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Väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on 

yhteis työtä, jota tehdään eri sosiaali- ja terveyden-

huollon asiantuntijoiden ja järjestöjen kanssa. Kansan-

tautien ehkäisyyn sekä terveyden ja hyvinvoinnin 

edistämiseen tulee kunnissa panostaa nykyistä huomat-

tavasti enemmän. Perusterveydenhuoltoa kehitettäessä 

ja toimenkuvia määriteltäessä on järkevää ja taloudel-

lista hyödyntää mahdollisimman hyvin ammattilaisten 

osaaminen. 

Suomalaisen kansanterveystyön tukipylväitä ovat olleet 

läheisesti väestön parissa toimivat terveydenhoitajat. 

Terveydenhoitajien ehkäisevää työtä on viime vuosina 

kuitenkin ajettu alas monessa kunnassa: terveyden-

hoitajan tehtäviä on siirretty muille ammattiryhmille ja 

terveydenhoitajan toimia on muutettu sairaanhoitajan 

toimiksi. 

Kansalaisten omatoimisen terveyden edistämisen 

tukeminen on yksi perusterveydenhuollon keskeinen 

tehtävä ja myös terveydenhoitajatyön ydin. Ongelmien 

ja riskien mahdollisimman varhaisella tunnistamisella 

sekä yksilöiden ja perheiden auttamisella ja tukemisella 

voidaan estää ongelmien paheneminen.

Terveydenhoitajat ovat vahvoja ja laaja-alaisia perus-

terveydenhuollon työntekijöitä. Terveyden hoitajan 

4-vuotisen koulutuksen aikana saadaan hyvät 

hoito työn valmiudet niin perusterveydenhuollon 

sairaanhoidollisiin tehtäviin vastaanottotyössä kuin 

laaja-alaisiin eri- ikäisen väestön terveyttä edistäviin 

ja ennaltaehkäiseviin tehtäviin neuvoloissa, koulu- ja 

opiskeluterveyden huollossa, työterveyshuollossa, 

aikuisneuvonnassa, kotihoidossa ja vanhustyössä. 

Palvelurakenneuudistuksen painopisteet

Palvelurakenneuudistuksessa painotetaan perus-

terveydenhuollon ja ennaltaehkäisevien palveluiden 

toiminta edellytysten vahvistamista. Terveyskeskuksilla 

on sairaanhoitotehtävänsä lisäksi tärkeä ja keskeinen 

rooli myös kansansairauksien ehkäisyssä. Toimiva 

perus terveydenhuolto on terveydenhuollon kivijalka ja 

ilman sitä ei voida vähentää sairaaloiden potilasjonoja 

ja alati kohoavia terveydenhuollon kustannuksia. 

Väestön terveyden, toiminta- ja työkykyisyyden edis-

täminen sekä työkyvyttömyyden ja sairastuvuuden 

ennaltaehkäisy on tärkeää niin yksilön, työpaikkojen 

kuin koko yhteiskunnan kannalta. Sosiaali- ja terveys-

politiikassa korostetaan voimakkaasti ehkäisevän 

kansanterveystyön merkityksellisyyttä ja ensisijaisuutta 

kansan taloudellisesti järkevimpänä ja vaikuttavimpana 

tapana edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia.

Koska valtakunnallisilla suosituksilla ei ole todettu 

olleen riittävää ohjaavaa voimaa ennaltaehkäisevän 

työn kehittymisessä, on kunnille viime vuosina annettu 

velvoitteita myös lainsäädännöllä. Terveydenhuolto-

laki (30.12.2010/1326) edellyttää terveyden edistä-

Terveydenhoitajat ovat 
kansanterveyden tärkeitä tukipylväitä
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misen sisällyttämistä osaksi kunnan strategista 

 toimintaa ja taloussuunnittelua. Terveydenhuoltolaki 

velvoittaa kunnan asukkaiden terveyden ja hyvin-

voinnin sekä  palvelujen ja toteutettujen toimenpiteiden 

seurantaa.

Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja 

opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten 

ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (338/2011, aik. 

380/2009) velvoittaa lasten ja koko perheen laadukkai-

den ehkäisevien palvelujen yhdenvertaista toteutumista 

eri puolilla Suomea. Asetuksen keskeisenä tavoitteena 

on myös ehkäistä mielenterveysongelmien syntymistä 

ja nuorten syrjäytymistä muun muassa varhaista tukea 

tehostamalla. Henkilöstöresurssit ovat kehittyneet 

asetuksen voimaantulon jälkeen, mutta niissä on edel-

leen suuria terveyskeskuskohtaisia eroja eikä kaikissa 

terveyskeskuksissa voida tarjota riittäviä ja laadukkaita 

asetuksen mukaisia palveluita.

Vanhuspalvelulain (1.7.2013) tarkoitus on ikääntyneen 

väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja 

itsenäisen suoriutumisen tukeminen. Laissa koroste-

taan ennaltaehkäisevien ja oikea-aikaisten palvelujen 

saatavuutta ikäihmisille. Jotta palvelut toteutuvat, tulee 

kunnissa olla riittävästi ennaltaehkäisevän työn asian-

tuntemusta, jota juuri terveydenhoitajilla on. 

Hyvin ennaltaehkäisty on hyvin säästetty 

Terveyden edistäminen ja ehkäisevä terveydenhoito 

ovat tehokkain ja kustannusvaikuttavin tapa parantaa 

väestön terveyttä. Ennaltaehkäisevillä palveluilla ja var-

haisella tuella voidaan vähentää inhimillistä kärsimystä 

ja hillitä jatkuvasti lisääntyviä korjaavien palveluiden 

kustannuksia, joihin on kuitenkin löydyttävä rahaa, 

mikäli ennaltaehkäisevästä työstä säästetään. 

Tehokkaimmin kansanterveyttä edistetään vähentämäl-

lä sairauksien riskitekijöitä. Ehkäisemällä liikapainoa, 

tupakointia ja päihteiden käyttöä voidaan vaikuttaa 

muiden muassa aikuisiän diabetekseen, sydän- ja 

verisuonitauteihin, tupakka- ja alkoholisairauksiin sekä 

päihteiden käyttöön liittyviin terveydellisiin ja sosiaali-

siin ongelmiin.

Kunnat avainasemassa 
väestön terveyden edistämisessä

Terveydenhoitajaliiton kampanjalla olemme jo  usean 

vuoden ajan pyrkineet lisäämään tietoisuutta terveyden-

hoitajan asiantuntijuudesta ja ennalta ehkäisevän työn 

kustannusvaikuttavuudesta. Kunnallinen päätöksenteko 

on merkittävässä asemassa sosiaali- ja terveyspalve-

luiden järjestämisessä. Keskeinen kysymys on, miten 

paljon kunnissa ollaan valmiita investoimaan ennalta-

ehkäisevään työhön.

On kunnan ja kaikkien kuntalaisten etu, että terveyden-

hoitajien laaja-alaista osaamista perinteisten terveyden-

hoitajan työn osa-alueiden lisäksi hyödynnettäisiin 

myös erilaisissa perusterveydenhuollon hoidollisissa 

tehtävissä vastaanotoilla sekä eri-ikäisten terveyttä ja 

toimintakykyä edistävissä palveluissa. 

Tällä esitteellä haluamme avata ja kirkastaa terveyden-

hoitajien asiantuntijuutta ja laaja-alaista toimintaa ku-

vaamalla terveydenhoitajien työtä erilaissa tehtävissä. 

Esitteessä tuomme esille myös ennalta ehkäisevän työn 

kustannustehokkuutta suhteessa korjaavaan työhön.

Terveydenhoitaja on viisas valinta!

Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry

Puheenjohtaja Leila Lehtomäki
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”T
yöhöni kuuluu raskausajan sekä alle 

kouluikäisten lasten määräaikais-

tarkastukset. Äitiysneuvolatyössä seu-

rataan raskauden etenemistä, äidin ja 

syntyvän lapsen vointia sekä ehkäistään ja hoidetaan 

sairauksia. Lastenneuvolatyössä pyritään edistämään 

alle kouluikäisten lasten terveyttä sekä ennalta-

ehkäisemään sairauksia. Lisäksi seulotaan mahdollisia 

poikkeavuuksia ja pyritään toteamaan ne mahdolli-

simman varhaisessa vaiheessa. Jokainen vastaanotto 

suunnitellaan asiakkaan ja perheen tarpeiden mukaan 

vahvistaen ja tukien perheiden omia voimavaroja. Tarvit-

taessa käytämme apuna moniammatillista yhteistyötä.  

Terveydenhoitajalta vaaditaan kokonaisvaltaista hoito-

työn tuntemusta, koska työ on laaja-alaista, itsenäistä 

ja omaan ammattitaitoon perustuvaa. Mahdollisimman 

varhainen tuen tarjoaminen ja ongelmiin puuttuminen 

ehkäisee ongelmien kärjistymistä sekä perheen pahoin-

vointia.

Terveydenhoitaja 
äitiys- ja lastenneuvolassa
Elina Eskelinen, Helsinki

terveydenhoitaja tapaa lähes 100 %:sti raskaa

na olevat asiakkaat ja lastenneuvolaikäiset 

0–6vuotiaat, mikä mahdollistaa tehokkaan 

ennaltaehkäisevän toiminnan.

Olen suorittanut sekä imetysohjaajakoulutuksen että 

Varhaisen vuorovaikutuksen havainnoinnin ja tukemisen 

(VAVU) -koulutuksen. Näistä molemmista olen kokenut 

olevan paljon apua neuvolatyössä. Lisäksi osallistun 

lähes kuukausittain ajankohtaisiin koulutustilaisuuk-

siin, sillä terveydenhoitajan työ vaatii jatkuvaa koulut-

tautumista.

Terveydenhoitajan työ on hyvin haasteellista ja vastuul-

lista, mutta myös ihmisläheistä, antoisaa ja itsenäistä. 

Jokainen päivä on erilainen. Neuvolatyössä pystyy hyvin 

hyödyntämään laaja-alaisesti koulutuksen antamia 

taitoja. Suunnittelemme ja organisoimme työtämme 

hyvin pitkälle itse. 

Maahanmuutto, mielenterveyden ongelmat ja päihtei-

den käyttö lisäävät haasteita työkentällä. Sosiaali- ja 

terveystoimien yhdistyminen ja sen käytännön toteutu-

minen on myös iso haaste, koska tavoitteena on, että 

yhdistyminen parantaa palvelujen toimivuutta ja lisää 

asiakaslähtöisyyttä. Lisäksi näen haasteina riittävien 

työntekijäresurssien saamisen ja paremmat ATK-järjes-

telmät.”

”Maahanmuutto, mielenterveyden 
ongelmat ja päihteiden käyttö lisäävät 
haasteita äitiys- ja lastenneuvolatyössä.

➘



Terveydenhoitaja on 
 ennaltaehkäisevän työn 
 asiantuntija. 
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”T
oimin kouluterveydenhoitajana kah-

della alakoululla. Työn keskeisin sisäl-

tö muodostuu terveystarkastuksista, 

joita tehdään jokaiselle oppilaalle 

jokaisella luokka-asteella. 1., 5. ja 8. luokilla tarkastuk-

set ovat laajoja eli tarkastuksissa ovat mukana vanhem-

mat ja terveydenhoitajan tarkastuksen lisäksi lapsille 

tehdään lääkärintarkastus. Tärkeä osa työpäivää on 

myös ns. sairasvastaanotto, jolloin hoidan tapa turmia 

ja sairastumisia. Jokainen lapsi on tervetullut, koska 

sen pienen haavan tai kivun taustalla voi aina olla jokin 

suurempi murhe, joka odottaa kuuntelijaa. Varsin iso 

osa asiakkaistani on maahanmuuttajia, ja siksi tulkkien 

kanssa asioiminen ja vieraalla kielellä kommunikointi on 

arkipäivää.

Työssäni tarvitaan monenlaisia valmiuksia: On osattava 

olla aikuinen lapselle ja aikuinen aikuiselle. Toisaalta 

täytyy myös olla hoitotyön ammattilainen, joka osaa 

antaa vastauksia lapsen tai vanhemman kysymyksiin 

ja tukea perhettä vastoinkäymisissä. Kouluterveyden-

hoitajan työ on hyvin itsenäistä ja vastuullista. Kolle-

Terveydenhoitaja 
koulussa
Marko Tiainen, Jyväskylä

goiden tukea ja apua ei ole saatavilla joka hetki, vaan 

päätökset on tehtävä itsenäisesti. 

Työ on hyvin laaja-alaista osaamista vaativaa, sillä lapsi 

ei koskaan ole pelkkää pituutta ja painoa. Tärkeää on 

myös lapsen ja hänen perheensä hyvinvoinnin kartoitta-

minen sekä hyvien ja positiivisten asioiden korostami-

nen. Tarpeen vaatiessa on uskallettava tiukasti puuttua 

ongelmakohtiin. 

Työni on terveyttä edistävää ja sairauksia ennalta-

ehkäisevää. Terveydenhoitaja on ainoa ammattiryhmä, 

joka kykenee hoitamaan kouluterveydenhoitajan tehtä-

vää, sillä mikään muu koulutus ei ole riittävä antamaan 

tarvittavia valmiuksia näin laaja-alaisen työn tekemi-

seen. Terveydenhoitajakoulutuksen kautta muodostuu 

käsitys perhekeskeisestä työotteesta, jossa myös yksilö 

osataan ottaa huomioon. Terveydenhoitajakoulutus 

antaa myös riittävät valmiudet sairaanhoidollisten 

toimenpiteiden suorittamiseen, joita myös tässä työssä 

tarvitaan. 

Kentälle tarvitaan lisää kouluterveydenhoitajia ja 

-lääkäreitä, jotta pystyisimme tekemään työtämme 

mahdollisimman laadukkaasti. Kouluterveydenhoitajat 

ovat innovatiivista porukkaa: kunhan saamme tehdä 

työmme rauhassa ja järkevillä oppilasmäärillä, alkaa 

syntyä hienoa tulosta.

Itseäni motivoi suuresti se, että saan tehdä työtä lasten 

ja perheiden kanssa. Suurimmassa osassa perheitä 

asiat ovat hyvin eikä puuttumista tarvita. Kuitenkin 

hienoimpia kokemuksia, joita työ voi tarjota, ovat ne 

hetket, kun pitkäjänteisen työn kautta on saatu jonkin 

lapsen tai perheen elämänlaatua ja hyvinvointia edes 

hieman kirkastettua. Silloin ilon ja helpotuksen voi 

aistia asiakkaista. ”

”Kouluterveydenhoitajat ovat innovatii-
vista porukkaa: kunhan saamme tehdä 
työmme rauhassa ja järkevillä oppilas-
määrillä, alkaa syntyä hienoa tulosta.
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”T
yöskentelen Rovaniemen kaupun-

gin opiskeluterveydenhuollossa 

terveydenhoitajana. Päivittäin meillä 

on sairaus vastaanotto, puhelinneu-

vontaa, terveystarkastuksia sekä raskauden ehkäisyn 

aloituksia ja kontrolleja. Rokotusneuvontaa on myös 

usein. Lähes päivittäin tapaan opiskelijoita, joilla on 

kriisi elämässään. Yritän tukea ja neuvoa heitä sekä 

tarvittaessa ohjaamaan jatkohoidon arvioon. 

Terveydenhoitajan koulutus on antanut hyvät perus-

valmiudet työskennellä opiskeluterveydenhuollossa. 

Työkokemus on laajentanut osaamistani ja parantanut 

vuorovaikutustaitojani. Olen käynyt paljon eri koulu-

tuksissa: Varhaisen vuorovaikutuksen havainnointi ja 

tukeminen (VAVU), kriisityö, motivoiva haastattelu ja 

tupakoinnin lopettaminen. Lisäkoulutukset ovat tarpeel-

lisia, jotta pysyy ajan hermolla.

Opiskeluterveydenhuolto on mukavaa ja antoisaa työtä. 

Työ on monipuolista ja sen voi suunnitella ja tehdä 

hyvin pitkälle itsensä näköiseksi. Terveystarkastukset 

ovat parasta mahdollista ennaltaehkäisevää työtä. Teen 

kaikille 1. vuoden opiskelijoille tarkastuksen. Ajoittain 

koen haastavana motivoida opiskelijoita muun muassa 

Terveydenhoitaja 
opiskeluterveydenhuollossa 
Virpi Alanentalo, Rovaniemi

painonhallinnassa, jos he itse eivät ole valmiita muutta-

maan elintapojaan.

Ryhmätoimintaan tulee olla enemmän aikaa. Nuorten al-

koholin käytön vähentämiseen ja tupakoimattomuuteen 

pitää satsata nykyistä enemmän. Tärkeää on myös pääs-

tä toimimaan neuvola-, koulu- ja opiskeluterveyden-

huollon asetuksen mukaisesti mahdollisimman pian. 

Tämä onnistuu terveydenhoitajamäärää lisäämällä.”

”Terveystarkastukset ovat 
parasta mahdollista 
ennaltaehkäisevää työtä.
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tiESitKö, Että 
 
Suomessa on noin 50 000 syrjäytynyttä 15–29vuotiasta nuorta.

50 000 syrjäytynyttä nuorta maksaa yhteiskunnalle noin 
400 miljoonaa euroa vuodessa.

lastenpsykiatrinen hoito kustantaa 22 000–32 000 €/kk.

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset maksoivat  vuonna 2011 652 miljoo
naa euroa, joka on 7,6 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.

Terveyden edistäminen ja ehkäisevä terveydenhoito ovat vaikut
tavin ja kustannusvaikuttavin tapa parantaa väestön terveyttä 

Jos sosioekonomiset terveyserot saataisiin poistettua
= kansansairaudet vähenisivät 20–40 %

>  kustannussäästö 15 % terveydenhuollon suorista 
 kustannuksista eli noin  1,5–2 miljardia euroa.

 

VErtaa:

Neuvola koulu ja opiskelutoiminnan toimintakulut vuositasolla 
 vuonna 2008. toimintakuluihin sisältyy henkilöstökulut, palvelujen 
ostot, materiaalit ja muut kulut:

•  äitiysneuvola: 788 €/synnytys

•  lastenneuvola: 155 €/0–6 v lapsi

•  Kouluterveydenhuolto: 95 €/oppilas

•  Opiskelijaterveydenhuolto: 54 €/opiskelija

•  Päihdetyössä yhden henkilön kuukauden tehohoidon kustannukset 
    vastaavat kahden ehkäisevän työn tekijän vuosipalkkaa

➘

Hyvin ennaltaehkäisty 
    on hyvin säästetty.
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”T
yöni työterveyshoitajana on hyvin 

monipuolista. Työni keskeiset sisältö-

alueet ovat terveystarkastukset, 

sairasvastaanotto, kuntoutusryh-

mien koordinointi ja osallistujien valitseminen niihin 

yhteistyössä Kelan kanssa. Myös työpaikkaselvitykset 

ja raportit käynneistä ovat olennainen osa työterveys-

huoltoa. Yhteistyö asiakkaan kanssa antaa työhön vaih-

televuutta ja työpäiviin erilaista sisältöä. Työterveys-

huolto edellyttää valmiutta toimia itsenäisesti, mutta 

toisaalta kuitenkin tiimin jäsenenä. Vuorovaikutustaidot 

ovat erittäin merkittävässä asemassa. 

Terveydenhoitajakoulutuksen lisäksi olen suorittanut 

työterveyshoitajakoulutuksen, joka on pakollinen vaki-

tuisessa työsuhteessa olevalle työterveyshoitajalle.

Terveydenhoitaja 
työterveyshuollossa 
Riitta Niskala, Oulu

”Työterveyshuolto edellyttää 
valmiutta toimia itsenäisesti, 
mutta toisaalta kuitenkin 
tiimin jäsenenä.

Terveystarkastuksissa painopiste on työntekijöiden kan-

nustamisessa ja ohjaamisesa pitämään huolta omasta 

terveydestään. Tavoitteena on, että työntekijä pystyy 

palaamaan mahdollisimman pian takaisin työhönsä. 

Henkilön jaksamista ja työhön paluuta esimerkiksi pit-

kän sairasloman jälkeen tuetaan monin eri tavoin.

Terveydenhoitajan koulutus on ainoa mahdollinen 

pohja työterveyshoitajalle, koska työterveyshuollossa, 

kuten muussakin terveydenhuollossa, joutuu vastaa-

maan koko elämänkaarta koskeviin kysymyksiin. Vain 

terveyden hoitajan koulutuksessa annetaan laajat 

valmiu det hallita terveydenhoito ”vauvasta vaariin”.

Kuntapuolella työskennelleellä terveydenhoitajalla 

voi olla kynnys hakeutua yksityispuolelle työterveys-

huoltoon. Omasta kokemuksesta voin sanoa, että yli 20 

vuotta lastenneuvolassa ja kouluterveydenhuollossa 

työskennelleenä, olen ollut erittäin tyytyväinen työ-

terveyshoitajaksi siirtymisestä. Näköalat terveyden-

huoltoon laajenevat, kun voi tarkastella asioita aivan 

toiselta suunnalta. Se antaa myös omaan työhön sy-

vyyttä, ja aikaisempi työkokemus auttaa ymmärtämään 

perheitä vielä laajemmin.”



Terveyden asiantuntija 
  ihmisen arjessa.
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”T
yöskentelen Kokkolassa senioreiden 

palvelupisteessä, jossa järjeste-

tään seniorineuvolatoimintaa yli 

65- vuotiaille. Toiminnan päätavoite 

on ennaltaehkäisevä työ, ja kohderyhmänä kotona 

asuvat yli 65-vuotiaat. Tavoitteena on tukea ikäihmisiä 

selviytymään kotioloissa mahdollisimman pitkään. 

Työ sisältää sekä terveydenhoitoa että sairaanhoitoa 

ennaltaehkäisevästä näkökulmasta katsottuna. Tärkeää 

on henkilökohtainen terveysneuvonta, terveydentilan 

seuranta ja liikuntaneuvonta. Sairaanhoidolliset tehtä-

vät ovat esimerkiksi verenpaine-, verensokeri- ja hemo-

globiinin seuranta, korvienhuuhtelu, ompeleiden poisto, 

lääkelistan tarkastukset, lääkeinjektiot ja pienempien 

haavojen hoito. 

67 vuotta täyttävät saavat kutsun laajaan terveystapaa-

miseen. Tapaaminen on ilmainen ja vapaaehtoinen. 

Terveystapaamisessa selvitetään asiakkaan terveyden-

tilaa, keskustellaan terveyteen ja päivittäiseen elämään 

liittyvistä asioista sekä tuetaan arkielämän terveys-

valinnoissa. Terveystapaamisen tavoitteena on itsenäi-

syyden ja omatoimisuuden säilyttäminen. Tapaamisen 

tärkein sisältö on ennaltaehkäisevä työ ja se otetaan 

huomioon jokaisessa asiakaskontaktissa. Jokainen asia-

kas saa niin pitkän tapaamisajan kuin tarvitsee.

Ennaltaehkäisevän työn paras tekijä ja asiantuntija 

on terveydenhoitaja, joka jo koulutuksen aikana saa 

Terveydenhoitaja 
ikääntyvien terveyden edistäjänä 
Christin Isaksson, Kokkola

”Myös ikäihmisten 
ennaltaehkäisevän työn 
paras tekijä ja asiantuntija 
on terveydenhoitaja.

tarvittavat tiedot ja taidot ennaltaehkäisevään työhön. 

Olen myös lisäkouluttautunut ikääntyvien sairaan- ja 

terveydenhoidossa. Työkokemukseni vuodeosastolta ja 

kotisairaanhoidosta ovat olleet suurena apuna työssäni. 

Vaikka työ on haastavaa, ja välillä hyvinkin vaativaa, 

pidän työstäni. Ikäihmisillä on niin paljon annettava. 

He ovat hyvin kiitollisia, kun heillä on tällainen oma 

neuvola, josta löytyy asiantuntijuutta ja johon heidän on 

helppo tulla.

Senioreiden neuvolatoimintaan pitää saada riittävästi 

resursseja, sillä ikääntyvien määrä kasvaa ja he elävät 

pitempään. Jotta laadullisesti hyvää palvelua pystytään 

tarjoamaan, tulee terveydenhoitajien määrä olla riittävä. 

Ikääntyvien terveyspisteitä on mielestäni oltava joka 

neuvolan yhteydessä, jotta ikääntyvien on helpompi 

tulla vastaanotolle. Moniammatillista yhteistyötä tulee 

tehostaa. Palvelukeskukset voivat tulevaisuudessa olla 

myös hyvä vaihtoehto, jossa ikääntyvä saisi mahdolli-

simman laajaa palvelua yhdellä ovenavauksella.”



Terveenä 
kaiken ikää.

VaNhuSPalVElulaiN 
(1.7.2013) tarkoitus on ikääntyneen väestön  hyvinvoinnin, 

terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen 

 tukeminen: 

• Ennaltaehkäisevillä ja oikeaaikaisilla palveluilla voidaan 

tehokkaasti tukea ja parantaa ikääntyneiden toiminta

kykyä.

• Omatoimisuuden ja osallistumisen vahvistaminen toteutuu 

mm. tuottamalla palvelut oikealla henkilöstörakenteella ja 

osaamisella.

• Kuntien tulee suunnitelmallisesti seurata, arvioida ja 

 edistää ikääntyneiden hyvinvointia ja terveyttä.

• Ennaltaehkäisevät palvelut tulee saada pysyväksi osaksi 

ikääntyneiden palvelujärjestelmää.

• Kunnissa tulee olla riittävästi ennaltaehkäisevän työn 

asiantuntemusta, jota terveydenhoitajat edustavat.



Terveydenhoitaja on 
 terveyteen erikoistunut sairaanhoitaja. 
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”T
yöskentelen sairaanhoitajana lasten-

psykiatrian poliklinikalla. Työssäni 

tapaan perheitä yleensä työparin 

kanssa niin, että psykologi tapaa 

lapsen ja vanhemmat tulevat minun luokseni. Varhaisen 

vuorovaikutuksen hoidossa olevat äiti–vauva-asiakkaat 

ovat erityisalueeni, joten teen kotikäyntejä vauva-

perheeseen joko yksin tai esimerkiksi vauvaperhetyön-

tekijän kanssa. Perhepalvelukeskuksen ryhmissä ohjaan 

vanhempien ryhmää yhdessä työparin kanssa.

Lasten ja nuorten mielenterveystyö on kiinnostavaa 

ja haasteellista työtä, jota hyvän peruskoulutuksen 

lisäksi oppii työtä tekemällä. Hyvä lähtökohta työlleni 

Terveydenhoitaja 
töissä sairaalassa 
Helena Huttunen, Savonlinna

on terveydenhoitajan koulutus, joka mielestäni antaa 

erittäin hyvät valmiudet lasten kanssa työskentelyyn. 

Terveyden hoitajan tutkinto oikeuttaa automaattisesti 

kaksoistutkintoon, joten voimme työskennellä myös 

sairaanhoitajan tehtävissä. Terveydenhoitajalla on laaja-

alainen ennaltaehkäisevän työn koulutus ja näkemys 

myös ihmisen elinympäristöön. Yhteistyötaitoja tarvi-

taan tiimityössä ja eri tahojen kanssa työskennellessä. 

Myös säännöllinen työnohjaus on osa työtäni.

Itselläni on pitkä työkokemus ja sitä kautta perustervey-

denhuollon sekä verkostojen ja yhteistyötahojen tun-

temus. Olen suorittanut äitiyshuollon jatkolinjan sekä 

ravitsemuksen ja mielenterveyden erikoistumisopinnot. 

Työnantaja on antanut koulutuksen Varhaisen vuoro-

vaikutuksen havainnointiin ja tukemiseen (VAVU) lasten-

neuvolatyössä sekä Toimiva lapsi ja perhe -koulutuksen.

Vanhempien auttaminen ja lisääntynyt perheiden hyvin-

vointi auttaa ennaltaehkäisevästi. Vauvan ja äidin varhai-

nen vuorovaikutus on tärkeä perusta mielen terveydelle. 

Perheen pulmat näkyvät usein lasten oireiluna.”

”Terveydenhoitajalla on 
kaksoistutkinto, joten voimme 
 työskennellä myös sairaanhoitajan 
tehtävissä.
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”T
yöskentelen maahanmuuttajien 

terveydenhoitajana Vantaalla. Osa 

maahanmuuttajista ei ole koskaan 

käynyt kenelläkään terveydenhuollon 

asiantuntijalla. Yleensä teen työtä tulkin välityksellä ja 

sekin on asia, joka on täytynyt oppia. Lisäksi työni vaatii 

myös luovuutta, sillä etenkin akuuttitilanteissa ei aina 

ole tulkkia saatavilla ja osa asiakkaistani on luku- ja 

kirjoitustaidottomia.

Koska terveydenhoitajana olen sekä sairaanhoitaja että 

terveydenhoitaja, minun on helppo tehdä kokonais-

valtaista työtä maahanmuuttajien parissa. Ensisijainen 

tehtäväni on tehdä terveystarkastus uusille maahan-

muuttajille. Tällöin minun on tunnettava eri maissa 

esiintyviä sairauksia, tartuntatauteja, asiakkaan 

kulttuuria ja toisaalta suomalaista terveydenhuoltoa. 

Maahanmuuttajien parissa työskennellessäni huomioin 

paitsi fyysisen, myös psyykkisen, sosiaalisen ja yhtei-

söllisyyden näkemyksen, sillä nämä vaikuttavat siihen, 

miten maahanmuuttaja kokee terveytensä ja kotoutuu 

Terveydenhoitaja 
maahanmuuttajien terveydenhuollossa
Hannele Rauha, Sipoo

Suomeen. Terveydenhoitajana vastaan myös rokotus-

toiminnasta. Tavoitteena on saada mahdollisimman 

laaja rokotuskattavuus maahanmuuttajien keskuudes-

sa ja samalla myös suojata kantasuomalaisia uusilta 

taudeilta.

Maahanmuuttajien parissa työskennellessäni olen myös 

oppinut erottamaan, mikä on maahanmuutosta johtu-

vaa oireilua, mikä normaalia kehitystä ja mikä yhteisöl-

lisyyden mukanaan tuomaa. Tämä on myös haaste, jolla 

voin estää rajujakin kulttuuritörmäyksiä. Vaikeistakin 

asioista on uskallettava puhua myös maahanmuuttajien 

kanssa.

Terveydenhoitajana joudun opettamaan maahanmuut-

tajille perustietoja muun muassa ihmisen anatomiasta, 

fysiologiasta ja sairauksien ehkäisemisestä. Koen, 

että työskennellessäni maahanmuuttajien parissa, 

olen tekemässä ”Ylpön ajan” perustyötä, johon juuri 

terveyden hoitajat on koulutettu.

Vastaanottotyön lisäksi pidän ryhmiä maahanmuutta-

jille ja tarvittaessa teen myös kotikäyntejä. Teen paljon 

yhteistyötä eri ammattiryhmien kanssa. Olen monissa 

maahanmuuttajien asioita käsittelevissä työryhmissä. 

Koulutan muita terveydenhuollon työntekijöitä koh-

taamaan maahanmuuttajia. Asenteisiin vaikuttaminen 

koskee myös maahanmuuttajia.

Työni on vaativaa, intensiivistä ja jopa raskasta, mutta 

kuitenkin antoisaa ja mielenkiintoista. Maahanmuutta-

jien parissa työskennellessäni olen oppinut paljon ja 

etenkin sen, ettei mikään asia ole itsestäänselvyys.”

”Minun on tunnettava eri maissa 
esiintyviä sairauksia, tartuntatauteja, 
asiakkaan kulttuuria ja toisaalta 
suomalaisen terveydenhuollon sisältöä.
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”T
yöttömien terveystarkastuksia teke-

vän ja Työvoiman  palvelukeskuksen 

moniammatilliseen tiimiin kuuluvan 

terveydenhoitajan työn keskeisenä 

tehtävänä on asiakkaiden osallistaminen ja aktivoimi-

nen oman terveytensä sekä työ- ja toimintakykynsä 

ylläpitämiseen ja edistämiseen. Näiden asiakkaiden 

työ kykyyn, terveyteen ja elämänhallintaan liittyvät 

ongelmat ovat moninaiset. Ne liittyvät usein mielen-

terveyteen, päihteiden käyttöön ja pitkäaikaissairauk-

siin, jolloin uhka täydelliseen syrjäytymiseen on suuri. 

Terveydenhoitaja tekee käytännön työtä ruohonjuuri-

tasolla, jolla yhteiskunnan eriarvoisuus tulee joka 

päivä kohdatuksi jokaisen asiakkaan henkilökohtaisen 

tilanteen kautta.

Lisäkoulutusta ja laajempaa tietopohjaa tarvitaan eri-

tyisesti mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kohtaami-

sesta ja ohjaamisesta. Samoin työterveyshuollollinen 

näkökulma, ja erityisesti kuntoutuksen eri vaihtoehtojen 

tuntemus, on tärkeää. Lisäksi paikallisten eri hoito-

tahojen ja verkostotoimijoiden tuntemus ja yhteistyön 

tekeminen on oleellista.

Työskentely tällä osa-alueella haastaa terveyden-

hoitajan osaamisen, tietämisen ja motivoimisen kyvyt 

Työttömien ja 
syrjäytymisvaarassa olevien 
terveydenhoitaja
Ulla Linturinne, Vaasa

ääri rajoille. Jokaisen asiakkaan kohdalla tarvitaan 

yksilöllisiä sekä luovia ratkaisuja ja vaihtoehtoja, joilla 

asiakasta voidaan tukea ja kannustaa muutoksiin 

elämässään. Pienikin muutos parempaan asiakkaan 

elämässä on palkitsevaa. Työni tulee olemaan myös 

tulevaisuudessa yhä keskeisempää ja tärkeämpää vähe-

nevän työssäkäyvän väestön työkyvyn ylläpitämiseksi. 

Työssäni voin erityisesti vaikuttaa terveyttä edistävästi 

ja sairauksia ennalta ehkäisevästi, koska asiakkaat ovat 

Työvoiman palvelukeskuksen kautta painottuneet nuo-

riin, joilla on elämää ja työvuosia vielä paljon edessä.”

”Jokaisen asiakkaan kohdalla 
tarvitaan yksilöllisiä sekä 
luovia ratkaisuja ja vaihtoehtoja, 
joilla asiakasta voidaan tukea ja 
kannustaa muutoksiin elämässään.



Terveydenhoitaja on 
 laaja-alainen moniosaaja.
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Terveydenhoitaja 
seksuaalineuvojana
Tuulia Aho, Väestöliitto

”T
yöskentelen kehityspäällikön 

nimikkeellä terveydenhoitajana ja 

seksuaa lineuvojana  Väestöliiton 

Nuorten seksuaaliterveyden 

osaamis keskuksessa. Työni sisältö on asiantuntijuuteen 

perustuva ja erittäin monipuolinen. Tehtävä edellyt-

tää kokonaisvaltaista näkemystä niin ihmisestä kuin 

terveydestä ja sen edistämisestä. Työni tärkein tavoite 

on nuorten seksuaaliterveyden edistäminen ja nuorten 

seksuaalisen häirinnän, hyväksikäytön ja väkivallan 

ennaltaehkäisy.

Terveydenhoitajakoulutus on antanut valmiudet tutki-

vaan ja kehittävään työotteeseen, kokonaisvaltaiseen 

näkemykseen ihmisen hyvinvoinnista ja sen edistämi-

sestä yksilönä, osana yhteisöä ja yhteiskuntaa. 

Seksologian perusteet -opinnoissani sain valmiuksia 

seksuaalisuuden puheeksi ottamiseen, perustietoa 

ihmisen seksuaalisuudesta, seksuaalisesta kehityksestä 

ja sen tukemisesta. Seksologian ja seksuaaliterveyden 

edistämisen alalla jatkuva lisäkouluttautuminen on 

tärkeää, jotta pysyy ajan tasalla.

Nykyiset suositukset edellyttävät terveydenhoitajalta 

valmiutta ottaa seksuaalisuus puheeksi osana ihmisen 

kohtaamista. Seksuaalisuudesta puhuminen koetaan 

usein kuitenkin haastavaksi. Aiheeseen perehtyminen ja 

oman seksuaalisuuden, asenteiden ja arvojen pohtimi-

nen sekä käsittely auttavat ja helpottavat seksuaalisuu-

”Työni tärkein tavoite on nuorten 
seksuaaliterveyden edistäminen ja 
nuorten seksuaalisen häirinnän, 
hyväksikäytön ja väkivallan ennalta-
ehkäisy. 

desta puhumista ammatillisesti. Kyseessä on kuitenkin 

luonnollinen osa ihmistä ja hänen kohtaamistaan 

kokonaisuutena ja kuuluu terveydenhoitajan tehtävään. 

Näissä asioissa autan muita terveydenhoitajia muun 

muassa kouluttamalla, luomalla välineitä ja konsultoi-

malla sekä keskustelemalla.

Seksuaaliterveys ja seksuaalisuus pitäisi  huomioida 

kaikessa ihmisten kanssa tehtävässä työssä. Oli 

terveyden hoitaja työssä missä tahansa, ei kohtaaminen 

ole kokonaisvaltaista, jos seksuaalisuutta ei oteta pu-

heeksi. Jo terveydenhoitajan peruskoulutuksessa tulisi 

olla seksuaaliterveyden edistämisen ja seksuaalisuuden 

puheeksi ottamisen koulutusta.”
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”T
yöskentelen päihdeongelmien hoitoon 

erikoistuneessa ensikodissa, joka 

tarjoaa myös avopalveluja raskaana 

oleville naisille ja vauvaperheille. 

Yksikkömme on viisipaikkainen kuntoutusyhteisö, jonka 

tavoitteena on toimivan vuorovaikutussuhteen tukemi-

nen vauvan ja vanhemman välillä, päihteetön vanhem-

muus, sikiövaurioiden ehkäisy, vauvaikäisten lasten 

terveen kehityksen tukeminen ja arkielämän taitojen 

hallinta niin, että vanhempi selviytyy vauvan kanssa 

päivittäisestä elämästä. 

Olen mukana asiakkaan kuntoutusprosessissa alusta 

loppuun yhtenä moniammatillisen hoitotiimin jäsenenä. 

Työni on monin tavoin terveyttä edistävää ja sairauksia 

Terveydenhoitajana päihdeyksikössä 
Teija Talasmo, Kokkola

”Saan olla mukana useimmiten jo 
raskausaikana ja tukea nuoren 
 perheen muodostumista välillä 
 vaikeissakin haasteissa retkahdusten 
ja huostaanoton uhatessa.

ehkäisevää: terveisiin elintapoihin tukemista ja ohjaa-

mista vauvan ja aikuisen näkökulmasta, kiintymyssuh-

teen muodostumisen ohjaamista sekä päihdeasenteisiin 

ja lapsen asemaan vaikuttamista päihdeperheessä.

Terveydenhoitajakoulutus on tuonut laaja-alaisesti 

tietoa terveen lapsen kehityksestä, myös koulutukseen 

sisältyneistä sairaanhoitajaopinnoista on ollut paljon 

hyötyä. Olen hankkinut lisäkoulutuksia päihdepuolelta. 

Työnohjausta saamme molempiin osa-alueisiin alaan 

erikoistuneilta ammattilaisilta.

Vauvaperhetyö päihdeyksikössä on todella vaativaa ja 

juuri sen myötä mielenkiintoista, haastavaa ja antoisaa. 

Monipuoliseksi työn tekee myös se, että yhteisölli-

syys luo kiinteitä asiakassuhteita. Saan olla mukana 

useimmiten jo raskausaikana ja tukea nuoren perheen 

muodostumista välillä vaikeissakin haasteissa retkah-

dusten ja huostaanoton uhatessa, mutta vauvojen 

kautta toiveikkuutta on yleensä helppo pitää yllä. 

 Valitettavasti aika ajoin pinnalle nousee yhä vaikeam-

min päihderiippuvaisia, moniongelmaisia perheitä, 

joiden kohdalla raskaana olevien pakkohoito vaikuttaisi 

olevan ainoa ratkaisu tilanteeseen. Meidän yksikkömme 

ja hoitojärjestelmämme tarjoaa vain vapaaehtoisuuteen 

perustuvaa hoitoa.”
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”T
yöni tutkimushoitajana on erittäin 

monipuolista ja vaihtelevaa. Työ on 

projektiluontoista, ja tutkimushoita-

jana olen aina ko. projektin osaaja, 

toteuttaja, asiakaspalvelija ja yhteyshenkilö. Työ vaatii 

nopeaa uusien asioiden sisäistämistä, monipuolisia 

terveyden- ja sairaanhoidollisia taitoja, sosiaalisuutta, 

hyvää asiakaspalvelukykyä ja jonkin verran esiintymis-

taitoa. Työ on myös haastavaa ja siinä saa tosissaan 

käyttää omaa ammattitaitoaan: saan olla mukana 

kehittämässä ja toteuttamassa jotakin uutta ja ehkä 

mullistavaakin.

Olen saanut koulutusta ns. GCP-menetelmästä (Good 

Clinical Practice), joka on perusta tutkimustyön hyvälle 

menettelytavalle. Jokaiseen tutkimukseen annetaan 

 yksityiskohtainen koulutus tutkimuksen toteuttami-

sesta.

Terveydenhoitajan koulutus antaa monipuolisia taitoja 

tutkimushoitajan työhön. Terveydenhoitaja on tervey-

den ja hyvinvoinnin ammattilainen, ja usein tutkimuk-

Terveydenhoitaja tutkimushoitajana 
Sanna Laine, Turku

”Terveydenhoitajalla on käsitys 
ihmisestä kokonaisuudessaan, 
ei vain yhdestä tai muutamasta 
sairaudesta.

sissa tutkittavat ovat terveitä ihmisiä ja tutkimuksilla 

pyritään edistämään juuri ihmisten terveyttä ja hyvin-

vointia. 

Tutkimushoitajan työ on hyvinkin terveyttä edistävää 

ja sairauksia ennaltaehkäisevää, sillä monissa tutki-

muksissa haetaan ratkaisua ja tietoa juuri terveyden 

edistämiseksi ja sairauksien ennaltaehkäisyksi. 

Tutkitaan esimerkiksi jotakin lääkettä tai rokotetta, jota 

voidaan jatkossa käyttää sairauksien ennaltaehkäisyyn 

tai hoitoon. Terveydenhoitajalla on käsitys ihmisestä 

kokonaisuudessaan, ei vain yhdestä tai muutamasta 

sairaudesta.”
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”T
yötehtäväni diabeteshoitajana 

ovat monipuolisia: Mittaan asiak-

kaan verensokerit ja verenpaineen 

sekä tutkin asiakkaan insuliinin 

pistospaikkojen ja jalkojen kunnon. Lisäksi  toteutan 

ruoka valio-ohjausta, pistosopetusta, sokerin oma-

seurantaopetusta, liikuntaneuvontaa, jalkojen 

omahoito-ohjausta, lääkkeiden ottamisen ohjausta 

sekä insuliinien muutosohjausta. Lisäksi avustan 

silmänpohjakuvauksissa. Myös mielialavaihteluiden ja 

elämäntilanteen hallinnan ohjaus kuuluu työnkuvaani. 

Asiantuntijuus diabeteksesta ja sen lääkehoidosta sekä 

perehtyneisyys muuttuviin lääkkeisiin ja ohjeisiin on 

työni perusedellytys. 

Terveydenhoitajatutkinnon lisäksi olen suorittanut 

muun muassa Diabeteskeskuksen perus- ja jatko-

koulutuksen sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulun 

10 opintopisteen diabeteksen hoito- ja hoidonohjaus-

koulutuksen. Ajankohtaista tietoa diabeteksesta tarjoaa 

vuosittaiset diabeteshoitajien koulutuspäivät.

Terveydenhoitaja diabeteshoitajana
Outi Maunuksela, Seinäjoki

tiESitKö, Että

Suomessa on noin 300 000 diabeetikkoa, joista 85 % on 

tyypin 2 diabeetikkoja. Suomessa sairastuu vuosittain 

tyypin 2 diabetekseen yli 20 000 henkilöä. lihavuus lisää 

riskiä sairastua tyypin 2 diabetekseen. Suomalaisista 

aikuisista joka viides on lihava ja yli puolet ylipainoisia 

Finriski 2012 tutkimuksen mukaan.

tyypin 2 diabetes on Suomen kallein kansansairaus.

Diabeteksen suorat hoitokustannukset vievät 15 % koko 

terveydenhuollon menoista. Vuonna 2007 diabeetikoiden 

sairaanhoidon kokonaiskustannukset olivat 1,3 miljardia 

euroa. Kustannukset kasvavat noin 6,2 %/vuosi.

”Terveydenhoitaja voi 
asiantuntevan ohjauksen ja 
neuvonnan avulla vaikuttaa 
diabeteksen ehkäisyyn.

Omahoidon korostaminen diabetesta sairastavilla on 

oleellista. Työhöni kuuluu pitää luentoja diabeteksesta 

ja sen ehkäisemisestä muun muassa vanhempain-

illoissa ja eri järjestöjen tilaisuuksissa. Ihmisille on 

tärkeä kertoa terveellisistä ruokavaihtoehdoista sekä 

liikunnan merkityksestä oman hyvinvointiin. 

Diabetes lisääntyy koko ajan, joten resursseja tarvitaan 

ehdottomasti lisää. Terveydenhoitaja voi asiantuntevan 

ohjauksen ja neuvonnan avulla vaikuttaa diabeteksen 

ehkäisyyn.”
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Mitä enemmän terveydenhoitajatyötä, 
sitä vähemmän sairaanhoitoa.

DiabEtEKSEN tuOttaVuuSKuStaNNuKSEt

Diabetes aiheuttaa myös muita kuin sairaanhoidon 

kustannuksia.  Diabeteksen aiheuttamista kustannuksista 

arviolta 90 % johtuu lisätautien hoidosta. Diabeteksen 

aiheuttamat tuottavuuskustannukset (=sairauspäivärahat, 

ennenaikaiset eläkkeelle siirtymiset ja ennenaikaiset kuo

lemat) ovat vuositasolla yhtä suuret kuin sairaanhoidon 

kustannukset.

Varhaisella diagnosoinnilla ja varhain aloitetulla ennalta

ehkäisevällä työllä on vaikutusta kustannuksiin:

•  Suomalaisessa DPStutkimuksessa osoitettiin, että 

elämäntapamuutoksilla voidaan vaikuttaa diabetek

seen: jos ihminen pystyy pudottamaan painoaan 5 %, 

niin diabetesriski pienenee 69 %. tällä on luonnolli

sesti vaikutusta myös kustannuksiin.

 • Diabeetikoiden määrä on kasvanut vuosien 1997–2007 

aikana (käyrässä ovat kaikki diabeetikot):
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”T
yöhöni kuuluu terveydenhoitajan 

perusvastaanottotyötä, joka pitää 

sisällään muun muassa terveys-

tarkastuksia, rokotuksia,  lääkehoitoa, 

sairauk siin liittyviä kontrollikäyntejä ja haavahoitoja. 

Kahdesta neljään kertaan viikossa pidän akuuttivastaan-

ottoa puoli päivää kerrallaan. Keskeinen osa-alue on 

puhelintyö, jossa teen runsaasti sairauden arviointia ja 

annan hoito-ohjeita. Akuuttivastaanotto ja puhelintyö 

vaativat nopeaa päätöksentekoa. Työssä vaadittavien 

perustietojen lisäksi on hallittava erilaiset tutkitun tie-

don haun menetelmät. Terveyden edistämisen menetel-

mät ovat mukana kaikissa työn osa-alueissa.

Terveydenhoitajakoulutus on antanut minulle hyvät val-

miudet terveysasematyöhön ja lääkärin kanssa työsken-

telyyn. Koulutuksessa saatujen tietojen ja menetelmien 

lisäksi erilaiset harjoittelut ovat antaneet kokemusta 

vastaanottotyöhön. Terveydenhoitajan työskentely 

lähtee terveyden edistämisestä, vaikka myös sairaan-

hoidolliset taidot ovat hallussa. Lisäkoulutusta olen saa-

nut esimerkiksi haavahoitoihin, verenohennushoitojen 

toteuttamiseen ja erilaisten ohjelmistojen käyttöön.

Työni on laaja-alaista ja haastavaa. Asiakaskunta on 

vaihtelevaa. Terveydenhoitajat ovat tottuneet työs-

kentelemään itsenäisesti, mutta samalla yhteystyössä 

lääkärin ja muiden ammattilaisten kanssa. Kollegoilta 

ja lääkärityöpariltani saan päivittäin tukea tehtävieni 

hoitamiseen.

Terveydenhoitaja omahoitajana 
ja lääkärin työparina
Teppo Kunnari, Helsinki

”Terveystarkastukset, vuosikontrollit, 
kolesteroliohjaukset, painonhallinta-
käynnit ja rokotukset ovat esimerkkejä 
päivittäisessä työssäni tekemästäni 
terveyden edistämistyöstä.

Terveyden edistäminen ja sairauksien ennaltaehkäisy 

on työn lähtökohta. Terveystarkastukset, vuosikont-

rollit, kolesteroliohjaukset, painonhallintakäynnit ja 

rokotukset ovat esimerkkejä päivittäisessä työssäni 

tekemästä terveyden edistämistyöstä. Yhteiskunnan 

eriarvoistuminen on lisääntynyt. Terveydenhoitajilla on 

tärkeä tehtävä huolehtia, että yhteiskunnassa heikom-

massa asemassa olevat pääsevät terveyspalveluiden 

piiriin ja saavat tarvittavan tuen. Sähköisten työkalujen 

kehittäminen on tärkeää. Uusi teknologia luo paljon 

mahdollisuuksia terveydenhoitajan työn kehittämiseen. 

Terveyden edistämismenetelmiä on syytä kehittää 

jatkuvasti.”
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Neuvolatyön edullisuus: 
äitiysneuvola 788 €/synnytys 

 lastenneuvola 155 €/0–6 v lapsi/vuosi

Päihdetyössä 
yhden henkilön kuukauden 
tehohoidon kustannukset 

vastaavat kahden ehkäisevän 
työntekijän vuosipalkkaa.

M
it

ä 
en

em
m

än panostamme terveydenhoitajatyöhön, 

sitä vähemmän tarvitsemme saira
anhoi

to
a.

Kodin ulkopuolelle 
sijoitetut lapset maksoivat 

 vuonna 2011  yhteiskunnalle 
652 miljoonaa euroa.

Koulu ja opiskeluterveyden
huollon edullisuus: 

koulu 95 €/oppilas/vuosi 
opiskelu 54 €/opiskelija/vuosi

50 000 syrjäytynyttä nuorta 
maksaa yhteiskunnalle 

noin 400 miljoonaa euroa 
vuodessa.

lastenpsykiatrinen hoito 
 kustantaa 22 000–32 000 €/kk.
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