
Terveydenhoitajaliitto kantaa huolta ennaltaehkäisevän työn ja kuulonkuntoutuksen

asemasta suomalaisessa terveydenhuollossa. Huomionarvoista on se, että

ennaltaehkäisevä työ on kustannustehokasta, vaikuttavaa ja väestön terveyttä edistävää.

Terveydenhoitajat ovat monialaisia terveyttä edistävän ja ennaltaehkäisevän työn

asiantuntijoita. Kaikki terveydenhoitajat ovat myös sairaanhoitajia. Osaaminen on

monipuolista, ja terveydenhoitajat ovat esimerkiksi rokottamisen asiantuntijoita.

Terveydenhoitajien asiantuntijuutta kannattaa hyödyntää paikallisen ja alueellisen

terveyttä edistävän työn suunnittelussa ja päätöksenteossa.

Ikääntyvässä Suomessa tarvitaan audionomeja lisää perusterveydenhuoltoon.

3.11.2021 1

TERVEYDENHOITAJIEN JA AUDIONOMIEN OSAAMISTA TARVITAAN
HYVINVOINTIALUEILLA  

TERVEYDENHOITAJALIITON HYVINVOINTIALUEVAALIEN TAVOITTEET 2022



Perusterveydenhuollon 

toimintaedellytyksiä on vahvistettava.

Sairaanhoidon kustannuksia säästäviin 

ennaltaehkäiseviin laadukkaisiin 

palveluihin on panostettava, jotta 

alueiden asukkaiden työ- ja toiminta-

kyky säilyvät.

VOIMAVAROJA LISÄTTÄVÄ TERVEYTTÄ EDISTÄVÄÄN TYÖHÖN
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Terveyttä edistävä työ tuo säästöjä:

Kansansairaudet vähenisivät merkittävästi (20–40 %), jos sosioekonomiset terveyserot 
voitaisiin poistaa – näin säästyisi jopa 2 miljardia euroa vuodessa. Diabeteksen välittömät 
kustannukset ovat valtavat (15 % terveydenhuollon menoista). Terveydenhoitajien tuki on 
ratkaisevan tärkeää elintapojen korjaamisessa.

Terveyttä edistävää työtä 

tulee koordinoida ja alueille

kannattaa nimetä 

terveydenhoitajataustaisia 

hyvinvointikoordinaattoreita.



Terveyttä edistävän ja 

ennaltaehkäisevän työn johtamiseen ja 

johtamisosaamiseen on panostettava 

hyvinvointialueilla. Ennaltaehkäisevä 

työ edellyttää tiedolla johtamista. Se 

lisää palvelujen vaikuttavuutta ja 

kustannustehokkuutta. 

ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN JOHTAMISTA TEHOSTETTAVA
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Asiantunteva ennaltaehkäisevän työn johtaminen parantaa työn laatua, 
työhyvinvointia ja työhön sitoutumista:

Onnistuneella muutoksen johtamisella vahvistetaan työntekijöiden sitoutumista uusiin 
tehtäviin. Työntekijä on johtamisen vastavuoroinen osapuoli ja voi edistää muutosta 
organisaatiossa (Prof. S. Laulainen, Itä-Suomen yliopisto 2021). Terveydenhoitajilla on 
monipuolista ja ajantasaista tietoa alueen eri-ikäisen väestön hyvinvoinnista ja terveydestä, 
sitä kannattaa hyödyntää sote-keskuspalveluiden kehittämisessä ja johtamisessa. 

Terveydenhoitajataustaisia 

asiantuntijoita on palkattava 

ennaltaehkäisevän työn 

lähiesihenkilön tehtäviin sekä 

sote-keskusten ja 

hyvinvointialueiden 

johtotehtäviin.



Arvostetut ja kustannusvaikuttavat 

neuvola- sekä koulu- ja 

opiskeluterveydenhuollon palvelut 

tulee järjestää lähipalveluina, 

tasavertaisesti kaikkialla Suomessa 

asetuksen mukaisesti siten, että 

perheiden tuen tarpeisiin vastataan 

varhaisessa vaiheessa.

NEUVOLAN SEKÄ KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON 
LAADUKKAAT PALVELUT VARMISTETTAVA
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Lasten ja nuorten ennaltaehkäisevät palvelut tuovat säästöjä:

Kansanterveyden perusta luodaan vauvaiässä. Lastenneuvola maksaa vuodessa noin 180 € / 
lapsi ja äitiysneuvola noin 800 € / raskaus. Syrjäytyneitä nuoria on noin 66 000 (Me-säätiö 
2018). Yksi syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle noin miljoona euroa. 
Kouluterveydenhuolto maksaa vuodessa noin 135 €/oppilas. Terveydenhoitajien tuki on 
ratkaisevan tärkeää, jotta lasten ja nuorten huoliin päästään puuttumaan varhaisessa 
vaiheessa. 

Yhdistetty neuvolatyö, jossa sama 

terveydenhoitaja on perheen 

tukena raskauden alusta lapsen 

kouluikään asti, mahdollistaa 

asiakkaiden arvostaman jatkuvan ja 

luottamuksellisen asiakassuhteen.



Työikäisen väestön työ- ja 

toimintakykyyn sekä työhyvinvointiin 

ja jaksamiseen tulee panostaa, jotta 

Suomessa on tulevina vuosina 

työkykyistä ja hyvinvoivaa työvoimaa.

TYÖIKÄISTEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN TURVATTAVA
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Työikäisten terveyden edistäminen tuo säästöjä:

Suomessa 25 % työssäkäyvistä kokee työstressiä ja lievästä työuupumuksesta kärsii 
lähes neljännes työntekijöistä (Työterveyslaitos 2020). Terveydenhoitajien tuki on 
ratkaisevan tärkeää arvioitaessa työkykyyn vaikuttavia tekijöitä. 

Työttömien terveystarkastuksissa 

keskeistä on terveydenhoitajien 

tekemä työkyvyn arviointi, jolla 

ehkäistään syrjäytymistä, 

nostetaan työllisyysastetta ja 

vahvistetaan kansantaloutta.



Ikääntyvien kokonaisvaltaisen 

toimintakyvyn ylläpitäminen ja 

edistäminen tuovat elämänlaatua, 

ehkäisevät sairastumista ja vähentävät 

terveyspalveluiden tarvetta. Ikä-

ihmisten tulee voida itse vaikuttaa 

käyttämiinsä ja heille tarjottaviin 

palveluihin.

IKÄÄNTYVIEN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMINEN KANNATTAA
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Ikääntyvien terveyden edistäminen tuo säästöjä:

Ikääntyneiden toimintakyvyn ylläpito on ratkaisevan tärkeää kansantalouden 
kannalta. Laitoshoidon tarvetta voidaan vähentää, mutta se edellyttää riittäviä 
ennaltaehkäiseviä palveluja. Terveydenhoitajien tuki on ratkaisevan tärkeää 
ikääntyneiden toimintakyvyn ylläpitämisessä. 

Ikääntyvät tarvitsevat matalan 

kynnyksen ennaltaehkäiseviä ja 

terveyttä edistäviä palveluita, 

kuten terveydenhoitajien 

toteuttamia seniorineuvoloita. 



Audionomit ovat 

kuulonkuntoutuksen ja audiologisen 

hoitotyön asiantuntijoita 

terveydenhuollon kaikilla tasoilla. 

Osaaminen on erikoistunutta ja 

monipuolista. Audionomeja ja 

heidän osaamista tulee resursoida 

lisää sote-keskuksiin. 

AUDIONOMEJA TARVITAAN LISÄÄ PERUSTERVEYDENHUOLTOON
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Kuulonkuntoutus tuo säästöjä:

Oikea-aikainen kuulonkuntoutus on kustannustehokasta, vaikuttavaa ja ikääntyvän 
väestön hyvinvointia edistävää (Hannula 2011). Audionomien osaamisen 
hyödyntäminen uusien kuulonhuoltopalvelujen toimintamallien kehittämisessä ja 
käyttöönotossa edistää oikea-aikaista kuulonkuntoutusta.

Oikea-aikainen 

ikäkuulonkuntoutus paranee ja 

helpottuu siirtämällä 

kuulonkuntoutuksen painopistettä 

ja lisäämällä audionomeja 

perusterveydenhuoltoon. 


