
Tervetuloa Terveyspiste-päiville!



Koulutuspäivien tavoitteet

1. Välittää osallistujille sellaista tietoa 
aivoterveyden edistämisestä sekä päihteiden 
käytön haittojen ehkäisemisestä, jota voi 
hyödyntää SPR:n vapaaehtoistyössä.

2. Saada ideoita ja vaihtaa kokemuksia hyvistä 
käytännöistä eri Terveyspisteissä, joita voisi 
soveltaa myös omassa toiminnassa.

3. Virkistäytyä! ☺
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Terveyspisteet

Päihdetyö

Seksuaaliterveystyö

Koti- ja vapaa-ajan 
tapaturmien ehkäisy
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Päihdetyö ja hiv- ja 
seksuaaliterveystyö

Punaisen Ristin päihdetyön 
ja seksuaaliterveystyön 
vapaaehtoiset kouluttavat, 
kiertävät erilaisissa 
tapahtumissa ja vierailevat 
oppilaitoksissa.

-Pluspisteet

-Selviämisasemat
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Koti- ja vapaa-ajan 
tapaturmien ehkäisy

Koti- ja vapaa-ajan 
tapaturmia ehkäistään 
kampanjoiden ja 
tiedontuotannon avulla 
yhteistyössä laajan 
verkoston kanssa.

Lisätietoa kotitapaturmista:

http://www.kotitapaturma.fi
/
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Vuoteen 2020 mennessä 

• Terveyspisteiden materiaalipaketti ja toimitusprosessi uudistuvat (helmikuu 
2019)

• Terveyspisteiden RedNet-sivustoa päivitetään (helmikuu 2019)

• Uutiskirjeet aloitetaan (1. maaliskuussa 2019 )

• Lisätään yhteistyötä muiden järjestöjen ja terveyden edistämistä tekevien 
tahojen kanssa –teemavuodet aloitetaan. Vuoden 2019 teemoina ovat 
aivoterveys ja päihteet.

• Lisätään yhteistyötä järjestön sisällä: mitkä ovat yhteistyön rajapinnat?

• Uudistetaan koulutuskokonaisuus: terveyden edistämisen lyhyt 
verkkokoulutus keväällä 2019.

• Terveyden edistämisen toimintojen ja menetelmien suunnittelu sekä toteutus 
pohjautuvat tutkittuun tietoon ja paikallisen toimintaympäristön analyysiin. 

• Digitaaliset tiedon jakamisen ja toiminnan seuraamisen välineet

• Lisätään tunnettuutta sekä järjestön sisällä että kansalaisten keskuudessa
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Miksi aivoterveyden 
huomioiminen on tärkeä osa 
Terveyspisteiden työtä?

Yksi merkittävimmistä aivohalvauksille 
altistavista tekijöistä on kohonnut 
verenpaine ja sydämen eteisvärinä.

- Molemmat em. Terveysongelmat 
linkittyvät myös päihteiden käyttöön
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Miksi päihteiden käytön 
huomioiminen on tärkeää 
Terveyspisteissä?

✓Alkoholiongelma on eräs yhteiskunnan 
merkittävistä terveysuhkista. 

✓On arvioitu, että alkoholin riskikäyttäjiä 
on Suomessa noin 500 000. 

✓Noin 7 % suomalaisista on joskus 
kokeillut tai käyttänyt rauhoittavia 
lääkkeitä, unilääkkeitä tai kipulääkkeitä 
ei-lääkinnällisiin tarkoituksiin.
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Miksi päihteiden käytön 
huomioiminen on tärkeää 
Terveyspisteissä?

• Eläkeikäisillä alkoholin riskikäyttö on 
lisääntynyt (FinTerveys 2017) 

• Eläkeikäisten alkoholikuolleisuus on 
lisääntynyt (Suomen virallinen tilasto 

(SVT):Kuolemansyyt 2017). 

• Ikääntyvien ihmisten päihtymyshakuinen 
alkoholinkäyttö on lisää tapaturma-
alttiutta.
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Miten aivoterveys voidaan 
huomioida?

Terveyspisteiden keskeinen toimintamuoto 
on verenpaineen mittaus ja sen 
yhteydessä annettu neuvonta terveellisistä 
elintavoista.

Terveyspisteissä voidaan opettaa 
tunnistamaan myös eteisvärinä. 

https://www.tunnepulssisi.fi/
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Miten päihteidenkäyttö 
voidaan huomioida?

• Keskeisiä keinoja alkoholihaittojen 
hallitsemiseksi ovat ongelmien varhainen 
tunnistaminen ja puheeksi ottaminen, 
käytön vähentämisen neuvonta sekä 
tarvittaessa tukipalveluihin ohjaus.

Yli 65-vuotiaan alkoholimittari:
https://www.paihdelinkki.fi/fi/testit-ja-laskurit/alkoholi/yli-65-vuotiaan-alkoholimittari

Tehokas ja nopea väline alkoholin 
ongelmakäytön tunnistamiseen: 
https://www.paihdelinkki.fi/sites/default/files/audit-c_2016.pdf
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Yhteistyösopimus SPR:n 
terveyden edistämisen 
ohjelmalla EHYT ry:n kanssa

Elokolot – pop up Terveyspiste?

http://www.ehyt.fi/fi/elokolot-ja-
kohtaamispaikat

Yhteistyösopimukset Aivoliiton ja 
Työttömien keskusjärjestön kanssa.
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Lisätietoa ja luotettavia 
terveystiedon lähteitä

Aivoterveys, sydänterveys ja diabetes 

• Yksielämä-sivusto tarjoaa välineitä ja työkaluja työsi 
helpottamiseksi. Sivustolla tarjotaan luotettavia ja ajantasaisia 
materiaaleja ammattilaisten työn tueksi, ohjauksen avuksi. 
Sivuilta löydät aivoterveyteen, sydänterveyteen ja diabetekseen 
sekä yleiseen terveyden edistämiseen liittyviä aineistoja. 
Aineistot ovat esimerkiksi oppaita, esitteitä, julisteita ja 
verkkojulkaisuja.  Ne on jaoteltu sisällön mukaan sekä 
kohderyhmittäin. 

• https://www.yksielama.fi/ammattilaisille

• Sydänliiton  Ammattilaisnetistä löytyy aineistoa, suosituksia ja 
koulutuksia ammattilaisille. Aineisto on vapaasti käytettävissä ja 
tulostettavissa.

• https://sydanliitto.fi/ammattilaisnetti
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Lisätietoa ja luotettavia 
terveystiedon lähteitä

Kattava verkkosivusto päihteistä ja riippuvuuksista:

• https://www.paihdelinkki.fi/

• Päihdelinkin neuvontapalvelu tarjoaa päihteiden käyttöön ja riippuvuuteen 
liittyvää verkkoneuvontaa. Neuvontapalvelussa voi esittää kysymyksiä 
omasta tai läheisen tilanteesta.

• https://www.paihdelinkki.fi/fi/neuvonta

• Päihdelinkin tietopankista löytyy pikatietoa, tutkimusartikkeleita, animaatioita 
ja tietovisoja. Lisäksi Tietopankin Työn tueksi -osiossa on tarjolla oppaita ja 
puheeksioton ohjeita ammattilaisille.

• https://www.paihdelinkki.fi/fi/tietopankki

Terveyskirjasto tuo luotettavan, riippumattoman ja ajantasaisen tiedon 
terveydestä ja sairauksista jokaisen suomalaisen ulottuville. Terveyskirjastossa 
on yli 10 000 asiantuntijoiden laatimaa artikkelia.

• http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti
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Keskustelu pienryhmissä

1. Olisiko sinun alueellasi tarvetta kehittää 
terveyspisteitä ruokajakelun yhteyteen? 
Miten se onnistuisi? 

2. Miten terveyspisteet voisivat paremmin 
tavoittaa haavoittuvimmassa ja huono-
osaisimmassa asemassa olevia ihmisiä?

3. Miten päihteiden käyttö voitaisiin 
paremmin huomioida terveyspisteissä?

4. Miten terveyspisteissä voidaan hyödyntää 
Internetiä?
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