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Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE)
kolme tärkeintä kysymystä:
1. SUUNTA: Mitkä ovat alueen suurimmat hyvinvointiin
liittyvät ongelmat?
2. KEINOT: Millä tutkitusti vaikuttavilla keinoilla näihin
ongelmiin voidaan puuttua?

3. RAKENTEET: Millaisella rakenteella tehokkaat keinot ja
työkalut saadaan kaikkien käyttöön?
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Ensin on tiedettävä, miten meillä menee
 On tehtävä hyvinvointianalyysi eli hyvinvointikertomus
 Maakunnallinen eli alueellinen kertomus
 Pohjois-Savon hyvinvointikertomus ja sen vuosiraportti
 Pohjois-Savon HYTE-esite
 Vertailumaakunnat, huomio erityisesti hyvinvointivajeisiin
 Tulisi viedä vuosittain sairaanhoitopiirin ja maakuntaliiton talousarvioon ja
tilinpäätökseen

 Jokaisen kunnan oma hyvinvointikertomus
 Alueellinen hyvinvointikertomus tukee
 Vuosittainen tilannekatsaus tilinpäätökseen ja tavoitteet talousarvioon
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Mielenterveys- ja päihdeongelmien ennaltaehkäisy
PÄIHTEIDEN KÄYTTÖ
 Liikaa alkoholia käyttävien osuus pienentynyt työikäisten parissa (28%).
Ikäihmisten alkoholinkäyttö (29%) on kuitenkin lisääntynyt
 Eniten alkoholikuolemien vuoksi menetettyjä elinvuosia koko maassa
 Raittiiden nuorten määrä (59%) on lähtenyt laskuun
 Lukiolaisten humalajuominen (18%) on lähtenyt kasvuun, vaikkakin ja
ammatillisen oppilaitoksen nuorten parissa on edelleen eniten
humalajuomista (27%).
 Päihteiden käyttö hyväksytään melko yleisesti nuorten parissa.
 Alaikäisille välitetään alkoholia ja myös alaikäisten ostot
vähittäismyynnistä ovat kasvaneet.

I Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö
• Vanhemmuus vahvistuu
• Ennaltaehkäistään nuorten riippuvuuksia ja alaikäiset nuoret ovat päihteettömiä
• Lasten ja nuorten mielenterveys kohenee
• Aikuisten päihteiden käyttö ja riippuvuuksien aiheuttamat haitat vähenevät
• Aikuisten mielenterveysoireilu vähenee
II Hyvä toiminta- ja työkyky
• Edistetään hyvää ravitsemus- ja ruokakasvatusta ja ennaltaehkäistään ylipainoa kaikissa ikäryhmissä
• Liikunnan määrä lisääntyy kaikissa ikäryhmissä ja hengästyttävää ja hikoiluttavaa liikuntaa harrastaa
yhä useampi
• Työkykyisten ja työllisten (erityisesti nuorten) määrä kasvaa
III Osallisuuden vahvistuminen ja yksinäisyyden vähentäminen
 Kukaan ei koe itseään yksinäiseksi
 Osallistavat toimintatavat ovat käytössä päätöksenteko- ja palveluprosesseissa
 Järjestö- ja harrastustoimintaan aktiivisesti osallistuvien määrä lisääntyy
IV Tapaturmien, väkivallan ja turvattomuuden ehkäiseminen
• Ketään ei kiusata
• Väkivaltaa tai sillä uhkailua ei sallita
• Koti – ja vapaa-ajan tapaturmat vähenevät (erityisesti ikäihmiset)
• Liikenneonnettomuudet vähenevät (moponuoret, juuri ajokortin saaneet, ikääntyneiden ajokyky,
rattijuopumus)
• Terveellinen ja turvallinen ympäristö (rikokset, katuturvallisuus, melu, sisäilma, talous- ja uimavesi,
ilmanlaatu)
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Mistä voidaan päätellä, että jokin HYTEmenetelmä toimii ja on vaikuttava?
 Käytännön kokemus?
 ”Näin olemme tehneet, ja näyttää siltä että asiat kohentuvat”
 Menetelmän laaja levinneisyys?
 ”Monet kunnat tekevät näin – tämä on yleinen käytäntö”
 Mitatut muutokset?
 ”Nuorten alkoholinkäyttö vähenee, olemme siis tehneet oikeita asioita”
 Tieteellinen vaikuttavuustutkimus?
 ”Alkoholin käyttö vähenee enemmän siellä, missä menetelmä on
käytössä”
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Vaikuttavuuden kolme koria
A-kori

B-kori

C-kori

Tutkittu menetelmä

Toimiva käytäntö

Pilotointi / kokeilut

•
•

•
•

•
•

Vaikutus mitattavissa
Interventiotutkimusta
tehty
 Vaikuttavuus
osoitettu

Kokemusta laajalti
Asiakkaiden ja asiantuntijoiden
myönteinen tuntuma
 Vaikuttavuus
mahdollinen

Ei vielä kokemusta
Asiantuntijoiden ”paras
arvaus”
 Vaikuttavuus
epävarma

Miten on puheeksioton ja mini-intervention
kanssa?
 Puheeksiotto
 Keskustelu lienee syytä aloittaa avoimella kysymyksellä C.
 Audit: näyttö A, Audit-C: näyttö B

 Mini-interventio
 Lyhytneuvonta on vaikuttava hoitomuoto alkoholin riskikäytössä
ennen riippuvuuden kehittymistä A.
 Riskikäytön hoitona lyhytneuvonta on yhtä tehokas kuin laajempi
interventio A.
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Painopiste: Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö
TAVOITTEET

HUOMIOI
ERITYISESTI

MITTARIT

MENETELMÄT

Aikuisten
päihteiden käyttö
ja riippuvuuksien
aiheuttamat haitat
vähenevät

Raskaana
olevien
tupakointi

Päihdetilannekysely
Sotkanet:
• Päivittäin tupakoivien osuus, % (työikäiset ja
ikäihmiset)
• Raskauden aikana tupakoineet, % synnyttäjistä
• Raskauden ensimmäisen kolmanneksen jälkeen
tupakoineet, % synnyttäjistä
• Alkoholia liikaa käyttävien osuus (AUDIT-C) 20-64v ja
ikäihmisillä
• Päihdehuollon avopalvelussa asiakkaita/ 1000
asukasta
• Päihteiden vuoksi vuodeosastoilla/ laitoksissa
hoidossa
• Alkoholikuolemat, menetetyt elinvuodet (PYLL)
ikävälillä 25 – 80v./ 100 000 vastaavanikäistä alimmassa
tuloviidenneksessä (tulos)
PolStat:
• Rattijuopumus, %
• Huumausainerikokset

• Vanhempien päihteiden käytöstä aiheutuvan huolen puheeksiotto
varhaiskasvatuksessa
• PAKKA toimintamalli (alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaitat)
• Savuton Kunta -toimintamalli
• 28 päivää ilman –toimintamalli**
• Fageströmin nikotiiniriippuvuustesti (HSI)
• Nikotiinimini-interventio
• AUDIT C/AUDIT / – alkoholin ongelmakäytön seulat
• SADD alkoholiriippuvuustesti
• Ikääntyneiden (yli 65v) päihdemittari
• Alkoholimini-interventio**
• Haitallisen riskipelaamisen BBGS –lyhyttesti, raha-peliriippuvuuden
vakavuutta kartoittava PGSI –testi
• Ongelmallisen rahapelaamisen mini-interventio
• Kannabiksen puheeksiotto ja CAST-seula, kannabiksen käytön kartoitustesti
CUDIT
• Huumeiden käytön riskit DUDIT –testi, Huumeidenkäyttötesti DAST20,
Huumeriippuvuuden vakavuuden asteen SDS –testi
• Huumeiden käytön lopettamisen ja vähentämisen tuki

Ennaltaehkäistään
nuorten
riippuvuuksia ja
alaikäiset nuoret
ovat
päihteettömiä

Ammatillise
n oppilaitoksen
nuoret

Päihdetilannekysely
Kouluterveyskysely:
• Raittius, %
• Tosi humalassa vähintään kerran kk, %
• Tupakoi päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista HYTE
• Nuuskaa päivittäin
• Kokeillut huumeita/ kannabista
• Hyväksyy ed.m. päihteet
• Alaikäisten perhepiiristä ja välittämisen kautta
hankkima alkoholi, %

•
•
•
•
•
•

Koulun päihdesuunnitelma
Oppilaitosten päihdesuunnitelma
Päihdeaiheiset vanhempainillat (vaka, ala- ja yläkouluissa ja oppilaitoksissa)
PAKKA toimintamalli (alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaitat)
ADSUME (alle 16v) nuorten päihdemittari
Haitallisen riskipelaamisen seula BBGS -lyhyttesti
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Kenen pitäisi tehdä puheeksiottoa?
 Kaikkien!
 ”Suurin osa päihdeongelmista kohdataan muualla, kuin varsinaisissa
päihdepalveluissa”
 Eli sosiaalipalveluissa, nuorisotyössä, työterveyshuollossa jne…

 Entä perusterveydenhuollossa?
 Pitkäaikaisella hoitosuhteella iso merkitys
 ”Hoitosuhteen merkitys 30% onnistumisesta”

 Sairaanhoitajilla ja terveydenhoitajilla merkittävä rooli
 Ainakin puheeksioton osalta myös lääkärit pitäisi saada mukaan!
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Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE)
kolme tärkeintä kysymystä:
1. SUUNTA: Onko alkoholinkäyttö ongelma Pohjois-Savossa?
 Alueellinen hyvinvointikertomus: ON!

2. KEINOT: Onko puheeksiotto ja mini-interventio vaikuttavaa?
 On! Näyttö A- tai B-tasoa

3. RAKENTEET: Miten tehokkaat keinot saadaan käyttöön?
 Puheeksiotto kaikkien tehtäväksi, mini-interventio myös käyttöön
 Lääkäritkin pitäisi saada työhön mukaan
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Kiitos!
Pekka Puustinen, LT, MPH, TM
Ylilääkäri, yksikönjohtaja
P-SSHP, Perusterveydenhuollon yksikkö
e-mail: pekka.puustinen@kuh.fi
puh: 044 7179325
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