 6. luokan oppilaalle
lom. 4632
- Terveydenhoitajan pitämä
murrosikätunti pojille

Terveyskyselylomakkeiden
pohjalta tarpeen mukaan
Erityisruokavaliot; päivitys

- Terveyskysely 7. luokan oppilaalle
(THL)

Terveyskyselylomakkeen
pohjalta tarpeen mukaan

Mielialan arviointi

Rokotusasiat;
dtap-rokote
Perheen hyvinvointiarvio

Paino
Pituus
Ryhti

- Fysioterapeutin pitämä
”Ryhtitunti”?
- Terveydenhoitajan pitämä
murrosikätunti tytöille

Terveyskyselylomakkeen
pohjalta tarpeen mukaan

Laaja terveystarkastus
(terveydenhoitaja ja lääkäri)

Paino
Pituus
Ryhti
Näkö / myös lähinäkö
Kuulo
Verenpainemittaus
Puberteettiarvio
__________________________

9
kevät

Perheen hyvinvointiarvio

- Terveyskysely 5. luokan oppilaalle
(THL)
Terveyskysely 5. luokan oppilaan
huoltajille (THL)
- CDI- kysely (alle 12-vuotiaan
mielialakysely) lom. 4619
- Täältä tullaan nuoruus –opas
- Ilmoitus erityisruokavaliosta, lom.
2145

- Tytöt ja ruoka –lehtinen
- Pojat ja ruoka –lehtinen
- Ilmoitus erityisruokavaliosta, lom.
2154
- Terveyskysely 8. luokan oppilaalle
(THL)
- Kondomi, jaettavaksi jokaiselle
- Nuorten päihdemittari lom. 4633
(tarvittaessa)

Annetaan Nuorison terveystodistus
ja rokotustodistus

Kuulumiset

Tulostetaan rokotustiedot, jos ei ole
aikaisemmin saanut

Kouluterveydenhuollon laatusuositus STM Oppaita 2004:8
Asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä
suun terveydenhuollosta STM selvityksiä 2008:37 / Asetuksen perustelut ja soveltamisohjeet
(julkaisuja 2009:20)
Terveystarkastukset lastenneuvolassa ja kouluterveydenhuollossa, opas 14. Menetelmäkäsikirja
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KOULULAISILLE JA OPISKELIJOILLE JAETTAVAA
TERVEYSKASVATUSMATERIAALIA lukuvuonna 2015 - 2016
Opettajat
Päivähoidon allergia- ja astmaohjelma PHAA (Hengitysliitto ry Heli) ss.36
Lasten päivähoitoa varten laaditun allergia- ja astmaohjeiston tarkoituksena on tarjota
tietoa ja käytännön työvälineitä päivähoidon henkilöstölle niin, että allergiaa ja astmaa
sairastaville lapsille voidaan tarjota terveellinen ja turvallinen varhaiskasvatusympäristö.
http://www.hengitysliitto.fi/content/Julkaisut_materiaalit/Oppaat_aineistot/Astmaoppaat/
PHAA.
Lapsi ja epilepsia
http://www.epilepsia.fi/chapter_images/2807_Lapsen_epil_low_u.pdf
Diabetes kouluikäisellä – Opas kouluille. Suomen Diabetesliitto ry. 2006.
Opas koulujen henkilökunnalle. Perusasiat diabeteksesta ja sen hoidosta, kodin ja
koulun yhteistyö. Koko A5, 20 sivua.
Kouluuntulo, peruskoulun 1-6 lk.
Peruskoulun kouluterveydenhuolto Forssan seudulla / Jokioinen lom. 4603
Esikoululaisesta koululaiseksi Opas lasten vanhemmille (MLL)
Ohjeita koululaisten tartuntatautien hoidosta lom. 4617
Ohjeita päivähoitolasten ja koululaisten päätäin hävittämiseksi lom. 2131/ 3.2006 –
Luokkajakelu
Ohjeita lapsen painon nousun ehkäisemiseksi (alle 10-v) lom 4404
Syö hyvin, voi hyvin (Maito ja terveys ry)
Kihomato (Tartuntatautiliitto ry)
Peruskoulun 7-9 lk.
Allergia (Allergia- ja astmaliitto ry): http://www.allergia.com/files/342/allergia_07_net.pdf
Allergia 9. painos 2/07 (pdf) (770.6 KB)
Syö hyvin, voi hyvin (Maito ja terveys ry)
Kasvisruokavalio (Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry)
Pojat ja ruoka (Maito ja Terveys ry)
Tytöt ja ruoka (Maito ja Terveys ry)
http://www.kasvikset.fi/Suomeksi/Ammattilaisille/Kuvagalleria/Terveytta_kasviksilla_kampanja
Ohjeita koululaisten tartuntatautien hoidosta lom 4617
Ohjeita päivähoitolasten ja koululaisten päätäin hävittämiseksi lom. 2131/ 1 / 2013

Nuorten masennus, tietoa nuorille ja heidän perheilleen
http://www.ktl.fi/attachments/suomi/julkaisut/ohjeet_ja_suositukset/nuortenmasennus.p
df
tai http://www.ktl.fi/portal/suomi/osastot/mao/mielenterveystietoa/
Mikä ehkäisyksi? (Schering)
Opiskelijat
Kasvisruokavalio (Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry)
Laihduttajan ruokavalio (Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry 2006)
Niskaopas lom 2139 / Niskan hoito-opas (Sankoy)
Olkapään hoito-opas (Sankoy)
Kyynärpään ja ranteen hoito-opas (Sankoy)

Kolesteroli kohdalleen (Sydänliitto)
Kohonnut verenpaine (Sydänliitto)
Ehkäisyopas (Schering)
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KKI-kuntokortti (Likes)
Salaattipaletti Diabetesliitto
Esimerkki päivän aterioista 1800 kcal (Sydänliitto)
Scoff syömishäiriöseula
(http://terveysnetti.turkuamk.fi/nuorisonetti/2006_NUORTEN_ANOREKSIA_NERVOSA
/scoff.html)

Uusi suomalainen ravinto-opas (Leipätiedotus)
Aikuisille maksuttomia terveyspalveluja FSTKY:ssä lom. 4020
www.terveyskirjasto.fi
Tupakoivat saa tietoa www-osoitteesta
Tupakka ja nuuska http://www.cancer.fi/syovanehkaisy/tupakka/
Tupakka – tietoa sähköisenä: http://www.heli.fi/tupakka/

Päihteet
www.paihdelinkki.fi
Taustatiedoksi

Tietoa syömishäiriöistä
http://www.syomishairioliitto.fi/

Nuorten depressio, tietoa nuorten kanssa työskenteleville aikuisille
http://www.ktl.fi/attachments/suomi/julkaisut/ohjeet_ja_suositukset/nuortendep
ressio.pdf
www.thl.fi
Nuorten itsetuhokäyttäytymisen tunnistaminen ja arviointi, tietoa nuorten
kanssa työskenteleville aikuisille
http://www.ktl.fi/attachments/suomi/julkaisut/ohjeet_ja_suositukset/itsetuhoarvi
ointi.pdf
www.tietoaunettomuudesta.fi

Tietoa päihdehäiriöistä nuorten kanssa työskenteleville aikuisille
http://www.ktl.fi/attachments/suomi/julkaisut/ohjeet_ja_suositukset/nuorten_pa
ihdehairioiden_hoito.pdf
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Opiskeluterveydenhuollon edistämissuunnitelma lukuvuonna 2015 - 2016
Luokka

LUKIO
I

Tutkimukset
Rokotukset

Keskustelun aihe

Neuvonnan tukena käytettävä
materiaali

Näkö, Hb tarv., verenpaine
paino, pituus

Keskustelu kyselylomakkeen
pohjalta

Terveyskysely C Lom.4614
Nuorten päihdemittari lom.4633 /
Audit tarv.
Mielialakysely lom.4015 tarv.

Rokotusten tehostus tarv.
II

Lääkärintarkastus / samalla
kutsuntatarkastus

Kutsuntatarkastukseen liittyvä
kysely
Lääk.tarkastukseen liittyvä
kysely

FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI (FAI), YPÄJÄN HEVOSOPISTO JA HÄMEEN AMMATTI-INSTITUUTTI
(MUSTIALASSA)
Uudet
Paino. pituus, Hb tarv., RR
Terveyskysely lom. 4641
oppilaat: näkö, kuulo (tarv.)
Keskustelu kyselylomakkeen
pohjalta
Nuorten päihdemittari lom.4633 /
ravintotalousosasto:
Audit tarv.
salmonellanäyte
Mielialakysely lom.4015 tarv.
Terveydenhoitajan seulonnan
perusteella lääkärintarkastus
Rokotusten tehostus tarv.
B-hep. lähihoitajaopiskelijoille
_______ _________________________
II vuosi Lääkärintarkastus / samalla
kutsuntatarkastus

________________________
Kutsuntatarkastukseen liittyvä Audit
kysely
Lääkärintarkastuksen kysely

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU (HAMK)
Uudet
Terveydenhoitajan terveystarKts. FAI
opiskeli- kastus sh-opiskelijoille, muille
jat
kyselyn pohjalta tarvittaessa
Rokotusten tehostus tarv.
B-hep. sh-opiskelijoille
FORSSAN AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS (FAK)
Kurssit
Terveydenhoitajan terveystarKts. FAI
yli 6kk
kastus
Rokotusten tehostus tarv.

Terveyskysely
Audit tai kts. FAI

Terveyskysely
Audit

Opiskeluterveydenhuollon opas STM:n julkaisuja 2006:12
Opiskeluterveydenhuoltoa tarkastellaan oppaan ohjeistusta soveltae
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TERVEYSTARKASTUKSET: KUTSUNTAVELVOLLISET 2016

Tarkastuksessa tulee nuorella olla mukana:
-

sotilasläänin kysely täytettynä mukanaan
aiemmin annettu nuorison terveystodistus
jos silmälasit – ne mukaan ja niiden vahvuus tiedot
jos itsellä terveydentilaan liittyviä papereita, myös ne mukana

Terveystarkastus tehdään pääsääntöisesti opiskeluterveydenhuollossa.
HUOM: Jos puolustusvoimat antavat uusia ohjeita toimitaan niiden mukaan.
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PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN TERVEYSTARKASTUKSET 2016

Kaikille: tarvittaessa ohjaus kuntoneuvolaan ja painonhallintaryhmään.
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Diabetesneuvonta - aikuispotilaiden tukimateriaali 2016
Asiakkaille tarvittaessa annettavaa materiaalia
Mikä nyt neuvoksi? Opas tyypin 2 diabetesriskin hallintaan (Diabetesliitto ry 2025)
Ensitietoa tyypin 2 diabeteksesta -lehti (Diabetesliitto ry 5128)
Diabeetikon ruokavalinnat (Diabetesliitto ry 5117)
Ensitietoa tyypin 1 diabeteksesta -lehti, (Diabetestaeliitto ry 5129)

DIABEETIKON RUOKAVALINNAT -REPÄISYLEHTIÖT
Esimerkki päivän aterioista, 1 200 kcal (Diabetesliitto ry 3016)
Esimerkki päivän aterioista, 1 800 kcal (Diabetesliitto ry 3017)
Monipuolisia ja terveellisiä aterioita, 350 - 400 kcal
monipuolisen ja terveellisen aterian kokoaminen (Diabetesliitto ry 3018)
Monipuolisia ja terveellisiä aterioita, 500 - 600 kcal
monipuolisen ja terveellisen aterian kokoaminen (Diabetesliitto ry 3019)
Vaihtoehtoja välipaloiksi (Diabetesliitto ry 3020) (on entinen sokerilliset vaihtoehdot)
Valitse pehmeää rasvaa - Vältä kovaa rasvaa
Miten kokoat lämpimän aterian? - Mitä levität leivän päälle? (Diabetesliitto ry 3022)
Sinä valitset (rasvan käyttö ja liikapaino) (Diabetesliitto ry 3023)
Jalkajumppa perusjumppa, jolla pidetään nivelet liikkuvina ja vahvistetaan jalan lihaksia
(Diabetesliitto ry 3029)
Kenkien valinta ohjeita sopivien ja turvallisten kenkien valintaan (Diabetestaeliitto ry 3030)
Pistä insuliini oikein -repäisylehtiö ( Diabetestaeliitto ry 3053)
Monipistoshoito (Diabetesliitto ry 2016)
Metabolinen ruokavalio ja ruoka
Tyypin 1 diabetes - Opas nuoruustyypin diabeetikolle ( Diabetestaeliitto ry 2010)
Tyypin 2 diabetes – Opas aikuistyypin diabeetikolle ( Diabetestaeliitto ry 2026)
Lapsen diabetes - Opas perheelle ( Diabetestaeliitto ry 2013) ( Diabetestaeliitto ry 5114)
Diabetes ja keliakia - Ruokaopas (Diabetestaeliitto ry 2023)
Minulla on diabetes-kortti (Diabetesliitto ry 5114)
Tiedätkö ? Osaatko ? - ensiaputaulu (Diabetesliitto ry 5115)
Diabeetikko koulussa (Diabetestaeliitto ry 3036)
Diabeetikko päivähoidossa (Diabetestaeliitto ry 3037)
Diabetes ja mikroalbuminuria - munuaissairauden ehkäisy ( Diabetestaeliitto ry 2022)
Suunnitteletko raskautta? ( Diabetesliitto ry 2018)
Diabeetikon sosiaaliturva 2010–opas (Diabetesliitto ry 5116)
Kolesterolit kohdallaan (Sydänliitto ry 2234)
Kohonnut verenpaine ehkäistävissä (Sydänliitto ry 2201)
Suojaruokaa diabeetikon munuaisille

Alkoholi:
Diabetes ja alkoholi (Diabetestaeliitto ry 2024)
Liikunta
Tiesitkö tätä liikunnasta (UKK-instituutti)
Liikuntapiirakka
(UKK-instituutti
Aktiiviliikkujalle (UKK-instituutti)
Liiku tänään - se kannattaa (Suomen reumaliitto ry)
Aikuistyypin diabetes & liikunnan matkaopas ( Diabetestaeliitto ry 2014)
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Tupakointi:
Tupakoinnin lopettaminen - miksi ja miten? lom. 2107
Tänään on oikea päivä Opas tupakoinnin lopettajalle. Hengitysliitto Heli ry.

Henkilökunnalla käytössä taustamateriaalina:
Ratkaisuja ravitsemusneuvontaan – ongelmista onnistumisiin syömisen hallinnassa
Ohjeita raskausdiabeteksen välttämiseksi (Diabetestaeliitto ry 2019)
Raskausdiabetes - pidä huolta itsestäsi ja vauvastasi (Diabetestaeliitto ry 2017)
Ikäihmisen diabetes - Hyvän hoidon opas ( Diabetestaeliitto ry 3013)
Jalkojen omahoito (Diabetestaeliitto ry 2015)
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TARTUNTAUTIEN TORJUNTA 2016
KÄSIHYGIENIA
Ohjeita käsien pesusta ja hoidosta Lom. 2140

MATKAILIJAT
* Rokotussuunnitelma matkakohteen mukaan
Tarvittaessa annettavaa terveyskasvatusmateriaalia:
Matkalle (Tartuntatautiliitto)
Matkustaessasi malaria-alueelle hyttyssuojaus on erittäin tärkeä Lom. 2149
SALMONELLAAN SAIRASTUNEET
* Hygieniaohjaus
Kun saat salmonellan (Tartuntatautiliitto ry)
VERITARTUNTAVAARALLISET TAUDIT:
Hepatiitti A, B ja C (Tartuntatautiliitto ry)
Ohjeita C-hepatiittipositiiviselle henkilölle lom. 2141
Ohje B-hepatiittiin sairastuneelle ja tartunnankantajalle lom. 2142
Ohje HIV-positiiviselle henkilölle lom. 2145
MUUTA
Kihomato (Tartuntatautiliitto ry)
Kun saat syyhyn (Tartuntatautiliitto ry 2002)
Ohjeita päätäin hävittämiseksi lom 2131

