
Kansalaisten hyvinvointia ja terveyttä edistäviä tekijöitä 

Asiakkaan omahoitoon valmentaminen ja tukeminen eri menetelmin 

Asiakkaan osallistaminen ja aktivointi 

- yksilön oma vastuu ja aktiivisuus 
- kansalaisten/ palveluiden käyttäjien osallisuus & kuuleminen & 

vaikuttamismahdollisuudet omiin prosesseihinsa 
- kansalaisten mukaan ottaminen asioiden suunnittelussa ja toteutuksessa 
 

Elämään vaikuttavien henkilökohtaisten asioiden huomiointi 
- mielekäs työ tai ainakin mielekästä tekemistä tai harrastukset 
- hyvät ihmissuhteet  
- kohtuulliset asumisolosuhteet 
- sosiaalinen verkosto hyvät 
- terveelliset elämäntavat ja niihin liittyvä tuki 
- ikääntyneiden toimintakykyyn voidaan vaikuttaa ravitsemuksen, liikunnan ja 

sosiaalisuuden keinoin 
- syrjäytyminen - vaatiko sen ehkäisy pikemmin valtakunnallista koulutus- ja 

ohjelmapolitiikkaa? Oulussa siihen on tartuttu elämänhallinta-ohjelman avulla 
nuorille miehille, jossa mukana on päivittäisen elämänhallintaa käytännön 
ruokatalouden hoidon keinon osana elämänhallinnan ja työllistymisen 
kokonaisuutta. Hanke esiteltiin viime vuoden RTY:n valtakunnallisilla 
ravitsemuspäivillä. 

- mielenterveyspäivillä puhuttiin ravitsemuskuntoutuksen merkityksestä 
 

Tiedontarjoaminen 
- paljon tietoa terveyden ylläpitämiseksi ja itsehoitoon on tarjolla (mm. ravitsemus, 

liikunta, tupakointi, alkoholin käyttö, ihmissuhteet) 
- neuvonta, ohjaus, tiedon levittäminen 
- ohjauksen kehittämiseen tarvitaan moniammatillista osaamista, erityisesti 

käyttäytymistieteen osaamista, aiemmissa hankkeissa käyttäytymistieteen 
osaaminen on puuttunut – nyt kannattaa tämäkin asia petrata. 

 
Sähköiset palvelut ja hyvinvointiteknologia 

- oma- ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen kehittäminen ja tutuksi tekeminen 
- tuetaan terveyttä edistävien neuvonta- ja ohjausmenetelmien laajaa käyttöönottoa 

eri sektoreilla (esh:ssa, pth:ssa, sosiaalipalveluissa ja muilla sektoreilla) 
- sosiaalisen median apukeinot 
- hyvinvointiteknologian käyttöön otto 
- suurimpien kansansairauksien ehkäisy- ja hoito-ohjelmasovellutuksia 

verkkoon, asiasisällön ja helppokäyttöisyyden lisäksi erityisesti kiinnitettävä 
huomiota niiden kiinnostavuuteen ja interaktiivisuuteen eri terveydenedistämisen 
teoriapohjaan rakentuen.  Pelkkä tieto ei johda käyttäytymisen muutokseen. 

 
Ryhmätoiminta ja yhteisöllisyys 

- yhteisöllisyyden ylläpitäminen 
- ryhmäohjaus: ammattilaisten ohjaamat maksuttomat psyykkistä, fyysistä ja 

sosiaalista hyvinvointia edistävät toimintaryhmät (esim. kuoro, tanssiryhmä, 



taideterapeuttinen sekä ryhmä kaikille pitkäaikaissairaille ja vammaisille, eikä vain 
sävelkorvallisille tai muuten taiteellisille), elämäntaparyhmät 

- ryhmämuotoisen, tutkimusnäyttöön perustuvan ohjauksen kehittäminen, saatavana 
jo valmiinakin Suomessa, esim. Ikihyvä –ohjelma kohonneen verensokerin/tyypin 2 
diabeteksen hoitoon – kattamaan laajasti maakunnan aluetta.    

 
Maksuttomat ja matalan kynnyksen palvelut ja tapahtumat 

- täysin maksuttomat liikuntapalvelut vammaisille ja kansansairauksia sairastaville (eli 
pitkäaikaissairailla) sekä korkean riskin ryhmille esim. erittäin korkea kolesteroli tai 
suuri BMI-arvo yms. 

- maksuttomat kulttuuripalvelut kaikille vammaisille ja pitkäaikaissairaille, ainakin 
mielenterveyskuntoutujille 

- matalankynnyksen palveluiden ja jalkautuvan sote-työn 
- erilaiset terveyttä edistävät tapahtumat ns." terveysmarkkinat" 

 
Ammattilasten osaamisen tukeminen 
 

- osaava ja asiantunteva henkilökunta. 
- koulutuksia ammattilaisille  
- toimitavoista sopiminen (esim. hoitopolut) ja vastuuhenkilöiden nimeäminen 
- yhteistyöhön motivoitunut ja kehitysmyönteinen henkilöstö 
- terveyskeskuksessa on oma ravitsemusterapeutti, joka tekee laaja-alaista 

yhteistyötä ja aktiivisesti ohjaa kuntalaisia ja työntekijöitä ravitsemukseen liittyvissä 
asioissa 

 
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kunnissa 
 

- tarpeiden ja selvitysten pohjalta rakentuneet hyvinvointisuunnitelmat mm. 
hyvinvointikertomus  / - hankkeet, joita käytännössä toteutetaan yhteistyössä eri 
toimijoiden kanssa 

- hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sisällyttäminen strategioihin 
- terveyden edistäminen kaikessa kunnan toiminnassa mukana 
- kuntien panostukset terveyttä tukevien valintojen mahdollistamiseksi ja helposti 

toteutettaviksi 
- kunnassa on panostettu liikuntaan monin eri tavoin 
- kulttuuria on tarjolla hyvin monipuolisesti 

 
Monitoimijainen yhteistyö 
 

- toimintaan mukaan olemassa olevat moniammatilliset verkostot ja työryhmät 
- uudenlainen sektorienvälinen yhteistyö hyvinvoinnin edistämiseksi  
- osa kuntastrategiaa -> yhteistyö kaikilla toimialoilla sekä erikoissairaanhoidon, 

kolmannen sektorin sekä kansanterveys- ja eläkeläisjärjestöjen kanssa 
 



Toimivat terveyden ja sosiaalihuollonpalvelut 
 

- toimiva perusterveyden- ja työterveyshuolto sekä muut palvelut 
- ennaltaehkäisevät palvelut ja toimenpiteet 
- palvelut lähellä 
- varhainen puuttuminen ongelmiin 
- ennakoiva kuntoutus ja terveydenhoito  
- yhdenvertaiset palvelut  

 
Palvelujen organisointi 
 

- perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyön (sama organisaatio)  
- sote-eheyden järkevä rakentaminen. (liika kiire voi tuhota hyvän ajatuksen) 
- Rahoituspohjan uudistus 

 
Johtaminen 
 
Ympäristö 

- hyvinvointia edistävä ja fyysiseen aktiivisuuteen motivoiva liikuntaympäristö, 
luontoliikunta, puhdas luonto ja hyvät ulkoilumahdollisuudet 

 
Seuranta 
 

- mittarit: esim. sairastavuus, elintavat ja väestöryhmien väliset terveyserot - 
säännölliset mittaukset 

 
Joukkoruokailun kehittäminen 
Joukkoruokailun laadukas kehittäminen päiväkodeista, koulusta, sairaaloista, 
terveyskeskusten vuodeosastoista, ikääntyneiden palvelu- ja hoitokodeista aina 
kuntoutuskeskuksiin.  Joukkoruokailu on keskeinen väestön terveyserojen 
kaventajamahdollisuus ja toistaiseksi sen kaikki mahdollisuudet käyttämättä.  
Valtakunnalliset suositukset (Päiväkoti, koulu, työpaikka, ravitsemushoitosuositus 
sairaaloihin, terveyskeskuksiin, palvelu- ja hoitokoteihin sekä kuntoutuskeskuksiin) 
tarjoavat erinomaisen viitekehyksen päättäjille.  
 
Valtion ravitsemusneuvottelukunnan "Ravitsemuksella hyvinvointia - opas kuntapäättäjille" 
ohjeistaa hyvin suurien linjojen valintaan 
http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/files/attachments/fi/vrn/ravitsemuksella_hyvinvoint
ia_2.pdf.  

 

http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/files/attachments/fi/vrn/ravitsemuksella_hyvinvointia_2.pdf
http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/files/attachments/fi/vrn/ravitsemuksella_hyvinvointia_2.pdf


Kansalaisten hyvinvointia ja terveyttä heikentäviä tekijöitä 

Asenteet  
- Pitäisi vaikuttaa "isoihin asioihin", kuten alkoholiin, tupakkaan ja elintarvikkeisiin 

liittyviin lakeihin ja markkinointiin...ongelmana esim. valtimotautien lisääntyminen ja 
niiden yhteiskunnallinen "hinta"! 

 
Valtiovallan toiminta 

- lainsäädäntö ja eri hallintokuntien kommunikoinnin puute 
- sosiaalisen järjestelmän rapautuminen 
- sote- ja kuntauudistus 

 
Liiallinen asiantuntijuus  
 
Luonnon liian vähäinen hyödyntäminen 

- Luontoympäristö tarjoaa mahdollisuuksia fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen 
hyvinvoinnin edistämiseen, mutta ko. ympäristöä hyödynnetään terv. edistämisessä 
vähän. Tarvitaan tietoisuuden lisäämistä, uusien toimintamallien ja palvelujen 
luomista, jotta luontoympäristöä voitaisiin hyödyntää nykyistä paremmin terv. 
edistämisen toimintaympäristönä 

 
Henkilökohtaiset ongelmat, ihmisten eriarvoisuus, erot väestön hyvinvoinnissa 

- työttömyys, päihde- ja mielenterveysongelmat, maakunnassa on paljon 
mielenterveysongelmia, masentunut ei jaksa huolehtia itsestään ja masennus on 
suurin työkyvyttömyyseläkkeen syy 

- syrjäytyneisyys, yksinäisyys, köyhyys 
- yksinäisyys (ikäihmiset) -pitkät välimatkat (syrjäytymisvaarassa olevat, ikäihmiset) 
- ikääntyneet ovat haaste myös terveyden edistämisen näkökulmasta 
- syrjäytyvät nuoret; haluttomuus työhön tai työpaikkojen puute, osa nuorista 

"heitteillä" ja ilman tulevaisuuden suuntaa, osa nuorista kokee vanhemmuuden 
puutetta ja osalla ei ole yhtään ystävää 

- kuinka saada ne jotka eivät ole aktiivisia, edistämään terveyttään 
- tietämättömyys, välinpitämättömyys, ei uskota terveysvalituksen sanomaan 

välinpitämättömyys omasta terveydestä, tiedon puute, käydään hoitajalla/lääkärillä 
mutta kaikkein tärkeimmässä eli omahoidossa puutteita 

 
 Koululiikunnan vähäisyys 

- kouluissa vähennetty liikuntatunteja ja lapsille tarjolla vähän ohjattua liikuntaa 
 
Terveyspalvelujen toimimattomuus 
 



Henkilökunnan riittämättömyys ja vaihtuvuus, te-työn liittäminen perustehtävään 
- julkisella sektorilla mm. lääkärien vaihtuvuus ja vähäisyys  
- osaavan henkilökunnan puute 
- henkilöstön resursointi tullee olemaan haaste 
- löytää, sitouttaa, motivoida työntekijöitä terveydenedistämisen jalkauttamistyöhön 

jos työtä tehdään osana omaa perustehtävää 
 
Asiakkaan vastuuttaminen, osallistaminen ja tukeminen 

- eräänlainen "hoiva-/hoitousko", ei vastuuta henkilöillä itsellään omasta 
toimintakyvystään 

- ennaltaehkäisevien toimenpiteiden vähäisyys (pitäisi kyetä näyttämään mittareilla, 
kuinka paljon nämä toimet tuovat säästöä sijoitukseen nähden) 

- tutkimustiedon jalkautuminen kansalaisille. 
- osallistavien menetelmien puute -päihdeongelmat 

 
Ennaltaehkäisevän työn vähäisyys ja organisoinnin ongelma 

-  säästöt: ehkäisevä työ jää vähemmälle sairaanhoidon sijaan, sairaanhoidon 
ongelmat ja kustannukset vievät suuren osan (resursseista) 

- palveluita karsitaan ja vähennetään 
- voimavarojen niukkuus -> mm. suunnitteluun ja koordinointiin liian vähän aikaa  
- tiettyjen tahojen sitoutumattomuus, vastuu jää tietyille tahoille 
- käyttäjien ja palveluiden tarpeet eivät kohtaa tai tarvitsija ei löydä oikeaa palvelua 
- terveysongelmien korjaamiseen painottunut palvelurakenne, jossa unohdetaan 

hyvinvoinnin tukeminen ja ylläpito 
- onko sovittu riittävän hyvin terveyden edistämisen koordinaation vastuutahoista 

kunnissa ja yhteistoiminta-alueilla 
- vaikka tutkimukset osoittavat, että yhteisöllisyys ja toiminnallisuus auttaa 

hyvinvoinnin edistämisessä 
- yhteistyön riittämättömyys - resurssien riittämättömyys 
- yhteisten linjausten puuttuminen tai epäselvyys niissä 
- mikä on se kohderyhmä, johon tulisi panostaa, jotta ei hoidettaisi vain jo syntyneitä 

terveysongelmia? 
- lisääntyvät terveydenhoidon ja sosiaalitoimen kustannukset  

 
Palvelujen laatu 

- heikko perusterveydenhuolto 
 
Yhteistyössä ongelmia 

- Yhteistyössä on vielä paljon kehittymisen tarvetta - kumppanuusajattelu olisi hyvä 
omaksu: kilpailu/paremmuusajattelu syrjään 

- monet asiat ovat pirstaleisia (esim. päihteisiin liittyvät avohoito- ja tukikäytännöt) - 
tarvittaisiin selkeitä, kokonaisvaltaisia malleja 

 
Politikointi 

 
 


