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Suomen Terveyttä Edistävät 
Sairaalat ja Organisaatiot ry.



Perustietoa

• Tarkoitus: tuoda voimakkaammin terveyttä 
edistävää näkökulmaa Suomen sairaaloiden ja 
muiden organisaatioiden toimintakulttuuriin.



• Osa kansainvälistä Health Promoting Hospitals –
verkostoa.

• Yhdistys rekisteröitiin vuonna 2001.

• Jäsenet ovat terveydenhuollon organisaatioita tai 
kannatusjäseniä (ammattikorkeakoulut, kunnat).

• Yhdistys toimii yhteistyössä eri tahojen kanssa. 



Toiminnan lähtökohdat

• Terveyden edistämisen laatustandardit ja 
käytännöt toiminnan tukena ja laadun seurantaan 
(WHO, 1997).

• Savuttoman sairaalan periaatteet.

• Voimavara- ja terveyslähtöinen näkökulma 
(salutogeneesi).



HPH –laatustandardit

1. Virallinen terveyden edistämisen 
toimintasuunnitelma

2. Potilaan tilanteen arviointi (arvioidaan järjestelmällisesti 

terveyden edistämisen tarpeita yhdessä potilaiden kanssa).

3. Potilaan informointi ja interventiot (tiedonkulku 

hoitopolkujen kaikissa vaiheissa). 

4. Terveellinen työympäristö (luodaan edellytykset 

organisaation kehittymiselle terveellisenä työympäristönä).

5. Jatkuvuus ja yhteistyö (eri terveydenhuollon yksiköiden ja 

muiden yhteistyötahojen kanssa).



Toiminta

• STESO ry. tarjoaa jäsenilleen tukea ja hyviä 

käytäntöjä terveyttä edistävän näkökulman 
sisällyttämiseksi organisaation toimintakulttuuriin.

• Yhdistyksen toiminnasta päätetään hallituksen 
kokouksissa. 

• Vuosittainen toimintasuunnitelma ja –kertomus 
käsitellään vuosikokouksessa.

• Toiminnassa keskeisiä ovat:

• verkostotapaamisten ja koulutustilaisuuksien 
järjestäminen

• kansainvälinen toiminta sekä 

• ohjeiden ja työkalujen tuominen jäsenien käyttöön.



Savuton sairaala

• Savuttomuuden edistäminen on osa Suomen 
terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry:n 
toimintaa.

• Yhdistyksen alaisuudessa toimii Savuton Suomi 
terveydenhuolto -verkosto, jonka tavoitteena on 
edistää sairaaloiden ja muiden organisaatioiden 
terveellisyyttä ja viihtyisyyttä tukemalla 
systemaattisesti työntekijöiden, potilaiden, 
asiakkaiden ja vierailijoiden tupakoinnin 
vähentämisestä ja lopettamisesta.

• Lisätietoja

https://www.steso.fi/toiminta/savuton-sairaala/


Savuttomuuden tukeminen

Tupakoivien 
odottavien 
äitien 
hoitopolku 

Leikkauspotilaiden 
savuttomuuden 
tukeminen

Savuton sairaala

Mielenterveys- ja 
päihdeasiakkaiden 
tupakasta 
vieroitus

http://www.allergiaterveys.fi/upload/nicorette_neuvolaesite_web.pdf
https://www.hengitysliitto.fi/sites/default/files/liitetiedostot/thl_tupakoimatta_leikkaukseen_kortti.pdf
https://www.hengitysliitto.fi/sites/default/files/liitetiedostot/thl_tupakoimatta_leikkaukseen_kortti.pdf
https://www.steso.fi/toiminta/savuton-sairaala/
http://www.filha.fi/fi/hankkeet/mitu-mielenterveys-ja-paihdeongelmista-karsivien-tupakoinnin-lopettamisen-tukeminen


Yhdenvertaiset palvelut kaikille 
väestöryhmille

• Migrant Friendly and Culturally Competent Healthcare 

• Tavoitteena maahanmuuttajien ja erilaisten vähemmistöjen 
terveyden- ja sosiaalihuollon palveluiden kehittäminen

• Yhdenvertaisuuskysymysten ja väestöryhmien välisten terveys- ja 
hyvinvointierojen huomiointi strategisessa suunnittelussa

• Yhdenvertaisuus hoidon ja palvelujen saatavuudessa

• Potilaiden ja asiakkaiden yksilöllinen huomiointi ja palveluiden 
laadusta huolehtiminen

• Eri väestöryhmien osallisuuden lisääminen palveluiden 
suunnittelussa ja kehittämisessä

• Jatkuvuus ja yhteistyö muiden toimijoiden kanssa



”Jos jokin asia mietityttää sinua, 

se todennäköisesti on mietityttänyt myös 
muita”

Virpi Honkala

Lisätietoja: 

STESO ry:n sihteeri (2018-2019)
Tuija Ylitörmänen 
Hyvinvointisuunnittelija
Projektipäällikkö, sh, TtM
puh. 040 846 3495 
tuija.ylitormanen@eksote.fi 

https://www.steso.fi/

https://www.steso.fi/

