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Lähde: https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/sosiaali-ja-terveysasiat/erikoissairaanhoito
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Lähde: https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Ervat_Sairaanhoitopiirit2019.pdf



• Harmaalla kuvattujen 
kuntayhtymien palvelujen
järjestämisessä integroidut 
sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelut 
ja erikoissairaanhoidon 
palvelut 

Lähde: Rissanen, P (toim.) Tiedosta arviointiin, tavoitteena paremmat palvelut, asiantuntija-arvio 2018



STESO ry jäsenistö 2019
• Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiin ky

• Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen 
ky

• Etelä-Karjalan sosiaali ja terveyspiiri

• Forssan seudun terveydenhuollon ky

• Haminan kaupunki

• Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin 
ky

• JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä 
(Jalasjärvi, Ilmajoki, Kurikka)

• Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon ky

• Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky

• Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito ja 
peruspalvelukuntayhtymä

• Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ky

• Lapin sairaanhoitopiirin ky

• Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin ky

• Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ky

• Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja 
sosiaalipalvelujen ky

• Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

• Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ky

• Porvoon kaupunki

• Päijät-Hämeen sosiaali-ja terveysyhtymä

• Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

• Salon terveyskeskus

• Satakunnan sairaanhoitopiirin ky

• Vaasan sairaanhoitopiirin ky

• Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ky

Lähde:https://www.steso.fi/steso-yhdistyksena/jasenet/ 8.6.2019

http://www.epshp.fi/
http://www.esshp.fi/
http://www.eksote.fi/Sivut/default.aspx
http://www.fstky.fi/
https://www.hamina.fi/
http://www.hus.fi/
http://www.jikky.fi/
https://sote.kainuu.fi/
http://www.khshp.fi/
http://www.soite.fi/
http://www.ksshp.fi/
http://www.lshp.fi/
http://www.pshp.fi/
http://www.pshp.fi/
http://www.pkssk.fi/
http://www.ppshp.fi/
https://www.psshp.fi/
https://www.porvoo.fi/
http://www.phsotey.fi/
http://www.ras.fi/
http://www.salo.fi/terveyspalvelut/
http://www.satshp.fi/
http://www.vaasankeskussairaala.fi/Suomeksi/Vaasan_sairaanhoitopiiri
http://www.vsshp.fi/


STESO toiminnasta viestintä jäsenten 
www-sivuilla 
• STESO:n jäsenyys mainittu muun hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tekstin osana:

• PPSHP: Terveyttä edistävä sairaala

• HUS: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

• KSSHP: Toimijaverkostot terveyden edistämistyön edistämisessä 

• RAS: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

• PSSHP: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (ei mainintaa STESO:sta

• PSHP: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (ei mainintaa STESO:sta)

• Länsi-Pohjan SHP: Terveyden edistäminen (ei mainintaa STESO:sta)

• Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä: linkki STESON sivuille etusivulta

• Useilla STESON jäsenillä näkyvintä on savuton sairaala toiminta, joka mainintaan



Suomessa STESO on rekisteröity 
yhdistys

• ”Suomen terveyttä edistävät sairaalat  ja organisaatiot -yhdistyksen 
tarkoituksena on tukea Suomen sairaaloita  ja muita organisaatioita 
terveyttä ja hyvinvointia edistävän  näkökulman sisällyttämisessä 
päivittäiseen toimintaansa. Uudistuvissa sote-rakenteissa korostuu kaikkien 
toimijoiden yhteistyö terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Toiminnan 
tavoitteena on lisätä ihmisten kykyä hallita ja parantaa omaa 
terveydentilaansa ja hyvinvointia. Palveluissa tämä tarkoittaa terveyden ja 
hyvinvoinnin näkökulman integroimista kaikkeen toimintaan jatkuvan 
parantamisen periaatteen mukaisesti.”

Lähde: https://www.steso.fi/



HPH Health Promoting Hospitals and 
Health Services –verkoston taustaa

• WHO: n Euroopan aluetoimisto aloitti terveyttä edistävä sairaalatoiminnan vuonna 1990. 
Taustalla vaikutti voimakkaasti neljä vuotta aikaisemmin julkaistu Ottawan kokouksen 
asiakirja, jossa kiinnitettiin huomiota terveyspalvelujen uudistamisen tarpeeseen

• Vuonna 1991 julkaistiin Budapestin suositukset terveyttä edistäville sairaaloille 
ohjaamaan toimintaa

• Tavoitteena oli lähestymistapa, jolla parannettaisiin terveydenhuollon palvelujen laatua

• Myös sairaaloiden / terveyspalvelujen sekä yhteisön ja terveydenhuollon välisiä suhteita 
haluttiin parantaa. Ajatukseen sisältyi, että ympäristöön ulottuvan yhteistyön avulla 
vahvistetaan potilaiden, henkilöstön ja läheisten terveyttä ja hyvinvointia. 

• Kansainvälisen verkoston alku perustui pilottiprojektiin, johon osallistui 20 sairaalaa 11 
maasta vuosina 1993-1997

• Suomen STES perustettiin rekisteröitynä yhdistyksenä, jonka kotipaikka on Jyväskylässä, 
nimi muutettiin myöhemmin STESO:ksi kuvaamaan laajentunutta toimintaa 



HPH-verkoston hallinto

• In May 2008, by signing its constitution, the HPH network became an 
international non-profit association (under Swiss law) with specific relation to 
WHO. Lähde: http://www.hph-hc.cc/hph/governance-structure.html

• HPH verkostoa hallinnoi General Assembly, joka äänestää Governance
Boardin jäsenistön kahdeksi vuodeksi kerrallaan

• Hallinnollisia kokouksia on vähintään kerran vuodessa, GB:llä useammin.

• Jäsenistön HPH toiminnan tavoitteena on työskennellä aktiivisesti terveyden 
edistämisessä ja tehdä yhteistyötä kansainvälisesti, mikä mahdollistaa 
terveydenhuollon laadun parantamisen, sekä ylläpitää sairaaloiden ja muiden 
terveyspalvelujen välistä suhdetta yhteisöön ja ympäristöön 

• toiminnan tavoitteena on myös potilaiden, heidän läheistensä ja 
henkilökunnan terveyden edistäminen ja tyytyväisyys.

http://www.hph-hc.cc/hph/governance-structure.html


HPH-verkoston laajuus 

• HPH toimintatapana on olla ”verkostojen verkosto” eli kansainväliseen HPH 
verkostoon kuuluu n. 20 kansallista verkostoa

• Kansallisten verkostojen koko vaihtelee kolmesta useita kymmeniä sairaaloita 
käsittäviin kokonaisuuksiin

• Vuonna 2019  HPH verkostoon kuuluu noin 600 sairaalaa tai terveyspalvelujen 
organisaatiota 30:stä maasta

• Lisäksi kansainväliseen verkostoon  kuuluu 40 yksityisiä terveyspalveluja 
tuottavaa jäsenorganisaatioita. Ne sijoittuvat alueille, joissa ei ole perustettua 
kansallista verkostoa

• HPH:n jäsenmäärä vaihtelee jonkin verran vuosittain



HPH-konferenssit

• Kansainvälinen verkosto järjestää yhden kansainvälisen konferenssin vuodessa

• Plenary -puheenvuorojen lisäksi konferenssissa on kymmeniä suullisia 
esityksiä sekä satoja posteriesityksiä 

• Konferenssien aikana järjestetään lisäksi työryhmien kokouksia (workshop), 
joissa pohditaan työryhmien työskentelyn painotusta ja edistymistä

• Varsovan konferenssin pääteemana  2019 oli erityisesti teknologian ja ICT:n 
mahdollisuudet terveyden edistämisessä 

• Seuraava konferenssi järjestetään Koreassa, Soulissa 3.6.-5.6.2020 



• Kuuluminen STESO:n tuo samalla jäsenyyden myös 
kansainvälisessä HPH-verkostossa 

• Jäsenmaksut määrittyvät väestöpohjan koon mukaan

• STESO:n toiminta: vuosikokouksen yhteydessä 
järjestetyt koulutustilaisuudet sekä ”Kesäkoulu”, 
lisäksi hallituksen kokouksia n. 2x/vuosi



HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN 
JOHTAMINEN ON
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• Arvosidonnaista

• Verkostojen johtamista

• Systeemien johtamista

• Tiedolla johtamista

• Ennakointia 

• Viestintää 

• Vaikuttavuuden määrittelyä 

Jäsenet pyrkivät sisällyttämään terveyden
edistämisen käsitteet, arvot, strategiat, standardit
ja indikaattorit sairaaloiden ja terveyspalvelujen 
organisatoriseen rakenteeseen ja kulttuuriin





Yhteystiedot

Hyvinvointikoordinaattori Eeva Häkkinen

puh. 044 351 2321, eeva.hakkinen@essote.fi


