HYVINVOINNIN & TERVEYDEN
E D I S TÄ M I N E N P O H J O I S - S AV O S S A

Pohjois-Savo

Miten meillä menee?

K

aiken viisauden alku on tosiasioiden tunnustaminen. Tämä vanha sanonta
on totta myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä (HYTE). Jotta
voimme HYTE-työssä keskittyä oikeisiin asioihin ja saada tuloksia aikaan,
meidän on osattava vastata seuraaviin kolmeen kysymykseen:

SUUNTA: Mitkä ovat Pohjois-Savon suurimmat hyvinvointiin liittyvät ongelmat?
KEINOT: Millä tutkitusti vaikuttavilla menetelmillä näihin ongelmiin voidaan puuttua?
RAKENNE: Miten tehokkaat keinot ja työkalut saadaan kaikkien käyttöön?

Ensiksi on tiedettävä, miten meillä tällä
hetkellä menee. Pohjois-Savoon on 2021
valmistunut alueellinen hyvinvointikertomus
ja –suunnitelma, joka kokoaa yhteen Pohjois-Savon terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät tärkeimmät tiedot ja vertaa niitä koko
maahan ja muihin maakuntiin (Pohjois-Karjala, Etelä-Savo, Keski-Suomi, Pohjois-Pohjanmaa ja Pirkanmaa). Samalla hyvinvointisuunnitelma linjaa HYTE-työn tärkeimmät
painopisteet vuosille 2021–2025.
Hyvinvointikertomuksen mukaan monet
asiat ovat meillä hyvin: Varhaiskasvatusikäisten parissa liikkuminen on lisääntynyt,

tutkintoon johtavan koulutuksen keskeyttäneitä
nuoria on vähän, työikäiset kokevat elämänlaatunsa hyväksi ja asuinalueet koetaan turvallisina.
Meillä on myös paljon parannettavaa. Tämä käy
selvimmin ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) yleisestä sairastavuusindeksistä, jossa
on huomioitu myös väestön ikärakenne. Sairastavuusindeksi on Pohjois-Savossa selvästi koko
maan korkein (130), kun maan keskiarvo on
100. Myös maakunnan sisällä erot ovat suuria.
Muita maakuntia heikompi terveys ja runsaampi sairastaminen heikentävät pohjoissavolaisten
elämänlaatua ja aiheuttavat myös huomattavia
lisäkustannuksia.

Korkeaan sairastavuuteen voidaan kuitenkin
vaikuttaa ja hyvinvointia kohentaa alueellisen
hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman
linjaamilla keinoilla. Tehdyn analyysin mukaan
Pohjois-Savossa tulisi lähivuosina keskittyä
erityisesti seuraaviin painopisteisiin:

Sairastavuusindeksi (THL)
v. 2014-2016 (keskiarvo), ikävakioitu
Indeksi koko maa = 100
Vieremä
124,2

Osallisuuden vahvistumiseen ja
yksinäisyyden vähentämiseen

Iisalmi
122,3

Vanhemmuuden vahvistamiseen
Itsestä huolehtimiseen ja terveellisten
elintapojen edistämiseen
Mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen
ja riippuvuuksien ehkäisemiseen
Tapaturmien ja väkivallan ehkäisyyn
HYTE–resurssien, rakenteiden ja
prosessien vahvistamiseen

Kunkin hyvinvointisuunnitelman painopistealueen alle on määritelty 1) tärkeimmät tavoitteet, 2) tavoitteen edistämisessä käytettävät
tutkitusti vaikuttavat menetelmät ja 3) tavoitteiden toteutumista seuraavat mittarit.

Sonkajärvi
131,5

Kiuruvesi
143,3

Rautavaara
174,7
Lapinlahti
133,4

Pielavesi
153,3
Keitele
120

Siilinjärvi
108,1

Tervo
120,1
Vesanto
137,1

Kuopio
128,8
Rautalampi
140,5

Suonenjoki
141,5

Pohjois-Savo 130 (pl. Joroinen)
Koko maa = 100

Kaavi
166,4
Tuusniemi
163,4

Leppävirta
133,1

Varkaus
126,8
Joroinen
118,1

Sairastavuusindeksi
108,1 – 120,0
120,1 – 130,0
130,1 – 140,0
140,1 – 174,7

Lähde: THL/Sotkanet 11.9.2019
Pohjakartta-aineisto © Maanmittauslaitos

Osallisuuden vahvistuminen ja
yksinäisyyden vähentäminen

O

sallisuuden kokeminen ja kuuluminen erilaisiin sosiaalisiin verkostoihin (esim. koulu-,
opiskelu- ja työyhteisöt sekä harrastus- ja järjestöyhteisöt) on tärkeää, sillä tutkimusten
mukaan osallisuus lisää hyvinvointia ja vähentää yksinäisyyttä. Pohjois-Savossa nuorten ja
aikuisten yksinäisyys on viime vuosina lisääntynyt. Myös asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksissa
on parannettavaa koskien päätösten valmistelua sekä palveluiden ja talouden suunnittelua.

Osallisuuden vahvistamisen ja yksinäisyyden
vähentämisen keskeisiä tavoitteita ovat:
Lapset ja nuoret kokevat olevansa osa yhteisöjään
Kukaan ei koe itseään yksinäiseksi
Kuntalaisia osallistavat ja vaikutusmahdollisuuksia lisäävät toimintatavat ovat käytössä
Tavoitteisiin pääsemiseksi otetaan käyttöön ja
juurrutetaan mm. seuraavia menetelmiä:
 Lasten ja nuorten yhteisöllisyyden ja ryhmäytymisen tuen menetelmät

(harrastustoiminta, Hyvän mielen taitomerkki)

Kumppanuuspöydät, osallistava budjetointi, asiakasraadit, kokemusasiantuntijatoiminta
Yksinäisyyden puheeksiotto ja yksinäisyystyön -toimintamalli sekä kohtaamispaikkatoiminta

Vanhemmuuden
vahvistuminen

P

ohjois-Savossa vanhemmuuden ja
perheiden tukea on kehitetty vahvasti
perhekeskustoimintamallin kautta.
Perhekeskus on alueellinen lähipalvelujen
verkosto, jonka tehtävänä on tukea ja edistää
lasten ja nuorten hyvää arkea ja koko perheen
terveyttä ja hyvinvointia. Toiminnan tavoitteena on tarjota sopivaa tietoa, ohjausta ja tukea riittävän varhain ja vaikuttavasti; yhteisesti
verkostossa sovittujen toimintamallien avulla.
Pohjois-Savossa vanhemmat kaipaavat tukea
perheen välisiin vuorovaikutussuhteisiin,
lasten ja nuorten kasvuun ja kehitykseen
sekä omaan jaksamiseensa. Riittävän hyvällä
vanhemmuudella onkin suuri merkitys mm.
lasten ja nuorten mielenterveyden edistämisessä. Keskeisiä tavoitteita ovat:
Toimiva parisuhde
Vanhemmuustaidot vahvistuvat
Vanhempien oma jaksaminen vahvistuu

Tavoitteen saavuttamiseksi otetaan
käyttöön ja juurrutetaan mm.
seuraavia työmenetelmiä:
Vahvuutta vanhemmuuteen -ryhmätoimintamalli (vahvistaa vanhempien kykyä
havainnoida ja ymmärtää vauvan tarpeita ja
tunteita)
Lapset puheeksi -menetelmä (kun lapsen
elämäntilanteessa tapahtuu muutoksia ja
tarvitaan tukea vanhemmuuteen)
Monitoimijainen yhteistyömalli (yhdessä
perheen kanssa kutsutaan sopivaa osaamista
yhteiselle ajalle, kartoitetaan lisätuen tarvetta
ja nimetään perheelle vastuutyöntekijä)

Mielen hyvinvointi ja
riippuvuuksien ehkäisy

M

ielenterveys on voimavara ja tärkeä
osa terveyttä sekä yksilön hyvinvointia ja toimintakykyä. Positiivisen mielenterveyden käsite (mielenhyvinvointi)
pyrkii siirtämään ajattelua pois sairaus- ja
ongelmakeskeisyydestä mielenterveyttä edistävään suuntaan. Mielenterveyden edistäminen tarkoittaa mielenterveyttä suojaavien
tekijöiden vahvistamista ja sitä vahingoittavien
tekijöiden vähentämistä. Pyrkimyksenä on
vaikuttaa ongelmiin johtaviin kehityskulkuihin
mahdollisimman varhain.
Kokonaisuudessaan mielenterveyssairastavuus on Pohjois-Savossa suurta: ikärakenteen
huomioiva THL:n mielenterveysindeksi on
selvästi koko maan korkein (151). Pohjois-Savossa aikuisista yhä useampi työikäinen saa
mielenterveysperustaisesti sairauspäivärahaa
tai työkyvyttömyyseläkettä. Myös nuorista
yhä useampi on ollut huolissaan mielialastaan.
Kasvava ahdistuneisuus ja masennusoireilu,
koulu-uupumus ja mielenterveyshäiriöt vaativat
vaikuttavien menetelmien ja toimenpiteiden
käyttöönottoa sekä palveluketjujen toimivuuden varmistamista.

Mielenterveysindeksi (THL), ikävakioitu v. 2016

Indeksi koko maa = 100

Vieremä
127,0
Sonkajärvi
133,3

Kiuruvesi
153,0
Iisalmi
135,5

Lapinlahti
137,8

Pielavesi
190,9
Keitele
132,7

Vesanto
149,4

Rautavaara
0

Siilinjärvi
104,1

Kaavi
206,0

Tervo
0
Kuopio
160,2

Tuusniemi
222,1

Rautalampi
193,6
Suonenjoki
183,9
Leppävirta
123,0

Pohjois-Savo 151 (pl Joroinen)
Koko maa = 100

Mielenterveysindeksi

Joroinen
84,6

Varkaus
139,2

84,6 – 125,0
125,1 – 150,0
150.1 – 175,0
175,1 – 222,1

Lähde: THL/Sotkanet 11.9.2019

Tieto puuttuu

Pohjakartta-aineisto © Maanmittauslaitos

Ehkäisevä päihdetyö puolestaan on päihteiden
aiheuttamien haittojen ehkäisyä ja vähentämistä
vaikuttamalla mm. asenteisiin, tietoihin, saatavuuteen ja tarjontaan. Hyvinvointikertomuksen
mukaan nuorten raittius on lisääntynyt, mutta
alkoholin välittäminen nuorille perhepiirissä on
edelleen varsin yleistä (42%). Aikuisilla ja ikäihmisillä noin kolmasosalla on alkoholin liikakäyttöä
ja aikuisten alkoholin humalahakuinen käyttö on
Pohjois-Savossa muuta maata yleisempää.
Suurin osa ehkäisevästä mielenterveys- ja
päihdetyöstä toteutuu kuntalaisten arkiympäristöissä, kuten perheissä, varhaiskasvatuksessa,
kouluissa, nuorisotoimessa, työpaikoilla ja järjestöissä. Tarvitaan entistä varhaisempaa puheeksiottoa ja puuttumista jo silloin, kun huolet ovat
pieniä. Työn tärkeimpiä tavoitteita ovat:

Keskeisiä menetelmiä ja
toimenpiteitä ovat:
 Lasten ja nuorten tunne- ja
vuorovaikutustaitoja vahvistavat menetelmät
 lkoholin riskikäytön tunnistaminen ja miniA
interventio (lyhytneuvonta)
 Pakka-toimintamalli (ikärajavalvottavien
tuotteiden eli alkoholi-, tupakka ja rahapelien
saatavuuden rajoittaminen, päihtyneelle
anniskelun ehkäisy)
 Mielenterveyden ensiapu
(mielenterveysosaamisen ja - taitojen
lisääminen)
 IPC- ohjaus ja neuvontamenetelmä (nuoren
lievän tai keskivaikean masennuksen hoidossa)

Mielenterveys vahvistuu
Alaikäiset nuoret ovat päihteettömiä
 Nuorten huumekokeilujen ja

-käytön ehkäisy

 Työikäisten ja ikäihmisten päihteiden

käyttö ja riippuvuuksien aiheuttamat
haitat vähenevät
Netin haitallinen käyttö vähenee

Alkoholia liikaa käyttäviä on 33% aikuisväestöstä
(AUDIT-C, 33 %).

Itsestä huolehtimisen ja terveellisten
elintapojen edistäminen

H

yvinvointikertomuksen mukaan liikuntaja ravitsemussuositukset ovat Pohjois-Savon kunnissa hyvin käytössä. Ravitsemusosaamista on kehitetty erityisesti lasten ja nuorten
kanssa toimivien parissa. Myös maakunnallinen
ravitsemustyöryhmä on aloittanut toimintansa.
Pohjois-Savossa haasteita on edelleen terveellisten
ruoka- ja ravitsemustottumusten edistämisessä,
koululounaan syömisessä ja ruokakasvatuksen
yhteistyössä. Väestön fyysinen aktiivisuus on
terveyden kannalta liian vähäistä erityisesti toisen
asteen nuorten, matalankoulutustason naisten ja
ikäihmisten parissa. Parannettavaa on myös hammasterveydessä, jotta yhä useammalla nuorella
olisi terveet hampaat. Lisäksi kolmasosa yläkoululaisista nukkuu alle 8 tuntia, mikä on huonoin tilanne vertailumaakuntien joukossa, ja yhä useammalla
on vaikeuksia oppimistaidoissa.
Pohjois-Savossa osallistutaan kohdunkaulansyövän
seulontoihin heikosti. Huolta aiheuttavat myös
nuorten tyttöjen kasvaneet raskaudenkeskeytysten määrät.

Ei syö koululounasta päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista

Vieremä
37,1%
Sonkajärvi
18,2%

Kiuruvesi
40,1%
Iisalmi
31,3%

Lapinlahti
17,8%

Pielavesi
31%
Keitele
48,4%

Siilinjärvi
39,8%

Kuopio
41,2%
Rautalampi
8,8%

Suonenjoki
52%

Pohjois-Savo 38,2%
Koko maa
34,4%

% 8. ja 9. luokan oppilaista

Tuusniemi
27,3%

Leppävirta
48,1%

Joroinen
8,8%

Varkaus
50%

8,8% – 18,2%
18,3% – 31,3%
31,4% – 41,2%

Lähde: THL/Sotkanet 22.12.2021

41,3% – 52,0%
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Itsestä huolehtimisen ja terveellisten
elintapojen osalta keskeisiä
tavoitteita ovat:

 uokasuosituksen mukaiset
R
ruokatottumukset toteutuvat
Tervehampaiset lapset ja nuoret
Nuoret nukkuvat riittävästi
Terveyttä edistävä liikunta lisääntyy
Oppimistaidot vahvistuvat
Yhä useampi osallistuu kohdunkaulan
syövän seulontoihin
Raskaudenkeskeytykset vähenevät

Tavoitteiden saavuttamiseksi
juurrutetaan mm. seuraavia työmenetelmiä:
 Neuvokas perhe -työmenetelmä ja

Maistuva koulu

Ruokakasvatus sisällytetään kunnan
varhaiskasvatussuunnitelmaan ja koulun
lukuvuosisuunnitelmaan
L asten ja nuorten osallistaminen ruokaan
liittyvän toiminnan suunnitteluun,
toteutukseen ja arviointiin
 otivoiva haastattelu ja Verkkopuntari M
elintapaohjaus
 Ikääntyneiden vajaaravitsemuksen

arviointi (MNA) ja hoito

 Hampaiden omahoidon tehostaminen ja

napostelukulttuuriin vaikuttaminen

 Liikuntaneuvonta vähän liikkuville ja

Liikkuva –ohjelmien tehostaminen

 Kohdunkaulan syövän seulonnan

kutsumenettelyn kehittäminen

Tapaturmien ja
väkivallan ehkäisy

P

ohjois-Savossa yhä harvempi nuori
osallistuu kiusaamiseen, mutta koulukiusattujen määrä on mittareiden
mukaan silti kasvanut. Myös seksuaalista häirintää ja ahdistelua kokee yhä useampi nuori,
erityisesti nuoret tytöt. Väkivaltarikokset ja
alaikäisten rikokset sekä liikenneturvallisuuden
vaarantaminen ovat kasvussa. Väestön ikääntyessä kaatumisten ehkäisy vaatii edelleen vahvoja toimenpiteitä. Asuinalueena Pohjois-Savo
koetaan kuitenkin turvallisena.

Tapaturmien ja väkivallan ehkäisyssä
keskeisiä tavoitteita ovat:
Ketään ei kiusata

Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot
65 vuotta täyttäneillä / 10 000 asukasta v. 2020

Vieremä
353,1
Sonkajärvi
306,6

Kiuruvesi
378,7
Iisalmi
376,8

Lapinlahti
612

Pielavesi
471,9
Keitele
331,1

Siilinjärvi
330,9

Tervo
374,8
Vesanto
275,8

Rautalampi
145,3

Rautavaara
177,6

Kuopio
465,8

Suonenjoki
169,4

 Kukaan ei koe seksuaalista

Nuorten tekemät rikokset vähenevät

Tuusniemi
566,6

Leppävirta
548,9

häirintää tai ahdistelua

Väkivaltaa tai sillä uhkailua ei sallita

Kaavi
376,2

Varkaus
372,8

Pohjois-Savo 413,7
Koko maa
347,7

Hoitojaksot / 10 000 asukasta

Joroinen
319,8

Liikenneonnettomuudet vähenevät

145,3 – 177,6

Kaatumistapaturmat vähenevät

331,2 – 378,7

Lähde: THL/Sotkanet 22.12.2021

378,8 – 612,0
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177,7 – 331,1

Tavoitteisiin pääsemiseksi levitetään
mm. seuraavia tutkitusti toimivia menetelmiä:
 Kiusaamisen ehkäisy- ja sovitteluohjelmien käyttöönotto,
kiusaamisen jälkihoito, arviointi ja seuranta
 Seksuaali-, tunne- ja turvataitokasvatus
 Ehkäise lähisuhdeväkivaltaa -puheeksiottamisen ja ohjaamisen polku
 MARAK (moniammatillinen riskinarviointi vakavan
parisuhdeväkivallan uhrien auttamiseksi)
 Voima- ja tasapainoharjoittelu
 Kaatumisvaaran arviointi (FROP, FRAT)
ja kaatumisvaaraa lisäävien lääkkeiden
tarkistuslista
 KaatumisSeula-työkalut sekä
IKINÄ-toimintamalli
 Liikennekasvatus sekä
ajoterveyden ja
vireystilan huomiointi

HYTE-resurssien ja
prosessien vahvistaminen

H

YTE- toiminta vaatii vahvaa juurruttamista ja oppien viemistä pysyviksi
käytännöiksi, prosesseiksi ja vahvoiksi
vakiintuneiksi rakenteiksi. Hyvinvointikertomuksen mukaan terveydenedistämisaktiivisuus eri
toimialoilla vaatii Pohjois-Savossa vahvistamista ja
ennaltaehkäisevä työ vahvempaa resursointia.
Lainsäädännön mukaan vaikutusten ennakkoarviointi päätöksenteossa (EVA) tulee ottaa käyttöön
niin kunnissa kuin hyvinvointialueella. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työ vaatii sitoutumista strategiatasolla sekä hyvinvointijohtamisen
ulottamista talous- ja toimintasuunnitelmaan ja
tilinpäätökseen. Myös väestön terveydentilasta
tulee raportoida valtuustolle vuosittain. Tarvitaan
myös hoitopolkujen ja palveluketjujen selkeyttämistä.
Lähivuosien keskeisiä tavoitteita ovat:
 HYTE-resurssit vahvistuvat

 HYTE-prosessit vahvistuvat

  Vaikutusten ennakkoarviointi

päätöksenteossa (EVA) käyttöönotto

Tavoitteisiin pääsemiseksi edistetään
seuraavia toimenpiteitä:
 Määritetään kunnan hyvinvointityötä
koordinoivan HYTE-koordinaattorin sekä
ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön
yhdyshenkilön työnkuva ja riittävä työaika
 Perustettavat työryhmät ja teemaverkostot ovat poikkihallinnollisia, monialaisia ja
niiden tehtävät on kuvattu
 Asukasosallisuuteen panostetaan päätöksenteossa
 Hoitoketjut ja palvelupolut kuntoon
 Vaikutusten ennakkoarvioinnista tehdään
päätös kunnissa ja hyvinvointialueilla, ja
EVAa käytetään, seurataan ja arvioidaan
 Tarkastuslautakunta arvioi hyvinvointi- ja
terveystavoitteiden toteutumista valtuustokausittain

Kuva: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vuosikellossa.

Pohjois-Savon tuleva HYTE-rakenne
Pohjois-Savon HYTE-työ tarvitsee paitsi yhteisen suunnan ja
vaikuttavat menetelmät, myös yhteisesti sovitun HYTE-rakenteen.

S

OTE-uudistuksen myötä kunnat ja
hyvinvointialue vastaavat yhdessä
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä Pohjois-Savon alueella. Kumpikin
huolehtii osaltaan HYTE-näkökohtien
huomioimisesta strategisessa suunnittelussa,
hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman
laatimisesta sekä yhteistyöstä järjestöjen ja
muiden tahojen kanssa.
Kunnat ovat tulevaisuudessakin vastuussa
asukkaidensa hyvinvoinnista ja terveydestä.
Tärkeimpiä kuntatason tehtäviä
lähivuosille ovat:
 Laatia vuosittain päivitettävä
hyvinvointikertomus ja –suunnitelma
 Kutsua kunnan hyvinvointityötä johtavaan
HYTE-ryhmään myös hyvinvointialueen ja
työterveyshuollon edustus
 Tiivistää yhteistyötä järjestöjen kanssa
esimerkiksi järjestöfoorumin avulla

Pohjois-Savon alueellista HYTE-työtä johtaa
aluehallituksen nimeämä Hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen neuvottelukunta.
Käytännön työrukkasena toimii hyvinvointialueen
HYTE-tiimi, jonka tärkeimpiä tehtäviä ovat:
 Alueellisen hyvinvointikertomuksen laatiminen ja
päivittäminen
 Laaja-alainen HYTE-työn tuki alueen kunnille
 Työryhmien poikkihallinnollisuudesta ja
monialaisuudesta huolehtiminen (mm. SOTEedustus kuntien HYTE-ryhmässä)
 Alueellisen hyvinvointisuunnitelman
painopisteiden johtaminen:
 Osallisuuden vahvistaminen
ja yksinäisyyden vähentäminen
Vanhemmuus vahvistuu
 Itsestä huolehtimisen ja terveellisten
elintapojen edistäminen
Mielen hyvinvointi ja riippuvuuksien ehkäisy
Tapaturmien ja väkivallan ehkäisy
 HYTE–resurssien, rakenteiden ja
prosessien vahvistaminen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on pohjoissavolaisten
yhteinen asia. Siinä tarvitaan meitä kaikkia: asukkaita,
järjestöjä, kuntia ja alueellista yhteistyötä.

Pohjois-Savon HYTE-rakenne 2023
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) neuvottelukunta
1. Kuntien eri toimialojen edustus
2. Hyvinvointialueen ja maakuntaliiton edustus
3. Työterveyshuollon, järjestörakenteen ja apteekkien edustus

Kunta

Hyvinvointialueen HYTE-tiimi
Hyvinvointitiedolla johtaminen
Ehkäisevä mielenterveys- ja
päihdetyön koordinaattori
Hyvinvointikoordinaattori

Osallisuus- ja järjestökoordinaattori

Ehkäisevän mt- ja
päihdetyön verkosto
HYTE-koordinaattorien
verkosto

EPTryhmä

Kunnan hyvinvointitoimijat

Varhaiskasvatus ja
opetus

Muut
alaryhmät

Tekninen toimi

Kunnan HYTEryhmä

Kunnan HYTEkoordinaattori

Liikunta- ja kulttuuri
Nuorisotoimi

Teemaverkostot

Pohjois-Savon
järjestöfoorumi

Hyvinvointialueen palvelutuotanto

Jne…
Kunnassa toimiva
järjestöfoorumi
Järjestö

Järjestö

Järjestö

Alueellinen edustus

Pohjois-Savon
järjestöneuvosto
Hyvinvointialueen linja-organisaation HYTE-ryhmä

Ehkäisevän
mielenterveysja päihdetyön
koordinaattori

Al
ue

ell
ine

ne

du
stu

s

Työterveyshuolto /
apteekit

SÄDE RYTKÖNEN
Hyvinvointikoordinaattori
puh. 044 7182 462
sade.rytkonen@kuopio.fi
 Alueellinen hyvinvointikertomus ja
–suunnitelma
 Itsestä huolehtimisen ja terveellisten
elintapojen edistäminen
Tapaturmien ja väkivallan ehkäiseminen

PEKKA PUUSTINEN
Ylilääkäri
puh. 044 7179 325
pekka.puustinen@kuh.fi
Kokonaiskoordinaatio
 HYTE-resurssien, rakenteiden
ja prosessien vahvistaminen

HELENA TÖRMI
Ehkäisevän mielenterveys- ja
päihdekoordinaattori
puh. 044 7176 878
helena.tormi@kuh.fi
 Mielen hyvinvointi ja riippuvuuksien ehkäisy
 Osallisuus ja yksinäisyys
 Vanhemmuuden tuki

Esitteessä esillä olevat tilastotiedot
perustuvat vuoden 2021 loppuun
mennessä julkaistuihin tietoihin.

Pohjois-Savo
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