
Terveyden edistämisen työryhmä

Koko keinovalikoima 
käyttöön



”Terveyden edistämistyöllä vaikutamme ihmisten elintapoihin ja 
kannustamme heitä ottamaan enemmän vastuuta terveydestään.”

1) Vahvistettu terveyden edistämisen toimintasuunnitelma 

2) Potilaan terveyteen liittyvien tekijöiden kartoitus 
3) Neuvonta ja ohjaus 
4) Terveellinen työympäristö
5) Jatkuva yhteistyö muiden terveydenhuollon ja tahojen kanssa. 



Sisäänotto Arviointi ja 
suunnitelma

Diagnostiikka Kliinisten 
toimen-
piteiden arvio

Kotiutus

Lähde: Steso/HPH/WHO 2006

Hoito-
toimenpiteet

Hoitotyö

Kuntoutus

T e r v e y d e n e d i s t ä m i n e n



Potilaan omahoidon tukena Terveyskylän 
omapolku ja Omahoito-ohjelmat

Keskustele ja kannusta, 
se kuuluu ammattitaitoomme.

https://www.terveyskyla.fi/omapolku




Kirjaa  tulokset 
potilaskertomukseen



Tupakoinnin aiheuttamat välittömät kustannukset 
terveydenhuollolle olivat vuonna 2012 noin 277 
miljoonaa euroa ja sairauspäiväkustannukset noin 
130 miljoonaa euroa vuodessa (THL 2015).

Liian vähäinen liikunta maksaa Suomessa vuodessa
3 miljardia €  mm. lisääntyneinä terveydenhuollon 
kustannuksina (Vasankari & Koulu 2018)

Vuodessa voitaisi säästää 500 miljoonaa € 
terveydenhuollon kustannuksia torjumalla 
ikääntyneiden vajaaravitsemus (Ravistamo study
2019)



• Tunnista potilaan tupakointi ja nikotiiniriippuvuus
• Arvioi riippuvuuden voimakkuus ja määrä
• Kehota lopettamaan, neuvo ja ohjaa siihen
• Suunnittele ja kannusta potilasta vieroituksessa:  

Varenikliini, bupropioni, nortriptyliini ja
nikotiinikorvaushoito ovat tehokkaita,
ja niitä tulee aktiivisesti käyttää

Huomaa nämä:
Tupakoinnin ja nikotiiniriippuvuuden tunnistaminen, tupakasta vieroituksen edistäminen –
hoitopolku
Tupakoimattomana ja nikotiinittomana leikkaukseen -ohje
Käypä Hoito –suositus 2018

Mittaa, kirjaa, ohjaa

Arviointiin 
avuksi 

Fagerström-
testi Eskossa

https://www.ppshp.fi/dokumentit/Hoitoohje%20sislttyyppi/Tupakoinnin%20ja%20nikotiiniriippuvuuden%20tunnistaminen.pdf
http://www.ppshp.fi/dokumentit/Ohjeet%20potilaalle%20sislttyyppi/Tupakoimattomana%20leikkaukseen.docx
https://www.kaypahoito.fi/hoi40020


• Hyödynnä riskikulutuksen arvioinnissa AUDIT –
menetelmää

-> tunnistaa hyvin työikäisten ongelma-
kulutusta
-> riskikulutuksen tunnistamiseen riittää 
kolme ensimmäistä kysymystä

• Katso myös: 
https://www.kaypahoito.fi/xmedia/pgr/AUDIT.pdf

Mittaa, 
kirjaa, 
ohjaa

Kirjaa tulos             
pisteinä. 
AUDIT ja 
AUDIT C 
löytyvät 
Eskosta

https://www.kaypahoito.fi/xmedia/pgr/AUDIT.pdf


Lyhytneuvonta
Käy potilaan kanssa läpi tehdyt havainnot alkoholin 
käyttömääristä ja niiden mahdollisesta yhteydestä 
potilaan oireisiin, sairauteen ja hoitoon. 

Ohjaus
Keskeistä on pyrkiä sopimaan potilaan 
elämäntilanteeseen sopiva 
yksityiskohtainen tavoite, jonka 
toteutumista voi seurata. 

Apuvälineeksi esimerkiksi:
Vähennä vähäsen –opas (THL 2015).

Kirjaa ICD-10      
koodilla Z71.4 

”Alkoholin 
väärinkäyttöön 

liittyvä 
neuvonta”

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129691/URN_ISBN_978-952-302-596-7.pdf?sequence=1




• Liikunta on keskeinen useiden 
kansanterveydellisesti tärkeiden 
pitkäaikaissairauksien hoidossa ja 
kuntoutuksessa. 

• Kun tavoitteena on saada potilas, jolla ei ole 
merkittäviä liikuntaesteitä, liikkumaan 
riittävä ja turvallinen määrä, apuna 
ohjauksessa voi käyttää esimerkiksi UKK-
instituutin  aikuisten liikkumisen suositusta.

Kirjaa tieto 
riittämättömästä 

liikkumisesta: 
ICD-10-luokituksen 

koodilla Z72.3 
”Fyysisen 

harjoituksen 
puuttuminen”

https://www.ukkinstituutti.fi/filebank/4194-aikuisten-liikkumisen-suositus-tekstit-web.pdf


• Potilaan ravitsemustila vaikuttaa 
hoidon onnistumiseen ja 
kuntoutumiseen.

• Vajaaravitsemus hidastaa toipumista. 
• Lihavuus on myös terveysriski ja 

elintavat voi ottaa puheeksi 
sairaalassaoloaikana, motivoivan 
keskustelun periaatteita noudattaen.

• Myös se, että potilas sitoutuu 
ravitsemushoitoon ja huolehtii omalta 
osaltaan ravitsemus-
kuntoutuksestaan, on tärkeää. 

• Punnitse potilas. Kysy ruuasta.
• Ohjaa oikeaan ravitsemukseen.

https://www.oppiportti.fi/op/dvk00017


• Vajaaravitsemuksen riskin kartoittamiseen käytetään NRS 2002 –
menetelmää .  Sen pisteytys perustuu painoindeksiin, 
painonmuutokseen, ravinnonsaantiin sekä sairauden 
vaikeusasteeseen. 

• Eskon NRS 2002 – lomakkeessa on linkki riskipisteiden
mukaisiin ravitsemushoito- ja toimintaohjeisiin
eri pisteluokkien mukaan. 

• Vajaaravitsemusriskin arviointimenetelmä ja ravitsemushoito-ohjeet 
otetaan käyttöön kaikissa Esko-potilastietojärjestelmää käytettävissä 
sairaaloissa.

• Lue lisää: https://www.ppshp.fi/Ammattilaisille/Terveyden-
edistaminen/Vajaaravitsemus/Sivut/default.aspx

•

Kirjaa Eskon 
HOI-lehdelle

https://www.ppshp.fi/Ammattilaisille/Terveyden-edistaminen/Vajaaravitsemus/Sivut/default.aspx


•

•







Tavoitteena on hoidon laadun ja 
potilasturvallisuuden sekä potilaiden 
hoitokokemuksen parantuminen, esimerkkinä 
oikea-aikainen ja potilaan tarpeen mukainen 
ravitsemushoito ja potilaiden 
nikotiinittomuuteen tukeminen.

Kuntouttava näkökulma koko potilasprosessin 
ajan, esimerkiksi omatoimiseen liikkumiseen 
kannustaminen ja rauhallisen yöunen 
turvaaminen sekä unen esteiden poistaminen 
sairaalassaoloaikana (rauhallinen yöuni 
parantumisen perusta)

Potilaslähtöisesti johdettu organisaatio, jossa 
terveyden edistäminen ja potilaiden 
omatoimisuuteen tukeminen on otettu 
huomioon, parantavat hoidon laatua. 

https://www.satasairaala.fi/sites/default/files/2020-03/Satasairaala%202018.pdf


Teknologisilla ratkaisuilla tuetaan potilaan 
omahoitoa ja  lisätään hänen  
hoitomahdollisuuksiaan kotona sekä 
lyhennetään sairaalassaoloaikaa, esimerkiksi 
Terveyskylän digi- ja omahoitopolut sekä 
etävastaanotot.

Turvataan henkilökunnan ammattitaito ja 
osaaminen terveyden edistämisessä ja 
potilaan omahoitoon tukemisessa.

Tilaratkaisuissa huomioidaan 
muuntojoustavuus, tehokkaita hoitoprosesseja 
tukevat tilat ja tulevien teknisten ja ICT-
ratkaisujen ennakointi potilaan hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisessä.




