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TERVEYDEN EDISTÄMISSUUNNITELMA VUODELLE 2020
(OSA II)
1 HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN TERVEYDEN EDISTÄMISEN
TEHOSTAMISALUEET VUONNA 2020
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.
lupauksistamme. Arvostamme omaa ja työkavereiden ammattitaitoa.

Pidämme

kiinni

FSHKY:n visio eli tavoite: Olemme ihmisläheisten hyvinvointipalveluiden
ja
myönteisen
asiakaskokemuksen
edelläkävijä.
Meidät
tunnetaan
Suomen
tehokkaimpana sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteensovittajana.
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 2020
Terveyserojen kaventaminen, huomio erityisesti painonhallintaan
Mielenterveyden edistäminen, huomio erityisesti arjen hallintaan
Päihteettömyyden edistäminen, huomioi erityisesti tupakasta vierotukseen sekä kannabiksen ja
nuuskan käytön vähentämiseen

Terveyden edistämisen työryhmä
Työryhmän tehtävät ja tarkoitus ovat seuraavat:
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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 aikuissosiaalityön palvelualueen johtaja ja
sihteeri on terveydenedistämisen päällikkö.
Jaana Paasikangas, palvelualuejohtaja, aikuissosiaalityön palvelualue, puheenjohtaja
Raija Virtanen, terveydenhuollon kehittämispäällikkö, hallinnon palvelualue
Hannele Välimäki, suuhygienisti, suun terveydenhuolto, terveydenhuollon palvelualue
Sirpa Jaakkola, osastonhoitaja, avosairaanhoito, terveydenhuollon palvelualue
Marjatta Palojärvi, palveluohjauksen päällikkö, vanhuspalveluiden palvelualue
Arto Honkala, avosairaanhoidon ylilääkäri, terveydenhuollon palvelualue
Tarja Nurmi-Niemelä, A-klinikan päällikkö, mielenterveys- ja päihdetyön palvelualue
Anu Alanko, psykiatrinen sairaanhoitaja, mielenterveys- ja päihdetyön palvelualue
Maija Lahti, osastonhoitaja, kirurginen osasto, terveydenhuollon palvelualue
Laila Mäki-Kerttula, terveyden edistämistyön päällikkö, perhepalvelujen palvelualue, sihteeri
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TERVEYDEN EDISTÄMISEN ERITYISTAVOITTEET
TOIMIALOITTAIN

Seuraavaksi esitetään toimialoittain terveyden edistämisen panostus vuoden 2020 aikana.
Osassa II esitetään vuoden 2020 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.
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2.1 TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUE
2.1.1 AVOSAIRAANHOITO
Avosairaanhoidon perustehtävänä on auttaa asiakkaita terveyden edistämisessä ja
sairauksien hoitamisessa antamalla tarvittavaa hoitoa, ohjausta ja neuvontaa omahoitoon.
Tavoitteeseen pyritään moniammatillisesti yhteistyössä asiakkaan kanssa.
Omahoidon edistämiseksi terveysasemilla ovat omahoitopisteet, joissa on eri
mittausvälineiden lisäksi myös terveyttä edistävää materiaalia tutustumista varten. FSHKY:n
kotisivuilla olevat omahoito-ohjeet löytyvät kohdasta Terveyspalvelut, omahoito.
Terveyden edistämisen painopistealueet otetaan työssä huomioon asiakkaan tarpeen ja
toiveen mukaan. Mielenterveys- ja päihdesairaanhoitajien vastaanotot terveysasemilla ovat
vakiintuneet samoin kuin pitkäaikaistyöttömien maksuttomat terveyspalvelut yhteistyössä
TE-keskuksen kanssa.
Liite 5
2.1.2 ERITYISTOIMINNOT
Maksuttomien hoitotarvikkeiden jakelu ja käytön opetus
Maksuttomien
hoitotarvikkeiden
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. Vaippa- ja katetrijakelu toteutetaan kokonaan kotiinkuljetuspalveluna.
2.1.3 OSAAMISKESKUS
Osaamiskeskus on seudullinen osastokuntoutusyksikkö, jossa hoidetaan potilaita, jotka
eniten hyötyvät osastokuntoutuksesta tai kuntoutumisarvioinnista. Potilaat ovat leikkauksesta kuntoutuvia potilaita, murtumapotilaita, geriatrisia lääkearvio – ja tutkimuspotilaita ja
neurologisia potilaita.
Toiminnan painopisteenä on potilaan jäljellä olevien voimavarojen tukeminen ja hyödyntäminen kuntoutuksessa.Työssä painottuvat sekä fyysinen että psyykkinen potilaan hoito,
kuntoutus, ohjaus ja neuvonta parempaan arkeen ja elämänhallintaan.Työ on moniammatillista tiimityötä, jonka avulla kannustamme potilaita päihteettömyyteen ja turvaamme potilaan yksilöllisen hänen tarpeitaan vastaavan kuntoutuksen ja hoidon.

2.1.4 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.
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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 6 - 7

2.1.5 KUNTOUTUS
Kuntoutuksen tehtävänä on tarjota fyysistä toiminta- ja liikuntakykyä ylläpitävää ja
parantavaa fysio- ja toimintaterapiaa ja apuvälinepalveluja. Toiminta painottuu potilailla jo
olemassa olevien liikunta- ja toimintakyvyn ongelmien korjaamiseen. Korjaavan terapian
lisäksi potilaita neuvotaan terveyden säilyttämisessä ja edistämisessä. Terapia, neuvonta ja
liikeharjoituksien ohjaaminen tapahtuu sekä yksilöllisesti että ryhmässä.
Terapian yhteydessä potilaille annettavien harjoitteluohjeiden lisäksi heitä neuvotaan
sopivien liikuntamuotojen löytämiseksi ja kannustetaan niihin. Suunnitelmana on aloittaa
suoravastaanotto-järjestelmä selkä-, alaraaja- ja olkanivelongelmaisille asiakkaille.
Fysioterapia osallistuu myös Oma olo- järjestelmän kautta yhteyttä ottavien asiakkaiden
neuvontaan. Suoravastaanotto ja Oma olo täydentävät toisiaan ja vähentävät tuki- ja
liikuntaelinongelmaisten potilaiden lääkärivastaanottokäyntejä. Suunnitelmakaudella on
myös tavoitteena ottaa käyttöön asiakkaiden etäohjausta videoyhteyden avulla.
Potilaiden liikunnan ja harjoittelun avulla saavuttama toimintakyvyn ja kunnon paraneminen
kaventaa terveyseroja. Aktiiviseen elämään tähtäävällä ohjauksella pyritään parantamaan
potilaiden mielenlaatua. Terapiassa otetaan huomioon potilaiden psyykkinen tila ja
annetaan tukea, jos havaitaan ongelmia.
Liite 8
2.1.6 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO
Ympäristöterveydenhuolto on osa ennaltaehkäisevää perusterveydenhuoltoa, jossa riskit
huomioiden valvotaan viime kädessä ihmisen terveyteen vaikuttavaa elinympäristöä.
Ihmisten terveyttä varmistetaan terveydensuojelun lisäksi huolehtimalla elintarvikkeiden,
tupakkalain alaisten tuotteiden sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin riittävästä
valvonnasta. Ympäristöterveydenhuollon tehokkaalla ja oikein suunnatulla valvonnalla
pyritään takaamaan ihmisen kannalta turvallinen ja terveyttä edistävä elinympäristö.
Terveydensuojelulain mukaisista kohteista kouluja, päiväkoteja sekä lasten ja nuorten käyttämiä tiloja valvotaan suunnitelmallisesti. Näiden tarkastuksiin kuuluu myös tupakkalain
noudattamisen valvonta.
Nuorten tupakoimattomuutta pyritään edistämään kohdentamalla tupakkalain mukainen
suunnitelmallinen valvonta erityisesti lasten- ja nuorten käyttämien tilojen läheisyydessä
oleviin myyntipisteisiin. Sisäilmatyöryhmissä pyritään ennalta ehkäisevään toimintaan sekä
olemassa olevien sisäilmaongelmien poistamiseen. Yleisten uimarantojen ja uima-altaiden
turvallisuutta ja veden laatua varmistetaan suunnitelmallisella valvonnalla ja näytteenotolla.
Talousveden laadun turvaamiseksi tehdään suunnitelmallista talousvettä toimittavien
laitosten valvontaa ja näytteenottoa. Talousveden ja elintarvikkeiden aiheuttamien
epidemioiden selvittämistä varten on nimetty selvitystyöryhmät, jotka pyrkivät myös ennalta
ehkäisevään toimintaan. Elintarvikkeiden turvallisuutta varmistetaan riskiperusteisilla
suunnitelmallisilla tarkastuksilla ja näytteenotolla.
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2.1.7 KIRURGIAN OSASTO
Osastolla hoidetaan kirurgisia sairauksia sairastavia potilaita. Osastolle tulee päivittäin
päivystyspotilaita esim. tapaturmien, infektioiden, kivun tai kroonisten haavojen hoitoon.
Syöpäpotilaat saavat hoitoa osastollamme sairautensa eri vaiheissa. Kuntoutamme myös
keskussairaaloista jatkohoitoon tulevia potilaita.
Potilaat saavat ohjausta kokonaisvaltaisesti sairauksiensa hoitoon ja ennaltaehkäisyyn.
Ohjausta annetaan koko hoitoprosessin ajan moniammatillisesti. Kuntouttavan työotteen
avulla pyrimme tukemaan potilaan omia voimavaroja niin fyysisen kuin psyykkisen ja
sosiaalisenkin toimintakyvyn alueella. Omien voimavarojen vahvistaminen mahdollistaa
potilaan kotiutumisen ja asumisen kotonaan niin pitkään kuin on mahdollista. Osastohoidon
aikana sosiaalityöntekijän ja palveluohjaajan avulla järjestetään potilaalle hänen
tarvitsemansa avut kotiin.
Potilaat saavat ohjausta lääkehoidossa ja ravitsemuksessa. Riittävän ravitsemuksen
onnistuminen mahdollistuu palvelualttiin keskuskeittiön henkilökunnan avulla. Ravitsemusta
tehostetaan tarvittaessa kliinisten ravintovalmistein. Riittävän ravitsemuksen merkitys
korostuu mm. kroonisia haavoja sairastavilla potilailla. Tupakoiville potilaille kerrotaan
perustellusti tupakoinnin vähentämisen ja lopettamisen hyötyjä sairauksien hoidossa ja
ennaltaehkäisyssä. Tarvittaessa potilaan kanssa keskustellaan hänen päihteiden käytöstä
ja hänelle järjestetään jo osastohoidon aikana kontakti A-klinikalle. Potilaan mielenterveyttä
edistetään keskusteluin. Tarvittaessa konsultoidaan psykiatria ja elämän kriisikohdissa
kutsutaan asiantuntijoiksi akuuttiryhmä tai sairaalapappi.
Liitteet 9 - 10
2.1.8 SISÄTAUTIOSASTO
Sisätautien vuodeosastolla hoidetaan kaikkia sisätautien erikoisalaan kuuluvia akuutisti
sairastuneita aikuispotilaita. Osastolla on 32 potilaspaikkaa, joista 2 potilaspaikkaa on
tarkkailua vaativien rytminsiirtojen sekä erilaisten infuusioiden antoon. Potilasvaihtuvuus on
osastolla suuri ja hoitoajat lyhyitä. Tehtävämme on potilaan kokonaisvaltainen hoitaminen,
selviytymisen tukeminen sekä terveyden edistäminen yksilöllisesti ja potilaslähtöisesti.
Osastotyössä korostuu potilaiden ohjaus, jonka keskeinen osuus on omahoidon tukeminen
elämäntapamuutoksilla. Ohjauksessa korostuvat terveyskasvatus painonhallinnan ja
muiden terveellisten elämäntapojen suhteen sekä lääkehoidon ohjaus. Päihteiden käytön tai
mielenterveydellisten asioiden ilmetessä niistä keskustellaan potilaan kanssa ja mahdollistetaan moniammatillista tukea jo osastohoidon aikana. Kriisitilanteissa on tukea saatavilla
lisäksi akuuttiryhmältä tai sairaalapapilta. Sydänyhdistyksen tukihenkilöt käyvät potilaan toiveesta osastolla tapaamassa sydänpotilaita.
Ikäihmisten ja muistihäiriöitä sairastavien poti-laiden määrä on lisääntynyt. 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 ja kannustetaan omatoimisuuteen.

Dialyysiyksikkö
Forssan sairaalan 6-paikkainen dialyysiyksikkö tarjoaa hemodialyysihoitoa sitä tarvitseville
alueensa munuaispotilaille. Mahdollisuuksien mukaan otamme vastaan myös
vierasdialyysiläisiä loma-aikoina.
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Hoitosuhteet ovat pitkiä, usein vuosia kestäviä. Yksi tärkeimmistä tavoitteistamme on
parhaan mahdollisen terveyden saavuttaminen potilasohjauksen myötä omahoidon
tukemisella. Hemodialyysihoito rajoittaa potilaiden elämää. Hoitoväsymystä pyrimme
ehkäisemään ja hoitamaan keskusteluilla, rinnalla kulkemisella ja kannustamalla
osallistumaan munuais-ja maksaliiton kursseille.
Nefrologian poliklinikka toimii kahtena päivänä kuukaudessa. Kyseisinä päivinä on nefrologin vastaanoton lisäksi munuaishoitajan vastaanotto. Munuaishoitajan vastaanotolla pyrimme ohjauksen avulla antamaan tietoa munuaissairauksista, oikeasta ravitsemuksesta ja
itsehoidosta, jotta potilaalla olisi eväitä saavuttaa hyvä oman elämänsä terveys. Kerromme
myös munuais- ja maksaliiton toiminnasta ja mahdollisuudesta vertaistukeen.
Liite 11

2.1.9 AVOSAIRAALA
Avosairaalatoiminta on lääkärijohtoista moniammatillista toimintaa, joka perustuu siihen,
että potilas on sitoutunut omaan hoitoonsa ja myös omaiset osallistuvat tarvittaessa potilaan
hoitoon. Avosairaalahoitoa ovat esimerkiksi kotihoitoon ja alueen palvelukeskuksiin
soveltuva erikoissairaanhoito ja saattohoito. Se on määräaikaista, tehostettua
sairaanhoitoa, joka korvaa tai lyhentää perinteistä sairaalahoitoa.
Potilaiden terveyden edistäminen nähdään sekä ennaltaehkäisevänä että sairauksien
hoitona. Hoidon suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin lisäksi potilaan selviämiseen kotona
hoidon päätyttyä kiinnitetään erityistä huomiota. Terveyden edistämisen painopisteet
otetaan työssä huomioon asiakkaan tarpeen mukaan.
Avosairaalan henkilöstö kannustaa, ohjaa ja opastaa myös henkilöstöä turvallisen
lääkehoidon sekä erilaisten hoitotoimenpiteiden toteuttamisessa.
2.1.10 POLIKLIINISEN KIRURGIAN YKSIKKÖ
Polikliininen kirurgian (=POKI) yksikön perustehtävänä on tarjota korkealaatuisia
polikliinisen kirurgian leikkauksia ja toimenpiteitä alueen väestölle. Polikliininen kirurgia
tarkoittaa paikallispuudutuksessa tehtävää toimenpidettä/leikkausta, jossa ei tarvita
nukutusta. Yksikössä työskentelee leikkaavan lääkärin lisäksi sairaanhoitajia, jotka hoitavat
potilaan vastaanottamisen ja avustavat leikkauksen aikana, seuraavat potilaan vointia
toimenpiteen jälkeen ja kotiuttavat potilaan. Yksi sairaanhoitajista toimii lisäksi
hoidonvaraajana, joka kutsuu potilaat toimenpiteisiin.
Tavoitteena on turvallinen ja asiantunteva toiminta, jolla edistetään alueen asukkaiden
terveyttä. Toimenpiteen hoitoprosessi tapahtuu lyhyen ajan sisällä potilaan
vastaanottamisesta kotiuttamiseen, joten potilaan ohjaaminen mm. kotihoito-ohjein
korostuu. Potilaita kannustetaan ottamaan vastuuta omasta toipumisestaan ja ohjeistetaan
siinä. Mahdollisiin esille tuleviin terveysongelmiin puututaan ja potilasta ohjataan
tarvittaessa avun piiriin.
.
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2.1.11 POLIKLINIKKATOIMINNAT
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. diabetes-, uniapnea-, muisti-, reuma-, neurologisen -, keliakia-,
sisätautien -, kirurgisen - ja jonohoitajan vastaanotoilla. Elämäntapaohjaus käsittää mm.
ravitsemusneuvontaa, painonhallintaa, alkoholin käytön lopettamista, tupakoinnin lopettamisen tukemista (savuton leikkaus) sekä potilaan ja omaisen tukemista hankalassa
tilanteessa.
Päivystys
Perusterveydenhuollon päivystys jatkuu Forssan seudulla ympärivuorokautisena. 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. Potilaat ottavat mieluimmin puhelimella
yhteyttä päivystyksen triagehoitajaan, joka ohjaa potilaat oikeaan hoitopaikkaan. Forssan
sairaalassa on myös jatkossa ajanvarausaikoja kiirevastaanotolla. Sieltä voidaan myös
antaa potilaille aikoja seudun terveysasemille.
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 12

2.1.12 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. Sairaalan laboratoriossa tehdään potilaskohtaisia kliinisfysiologisia
tutkimuksia sekä Tammelassa on laboratorion INR-poliklinikka.
Toistuvien kontaktien ja potilaskohtaisten tutkimusten yhteydessä annetaan potilasohjausta,
esimerkiksi antikoagulanttihoidot ja allergiatutkimukset. Laboratorio jatkaa muiden yksiköiden henkilökunnan ohjeistusta preanalytiikan ja näytteenoton osalta oikeiden ja asianmu-

32
kaisten tutkimustulosten varmistamiseksi. Lifecare-ohjelmassa olevia potilasohjeita päivitetään ja täydennetään tarpeen mukaan.
2.1.13 RADIOLOGIA
Radiologian yksikön tehtävänä on tuottaa laadukkaita ja monipuolisia kuvantamispalveluja
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymälle sekä muille yhteistyökumppaneille. Osaston
tutkimusvalikoimaan sisältyy tavanomaisten natiivi- ja hammaskuvausten lisäksi
mammografiat sekä ultraääni- ja magneettitutkimukset. Radiologian henkilökunta kohtaa
asiakkaita erilaisissa ja usein lyhytkestoisissa kuvaustilanteissa. Terveyden edistämisessä
tavoitteena on kannustaa erityisesti rintojen mammografia- ja ultraäänitutkimus -asiakkaita
omatarkkailuun ja vastuunottoon oman terveyden ylläpitämiseksi.

2.1.14 LÄÄKEHUOLTO
Lääkekeskus huolehtii lääkelogistiikasta, lääkkeenvalmistuksesta, lääkeinformaation etsimisestä ja tuottamisesta sekä kliinisen farmasian palveluista. Toiminnan tavoitteena on turvallinen, tehokas ja taloudellinen lääkehuolto kaikille kuntayhtymän asiakkaille.
Lääkekeskus edistää kuntayhtymän lääkitys- ja potilasturvallisuutta moniammatillisella yhteistyöllä. Lääkekeskus tekee lääkehoidon arviointeja yhteistyössä sairaalan, asumispalveluyksiköiden, kotihoidon sekä lääkäreiden kanssa. Lisäksi kuntayhtymän lääkehoidon
turvallisuutta kehitetään vaikuttamalla lääkehoitokulttuuriin käymällä yksiköissä säännöllisesti sekä lisäämällä lääketietoutta niin kuluttajien kuin ammattihenkilöiden parissa.
Lääkitysturvallisuuden edistäminen edesauttaa kuntayhtymän terveydenedistämissuunnitelman tavoitteiden täyttymistä.

2.2 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN PALVELUALUE
2.2.1 MIELENTERVEYSTYÖN PERUSPALVELUT
Kaikkien palvelualueen yksiköiden perustehtäviin kuuluvat mielenterveyden edistäminen ja
päihteettömyyden tukeminen. Terveyden edistämisen näkökulmasta haasteita ovat tupakoimattomuuden ja muiden terveellisten elämäntapojen kuten riittävän liikunnan ja terveellisten
ruokailutottumusten edistäminen sekä asianmukainen somaattisten kansansairauksien hoito
ja seuranta. Vanhemman mielenterveyden häiriö tai päihderiippuvuus on riski lapsen kehitykselle ja lasten vaara sairastua psyykkisiin häiriöihin on kohonnut. TLP- (Toimiva lapsi &
perhe) menetelmän juurruttaminen aktiiviseen käyttöön jatkuu ja sillä tähdätään terveyserojen kaventamiseen tulevaisuudessa.
MIPA-hoitajat
Perusterveydenhuollon tukena terveysasemilla työskentelevät psykiatriaan perehtyneet
sairaanhoitajat (MIPA-hoitajat) antavat matalan kynnyksen keskusteluapua niihin mielenterveys- ja päihdeongelmiin, jotka eivät edellytä ohjausta erikoissairaanhoitoon tai A-klinikan
palveluihin. Tavoitteena on helpottaa hoitoon hakeutumista mahdollisimman varhaisessa
vaiheessa ja tarjota palvelua omalla kotipaikkakunnalla, tarvittaessa myös kotikäynteinä.
Yleinen terveydentila ja elämäntavat tulevat käynneillä puheeksi ja tiivis yhteistyö terveysasemien muun henkilöstön kanssa helpottaa kokonaisvaltaista hoitoa.
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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 elämäntilanteissa, esim. somaattisen sairauden, läheisen ihmisen menetyksen tai muun elämänmuutoksen kohdatessa.
Terveyserojen kaventamisen tavoitteen mukaisesti palvelut tuotetaan maksuttomina ja
vastaanotolle on mahdollista päästä ilman lähetettä.

2.2.2 A-KLINIKKA
A-klinikalla hoidetaan erilaisista päihderiippuvuusongelmista kärsiviä ja peliriippuvaisia.
Neuvonta-apua tarjotaan myös päihdeongelmaisen läheisille. Yksi sairaanhoitaja
työskentelee nuorten päihdesairaanhoitajana. Ajanvarauksen yhteydessä arvioidaan
kiireellisyys ja saman päivän aikana järjestetään alkoholin aiheuttamien vieroitusoireiden
hoidon arviointi. Hoitomuotoina käytetään yksilö-, pari-, perhe- ja verkostotyöskentelyä.
Tukihoitona käytetään korva-akupunktiota, alkoholinkäyttöä estäviä tai hillitseviä
lääkehoitoja.
Ankkurisairaanhoitajan työ poliisiasemalla kohdentuu poliisin tietoon tuleviin
päihdekäyttäjiin, perheväkivaltatilanteiden selvittelyyn ja tuen järjestämiseen sekä rikosten
uhrien ja tekijöiden tukemiseen ja auttamiseen. Ankkurisairaanhoitaja tekee yhteistyötä
päihdeasioissa koulujen ja kuntien nuorisotyön kanssa.
A-klinikalla on terveysneuvonpiste, jossa vaihdetaan puhtaita välineitä ja annetaan terveysneuvontaa huumeidenkäyttäjille.
Päihteettömyyttä edistetään toteuttamalla vuonna 2019 hyväksyttyä ehkäisevän päihdetyön
toimintasuunnitelmaa (Ehkäpä Ehkäisevä päihdetyö kuuluu kaikille. Forssan seudun
ehkäisevän päihdetyön toimintasuunnitelma 2019-2021). Osa toimintasuunnitelmaa on
Pakkatyö (Tarjontatyöryhmä), 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.
A-klinikan korjaavan työn tavoitteena on päihteettömyyden ja mielenterveyden edistäminen.
Työmenetelminä on käytössä erilaiset toiminnalliset ryhmät, Toimiva lapsi ja perhe–
työmenetelmä, Voimauttavan valokuvan menetelmä ja Dialektisen käyttäytymisterapian
taitoryhmä.
Liite 13 - 14

2.2.3 LASTEN- JA NUORTENPSYKIATRIA
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
nuorisopsykiatriassa painottuu sekundaaripreventioon. Lasten ja nuorten ja heidän
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perheidensä tilannetta ymmärtämällä ja auttamalla pyritään ehkäisemään ongelmien ja
häiriöiden paheneminen.
Lastenpsykiatrian poliklinikalla jatketaan v. 2020 yhteistyössä lastensuojelun kanssa
kiintymyssuhdekeskeisen perhehoidon- projektissa kehitettyjä biologisten vanhempien
kriisitapaamisia ja KESY- neuvolan toimintaa. Tavoitteena on vahvistaa lapsen ja
sijaisvanhempien kiintymyssuhdetta, vahvistaa biologisten vanhempien ja sijaisvanhempien
yhteistyövanhemmuutta ja ennaltaehkäistä mm. toistuvia sijaishuoltopaikan muutoksia.
Lastenpsykiatrian poliklinikalla on tarkoitus jatkaa myös sijaisperheiden biologisille lapsille
suunniteltua SISU-ryhmää sekä erityislasten sisaruksille suunniteltua ryhmää. Ryhmien
avulla on tarkoitus ennaltaehkäistä näiden lasten tunne-elämän häiriöiden kehittymistä.
Nuorisopsykiatrian poliklinikan työryhmä on mukana nuorten parissa toimivien
yhteistyötahojen kanssa suunnittelemassa nuorten matalan kynnyksen palveluja Forssan
seudulle. Tarkoituksena on mm. ennaltaehkäistä nuorten tunne-elämän oireiden
vaikeutumista ja lisätä perustason valmiuksia nuorten tunne-elämän häiriöiden hoidossa.
Liite 15 - 16

2.2.4

AIKUISPSYKIATRIA

Psykiatrian poliklinikka
Poliklinikka tarjoaa psykiatrista avohoitoa 18 vuotta täyttäneille. Kiireelliseen (1-7vrk) avun
tarpeeseen vastaa virka-aikana akuuttiryhmä, päivystysnumerosta saa ohjeistusta ja
keskusteluapua puhelimitse myös virka-ajan ulkopuolella psykiatrian osaston hoitajien
antamana. Akuuttiryhmä ei edellytä lähetettä. Kiireettömät tutkimukset ja hoidot toteutuvat
ajanvarauspoliklinikalla, jonne potilaat ohjautuvat lähetteellä tai siirtyvät akuuttiryhmältä
jatkohoitoon.
Osana psykiatrista tutkimusta kartoitetaan päihteiden käyttöä, päihteiden käytön vaikutusta
psyykkisiin ja mahdollisiin somaattisiin oireisiin ja kannustetaan päihteettömään
elämäntapaan, myös tupakoinnin osalta. Potilaita motivoidaan hoitamaan fyysistä kuntoaan
ja mahdollisia pitkäaikaissairauksiaan adekvaatisti, näistä asioista huolehtimiseen
psyykkisesti huonokuntoisen voimat eivät tahdo riittää ilman tukea. Alaikäiset lapset ja
tukitoimien tarve perheelle otetaan puheeksi ja tarvittaessa ohjataan ja autetaan
järjestelyissä.
Tehostetun avohoidon yksikkö Purola
Yksikössä tarjotaan päiväkuntoutusta, hoidollisia ryhmiä ja kotikuntoutusta sekä nuorille
aikuisille mielenterveyskuntoutujille (Purola A) että pitkään psyykkisesti sairastaneille
(Purola B). Lääkepoliklinikka (Purola C) tukee lääkehoidon toteutumista huolehtimalla
injektiomuotoisesta lääkityksestä ja dosettijaosta. Toimintaa ohjaavia periaatteita ovat
tarkoituksenmukaisuus, tasavertaisuus ja pyrkimys sujuvaan yhteistyöhön eri yksiköiden
välillä.
Purola A:ssa painottuvat päihdevalistus, ohjaus säännölliseen vuorokausi- ja ateriarytmiin
sekä liikunnan harrastamiseen mielenterveyden ongelmien hoidon ohessa. Purola B:ssä ja
C:ssä myös ohjataan terveelliseen ruokailuun, liikuntaryhmiin ja tuetaan myös hygienian
hoidossa. Pitkään skitsofreniaa sairastavilla on lisääntynyt kuoleman riski muihin
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samanikäisiin verrattuna, minkä arvioidaan liittyvän tupakointiin, epäterveellisiin
ruokailutottumuksiin, vähäiseen liikkumiseen ja myös joidenkin lääkkeiden aiheuttamiin
metabolisiin haittoihin. Painoa, RR-lukemia ja laboratorioarvoja seurataan systemaattisesti
ja omahoitajat toteuttavat vuosittain terveyskyselyn, jonka perusteella tarvittaessa ohjataan
lääkärin tai hammaslääkärin arvioon ja tuetaan elämäntapamuutoksiin kuten tupakoinnin
lopettamiseen.
Psykiatrian osasto 11
Avo-osastolla on 10 psykiatrista sairaansijaa ja 4 sairaansijaa alkoholikatkaisuun tuleville.
Osastolla toteutetaan myös huumekatkoja sekä päihdekuntoutusta. Toiminnassa korostuvat
motivointi raittiuteen sekä psykososiaalinen kuntoutus ja sen myötä pyrkimys parantaa
elämänhallintaa ja yleistä terveydentilaa. Psykiatrisilla sairaansijoilla pääosa potilaista on
keski-iän ylittäneitä, osa pitkään psyykkisesti sairastaneita ja heidän hoitonsa tärkeä osa on
pitkäaikaissairauksien seuranta ja hoito, osastojaksolla toteutuvat esim. laboratoriokäynnit
ja muiden erikoisalojen tutkimuskäynnit, jotka ovat vaarassa jäädä muuten toteutumatta
potilaiden alentuneen toimintakyvyn takia. Elämäntapaohjausta annetaan psyykkisen
kunnon sallimissa rajoissa. Läheisten jaksamista pyritään tukemaan. Nuorempien potilaiden
kanssa keskustellaan lapsista ja tarvittaessa autetaan tuen järjestämisessä perheelle.
Liite 17

2.3 AIKUISSOSIAALITYÖN PALVELUALUE
2.3.1 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.
Ennaltaehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen avulla turvataan asiakkaiden
ihmisarvoisen elämän kannalta vähintään välttämätön toimeentulo. Huolena on
toimeentulotuen pitkäaikaisasiakkaiden määrän suuri määrä. Käytännön sosiaalityöstä
saatujen kokemusten perusteella pitkäaikaisasiakkuuteen vaikuttavia keskeisiä tekijöitä
voivat olla muun muassa velkaantuminen, alhainen koulutustaso, pitkittynyt työttömyys,
johon usein liittyy eri syistä johtuva alentunut työkyky ja näihin liittyvät vaikeudet
elämänhallinnassa.
Psykososiaalisen asiakastyön, sosiaalisen kuntoutuksen sekä kuntouttavan työtoiminnan
avulla pyritään vahvistamaan asiakkaiden elämänhallintaa, sosiaalista toimintakykyä ja
terveyttä. Pitkäaikaistyöttömiä ohjataan terveystarkastuksiin. Aikuissosiaalityössä on
käytössä Toimiva lapsi & perhe-työmenetelmä, jossa päämääränä on tukea lapsen hyvää
kehitystä ja ehkäistä yli sukupolvien siirtyviä ongelmia. Usein sosiaalihuollon keinot näiden
pitkäaikaisasiakkaiden auttamisessa eivät yksinään riitä, vaan tarvitaan monialaista
osaamista ja yhteistyötä eri hallinnonalojen toimijoiden kanssa.
Kotouttava sosiaalityö
Kotouttava sosiaalityö vastaa turvapaikka-menettelyn kautta kuntaan siirtyneiden,
kiintiöpakolaisten sekä muiden erityistä tukea tarvitsevien maahanmuuttajien ja
paluumuuttajien alkuvaiheen laaja-alaisesta sosiaalityöstä. Työskentelyn tavoitteena on
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edesauttaa asiakkaiden valmiuksia toimia suomalaisen yhteiskunnan täysivaltaisina
jäseninä, tukea itsenäistä selviytymistä ja ehkäistä syrjäytymistä. Kotouttava sosiaalityö on
kokonaisvaltaista, ja sitä annetaan tarvittaessa koko perheelle.
Monen kotouttavan sosiaalityön asiakkaan elämä omassa kotimaassa on katkennut
äkillisesti ja traumaattisesti, eikä läheisverkostoa ole uuteen kotimaahan ehtinyt vielä
muodostua. Psyykkisen tuen tarve on erityisen suuri niiden asiakkaiden kohdalla, jotka ovat
joutuneet eroon perheistään. Sotatilassa olevien kotimaiden tapahtumat voivat myös
äkillisesti kriisiyttää asiakkaiden elämän. Kotouttavan sosiaalityön työntekijöiden tehtävänä
on arvioida asiakkaiden ja perheiden erityisen tuen tarpeita yhteistyössä monialaisen tiimin
jäsenten kanssa, ja tarvittaessa ohjata heidät hakeutumaan esimerkiksi mielenterveyspalvelujen tai lapsiperheiden palvelujen piiriin. Työntekijät pyrkivät edesauttamaan
myös asiakkaiden luonnollisten tukiverkostojen rakentumista yhteistyössä eri tahojen, kuten
vapaaehtoistoimijoiden, kanssa.

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu MYP
Mypissä tehtävän sosiaalityön tarkoituksena on tukea pidempään työttömänä olleiden
asiakkaiden työllistymisedellytyksiä. Asiakasta tuetaan kohti työelämäosallisuutta ja
rakennetaan työllistymiseen johtavia polkuja yhteistyössä TE-hallinnon, Kelan ja
terveydenhuollon henkilöiden kanssa. Palvelutarpeen arvioinnin tarkoituksena on selvittää
työttömän palvelutarve ja suunnitella työllistymistä edistävä palvelukokonaisuus.
Monialaisessa
yhteispalvelussa
asiakkaan kanssa
laaditaan moniammatillinen
työllistymissuunnitelma, joka voi sisältää julkisia työvoimapalveluja, kuntoutuspalveluja ja
sosiaali- ja terveyspalveluja.

Nuorisoneuvoja
Peruskoulun koulupudokkuus, peruskoulun jälkeisen koulutuksen ulkopuolelle jääminen,
pitkäaikainen työttömyys, toimeentulotukiasiakkuus, asunnottomuus sekä näistä seuraava
elämänhallinnan heikkeneminen näkyy nuorten syrjäytymisenä ja pahoinvointina. Nuorisoneuvojan
työ perustuu nuoren henkilökohtaiseen ohjaukseen ja neuvontaan käytettävissä olevista palveluista,
niiden saamisen ehdoista. Hän myös tukee nuoria palvelujen ja etuuksien hakemisessa ja
käyttämisessä. Monet tarvitsevat ohjausta ja tukea myös arkielämän sujumiseksi; joskus avun
tarpeessa oleva asiakas on haettava kotoaan ja saatettava tarvittavien palvelujen ja toimintojen
piiriin.
Koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle jääneet nuoret ja mielenterveyskuntoutujat saattavat tarvita
pitkäjänteistä ohjausta päästäkseen elämässä eteenpäin. Jos nuorella on työ- ja toimintakykyyn,
terveyteen tai sosiaalisiin taitoihin liittyviä ongelmia, nuorisoneuvoja suunnittelee yhdessä nuoren
kanssa sosiaalisen kuntoutuksen kokonaisuuden nuoren tarpeiden mukaisesti. Nuoren tarvitsema
sosiaalinen kuntoutus voi olla arkielämän taitojen oppimista, koulutukseen tai työhön tarvittavien
asioiden harjoittelua ennen niissä aloittamista tai aloittamisen jälkeen. Kokonaisuuteen yhdistetään
tarvittaessa päihde- ja/tai mielenterveyshoito. Sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan nuorten sijoittumista työ-, työkokeilu-, opiskelu- tai kuntoutuspaikkaan tai työpajaan. Omatyöntekijä pyrkii
työskentelemään siten, ettei työhön tai koulutukseen liittyviä keskeyttämisiä tule. Tavoitteena on
vahvistaa onnistumisen kokemuksia.
Nuorten palveluiden kohdalla on tärkeää vahvistaa yhteistyötä erityisesti sosiaalihuollon,
koulutoimen, nuorisotoimen, opiskeluhuoltopalvelujen sekä työ- ja elinkeinohallinnon kanssa.
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2.3.2 VAMMAISPALVELUT
Vammaispalvelutoimisto
Vammaispalveluiden tavoitteena on tarkoituksenmukaisilla ja riittävillä palveluilla edistää
kuntayhtymän alueella asuvien vammaisten henkilöiden elämää yhdenvertaisina
yhteiskunnan jäseninä. Vammaispalvelut mahdollistavat osaltaan vammaisille henkilöille
mm. terveyttä edistäviin harrastuksiin osallistumisen. Palveluohjauksen yhteydessä
asiakkaita opastetaan ja ohjataan myös erilaisten terveyspalveluiden käyttöön ja
terveelliseen elämään.
Vammaispalvelun palveluohjaus ja sosiaalityö
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.
Kaikissa palvelujen järjestämistavoissa lähtökohtana on asiakkaan itsemääräämisoikeuden
tukeminen ja omatoimisuuden lisääminen. Ohjausta ja apua annetaan yksilöllisen tarpeen
mukaan.
Kehitysvammaisten asumispalvelut
Tehostetussa palveluasumisessa asiakkailla on henkilökunnan tuki kaikkina vuorokauden
aikoina. Tavoitteena on asiakkaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn
ylläpitäminen. Ohjatussa palveluasumisessa asiakasta ohjataan huolehtimaan omasta
hyvinvoinnistaan ja omien asioidensa hoidosta sekä kodissa että kodin ulkopuolella.
Ohjausta ja apua annetaan yksilöllisen tarpeen mukaan.
Tuetun asumisen tarkoituksena on mahdollistaa kehitysvammaisen asiakkaan asuminen
omassa kodissa, lisätä hänen yhdenvertaisuuttaan, itsenäisyyttään ja itsenäistä
toimintakykyään sekä osallistaa hänet oman elämänsä rakentajaksi.
Kehitysvammahuollossa tilapäishoidon tarve ja järjestämistapa määritellään asiakkaan
palvelusuunnitelman yhteydessä ja kirjataan erityishuolto-ohjelmaan. Tilapäishoidon
tavoitteena on tukea vanhempien/läheisten jaksamista.
Kehitysvammaisten perhehoito
Perhehoito on tarkoitettu erityisesti kehitysvammaisten kotona asumisen ja läheisten
jaksamisen tukemiseen. Perhehoito voi tukea asiakasta itsenäiseen elämään siirtymisessä.
Perhehoito voi olla myös pysyvä asumisjärjestely, jolla tuetaan asiakasta hyvään arjen
hallintaan.
Päivätoiminta
Päivätoiminnan tavoitteena on rytmittää arkea mielekkäällä tavalla, tukea elämän taitoja,
ylläpitää toimintakykyä ja kommunikaatiota sekä ehkäistä syrjäytymistä. 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, turvallisuus ja sosiaaliset kontaktit.
Koululaisten loma-aikojen hoito
Kehitysvammaisten koululaisten loma-ajan toiminnan yleisenä tavoitteena on tukea lapsen
tunne-elämän kehitystä ja eettistä kasvua sekä kodin kasvatustyötä. Toiminnan tulee lisäksi
edistää lasten hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä ennaltaehkäistä
syrjäytymistä ja lisätä osallisuutta. Palvelulla tuetaan perheen jaksamista ja mahdollistetaan
vanhempien työssäkäynti.
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2.4. PERHEPALVELUJEN PALVELUALUE
2.4.1 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO
Perhesuunnittelu
Autetaan asiakasta löytämään hänelle sopivin raskauden ehkäisymenetelmä. Pyritään
vastaamaan asiakkaiden seksuaalisuutta koskeviin ongelmiin. Muistutetaan vastuullisen
seksuaalisen käyttäytymisen merkityksestä. Tuemme päihteettömyyttä. Käynnit
perhesuunnitteluneuvolassa ovat kaikille maksuttomia, samoin alle 20 v., heti synnytyksen,
keskenmenon tai keskeytyksen jälkeen raskauden ehkäisy tietyillä pillerimerkeillä,
kierukoilla, kapselilla tai ehkäisyrenkaalla on maksutonta.
Liitteet 18 – 19
Neuvola
Neuvolatyö äitiys- ja lastenneuvolassa on keskeinen osa perusterveydenhuollon
ennaltaehkäisevää ja terveyttä edistävää toimintaa.
Käynnit sekä äitiys- että lastenneuvolassa koostuvat määräaikaisista ja laajoista
terveystarkastuksista sekä terveysneuvonnasta, joissa huomioidaan yksilöiden ja perheiden
tarpeet. Isyyden ja äitiyden tunnustaminen ja sopimus lapsen yhteishuollosta on mahdollista
tehdä äitiysneuvolassa jo raskausaikana. Kaikille 4-vuotiaiden lasten perheille tarjotaan
mahdollisuutta osallistua Turun yliopiston Voimaperheet- tutkimukseen.
Perheen hyvinvointia kartoitetaan käynteinä neuvolassa tai kotikäynteinä. Yhdessä perheen
kanssa mietitään perheen voimavaroja ja mahdollisia tuen tarpeita sekä ohjataan tarvittaviin
palveluihin. Seutumme neuvoloissa toimii myös perhetukiterveydenhoitaja osana
neuvolapalveluja. Neuvolan kautta voi saada tilapäisesti lapsiperheiden kotipalvelua.
Työntekijä mallintaa arjen toimintoja hoitaen yhdessä vanhempien kanssa lapsia tai kotia tai
mahdollistaen pienen hengähdyshetken lapsiperheessä.
Neuvoloissamme on käytössä Toimiva lapsi ja perhe –menetelmä ja ryhmätoimintana
Vahvuutta vanhemmuuteen- ja Lapsi mielessä- ryhmät.
Perhekeskustoiminnan alkaessa vahvistetaan yhteistyötä perheneuvolan ja muiden
yhteistyökumppaneiden kanssa.
Liitteet 20 - 22

Kouluterveydenhuolto
Kouluterveydenhuollon tehtävänä on edistää lapsen ja nuoren hyvinvointia, terveyttä ja
tasapainoista kehitystä yhteistyössä vanhempien ja koulun kanssa. Vanhempia tuetaan
kasvatustehtävässä ja vanhemmuudessa. Toiminnan pääpaino on vuosittaisissa
terveystarkastuksissa. Työssä painotetaan unen, levon, terveellisen ravinnon ja liikunnan
merkitystä. Osa tarkastuksista on laajoja ja niihin kutsutaan vanhemmat mukaan.
Kouluterveydenhoitaja pitää koululla myös avointa vastaanottoa. Lisäksi tarjotaan tarpeen
mukaan seuranta- ja lisäkäyntejä sekä raskauden ehkäisypalveluja. Tarvittaessa
järjestetään myös perhetapaamisia ja kotikäyntejä. Työtä tehdään moniammatillisesti
yhteistyössä tarvittavien tahojen kanssa.
Kouluterveydenhuollon
yhtenä
tavoitteena
on
terveyserojen
kaventaminen.
Terveysneuvontaa ja palveluja annetaan yksilöllisen tarpeen mukaan koko perhe
huomioiden. Tuen ja hoidon tarpeet tunnistetaan ja tarvittavat toimenpiteet käynnistetään
mahdollisimman varhain.
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Yhteisötasolla kouluterveydenhuolto osana opiskeluhuoltoa edistää oppilaiden ja
kouluyhteisön psykososiaalista hyvinvointia. Terveystarkastuksissa arvioidaan, tuetaan ja
tarvittaessa selvitetään tarkemmin jokaisen koululaisen mielialaa ja jaksamista. Laajoissa
tarkastuksissa arvioidaan koko perheen jaksamista ja hyvinvointia.
Päihteettömyyttä edistetään ottamalla säännöllisesti puheeksi päihteidenkäyttö oppilaan
perheessä, oppilaan suhtautuminen päihteisiin ja mahdolliset päihdekokeilut tai -käyttö.
Vanhempia rohkaistaan keskustelemaan avoimesti nuoren kanssa päihteistä. Aiheesta
tarjotaan ajantasaista tietoa ja neuvontaa.
.
Liitteet 23 - 24
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 opiskelijan itsensä ottama vastuu omasta elämästään
ja terveydestään. Mielenterveyden ongelmiin, päihteiden käyttöön ja muihin syrjäytymistä
aiheuttaviin haasteisiin pyritään tarttumaan moniammatillisin keinoin yhdessä oppilaitosten
kanssa.
Liiteet 25 - 26
Aikuisneuvonta
Aikuisneuvontaan ohjataan asiakkaita elämäntapamuutosten tukemiseksi. Erityisesti
panostetaan valtimotautien ehkäisyyn ja seurantaan. Diabetesneuvonnan vastuualueelle
kuuluvat T1-diabeetikot ja komplisoituneet tyypin 2 diabeetikot, muut tyypin 2 diabeetikot
hoidetaan oman terveydenhoitajan vastaanotolla.
Jokaisella kuntalaisella on oikeus hakeutua terveydenhoitajan vastaanotolle omaehtoiseen
terveystarkastukseen. Työttömien ja omaishoitajien on mahdollista myös varata aika omaan
tarkastukseen. Elämäntapamuutosryhmiä ja ENED-ryhmiä (ennen laihdutusleikkausta)
järjestetään kysynnän mukaan. Muistitestejä tehdään myös itse muististaan huolestuneille
ja tiiviatä yhteistyötä psykiatrisen sairaanhoitajan ja omalääkärin kanssa. Aikuisneuvolan
terveydenhoitajat toimivat kuulonhuollon vastuuhenkilönä ja antavat matkailijoille
terveysneuvontaa. Tartuntatautien ennaltaehkäisy ja maahanmuuttajiin (hykyn alueelle
muuttavat kiintiöpakolaiset ja oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat) kohdistuva
terveyden edistämistyö on alkuvaiheessa keskitetty Forssan aikuisneuvolaan.
Seulontatutkimuksista
irtosolututkimukset
kohdistuvat
30-60
-vuotiaille
ja
mammografiatutkimukset 50–69 -vuotiaille naisille. Tutkimukset järjestetään ostopalveluina.
Liitteet 27 – 29
Terveystarkastukset; kutsuntavelvolliset 2020
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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2.4.2 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
myönteistä kehitystä ja hyvinvointia sekä ehkäistä mahdollista syrjäytymistä ja
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 2020 jatkuu isien ja poikien
peliryhmät. Yhteistyössä neuvolan kanssa tuetaan vanhemmuutta ja hyvän varhaisen
vuorovaikutussuhteen kehittymistä raskaus- ja pikkulapsivaiheessa (terveydenhoitajapsykologi –työparityöskentely, hyvinvointineuvolan tiimeihin osallistuminen, vanhempien
jaksamisen tukeminen ja varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen riskitilanteissa).
Yhteistyötä neuvolan kanssa vahvistetaan Perhekeskus-mallin mukaisesti. Vanhempien
eroon liittyvät ongelmat näyttäytyvät usein jälkeenpäin lasten oireiluna. Perheneuvolassa
tuetaan perheitä erotilanteissa ja samalla ehkäistään lapsen riskikehitystä (lapsikeskeinen
perheasian sovittelu ja muut erotyöskentely). Vuoden 2020 aikana kehitetään monialaista
työskentelyä osallistumalla Lapset Puheeksi -työprosessien vakiinnuttamiseen.

2.4.3 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.

2.4.4 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.
Puheterapiakuntoutuksen tavoitteena on lisätä asiakkaiden mahdollisuuksia osallistumiseen
arkiympäristöissään, esim. AAC –keinot, lähiympäristön ohjaus (ICF –toimintaperiaate).
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 mm. Lasten kuntoutustyöryhmän (= LAKU)
kehittämiseen ja toimintaan sekä Lapset Puheeksi –keskusteluihin ja neuvonpitoihin.
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Perhekeskustoiminnan alkaessa vahvistetaan yhteistyötä neuvolan ja perheneuvolan
kanssa.
2.4.4 LASTENSUOJELU
Lastensuojelun tehtävänä on turvata lapselle turvallinen ja virikkeellinen kasvuympäristö,
tasapainoinen ja monipuolinen kehittyminen sekä taata lapselle erityinen suojelu ja
huolenpito. Lastensuojeluna järjestetään lapselle ja perheelle erilaisia tukitoimia
avohuoltona. Tilanteen vaatiessa lastensuojeluna voidaan järjestää lapsen hoito ja kasvatus
kodin ulkopuolella.
Lastensuojelun
toimintaa
tullaan
kehittämään
vuoden
2020
aikana
kohti
vuorovaikutteisempaa ja kohtaavampaa lastensuojelutyötä. Kehittämistyön tuloksena
tavoitellaan sitä, että perheet saavat tarvitsemansa avun riittävän intensiivisesti ja osana
peruspalveluja. Toisaalta lastensuojelu tulee jatkossakin tarvitsemaan lasten ja aikuisten
erityis –ja vaativan tason palveluja.

2.5. VANHUSPALVELUIDEN PALVELUALUE
Ikääntyneiden palveluiden tavoitteena on ikääntyneen henkilön ja väestön mahdollisimman
hyvä, terve ja toimintakykyinen elämä kotona.
2.5.1 ASUMISPALVELUT JA LAITOSHUOLTO
Ikääntyneiden terveyden edistämisen tavoitteena ympärivuorokautisessa hoidossa on
laadukkaan elämän edistäminen ja itsenäisen suoriutumisen tukeminen. 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.
2.5.2 KOTIHOITO
Kotihoidon toiminnassa huomioidaan asiakkaan tarpeet ja kotona asumista tukevat
asiakkaan ja läheisten voimavarat. Kotihoidon henkilöstön osaamista riskiryhmien
tunnistamisessa vahvistetaan ja panostetaan erityisesti asiakkaiden toimintakyvyn
vahvistamiseen ja säilymiseen.
2.5.3 ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUS
Asiakas- ja palveluohjauksen terveyden edistämistyö perustuu siihen, että 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.
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3. TERVEYDEN EDISTÄMISEN TEHOSTAMISEN SEURANTA JA
ARVIOINTI
Terveyden edistämisen toimintaa seurataan tarkoituksenmukaisten avaintulosten
toteutumisella sekä yksikkökohtaisilla toimintakertomuksilla. Talous- ja
toimintasuunnitelmassa on myös terveyden edistämisen seurantaa tukevia tavoitteita ja
mittareita. Hyvinvointisuunnitelman mittarit ovat osa seurantamittaristoa.
TEAviisari näyttää terveyden edistämisen vertailutietoa verkossa.
https://teaviisari.fi/teaviisari/fi/index
TEAviisarissa terveyden edistämisen ulottuvuudet kuvaavat kunnan/alueen terveyden
edistämisen toimintaa seitsemästä eri näkökulmasta: sitoutuminen, johtaminen,
terveysseuranta ja tarveanalyysi, voimavarat, yhteiset käytännöt, osallisuus sekä muut
ydintoiminnat. Vertailutietoa löytyy useilta toimialueilta: kuntajohto, perusopetus, lukiot,
liikunta, ammatilliset oppilaitokset, perusterveydenhuolto ja ikääntyneiden palvelut. Lisäksi
kaikilta toimialueilta on kokonaistulos. TEAviisari antaa myös näkökulman siihen, miten
terveydenedistämistyötä voidaan taloudellisesti arvioida.
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. Conmedicin ensi vuoden Armaan
päivän, 23.4.20, aiheena on ”Kevennä kivasti”. Painonhallinta on yksi painopistealueistamme vuonna 2020.
SOTKAnet, Hyvinvointikompassi ja FinSote tietokantoja käytetään väestön terveydentilan
kehityksen seurannassa.

4. TERVEYDEN EDISTÄMISEEN LIITTYVÄ KOULUTUS
TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 2020
Kuntayhtymän omassa sisäisessä koulutusohjelmassa huomioidaan henkilöstön terveyden
edistämisvalmiuksien kehittäminen ja parantaminen. Terveyden edistämiseen liittyviä
koulutuksia ovat mm. TLP-koulutus ja lääkehoidon tukemiseen liittyvät koulutukset sekä
verkkokoulutuksena ”Ota puheeksi”-koulutus alkoholin käytön puheeksiottamisesta.

5. 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.
FSHKY:ssä toimii kaikkia palveluja käsittelevä asiakasraati. Asiakasraati kokoontuu 4-6
kertaa vuodessa. Raati arvioi ja kehittää palveluja yhdessä asiakasraatiin kuuluvien
FSHKY:n edustajien kanssa.
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FSHKY:llä on yhteistyöluokka seudulla sijaitsevassa koulussa. Koulun 9-luokan oppilaiden
kanssa tavataan 4 kertaa vuoden aikana. Tapaamisten aikana FSHKY jakaa tietoa
palveluistaan, työntekijöiden koulutuksesta ja tehtävistä sekä hyvinvointiin liittyvistä asioista.
Tapaamisiin sisältyy aina myös kehittämistehtävä, jonka yhteydessä lasten ääntä kuullaan
ja he pääsevät osallisiksi palvelujen kehittämiseen.
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 hyvinvointikertomus 2017 - 2021
https://www.fshky.fi/client/fshky/userfiles/laaja-hyvinvointikertomus-2017-2021.pdf
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
Perttilä, K. 2004. Terveys 2015 - ohjelmasta kunnan toimintasuunnitelmiin. Luento
11.5.2004 Stakes
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. 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
Sosiaali- ja terveysministeriö. 2006. Terveyden edistämisen laatusuositus. Julkaisuja19.
http://www.stm.fi/Resource.phx/publishing/store/2006/09/pr1158139777250/passthru.pdf
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326
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Terveyden edistäminen Ottawan asiakirja 1986 Muistio taustasta ja periaatteista 1984 toim.
Esko Kalimo, Harri Vertio Valtion painatuskeskus Helsinki 1987

Terveys 2015. 2001. STM, Julkaisuja 4.
http://pre20031103.stm.fi/suomi/eho/julkaisut/terveys/terveys2015.pdf
Terveyttä edistävien sairaaloiden verkostoituminen Sairaalaviesti 4/2000

Tukiaineisto kuntajohdolle Johtaminen tukee hyvinvoivaa ja tervettä kuntaa, 2010, THL
http://www.thl.fi/thl-client/pdfs//b719dda6-d5dc-4133-86ef-ebfbd4d1ae05
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OSA llI
Liitteet
Liite1

Aluekeskusohjelma – Hyvinvointi

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 turvalllisuutta kuvaavat indikaattorit
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Liite 2

HYkyn toiminnan juoni: Luotettavasti yhdessä asiakkaan kanssa
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Liite 3

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
Terveyskylä
https://www.terveyskyla.fi/
löytyy eri alojen taloja
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
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Tupakka
http://www.stumppi.fi/portal/
Uni
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=skl00006#
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_kaivosta
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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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. 2020
FSHKY lomakeluettelon hoito-ohjeet
Käypä hoito suositukset: potilasversiot
Käypä hoito suositukset: potilasversiot
Eri sairauksista:
Kohonnut verenpaine (Sydänliitto)
Kolesteroli (Sydänliitto)
Marevanhoidon opas (Sydänliitto)
Antikoagulanttihoito-ohje potilaalle, lom 2118/2.2011
Eliquis, Xarelto, Pradaxa lääkkeiden oppaat
Miten voit vaikuttaa aivohalvausriskiisi? Hoidon tuki. Pfizer
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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SUUN TERVEYDENHUOLLON EDISTÄMISSUUNNITELMA 2019
YKSILÖKOHTAINEN
Kohderyhmä
Keskustelunaihe
Jaettava materiaali
Odottavat vanhemmat Vanhempien oman suun
terveys Bakteeritartunta
Hampaiden kehitys
Imemistottumukset
Ksylitolin käyttö
Suuhygienia
8 kk ikäinen
Tarkastus
Pikkuvauvat ja
Säännöllisten
parivuotiaat
Suunhoitotapojen
Hyvät isovanhemmat
luominen,
tarvitt.
vanhempien vastuu
Hammasharja
Imemistottumukset
Bakteeritartunta
Ravinto
Fluori (1000ppm x 1) ja
Ksylitoli
2 -vuotias
Tarkastus
Hammasharja
Harjaus fluorihammastahnalla (1000ppm x 2),
vanhempien vastuu
Janojuoma vesi Makean
rajoittaminen
Tutista luopuminen
Bakteeritartunta
4-vuotias
Tarkastus
Hammasharja
Harjausopetus ja
Lehtiset tarpeen
vanhempien vastuu
mukaan
Fluorin ja ksylitolin käyttö
Ruoka-ja
juomatottumukset
6-vuotias
Tarkastus
Hammasharja
Harjausopetus ja
Lehtiset tarpeen
vanhempien apu
mukaan
Fluorin ( 1400ppm) ja
ksylitolin käyttö
Ruoka- ja
juomatottumukset
8-vuotias
Tarkastus
Hammasharja
Suun
Lehtiset tarpeen
omahoidon
mukaan
läpikäynti
10-vuotias
Tarkastus
Hammasharja
Suun omahoidon
Lehtiset tarpeen
läpikäynti
mukaan
12-vuotias
Tarkastus
Hammasharja
Suun omahoidon
Lehtiset tarpeen
läpikäynti
mukaan
15-vuotias
Tarkastus
Hammasharja
Suun omahoidon
Lehtiset tarpeen
läpikäynti
mukaan
17-vuotias
Tarkastus
Suun omahoidon
Lehtiset tarpeen
läpikäynti
mukaan
Jatkossa rc-suositus
korttiin hml määrityksen mukaan

Suorittaja
Hammashoitaja
Suuhygienisti

Hammashoitaja
Suuhygienisti

Hammashoitaja
Suuhygienisti

Suuhygienisti

Hammaslääkäri

Suuhygienisti

Suuhygienisti
Hammaslääkäri
Hammaslääkäri
Hammaslääkäri
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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 RYHMÄKASVATUS 2020
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
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

Suorittaja
Hammashoitaja

Hammashoitaja

Hammashoitaja
suuhygienisti

Suuhygienisti

Erityisryhmissä käydään pyydettäessä. Keskustelunaihe määräytyy kohderyhmän toiveiden
mukaan.
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KUNTOUTUKSEN RYHMÄT v. 2020
.KOULULAISTEN 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 II-luokkalaisille

Järjestetään tarvittaessa. 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. 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 parkinsonin tautia sairastavat asiakkaat, joilla lievä sairauden
aiheuttama toimintakykyyn vaikuttava haitta. Tavoitteena antaa asiakkaille tietoa
liikunnan merkityksestä parkinsonin taudissa 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.
Matalan kynnyksen kuntosaliryhmä
Yksilökuntoutuksen/-neuvonnan jatkoryhmä. Tavoitteena tutustuttaa
kuntosaliharjoittelun perusteisiin ja kuntosalilaitteisiin. Muutaman kerran jälkeen
osallistujat ohjataan kaupungin/ yhdistysten kuntosaliryhmiin tai omatoimiseen
kuntosaliharjoitteluun.
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Neuvontaa tukeva materiaali
Fysioterapiaosastolle on käytössä ”Physio Tools”- ohjelma, jolla voidaan laatia yksilölliset
neuvonta-/ harjoitusohjelmat asiakkaille sekä muuta neuvontamateriaalia.
Neuvontamateriaali on luetteloitu FSHKY: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
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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
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Sisätautien osasto
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
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Hemodialyysipotilaan ruokavalio ja ravitsemushoito, Munuais- ja maksaliitto
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

Liite 12

Sisätautien poliklinikka
Sepelvaltimotauti, Suomen Sydänliitto ry
Sydänpotilas kuntoutuu, Suomen Sydänliitto ry
Sydämen eteisvärinä, Suomen Sydänliitto ry
Sydämen vajaatoiminta, Suomen Sydänliitto ry
Sydämen vajaatominta omaseurantavihko, Suomen Sydänliitto ry
Vetoapua Sydämelle, sepelvaltimotauti on pysäytettävä, Suomen Sydänliitto ry
Kohonnut verenpaine, Suomen Sydänliitto ry
Verenpaineen omaseuranta, Suomen Sydänliitto ry
Marevan-hoidon opas, Suomen Sydänliitto ry
Eliquis, Xarelto, Pradaxa lääkkeiden oppaat
Terveystietoa eteisvärinän aivohalvausriskistä, Boehring Ingeheim
Kolesteroli kohdalleen, Suomen Sydänliitto ry
Statiinit kohonneen kolesterolin hoidossa, Orion Pharma
Kardiomyopatiat, Suomen Sydänliitto ry
Tietoa osteoporoosista, Suomen osteoporoosiyhdistys
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
Lääkefirmojen ohjeita eri insuliineistä ja insuliinien annosteluvälineistä
Gluteeniton ruokavalio- terveyttä ja hyvää oloa ruuasta, Keliakialiitto
Keliakia kumppanina, ensitietoa vastasairastuneelle, Keliakialiitto
Tunnistatko keliakian, Keliakialiitto
Keliakia ja ihokeliakia, Keliakialiitto
Suolaa säästellen Paineita parannellen, Munuais- ja maksaliitto
Hemodialyysipotilaan ruokavalio ja ravitsemushoito, Munuais- ja maksaliitto
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
Ohje Creon käyttäjälle joilla on haimatulehdus ja päiväkirja, Abbott
Tulehdukselliset suolistosairaudet, Crohn ja Colitis ry
Sinä ja fibromyalgia, tietoa fibromyalgiaa sairastavalle ja hänen läheisilleen, OYS
Tietoa nivelreumaa sairastavalle, Reumasäätiön sairaala, Pfizer
Potilaan refluksin hoitoon opas
Ummetuksen hoito-opas, Abbott
Tulehdukselliset suolistosairaudet, Tillots Pharma
Tulehdukselliset suolistosairaudet ja raskaus, Tillots Pharma
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IBD ja matkustaminen, Tillots Pharma
Sappipotilaan ruokavalio, RTY
Ruokavalio- ohjeita raudanpuutteessa, RTY
Kihtipotilaan ruokavalio, RTY
Ruokailuohjeita ärtyneen paksunsuolen oireisiin, RTY
Kohonneen verenpaineen ruokavaliohoito, RTY
Kolesteroli kuriin, RTY
Fshky:n kuvakkeet
-lomakeluettelo - Erikoissairaanhoito- Poliklinikka
Käypä hoito potilasohjeet
Terveysportti
www.keliakialiitto.fi
www.diabetesliitto.fi
www.sydänliitto.fi
www.munuaisliitto.fi
Reumatautien poliklinikka
Reumahoitaja antaa ohjausta lääkkeiden aloituksesta potilaille yksilöllisesti. Biologisten
lääkkeiden aloitukset.
Oppaat lääkekohtaisia
Fshky:n kuvakkeet
-lomakeluettelo - Erikoissairaanhoito- Poliklinikka
Käypä hoito potilasohjeet
Terveysportti
www.reumaliitto.fi
Geriatrian poliklinikka
Alzheimerin tauti, Muistiliitto
Levyn kappale –tauti, Muistiliitto
Verisuoniperäinen muistisairaus, Muistiliitto
Otsa-ohimolohko-rappeuma, Muistiliitto
Muistisairaus työiässä
Oikeusopas; muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas
Muistiopas; asiaa muistista ja aivoterveydestä
Miten se nyt olikaan? Tietoa muistista ja muistisairauksista
Hoitotahtoni
Vierelläsi, opas muistisairaan omaisille, Novartis/Muistiliitto
Muutosta lähellä, opas muistisairaan läheiselle, Novartis/Muistiliitto
Kiinni arjessa, käytännönläheisiä neuvoja muistisairaan kotihoitoon, Novartis/Muistiliitto
- lisäksi lääkekohtaisia esitteitä
Fshky:n kuvakkeet
-lomakeluettelo - Erikoissairaanhoito- Poliklinikka
Käypä hoito potilasohjeet
Terveysportti
www.muistiliitto.fi
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Neurologian poliklinikka
MS-tauti käsikirja vastasairastuneelle, Suomen MS-liitto Ry
Mukana sykkeessä, Suomen MS-liitto Ry
Seksuaalisuus ja MS, Suomen MS-liitto Ry
Palaset paikalleen, työpaikan MS- opas, Suomen MS-liitto Ry
Kognitio, Muisti pätkii, sanat hukassa, Suomen MS-liitto Ry
MS potilaiden lääkitykseen liittyviä oppaita eri firmoilta, Sanofi Genzyme, Novartis, Biogen,
Teva
Parkinson potilaan opas; miten hoidan itseäni?, Suomen Parkinson- liitto ry
Vasta sairastuneen Parkinson potilaan hoito- opas, Suomen Parkinson- liitto ry
Pitkään sairastaneen Parkinson potilaan hoito- opas, Suomen Parkinson- liitto ry
Itsenäisesti arjessa, Suomen Parkinson- liitto ry
Epätyypilliset Parkinsonismisairaudet, Suomen Parkinson- liitto ry
Essentiaalinen vapina, Suomen Parkinson- liitto ry
Dystonia, Suomen Parkinson- liitto ry
Seksuaaliopas, Suomen Parkinson- liitto ry
Parkinsontauti ja eläketuki, Suomen Parkinson- liitto ry
Ruokavalio- opas Parkinsonin tautia sairastavalle, Suomen Parkinson- liitto ry
Huntingtonin tauti, tietoa Huntington perheille ja hoitohenkilökunnalle, Suomen Parkinsonliitto ry
Aikuinen ja epilepsia, Epilepsialiitto
Nainen ja epilepsia, Epilepsialiitto
Epilepsia ja ajokyky, Epilepsialiitto
Uusi lähestymistapa varhaisen Alzheimerintaudin ravitsemushoitoon, potilasopas, Nutricia
Sovenaid
Potilastiedote Botox aivohalvauksen jälkeisessä käden, ranteen tai nilkan spastisuuden
hoidossa, Allergan
Potilastiedote Botox- valmisteen käyttö kroonisen migreenin oireiden lievitykseen, Allergan
Tiedote Qutenza hoitoon tulevalle, Astellas
Fshky:n kuvakkeet
-lomakeluettelo - Erikoissairaanhoito- Poliklinikka
Käypä hoito potilasohjeet
Terveysportti
www.neuroliitto.fi
www.parkinsonliitto.fi
www.epilepsialiitto.fi
Keuhkosairauksien poliklinikka
Astma, Hengitysliitto
Allergia, Hengitysliitto
Allerginen nuha, Hengitysliitto
Siitepölyallergia, Hengitysliitto
Hengitysvinkit, Easyhaler
Opas keuhkoahtaumatautia sairastavalle, Hengitysliitto
Hengenahdistus haltuun- liikkuen kuntoon, Hengitysliitto
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Huomio kaikki nyt liikkumaan, Fshky
Hengitä ja hengästy, Hengitysliitto
Opas uniapneaa sairastavalle, Hengitysliitto
Uniaikaiset hengityskatkot eli uniapnea, Hengitysliitto
Uniapnea, minullako, ResMed
Opas kotihappihoidosta, Hengitysliitto
Potilasohje kotihappihoidosta, AgA
Kotihappihoito, Hengitysliitto
Tietoa kotihappihoidosta, AgA
Asbestisairaudet, Hengitysliitto
Opas harvinaista hengityssairautta sairastavalle, Hengitysliitto
Opas harvinaistoiminnasta, Hengitysliitto
Tuberkuloosi, Hengitysliitto
Tietoa keuhkoleikkaukseen menevälle, Hengitysliitto
Opas idiopaattista keuhkofibroosista, Hengitysliitto
Hengitysliitto Siedätyshoito- oppaat; Grazax, Acarizax, Staloral, Jext
Siedätyshoito, ALK
Tupakasta vierotus (Savuton sydän -aineisto Sydäntautiliitto)
Tupakasta vieroitus eri lääkevalmisteiden oppaat
Tupakoitsijan keuhkoahtaumatauti, Hengitysliitto
Pef seurantaan lomake
Fshky:n kuvakkeet
-lomakeluettelo - Erikoissairaanhoito- Poliklinikka
Käypä hoito potilasohjeet
Terveysportti
www.hengitysliitto.fi
Kirurgian poliklinikka
Hoida selkääsi, Kuntoutus Orton
Olkapään hoito- opas, Stada
Niskan hoito- opas, Stada
Nivelrikko kotihoito- opas potilaalle, Suomen Ortopediyhdistys
Tietoa ja tukea sinulle joka huolehdit nivelistäsi, Suomen Nivelyhdistys ry
Aktiivinen valmistautuminen lonkan tekonivelleikkaukseen, Suomen Reumaliitto ry
Nivelrikko, ohjeita nivelrikkopotilaille, Suomen Nivelyhdistys ry
GLC PRP, Glofinn
Klexane, potilasohje. lääkkeen käyttöohjeet kotihoitoon, Sanofi Aventis
Päänavaus selviytymiseen, väkivaltaa kokeneiden naisten käsikirja, Naisten
kulttuuriyhdistys
Kihtipotilaan ruokavalio, RTY
Sappipotilaan ruokavalio,RTY
Tietoa osteoporoosista, Suomen osteoporoosiyhdistys
Haavapotilaat: - haavanhoito-ohjeet ja jatkotoimenpiteet lom.3404
2-tyypin diabetes- opas aikuistyypin diabeetikolle, Suomen Diabetesliitto ry
Fshky:n kuvakkeet
- lomakeluettelo - Erikoissairaanhoito- Poliklinikka
- lomakeluettelo- Erikoissairaanhoito- Kirurgia
Käypä hoito potilasohjeet
Terveysportti
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Korvatautien poliklinikka
Fshky:n kuvakkeet
- lomakeluettelo - Erikoissairaanhoito- Poliklinikka
- lomakeluettelo- Erikoissairaanhoito- Kirurgia
Käypä hoito potilasohjeet
Terveysportti
Päivystys
Effica- navigaattori- triage – potilasohjeet
Fshky:n lomakeluettelon hoito- ohjeet
Käypä hoito potilasohjeet
Terveysportti
Käytettävää terveyskasvatusmateriaalia 4 krs poliklinikoilla
Potilasohjauksessa käytämme entistä enemmän netistä löytyvää materiaalia. Asiakkaille
tulostetaan ohjeita terveysportista . Painettujen oppaiden saatavuus heikentynyt , tuottajat
siirtävät materiaaliaan nettiin.
Ihotautipoliklinikka
Fshky.n lomakeluettelon hoito-ohjeet
Käypä hoito suosituksien potilasohjeet
Terveysportti
Iholiiton opaskirjaset
Psoriasisliiton opaskirjaset
Lääkeoppaat
Urologian poliklinikka
Fshky:n lomakeluettelon hoito-ohjeet
Käypä hoito potilasohjeet
Terveysportti
Lääkeoppaat
Eturauhassyöpä potilasoppaat
www.cancer.fi
www.propo.fi
www.syopapotilaat.fi
virtsarakon ja lantionpohjanlihasten harjoittaminen
Gynekologian poliklinikka
Fshkyn lomakeluettelon hoito-ohjeet
Terveysportti
käypä hoito potilasohjeet
Lääkeoppaat
potilasoppaat : vaihdevuodet , ehkäisy , emättimen tai kohdunlaskeuma, rintojen
omatarkkailu
hyvä tietää kondyloomasta
hedelmöityshoidot
virtsarakon ja lantionpohjalihasten harjoittaminen
Myosure potilasopasa
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Novasure potilasopas
www.syopapotilaat.fi
www.cancer.fi
Onkologian poliklinikka
Fshky:n lomakeluettelon hoito-ohjeet
Käypä hoito potilasohjeet
Terveysportti
syöpäjärjestöjen potilasoppaat
www.cancer.fi
www.syopapotilaat.fi
lääkeoppaat
Lastentautien poliklinikka
Fshky:n lomakeluettelon hoito-ohjeet
Käypähoito potilasohjeet
Terveysportti
Lääkeoppaat
potilasoppaat: esim. diabetesliitto ja astma ja allergialiitto
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A-KLINIKKA 2020
A-klinikalla hoidetaan erilaisista päihdeongelmista kärsiviä ja peliongelmaisia sekä annetaan
neuvonta-apua läheisille.
• Asiakkaan tilannearvio
• Avokatkaisu alkoholinkäyttäjälle, päihdevieroitus
• Osastokatkaisuhoitoon ohjaus
• Päihdelaitoskuntoutuksen järjestäminen
• Korva-akupunktio ryhmässä
• Alkoholinkäyttöä estävä tai hillitsevä lääkehoito
• Ajokorttiseuranta
• Työpaikalta hoitoonohjaus
• Opioidiriippuvaisen vieroitus- ja korvaushoito
• Palveluohjaus
• Toimiva lapsi@perhe –menetelmät
• Voimauttavan valokuvan menetelmä
• Toiminnalliset ryhmät
• Dialektinen käyttäytymisterapia (DKT)
• 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 (ma 8-16, ti-ke-to 8-12 ja pe 8-14) puh. 03 4191 2410,
Sortohaankatu 3, 30100 Forssa
Ankkurisairaanhoitaja puh. 045 359 3718, Forssan poliisiasema Murronkatu 3, 30420
Forssa
Liite 14
KÄYTÖSSÄ OLEVA TERVEYDENEDISTÄMISEN MATERIAALI v. 2020
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
Ikääntyminen ja päihteet. Sininauha-julkaisut. www.ikaantyneidenpaihdetyo.fi
Ravitsemus, liikunta ja alkoholi. Alko
Viina valuu vyötärölle. Alkoholiohjelma.
Vähennä vähäsen, Opas alkoholinkäytön vähentäjille. Alkoholiohjelma
ALKOHOLI JA PERHE
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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
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 www.aa.fi
NA -Nimettömät Narkomaanit www.nasuomi.org
www.irtihuumeista.fi
www.kokenet.fi/kokemusasiantuntijat_apunasi
AA www.aa.fi
NA www.nasuomi.org
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www.irtihuumeista.fi
Ikäihmiset ja alkoholi www.ikaantyneidenpaihdetyo.fi
Sovittelu www.thl.fi/sovittelu
Perheväkivalta www.maria-akatemia.fi
Ongelmapelaaminen www.peluuri.fi
Kokemusasiantuntijat www.kokenet.fi/kokemusasiantuntijat_apunasi
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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 v. 2020
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 kartoittaa
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 tarv. 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
tule-vaisuudessa
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 psykologisopetukselliseen (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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PERHESUUNNITTELUNEUVONTA vuonna 2019
Kohderyhmä

Toimenpiteet/
Seuranta

Keskustelun aihe

Neuvonnan tukena
käyttävä materiaali

Ehkäisyä tarvitsevat:
Ehkäisyvälineet ovat maksuttomia kaikille alle 20-vuotiaille.

www.ehkäisynetti.fi
Terveydenhoitaja

Alkuhaastattelu
Irtosolunäyte kierukkaasiakkailta tai kapseleita
haluavalta, jos edellisestä n.
3 vuotta
Hb kierukkaa
suunniteltaessa tarv.
(kuparikierukka)
Raskaustesti, jos
synnytyksen
jälkeen kierukka laitetaan
ennen vuotojen alkamista.

Ehkäisymenetelmän edut ja haitat ja 10 kysymystä alkoholista
käyttö
Eri ehkäisymenetelmien
Seurannan selvitys
omat tuoteselosteet
Tuplaehkäisy
E-pillerit ehkäisyksi
Tupakka ja päihteet

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

Gynekologinen tutkimus/lääk E-pillerien käytön kertaus
Irtosolunäyte tarvittaessa
Ehkäisyrenkaan käytön kertaus

Ehkäisymenetelmien
omat tuoteselosteet

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
Tupakka ja päihteet
Gynekologiset tulehdustaudit

Rintojen tutkimisohjeet
https://www.tunnerintasi.fi
/rintojenomatarkkailu/omatarkkail
un-ohjeet/

Kapselinkäyttäjät
Lääkäri

Kapselin laitto 5 päivän
sisällä kuukautisten
alkamisesta

Vuositarkastus
Lääkäri tarvittaessa, muuten 3 vuoden välein
Terveydenhoitaja
RR, paino
Rintojen tutkimisen
opettaminen

Kapselit ehkäisymenetelmänä

Asiakkaan kokemukset kapseleista
Tupakka ja päihteet
Gynekologiset tulehdustaudit

Nexplanon-käyttöopas

Rintojen tutkimisohjeet
https://www.tunnerintasi.fi/r
intojenomatarkkailu/omatarkkailun
-ohjeet/
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Kohderyhmä

Toimenpiteet/
Seuranta

Keskustelun aihe

Neuvonnan tukena
käyttävä materiaali

Kierukan käyttäjät
Lääkäri
Kierukka:

Gynekologinen tutkimus
Kuparikerukan laitto 10
päivän ja hormonikierukan
laitto 7 pvän sisällä
kuukautisten alkamisesta, ja
synnytyksen jälkeen ennen
vuotojen alkamista
(raskaustesti
ennen kierukan laittoa)
Rintojen tutkimisen
opettaminen
Papa-näyte ennen kierukan
asennusta, jos edellisestä n.
5v

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

Vuositarkastus
Lääkäri tarvittaessa, muuten 5 vuoden välein
Terveydenhoitaja

Kierukan lankojen pituus
Oirekysely
RR, Paino (hormoni IUD)
Hb (kupari IUD)
Papa 5 vuoden välein
Kierukan poisto / vaihto

Asiakkaan kokemukset
Tupakka ja päihteet
Gynekologiset tulehdustaudit

Terveydenhoitaja

Jatkoehkäisy

Irtosolunäyte tarv.

Nova T- esite
Mirenan esite
Jaydess-esite

Rintojen tutkimisohjeet
https://www.tunnerintas
i.fi/rintojenomatarkkailu/omatarkka
ilun-ohjeet/
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Raskauden keskeytys potilaan hoitoketju:
Toimintayksikkö

Tutkimukset / toimenpiteet

Keskustelu / neuvonta

Perusterveydenhuolto:

-

-

Keskeytykseen
hakeutuminen
Omalääkäri (pääsääntö)

-

AB1-lomakkeen täyttö
Keskustelu
Gyn.status: klamydianäyte
tikulla (lab.nro 1738)
Lab: pvk, ABO, tarv. s-hcg

-

-

Raskausviikkojen määritys
anamneesin perusteella (jos yli
h. 12+0, niin AB”-lomakkeen
täyttö esim. tk:n sh:n kanssa)
yleinen terveydentila + allergiat
suunnitellaan valmiiksi ehkäisy
keskeytyksen jälkeen
keskustelu päätöksestä
TÄRKEÄ, mahdollisuus
perääntyä vielä sairaalassa
kerrotaan toimenpiteen
maksuista
varataan aika gyn.pkl:lta p 3428

Erikoissairaanhoito:

Raskauden
keskeytyshoito

-

PKL:

-

-

raskauden keston varmistus
uä:lla
(viikkorajat: alle h.10 kotona tai
osastolla, h.10 – 11+6 os:lla 1
Forssassa, yli h.12 K-HKS:ssa
osastolla)
tarkistetaan lab.kokeiden
vastaukset
pääsääntöisesti lääkkeellinen
keskeytys

-

-

-

--------------------Osastolle vain tilanteen mukaan

-

Perusterveydenhuolto:
Jälkitarkastus:
Perhesuunnitteluneuvola
Terveydenhoitaja

__________________________
Lääkäri vain tarvittaessa

huolehditaan lääkityksestä
ohjeiden mukaan
raskauden keskeytymisen
seuranta (vuoto, kivut yms.)

-

vielä keskustelu päätöksestä,
voi perua
annetaan suull. ja kirjallinen
ohjaus keskeytykseen ja
toipumiseen liittyen
tarvitt. ehkäisyn aloituksen
ohjaus ja aloituspakkaus
tehdään lähete S-HCGkontrolliin 4 viikon päähän
tyhjennyksestä
asiakas varaa itse jt-ajan psnlaan n. 1 kk kuluttua aap:stä
kerrotaan päivän kulusta
annetaan tukea ja keskustellaan
jaksamisesta

Keskustelua alla olevista aiheista:
RR ja paino
Fyysinen toipuminen:
Lab.vastausten tarkistus (S-hcg) vaikutus tulevaisuuteen
vuodot, kivut
Henkinen toipuminen
syyllisyys, suru, pelot, ristiriidat
tukihenkilö
Jatkoehkäisy
e-pillereiden otto-ohjeiden
kertaus (ilmaispillerit 20 v. asti
tai ad 6 kk + resepti yli 20 v.)
_____________________________ kierukka
Mirenan / kapselin asetus, jos se Muut asiat:
on suunniteltu
tupakka ja päihteet
gyn. anamneesi: vuodot,
gyn. tulehdustaudit
tulehdusoireet
-

Kts. Intranetistä – Hoito-ohjelmat –Naistentaudit ja synnytykset – Raskauden keskeytys päivitys
12.07.2010
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PERHESUUNNITTELUNEUVONTA vuonna 2020
Kaikille:
https://www.tunnerintasi.fi/rintojen-omatarkkailu/omatarkkailun-ohjeet/
Tarvittaessa:
Genitaaliherpes (Tartuntatautiliitto ry 2001)
Klamydia (Tartuntatautiliitto ry)
Kondyloma (Tartuntatautiliitto ry)
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Raskauden aikainen terveyden edistämissuunnitelma vuonna 2020
Kontakti Tutkimukset

Keskustelun aihe

Neuvonnan tukena käytettävää
materiaalia
Avainryhmä: ensisynnyttäjät

Kaikki
(aikaa
varatess
a)

Nettisivuilta ohjataan tulostamaan itse esitietolomake
Terveydentilan kartoitus ja terveysneuvonta
(lääkitykset, vitamiinit)
Hypotyreoosia sairastavilla Thyroxin-annoksen lisäys

www.fshky.fi/
Meille tulee vauva –opas
https://www.terveyskyla.fi/naistal
o/raskaus-jasynnytys/ultraäänitutkimukset-jasikiöseulonnat
Esitietolomake äitiysneuvolaan
tulevalle perheelle lom. 4206

Aloita/täytä palvelupolku
Altisteet – työolosuhteet
Ravinto (kartoitus)
Hammashoito
Liikunta
Perheen tupakointitilanne / häkämittaus
Lääkkeiden ja alkoholinkäyttö, kirjaa myös isän thlehdelle, jos isä mukana
Huumeiden käyttö, myös kokeilu
Toivotetaan isä tervetulleeksi
neuvolakäynneille
Sikiön kehityshäiriöiden seulontatutkimuksen esittely
Rinnoissa tapahtuvat muutokset / imetysohjaus

Odottavan perheen suun ja
hampaiden hoito
Kaikki vauvat tahtovat savuttoman
äidin
Hammashoidon esite
Neuvokas perhe -kortti
Lähete verinäytteisiin ja UÄtutkimukseen (9+0–11+6 rv)
Raskausaikana vältettävät
elintarvikkeet (Eviranet:stä)
Molemmat vanhemmat kutsutaan
laajan tarkastukseen
Vauvan odotus (Kirja apteekista
tai sovellus)

Omakanta.fi -> luvat

Annetaan K-HKS:n äpkl:n
ajanvarausohje
niskapoimututkimukseen TAI
tarvittaessa lähete

Kaikki
6–10 rv
th nla

Haastattelu:
henkilötiedot,
anamneesi
Verinäyte: Hb >
110
Paino
Verenpaine (=RR)
Laboratorioajan
varaus
verinäytteisiin;
veriryhmä, Rh ja
vasta-aineet, Bhep., HIV-va,
kardiolipin
Ohjaus: Plv +
bakt. + klamydia
SPR, sikiöseula
Sokerirasitus
tarvittaessa
h 12–16 (Käypä
hoito)
Kilpirauhasarvot
riskiryhmiltä
(Käypä hoito)
Tuetaan
tupakoinnin
lopettamista,
tarv.
nikotiinikorvaush
oito (seurataan
koko raskauden
ajan)

Imetysohjauksen seurantakortti

(Halukkaat)
12–13 rv
Äitiys-pkl K-HKS:ssa
Niskapoimututkimus tai alkuraskauden UÄ halukkaille, maksuton käynti
Kaikki

Virtsanäyte: valk.,
sok.
14–18 rv Paino, RR
Laajan
Sikiön
tarkastu sydänäänten
ksen
kuuntelu
th nla
Ulkotutkimus
Ultraäänitutkimuk

Ravintoneuvonta kartoituksen pohjalta ja motivointi
tarvittavaan
muutokseen
Liikuntatottumukset ja liikunnan
merkitys
Kerrotaan mahdollisuudesta tunnustaa isyys tai äitiys
sekä tehdä yhteishuoltajuussopimus neuvolassa
Imetysohjaus

Raskauden ajan ravitsemus ja
liikunta
Ohjeita raskausdiabeteksen
välttämiseksi riskiryhmille
tarvittaessa
Sikiönuket
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seen lähettäminen (käynti 19
rv:lla), jos ei ole
saanut aikaa
Sokerirasitus tarvittaessa h 12–16
BCG-arvio/
hepatiittirok.arvio
Kaikki

RR, paino,
virtsanäyte: valk.,
10–18 rv sok.
Laajan
Sikiön
tarkastu sydänäänten
k-sen
kuuntelu
lääkärio Tarvittaessa
suus
sisätutkimus

Lääkitys, työ, anamneesi, aikaisemmat raskaudet,
huomioitavat asiat ja hyvinvointiarvio
Koko perheen hyvinvointi
Keskustelu sikiön poikkeavuuksien seulonnasta
Terveysneuvonta ja tuki;
lääkelista ja tarvittaessa psyk-lehti
Työhön liittyvät tekijät raskauden kannalta
Merkitykselliset lääketieteelliset tekijät ja riskit
raskauden kannalta
Imetysohjaus

Kirjaa oma käyntirivi ja tilastoi
omana käyntinä

Kaikki
20 rv
Äitiys-pkl K-HKS:ssa
Ultraäänitutkimus ja suunnitelma raskauden ajaksi
Kaikki
22–24 rv
th nla

Virtsanäyte: valk.,
sok.,
paino ja RR
Sikiön liikkeiden
seuranta
Vanhempainetuus
hakemus
Ulkotutkimus
Sikiön
sydänäänten
kuuntelu
Rh-kontrolli SPR:n
ohjeiden mukaan.
Riskiryhmien ohjaaminen sokerirasituskokeeseen
(aika Forssan
pta:lle laboratorioon), 2-3
pv/ajanvaraus
8.00

GDMohjaus
(kun
sokerirasit
uksen
tulos on
poikkeava)

Tupakointitilanteen seuranta lopettamisen tukeminen
Selvitetään äitiysavustus- ja
äitiys-/vanhempainraha-etuudet
http://www.fshky.fi/palvelut/terveyspalvelut/neuvolat/ai
tiysneuvola/perhevalmennus/

Päivärahahakemus
Koti ja Perhe –lehtinen
(Kelan etuudet)
http://www.kela.fi/lapsiper
heet
Todistus raskaudesta äidille
(SV75S)

Imetysohjaus

Opeta VS-mittarin
käyttö ja vs:n
mittaaminen
Avaa DIA-lehti
Muista SPAT
1262, kun annat
välineitä
Sovi puhelinaika
(0h alle 5.3 tai käynti 6 vrk
1h alle
seurannan jälkeen
10.0
2h alle
8.6)

Puhu gestaatiodiabeteksesta, eli raja-arvoista tms.
Ruokavalio-ohjanta
Liikunta ohjaus
Tarvittaessa muistuta, että ottaa mittarin ja
kotiseurantatulokset mukaan K-HKS:n

Ruokapäiväkirja
Mittausohje
lomakeluettelosta
Raskausdiabetesvihko
Ohjeet näytteenottoon

Kaikki

Keskustellaan supistusten tunnistamisesta ja työssä
jaksamisesta
Ensisynnyttäjän vavu-kotikäynnistä sopiminen
Sopiminen neuvolakäynnistä, jolloin isyys/äitiys tunnus-

Tarvittaessa anti-D-suojaus
Rh-äideille
www.veripalvelu.fi/

26–28 rv
th nla

Virtsanäyte: valk.,
sok.
Paino, RR, HB >
100
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Kaikki
30–32 rv
th nla

Ulkotutkimus
Sikiön
sydänäänten
kuuntelu
Symfysifundusmitta
Sikiön liikkeiden
seuranta

tetaan

Virtsanäyte: valk.,
sok.
Paino, RR,
Ulkotutkimus
sikiön sydän äänet
Symfysifundusmitta
Sikiön liikkeiden
seuranta

Ravitsemustilanne: kannustava palaute
Imetysohjaus
Keskustelua raskaudenajan seksistä
Parisuhde/riitely/perheväkivalta
Mielikuvavauvasta puhuminen
Ohjaus omaseurannasta ja hälyttävistä oireista (preeklampsia, supistelut, kutinat, verenvuoto, lapsivesi,
sikiön liikkeet)
Tarvittaessa lähete synnytyksen suunnitteluun
Isyyden/äitiyden tunnustaminen ja mahdollinen yhteishuoltajuus-sopimus, mikäli molemmat vanhemmat
mukana (kirjaus myös molempien papereihin )

GDM-seuranta ja ohjaus
Imetysohjaus

GDM-seuranta ja ohjaus

Perheväkivallan
seulontalomake
(täytetään, kun äiti yksin
vastaanotolla)
Imatyksen tuki
https://imetys.fi/
Kompassit
Lomakkeet www.thl.fi/isyys
tai
https://thl.fi/fi/web/lapsetnuoret-japerheet/peruspalvelut/aitiy
den-selvittaminen/aitiydenselvittamisessa-kaytettavatasiakirjat#ennen
täytetään ja tulostetaan,
allekirjoitukset ja kopiot
mol. vanhemmille.
Alkuperäinen postissa äidin
asuinkunnan
lastenvalvojalle.
Voimavarakaavake (THL)
kotiin täytettäväksi

34 rv
th kk
Ensisynnyttäjille

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

Keskustelua vavu-lomakkeen ja voimavarakaavakkeen
avulla
Imatysohjaus
Synnytykseen valmistautuminen
GDM-seuranta ja ohjaus

Vauvataitoa-kirjanen

Virtsanäyte: valk.,
sok.
35–36 rv
Paino, RR
lääkäri + th Ulkotutkimus ja
nla
sikiön sydänäänet - liikkeiden
seuranta
Symfysifundusmitta
Synnytystavan
arviointi
Rh-kontrolli
tarvittaessa SPR:n
ohjeen mukaan

Omat virkistäytymiskeinot
Motivointia imetykseen
Lepo ja liikunta äitiysloman aikana
Synnytys
Liikelaskennan merkitys
Tupakointitilanne / häkämittaus

Liikelaskentaohje lom. 4204
Kirjaa lääkärikäynnin jälkeen
oma käyntirivi ja tilastoi
erillisenä käyntinä

Kaikki

Imetysohjaus
Äidin voimavarat ja selviytymiskeinot
Perheyhteisön mustasukkaisuus

Kaikki

38 rv
th nla

Virtsanäyte: valk.,
sok.
Paino, RR, Hb
Ulkotutkimus ja
sikiön sydänäänet - liikkeiden
seuranta
Symfysifundusmitta

GDM-seuranta

Ohjaa www.imetys.fi/
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Kaikki
40 rv
th nla

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

Kaikki

Mahdollinen yliaikaisuus:
varataan aika äitiys-pkl:lle puhelimitse yliaikaisuuden
vuoksi

Lapsen
yleistarkastus
Synnytyk- napa jne.
sen jälkeen Äiti: rinnat,
kohdun pohja,
th kk/nla
episiotomia
1–7 vrk
kotiutumis
esta

Vauvan hoito
Imetys
Ravinto, lepo, kuntoutus
Vauvan aiheuttamat muutokset
perheessä
Raskauden ehkäisy
Jälkitarkastusneuvonta

Kirje pikkulapsiperheen
vanhemmille lom. 4221
Hymynaama-juliste
Vauvalahjat

Kaikki

Hb, RR
Virtsanäyte: valk.,
sok.
EPDS
Jatkoehkäisy

Äidin voinnin huomiointi
- psyykkinen
-fyysinen
Ruokailutottumukset ja paino
Tupakointi
Raskaudenehkäisy; raskaustestiin ohjaus tarvittaessa
Imetyksen motivointi
Keskustelua vavu-lomakkeen avulla

Mielialakysely äidille lom.
4406 ja
tiedot äidin painosta äidin
th-lomakkeelle
Jos ollut gestatiodiab. ->
ohjaus seurannasta; Hyvän
hoidon avaimet
raskausdiabeteksesta
Lantionpohjan lihasten
jumppa

SISÄTUTKIMUS
Mahd. kierukan
asennus/pillerien
aloitus ja
jatkoehkäisyn
suunnittelu

Psykososiaalisen tilanteen selvittely

Todistus jälkitarkastuksesta
Päätä palvelupolku

5–8 vk
th nla

Kaikki
lääkäri
n. 8 vk
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Isän oma terveys
Kutsuminen

Tarkastuksen tavoitteet

Keskustelu

Isälle tehtävät
tutkimukset

Työntekijän
tukimateriaali

Isälle lähetään kutsu
lom. 4219
Odottavalle isälle
Äidin 23–24 rv:n
käynnillä annetaan
ajanvarausaika ja
puhelinnumero

Isyyden ja parisuhteen
tukeminen
Isä arvostaa isän roolia
perheessä
Isä tiedostaa
mallikäyttäytymisen
vaikutuksen
Tapaamisessa
painotetaan erityisesti
raskauden jälkeistä aikaa

Keskustellaan isälle
ajankohtaisista
asioista
Perheväkivalta

Verenpaine
Pituus, paino
BMI
Vyötärönympärysmitta

Terveydenhoitajan
apulomake lom. 4220
Lähekkäin kysymyksiä ja
vastauksia raskaus- ja
imetysajan seksistä
Miehestä isäksi (MLL)
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Neuvolaikäisen terveyden edistämissuunnitelma v. 2020
Kontakti

Rokotukset

n. 2–3 vk
th nla

n. 4 vk

Tutkimukset

Keskustelun aihe

Neuvonnan tukena
käytettävä materiaali
*Esikoiset

Yleisvaikutelma
Aukile
Suu, silmät
Iho, napa
Kehitysheijasteet: moro,
askellus, tarttuminen

Perheen vointi ja selviytyminen
Imetys
Ulkoilu
Kotiympäristö, allergia,
turvallisuus
Perheen tupakointi
Alkoholin ja huumeiden käyttö
Ei suositella tutin käyttöä

Kuntakohtainen MLL:n
materiaali
Kirje pikkulapsiperheen
vanhemmille lom. 4221
Neuvolarokotteet lom.
4405
Neuvolaikäisen rokotusopas
Esite päihteistä

Yleisvaikutelma
Aukile
Suu, silmät
Iho, napa
Kehitysheijasteet: moro,
askellus, tarttuminen

th nla

6 vk

Kuten edellä

th nla/kk
Vavu II
2 kk

th nla

6 kk
th nla

Ensilusikallisia (Valio)

DtaP-IPV-Hib
Rota-rokote
Pneumokokkirokote

Paino, pituus, py
Katsekontakti,
Kehitysheijasteet: moro,
askellus, tarttuminen

Otetaan jo alustavasti puheeksi
makuannosten aloittaminen 4
kk iässä

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

Hyvinvointiarvio, lääkäri kirjaa
Makuannokset tarvittaessa
(kasvikset, hedelmät, marjat)

Paino, pituus, py
Jokeltelu
Motorinen kehitys
Kehitysheijasteet häviämässä
tai pois
Äidin mielialakysely lom. 4406
Merkintä äidin th-lomakkeelle,
tarvittaessa dm-riskiarvio

Kehityksen tukeminen
Lapsen liikunnan kehityksen
kannalta lattialla olo tärkeää
Aikuisen rohkaiseva ja
innostava suhtautuminen
lapsen jokelteluun tärkeä
Vauvan virikkeet
Vanhempien jaksaminen
Ruokavalion laajentaminen
(liha, kala, kananmuna ja viljat)

Äidin mielialakysely lom
4406, merkintä äidin thlomakkeelle
Lähisuhdeväkivallan
suodatin- ja
kartoituslomake

Paino, pituus, py
Motorinen kehitys
Kehitysheijasteet (moro,

Johdonmukaisuus kasvattajana
Kodin turvallisuus
Äidin mahdollinen työhön

Turvallisesti kotona
(STM)
Tarkistuslista

th nla +
lääkäri

th nla

Vavu II lomake
Vauvaperheen arjen
voimavarat lom. 4225

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

4 kk

5 kk

Varhaisen vuorovaikutuksen
merkitys
Vanhempien jaksaminen , jtasiat

Rota-rokote

th nla +
lääkäri

3 kk

PERHE-lehden täyttö
/antaminen perheelle
täytettäväksi

DtaP-IPV-Hib
Rota-rokote
Pneumokokkirokote
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askellus) häipyvät,
suojeluheijasteet eteen ja
sivuille
Syöttötuoli, pillimuki, desilitran
mittamuki, snapsilasi

paluu, lapsen päivähoidon
järjestelyt
Äidille tyypin 2 diabeteksen
riskiarviointi

kotitapaturmien
ehkäisemiseksi (STM)
Tiedote
hammashoitolasta lom.
4408

Terveydenhoitaja:
Paino, pituus, py,
suuntakuulo uikulla +/+,
peukalo-etusormiote 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

DtaP-IPV-Hib
Pneumokokkirokote
MPR I

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

Kehityksen ja vanhemmuuden
tukeminen
Kodin turvallisuus
Uni ja lepo, päivärytmi
Mediakasvatus
Vanhempien jaksaminen
Huom.! Äidin GDM -> varaa
sokerirasitusaika + varaa äidille
oma aika th:lle
Hampaiden hoito
Pottaharjoittelut
Leikki-ikäisen ravitsemus
D-vitamiini 10 µg/vrk

Neuvokas perhe-kortti

Vesirokkorokote

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
Parisuhdeasiat
Voimavarat
Ruokatottumukset, ateriarytmi
D-vitamiini 10 µg/vrk

Kohti turvallista lapsuutta
(Ensi ja turvakotien liitto)
Audit
1½ -vuotiaan vanhempien haastattelu lom
4458

Asetuksen ohjeen mukaisesti

Hyvinvointiarvion tekeminen
Kysely 1½ v vanhemmille

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

Itsenäistyminen
Kuivaksi opettelu
Pettymysten sietäminen
Aggressioiden hallinnan
opettelu
Puheenkehityksen tukeminen
Vanhempien jaksaminen ja
parisuhde
Ruokatottumukset ja ateriarytmi
D-vitamiini 7.5 µg/vrk

8 kk
th nla +
lääkäri

12 kk
th nla

18 kk
(laaja)
th nla

18 kk
th + lääkäri
2v
th nla

3v
th nla

Paino, pituus, py, LENEtutkimus
Lähinäkö (0.5)

Koko perheen ravintotottumukset
Mediakasvatus
Vanhempien jaksaminen ja
Puheen kehityksen
parisuhde
seuranta: monisanaisia lauseita, Leikkiminen ja ulkoilu
noudattaa kaksiosaisia ohjeita, Ruokatottumukset ja ateria-

www.vaestoliitto.fi
https://demot.pwire.fi/ta
ulukko/
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4v
(laaja)

DTaP-IPV

ulkopuolinen saa puheesta
selvää

rytmi
D-vitamiini 7.5 µg/vrk

Paino, pituus, py LENE
Näkö: lähi- ja kaukonäkö 0.5
Puhe

Mediakasvatus
Sosiaalinen kehitys
kerhotoiminta, leikkikaverit
Parisuhde, vanhempien
jaksaminen
Voimavarakysely
Voimaperheet-lomakkeen
lähetys Turkuun
Ruokatottumukset ja
ateriarytmi
D-vitamiini 7.5 µg/vrk

Lapsi liikenteessä
(Liikenneturva)
Päihteet lapsen silmin
(Ensi ja turvakotien liitto)
Tiedonsiirto päivähoidon
ja neuvolan välillä

Asetuksen mukainen
RR (<110/70)
Kivesten tarkastaminen
Fimoosin toteaminen
Ryhti

Hyvinvointiarvion tekeminen

www.vaestoliitto.fi/

Paino, pituus, py LENE
Kuulo: audiometri 20 dB (0.25 –
4 kHz )
Kehityksen seuranta
Puhe
Tarvittaessa näkö (0.8), jos
karsastusepäily -> lähete K-HKS

Kavereiden tärkeys
Leikki, liikunta ja ajankäyttö
Media-aika
Esikoulun aloitus
Yökastelu
Vanhempien jaksaminen,
parisuhde
Ruokatottumukset ja ateriarytmi
Erityisruokavalioiden purkaminen
D-vitamiini 7.5 µg/vrk

Pituus, paino, py

Esikoulun aloitus
Säännöllinen päivärytmi
Nukkuminen
Harrastukset
Mediakasvatus
Omatoimisuus
Vanhempien jaksaminen
Ruokatottumukset ja
ateriarytmi
D-vitamiini 7.5 µg/vrk

th nla

4v
th + lääkäri

5v
th nla

6v

MPR II

th nla

https://demot.pwire.fi/ta
ulukko/

Taustamateriaalina:
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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Kouluterveydenhuollon edistämissuunnitelma lukuvuonna 2019 - 2020

Ikä/ luokka

Tutkimukset

Keskustelun aihe

Neuvonnan tukena käytettävä
materiaali

6,5-7 v.
Kouluun
tulotarkast
us

Paino
Pituus
Ryhti
Lähi- ja kaukoäkö
Kuulo

Terveyskyselylomakkeen
pohjalta tarpeen mukaan

- Tulevana syyslukukautena
koulunsa aloittavan lapsen
huoltajille lom. 4422
- MLL:n Media meidän perheessä
- Esikoululaisesta koululaiseksi,
MLL
- Peruskoulun kouluterveydenhuolto
Forssan seudulla lom 4603
- Ohjeita koululaisten
tartuntatautien hoidosta lom. 4617
- Ilmoitus erityisruokavaliosta lom.
2154
- Neuvokas perhe-kortti

kouluun
menoa
edeltävänä
kesänä

Rokotussuojan
tarkastaminen
Erityisruokavaliot; päivitys

PERUSKOULU: luokat 1.- 6.
1
Kevät
Laaja
terveystarkastus

Paino
Pituus
Ryhti
Verenpaineenmittaus
Puberteettiarvio

Terveyskyselylomakkeen
pohjalta tarpeen mukaan

- Terveystarkastuksen
esitietolomake ekaluokkalaisen
vanhemmille (THL)

Erityisruokavaliot; päivitys
Perheen hyvinvointiarvio

- Ilmoitus erityisruokavaliosta lom.
2154
Yhdistyy laajaksi tarkastukseksi, jos
kouluun tulotarkastus on tehty
kesällä ja ykkösen tarkastus
viimeistään toukokuulla

2

3

Pituus
Paino
Ryhti
Paino
Pituus
Ryhti

Kuulumiset

Terveyskyselylomakkeen
pohjalta tarpeen mukaan
Erityisruokavaliot; päivitys

4

Paino
Pituus
Ryhti
Kuulo
(Lähi- ja kaukonäkö)

Kuulumiset

- Terveyskysely 3. luokan oppilaan
huoltajille lom. 4604
- Ilmoitus erityisruokavaliosta lom.
2154
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5
Laaja
terveystarkastus

Mielialan arviointi
Paino
Pituus
Ryhti
Näkö, jos ei katsottu 4
lk.
Verenpainemittaus
Puberteettiarvio
HPV-rokote tytöille

Terveyskyselylomakkeen ja
mielialakyselyn pohjalta
tarpeen mukaan

Erityisruokavaliot; päivitys
Perheen hyvinvointiarvio

- Terveyskysely 5. luokan oppilaalle
(THL)
Terveyskysely 5. luokan oppilaan
huoltajille (THL)
- CDI- kysely (alle 12-vuotiaan
mielialakysely) lom. 4619
- Täältä tullaan nuoruus –nettiversio
https://www.lukusali.fi/reader/c5
fe3d3e-0c35-11e6-a51b00155d64030a
- Ilmoitus erityisruokavaliosta, lom.
2145
- Move-mittaustulokset
- Fysioterapeutin pitämä ryhtitunti
- Terveydenhoitajan pitämä
murrosikätunti tytöille

6

Paino
Pituus
Ryhti
HPV-rokote tytöille
Tarv.
vesirokkorokotteen
tehoste

PERUSKOULU: luokat 7. - 9.
7
Vanhemmat kutsutaan
yläkoulua
mukaan
edeltävänä
Paino
kesänä
Pituus
Laajan tar- Ryhti
kastuksen
Värinäkö
osa
8
kevät
Mielialan arviointi
Laaja
terveystar- Paino
kastus
Pituus
Ryhti
Näkö / myös lähinäkö
Kuulo
Verenpainemittaus
Puberteettiarvio
dtap-rokote
9
kevät

Paino
Pituus
Ryhti

Terveyskyselylomakkeen
pohjalta tarpeen mukaan

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

Terveyskyselylomakkeiden
pohjalta tarpeen mukaan
Perheen hyvinvointiarvio
Erityisruokavaliot; päivitys

- Terveyskysely yläkoulun oppilaan
vanhemmalle
- Terveyskysely 7 lk oppilaalle

Terveyskyselylomakkeen
pohjalta tarpeen mukaan

- Terveyskysely 8. luokan oppilaalle
(THL)

Rokotusasiat

- Kondomi, jaettavaksi jokaiselle

- Nuoret ja ruoka-lehtinen
- Ilmoitus erityisruokavaliosta, lom.
2154

- Nuorten päihdemittari lom. 4633
(tarvittaessa)
- BDI-mielialakysely tarvittaessa

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 v. 2020

https://www.tervekoululainen.fi/ - maksuttomia oppimateriaaleja peruskoulun terveystiedon ja
liikunnan opetukseen
https://www.koulunterveyskirjasto.fi/ - ajantasaista tietoa terveydestä ja sairauksista
https://neuvokasperhe.fi/ – kannustusta terveellisiin elintapoihin ja positiiviseen perhearkeen
https://www.nuortennetti.fi/
https://www.mll.fi/vanhemmille/toiminta-lapsiperheille/vanhempainpuhelin/
https://www.vaestoliitto.fi/ - aihepiireinä mm. nuoret, murrosikä, parisuhde, vanhemmuus,
seksuaalisuus, ehkäisy, monikulttuurisuus
https://www.terveyskyla.fi/

- erilaisia taloja ja paljon ajantasaista tietoa

http://syohyvaa.fi/ - ravitsemussuosituksiin perustuvaa tietoa ja vinkkejä
https://www.kasvikset.fi/kasvitieto/
https://thl.fi/web/infektiotaudit - tietoa tartuntataudeista mm. päätäit, kihomadot, matkailijan
terveysopas

https://www.allergia.fi/
https://www.diabetes.fi/ - mm. Koululaisen diabetes – opas ala- ja yläkouluille
https://www.epilepsia.fi/ - mm. Epilepsia ja koulu -artikkeli (kirj. Virva Leinonen ja Jukka Rautio) ja
Epilepsiakohtauksen ensiapu -lehtinen
https://www.verneri.net/ - kehitysvammaisten oma selkokielinen verkkopalvelu
https://www.paihdelinkki.fi/ - verkkosivusto päihteistä ja riippuvuuksista
https://www.hengitysliitto.fi/ - tukea savuttomuuteen
https://stumppi.fi/ - apua tupakoinnin lopettamiseen
https://lasinenlapsuus.fi/ - aikuisten alkoholinkäyttö lapsen silmin
https://varjomaailma.fi/ - mm. nuorille, joita aikuisten päihteidenkäyttö huolestuttaa tai hämmentää
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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)
KKI-kuntokortti (Likes)
Salaattipaletti Diabetesliitto
Esimerkki päivän aterioista 1800 kcal (Sydänliitto)
Scoff syömishäiriöseula
(http://terveysnetti.turkuamk.fi/nuorisonetti/2006_NUORTEN_ANOREKSIA_NERVOS
A/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/

https://www.mielenterveystalo.fi/nuoret/Pages/default.aspx
http://www.vaestoliitto.fi/vaestoliitto/mita_vaestoliitto_tekee/palvelut/puhelinneuvonta/poiki
en_puhelin/
http://www.vaestoliitto.fi/nuoret/
www.peliraati.fi
http://syohyvaa.fi/
http://www.syomishairioliitto.fi/syomishairiot/
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti
http://varusmies.fi/etusivu
https://www.paihdelinkki.fi/
http://www.stumppi.fi/
http://www.ukkinstituutti.fi/
http://www.vaestoliitto.fi/nuoret/ehkaisy/seksitaudit/
http://röökikroppa.fi
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http://www.nuortenlinkki.fi/etusivu
www.thl.fi/pelihaitat
www.paihdelinkki.fi
www.nimettomatpelurit.fi

Nuorten depressio, tietoa nuorten kanssa työskenteleville aikuisille
http://www.ktl.fi/attachments/suomi/julkaisut/ohjeet_ja_suositukset/nuortendepr
essio.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_pai
hdehairioiden_hoito.pdf
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Opiskeluterveydenhuollon edistämissuunnitelma lukuvuonna 2019 - 2020
Luokka

LUKIO
I

Tutkimukset
Rokotukset

Keskustelun aihe

Näkö, Hb tarv., verenpaine
paino, pituus
Rokotusten tehostus tarv.
Terv.hoitajan seulonnan perusteella lääkärintarkastus
Lääkärintarkastus / samalla
kutsuntatarkastus
Myös terveydenhoitajan käynti

II

Keskustelu
kyselylomakken 4614
pohjalta

Neuvonnan tukena
käytettävä materiaali

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

Kutsuntatarkastukseen
liittyvä kysely
Terveyskysely Lom. 4651
Lääk.tarkastukseen 4651
liittyvä kysely

FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI (FAI), YPÄJÄN HEVOSOPISTO JA HÄMEEN AMMATTIINSTITUUTTI (MUSTIALASSA)
Uudet
Paino. pituus, Hb tarv., RR
Terveyskysel yC lom. 4614
oppilaat: näkö, kuulo (rakennus-, pintaKeskustelu
I vuosi
käsittely- ja metallilinjoilla, muilta kyselylomakken 4614
Nuorten päihdemittari lom.4633
tarv.)
pohjalta
/ Audit tarv.
Mielialakysely lom.4015 tarv.

_______
II vuosi

Terveydenhoitajan seulonnan
perusteella lääkärintarkastus
Rokotusten tehostus tartuntatautilain mukaisesti, tarv.
B-hep. lähihoitajaopiskelijoille
_________________________
Lääkärintarkastus / samalla
kutsuntatarkastus

____________________
Kutsuntatarkastukseen
liittyvä kysely
Lääk.tarkastukseen 4651
liittyvä kysely
HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU (HAMK)
Uudet
Terveydenhoitajan
Kts. FAI
opiskelija terveystarkastus sht
opiskelijoille, muille kyselyn
pohjalta tarvittaessa
Rokotusten tehostus
tartuntatautilain mukaisesti,
tarv.B-hep. sh-opiskelijoille
FORSSAN AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS (FAK)
Kurssit
Terveydenhoitajan
Kts. FAI
yli 6kk
terveystarkastus
Rokotusten tehostus tarv.

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

Audit

Terveyskysely
Audit tai kts. FAI

Terveyskysely
Audit
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TERVEYSTARKASTUKSET: KUTSUNTAVELVOLLISET v. 2020
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 v. 2020

Kaikille: tarvittaessa ohjaus kuntoneuvolaan ja painonhallintaryhmään.
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Diabetesneuvonta - aikuispotilaiden tukimateriaali v. 2020
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
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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)
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 v. 2020
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

