Alkuperäiset kysymykset ja niiden pisteytys

Osasummat

SITOUTUMINEN

Ohjelmien käsittely
luottamushenkilöhallinnossa

Ohjelmien käsittely
johtoryhmässä

Miten terveyskeskuksen
LUOTTAMUSHENKILÖHALLINNOSSA
(lautakunta, kuntayhtymän hallitus tms.) on
käsitelty tämän valtuustokauden aikana
seuraavia säädöksiä ja asiakirjoja?

Miten terveyskeskuksen JOHTORYHMÄSSÄ on
hyödynnetty tämän valtuustokauden aikana
seuraavia säädöksiä ja asiakirjoja?

‐ Ei ole lainkaan käsitelty=0
‐ Jaettu tiedoksi=33
‐ Esitelty=67
‐ Keskusteltu ja päätetty toimenpiteistä=100

Terveys 2015 ‐ohjelman
tavoitteet toiminta‐ ja
taloussuunnitelmassa

Raportointi
toimintakertomuksessa

Sisältyvätkö seuraavat Terveys 2015 ‐
kansanterveysohjelman tavoitteet
terveyskeskuksen toiminta‐ ja
talousssuunnitelmaan vuonna 2010?

Onko terveyskeskuksen vuoden 2009
toimintakertomuksessa tai vastaavassa
raportoitu seuraavia asioita?

‐ Ei ole lainkaan käsitelty=0
‐ Jaettu tiedoksi=33
‐ Esitelty=67
‐ Keskusteltu ja päätetty toimenpiteistä=100

‐ Ei=0
‐ Kyllä=100

‐ Ei=0
‐ Kyllä=100

Terveys 2015 ‐kansanterveysohjelman
hyödyntäminen luottamushenkilöhallinnossa

Terveys 2015 ‐kansanterveysohjelman
hyödyntäminen johtoryhmässä

Lasten hyvinvointi ja terveydentila paranee

Terveyden edistämisen laatusuosituksen
hyödyntäminen luottamushenkilöhallinnossa

Terveyden edistämisen laatusuosituksen
hyödyntäminen johtoryhmässä

Lasten turvattomuus vähenee

Kansallinen terveyserojen kaventaminen
2008‐2011 ‐toimintaohjelman hyödyntäminen
luottamushenkilöhallinnossa

Kansallinen terveyserojen kaventaminen
2008‐2011 ‐toimintaohjelman hyödyntäminen
johtoryhmässä

Nuorten tupakointi vähenee

Seksuaali‐ ja lisääntymisterveyden
edistämisen toimintaohjelman
hyödyntäminen luottamushenkilöhallinnossa

Seksuaali‐ ja lisääntymisterveyden
edistämisen toimintaohjelman
hyödyntäminen johtoryhmässä

Seulontaohjelmat ‐oppaan hyödyntäminen
luottamushenkilöhallinnossa

Seulontaohjelmat ‐oppaan hyödyntäminen
johtoryhmässä

Valtioneuvoston periaatepäätös terveyttä
edistävän liikunnan ja ravinnon
kehittämislinjoista

Valtioneuvoston periaatepäätös terveyttä
edistävän liikunnan ja ravinnon
kehittämislinjoista

Mielenterveys‐ ja päihdesuunnitelma Mieli
2009

Mielenterveys‐ ja päihdesuunnitelma (Mieli
2009)

Valtioneuvoston asetus 380/2009
neuvolatoiminnasta, koulu‐ ja
opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja
nuorten ehkäisevästä suun
terveydenhuollosta

Valtioneuvoston asetus 380/2009
neuvolatoiminnasta, koulu‐ ja
opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja
nuorten ehkäisevästä suun
terveydenhuollosta

Lähisuhde‐ ja perheväkivallan ehkäisyn
suositukset sosiaali‐ ja terveystoimelle 2008

Lähisuhde‐ ja perheväkivallan ehkäisyn
suositukset sosiaali‐ ja terveystoimelle 2008

Nuorten alkoholin ja huumeiden käyttö eivät
ole yleisempiä kuin 1990–luvulla
Nuorten aikuisten miesten tapaturmainen ja
väkivaltainen kuolleisuus alenee

Työikäisten työ‐ ja toimintakyky paranee

Työikäisten työelämän olosuhteet paranevat

Yli 75‐vuotiaiden toimintakyky paranee

Väestön tyytyväisyys terveyspalvelujen
saatavuuteen ja toimivuuteen säilyy

Väestöryhmien väliset terveyserot pienenevät

Väestön terveyden seuranta

Terveysnäkökohtien huomioon ottaminen
kunnan kaikissa toiminnoissa
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JOHTAMINEN

Johdon hyväksymä
toimeenpano‐
suunnitelma

Ohjelmien toimenpiteistä
päättäminen

Onko terveyskeskuksessa
johtoryhmän tai
luottamushenkilöhallinnon tämän
valtuustokauden aikana vahvistama
TOIMEENPANOSUUNNITELMA
seuraavissa
kansanterveyshaasteissa?

Onko terveyskeskuksen
johtoryhmässä tai
luottamushenkilöhallinnossa
päätetty tämän valtuustokauden
aikana toimenpiteistä
sosiaaliryhmien välisten
terveyserojen kaventamiseksi?

‐ Ei=0
‐ Kyllä=100

‐ Ei=0
‐ Kyllä, kuvatkaa kolme tärkeintä
toimenpidettä=100

Sydäntautien ehkäisy
Itsemurhien ehkäisy
Masennuksen ehkäisy
Diabeteksen ehkäisy
Koti‐ ja vapaa‐ajn tapaturmien
ehkäisy
Lähisuhde‐ ja perheväkivallan
vähentäminen
Seksuaaliterveyden edistäminen
Päihdehaittojen vähentäminen
Tupakoinnin vähentäminen
Terveysliikunnan edistäminen
Terveellisen ravitsemuksen
edistäminen
Terveyserojen kaventaminen
Lasten huomioon ottaminen
perheissä, joissa on mielenterveys‐
tai päihdeongelma
Suun terveyden edistäminen
Osteoporoosin ehkäisy

Onko terveyskeskuksen
johtoryhmässä tai
luottamushenkilöhallinnossa
päätetty tämän valtuustokauden
aikana toimenpiteistä liikunnan ja
terveellisen ravitsemuksen
edistämiseksi?
‐ Ei=0
‐ Kyllä, kuvatkaa kolme tärkeintä
toimenpidettä=100

Johtamisvastuu
terveyden edistämisessä
Onko terveyskeskuksessa ehkäisevien
toimintojen/terveyden edistämisen
hallinnollinen yksikkö, jolla on oma
johto?
‐ Ei=0
‐ Kyllä=100
Onko terveyskeskuksessa terveyden
edistämisen tai ehkäisevän työn
kehittämiseen, johtamiseen ja/tai
koordinointiin keskittyneitä (pää‐ tai
osatoimisesti) toimihenkilöitä?
‐ Ei=0
‐ Kyllä=100

Ylilääkäri tai muu vastaava
Ylihoitaja, osastonhoitaja tai muu
hoitotyön edustaja
Onko terveyskeskuksessa johtava
ylihoitaja/johtava hoitaja tai muu
vastaava hoitotyön johtaja?
‐ Ei=0
‐ Kyllä=100

Ongelmien ja
mittareiden
määrittäminen
Onko terveyskeskuksen
johtoryhmä tai
luottamushenkilöhallinto
määritellyt ja kirjannut ne
väestötason terveysongelmat,
joiden saamista hallintaan
pidetään tärkeänä
terveyskeskuksen vuoden 2010
toiminta‐ ja taloussuunnittelussa?

Sairaanhoitopiirin kanssa
sovittu yhteistyöstä

Vastuutahojen
nimeäminen

Onko vuoden 2009 aikana sovittu
yhteistyöstä terveyskeskuksen ja
sairaanhoitopiirin välillä
seuraavissa asioissa?

Onko terveyskeskuksen toiminta‐
alueella määritelty ensisijainen
vastuutaho, jonka tehtävänä on
huolehtia kunnan/kuntien
asukkaiden terveydentilan
seurannasta ja tulosten
raportoinnista? (kansanterveyslain
14 §)

‐ Ei=0
‐ Kyllä=100

‐ Ei=0
‐ Kyllä=100
Onko terveyskeskuksen johtoryhmä
tai luottamushenkilöhallinto
määritellyt mittarit, joilla seurataan
väestön terveyden edistämisen
tavoitteiden toteutumista vuoden
2010 aikana?
‐ Ei=0
‐ Kyllä=100

Päihdehaittojen vähentäminen
Tupakoinnin vähentäminen
Masentuneisuuden vähentäminen
Terveyden edistämisen alueellinen
koordinaatio
Ylipainoisuuden vähentäminen

‐ Ei ole määritelty=0
‐ Kyllä, kunta/kunnat/Kyllä,
terveyskeskus/Kyllä,
sairaanhoitopiiri/Kyllä, muu taho,
mikä?=100
Onko terveyskeskuksessa nimetty
henkilö, joka vastaa seuraavien
ehkäisevien toimintojen tai
palvelujen johtamisesta ja/tai
kehittämisestä? Lääkäri / Hoitaja

‐ Ei=0
‐ Kyllä=100
Ehkäisevän mielenterveystyön
vastuuhenkilö
Päihdehaittojen vähentämisestä
vastaava

Onko terveyskeskuksen
johtoryhmässä jäsen, joka vastaa
‐ Ei=0
‐ Kyllä=100

Alkoholin riskikäyttäjien mini‐
intervention toteuttamisen
koordinoinnista vastaava

väestön terveyden edistämisestä
kokonaisuutena?

Ehkäisy‐ ja muusta
seksuaaliterveysneuvonnasta
vastaava

ehkäisevistä palveluista?

Äitiys‐ ja lastenneuvolatoiminnasta
vastaava
Koulu‐ tai
opiskeluterveydenhuollosta
vastaava
Lähisuhde‐ ja perheväkivallan
ehkäisystä vastaava

Osasummat

SEURANTA JA TARVEANALYYSI

Raportointi ikäryhmittäin
luottamushenkilöille

Onko vuoden 2009 aikana esitelty
terveyskeskuksen
luottamushenkilöhallinnolle
seuraavia tietoja väestön
terveydentilasta? Ikäryhmittäin
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‐ Ei=0
‐ Kyllä=100

Raportointi
sukupuolittain
luottamushenkilöille
Onko vuoden 2009 aikana esitelty
terveyskeskuksen
luottamushenkilöhallinnolle
seuraavia tietoja väestön
terveydentilasta? Sukupuolittain

‐ Ei=0
‐ Kyllä=100

Raportointi
sosiaaliryhmittäin
luottamushenkilöille
Onko vuoden 2009 aikana esitelty
terveyskeskuksen
luottamushenkilöhallinnolle
seuraavia tietoja väestön
terveydentilasta? Ammatti‐/
koulutusryhmittäin

‐ Ei=0
‐ Kyllä=100

Suunnitelmallinen
seuranta

Kerätäänkö terveyskeskuksessanne
tilastotietoa väestön
terveydentilasta ja siihen
vaikuttavista tekijöistä?
‐ Ei lainkaan=0
‐ Kyllä, harvemmin kuin
vuosittain=50
‐ Kyllä, vuosittain/Kyllä,
jatkuvasti=100

Raportointi
toimintakertomuksessa

Onko seuraavista asioista tehty
yhteenveto, joka on raportoitu
terveyskeskuksen vuoden 2009
toimintakertomuksessa tai
vastaavassa?

Suun terveydenhuollon
määräaikaisissa
terveystarkastuksissa vuonna 2009
käyneiden osuus ikäluokasta sekä
niiden osuus tarkastetuista, joilla
d/D‐indeksi oli nolla.

‐ Ei=0
‐ Kyllä=100

‐ Ei tietoa=0
‐ On tiedossa, ei ilmoitettu=33
‐ Tarkastettuja, % ikäluokasta
ilmoitettu=67
‐ Tarkastettuja, % ikäluokasta ja d/
D=0, % tarkastetuista
ilmoitettu=100

Diabeteksen yleisyys
Suun terveydentila

Suun terveydentila

Suun terveydentila

Tupakointi

Tupakointi

Tupakointi

Ylipaino

Ylipaino

Ylipaino

Päihdehaittojen kehitys, esim.
AUDIT‐pisteet tai rattijuopumukset

Päihdehaittojen kehitys, esim.
AUDIT‐pisteet tai rattijuopumukset

Päihdehaittojen kehitys, esim.
AUDIT‐pisteet tai rattijuopumukset

Suun terveydentila
Tupakointi
Ylipaino
Päihdehaittojen kehitys, esim.
AUDIT‐pisteet tai rattijuopumukset

Diabeteksen yleisyys

Diabeteksen yleisyys

Diabeteksen yleisyys

Masennuksen yleisyys

Mielenterveyshäiriöiden vuoksi
työkyvyttömyyseläkettä
työeläkejärjestelmästä saavien
yleisyys

Mielenterveyshäiriöiden vuoksi
työkyvyttömyyseläkettä
työeläkejärjestelmästä saavien
yleisyys

Mielenterveyshäiriöiden vuoksi
työkyvyttömyyseläkettä
työeläkejärjestelmästä saavien
yleisyys

Väestöryhmien väliset terveyserot

Masennuksen yleisyys

Masennuksen yleisyys

Masennuksen yleisyys

Väestöryhmien väliset terveyserot

Väestöryhmien väliset terveyserot

Väestöryhmien väliset terveyserot

Suun terveydentilan
seuranta

Väestöryhmien väliset terveyserot
Diabeteksen yleisyys
Suun terveydentila
Tupakointi
Ylipaino
Päihdehaittojen kehitys, esim.
AUDIT‐pisteet tai rattijuopumukset
Mielenterveyshäiriöiden vuoksi
työkyvyttömyyseläkettä
työeläkejärjestelmästä saavien
yleisyys
Masennuksen yleisyys

Ensimmäistä lasta odottavat
perheet
1–2‐vuotiaat
3–4‐vuotiaat
5–6‐vuotiaat
1. luokka (7‐vuotiaat)
5. luokka (11‐vuotiaat)
8. luokka (14‐vuotiaat)
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VOIMAVARAT

Terveydenhoitajien henkilöstömitoitus verrattuna
kansalliseen suositukseen

Lääkärien henkilöstömitoitus verrattuna
kansalliseen suositukseen

Arvio hoitotyön koulutuksen saaneiden työntekijöiden työpanoksesta (tunteina
kuukaudessa tai henkilötyövuosina) terveyskeskuksessa vuonna 2009 omana toimintana
tai ostopalveluna.

Arvio lääkärihenkilöstön työpanoksesta (tunteina kuukaudessa tai henkilötyövuosina)
terveyskeskuksessa vuonna 2009 omana toimintana tai ostopalveluna.

‐ Mitoitus alle puolet suositellusta=0
‐ Mitoitus 50–66 % suositellusta=25
‐ Mitoitus 67–79 % suositellusta=50
‐ Mitoitus 80–99 % suositellusta=75
‐ Suositusten mukainen mitoitus=100

‐ Mitoitus alle puolet suositellusta=0
‐ Mitoitus 50–66 % suositellusta=25
‐ Mitoitus 67–79 % suositellusta=50
‐ Mitoitus 80–99 % suositellusta=75
‐ Suositusten mukainen mitoitus=100

Henkilöstömitoitussuositus:
‐ Kouluterveydenhuolto (oppilaat/htv): 600
‐ Äitiysneuvola (synnytykset/htv): 80
‐ Lastenneuvola (0‐6‐vuotiaat/htv): 340

Henkilöstömitoitussuositus:
‐ Kouluterveydenhuolto (oppilaat/htv): 2100
‐ Äitiysneuvola (synnytykset/htv): 800
‐ Lastenneuvola (0‐6‐vuotiaat/htv): 2400

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto

Äitiysneuvola / Lastenneuvola

Äitiysneuvola / Lastenneuvola
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YHTEISET KÄYTÄNNÖT

Kirjattu käytäntö
ongelmien
tunnistamisessa

Alkuperäiset kysymykset ja niiden pisteytys

Onko
terveyskeskuksessa
kirjattu käytäntö
toiminnasta
seuraavien
ongelmien
tunnistamisessa?
‐ Ei=0
‐ Kyllä, joissakin
osatoiminnoissa/
Kyllä,
terveyskeskuksen
yhteinen=100
Huumeiden käyttö
Lääkeriippuvuus
Peliriippuvuus/
ongelmapelaaminen
Masennus

Kirjaaminen
terveys‐
kertomukseen
Onko
terveyskeskuksessa
yhteinen, kirjattu
käytäntö seuraavien
toimintojen tulosten
kirjaamisesta
terveyskertomuksiin?
Merkitkää kirjattujen
toimintojen
lukumäärä vuonna
2009.
‐ Ei=0
‐ Kyllä=100
Painon mittaaminen
Vyötärön‐
ympäryksen
mittaaminen
Verenpaineen
mittaus

Terveys‐
neuvonnan
tarjoaminen

Onko
terveyskeskuksessa
kirjattu käytäntö,
jonka mukaan
tarjotaan tukea ja
ohjausta seuraavissa
asioissa?
‐ Ei=0
‐ Kyllä, joissakin
osatoiminnoissa/
Kyllä,
terveyskeskuksen
yhteinen=100
Rasva‐
aineenvaihdunta‐
häiriöiden
LÄÄKKEETÖN hoito
Mini‐interventio
alkoholin
suurkuluttajille

Lasten
mielenterveys‐
ongelmat

Kokonaiskolesteroli
arvon mittaus

Itsemurhariski

AUDIT‐pisteiden
kirjaaminen

Liikkumisreseptin
mukainen toiminta

Liikkumisreseptin
antaminen

Aikuisten
painonhallinta

Puutteellisen
suuhygienian
toteaminen

Lasten ja nuorten
painonhallinta

Masennuksen
selvittäminen

Huumausaineiden
käyttäjille
neuvontaa

Terveyden kannalta
liian vähäinen
liikunta
Lähisuhde‐/
perheväkivalta‐
epäily
Lasten pahoinpitely
Iäkkäiden alentunut
toimintakyky
Seksuaalinen
väkivalta
Perheen erityisen
tuen tarve

Iäkkäiden
alentuneen
toimintakyvyn
selvittäminen

Tupakoinnin
lopettamisen tuki

Suun terveyden
ylläpito
Unettomuuden
LÄÄKKEETÖN hoito

Neuvonta ja ohjaus
eritys‐
ryhmille

Onko
terveyskeskuksessa
kirjattu toimintaohje
tuen ja ohjauksen
tarjoamisesta
seuraaville
erityisryhmille?

‐ Ei=0
‐ Kyllä=100
Lapsille vanhemman
kärsiessä
mielenterveys‐ tai
päihdeongelmista
Muiden
mielenterveys‐
potilaiden omaisille
tai läheisille
Omaishoitajille
Lähisuhde‐ ja
perheväkivallan
uhreille
Lähisuhde‐ ja
perheväkivallan
tekijöille
Neuvolan ja
kouluterveyden‐
huollon
määräaikaisista
terveystarkastuksista
pois jääneille

Varhainen
tunnistaminen ja
puuttuminen –
alkoholinkäyttö

Tupakoinnin
selvittäminen ja
kirjaaminen

Onko
terveyskeskuksessa
kirjattu toimintaohje
tuen ja ohjauksen
tarjoamisesta
seuraaville
erityisryhmille?

Onko
terveyskeskuksenne
ÄITIYSNEUVOLASSA
yhteinen käytäntö
seuraavissa
TUPAKOINTIA
koskevissa asioissa?

Onko
terveyskeskuksessanne
hyväksytty 1.
heinäkuuta 2009
jälkeen lakisääteinen
yhtenäinen
toimintaohjelma

Sisältyikö
lastenneuvolan
laajoihin
terveystarkastuksiin
seuraavia toimintoja
vuonna 2009?

‐ EI=0
Kyllä=100

‐ Ei/Tietyt yhteiset
periaatteet, mutta ei
kirjattua käytäntöä=0
‐ Kyllä, yhteinen
kirjattu käytäntö=100

‐ Ei=0
‐ Kyllä=100

‐ Ei=0
‐ Kyllä=100

Lastenneuvolassa

Äidin tupakoinnin
selvittäminen

Kouluterveyden‐
huollossa

Isän tupakoinnin
selvittäminen

Terveysaseman
terveydenhoitajien/
sairaanhoitajien
vastaanotolla?

Tupakoinnin
kirjaaminen
asiakastieto‐
järjestelmään
Tilastoyhteenvetojen
laatiminen
tupakoitsijoiden
osuudesta
Tilastoyhteenvetojen
käyttäminen
toiminnan
suunnittelussa/
kehittämisessä

Lastenneuvolan
laaja
terveystarkastus

Kouluterveyden‐
huollon laaja
terveystarkastus

Sisältyikö
kouluterveydenhuollon
laajoihin
terveystarkastuksiin
seuraavia toimintoja ja
tehtiinkö niistä
yhteenvetoja vuonna
2009?

‐ Ei=0
‐ Kyllä=100
neuvolatyölle?

Äitiysneuvolassa

Terveysaseman
lääkärien
vastaanotolla

Yhtenäinen
toimintaohjelma

koulu‐ ja
opiskeluterveyden‐
huollolle?
lasten ja nuorten
ehkäisevälle suun
terveydenhuollolle?

Neuvolan työntekijän
arvio lapsen
psykososiaalisesta
kehityksestä
Vanhemman arvio
lapsen
psykososiaalisesta
kehityksestä
Päiväkodin
henkilökunnan arvio
lapsen selviytymisestä
päivähoidossa
Koko perheen/
vanhempien
hyvinvoinnin arvio

Kouluterveydenhuollon
työntekijän arvio
oppilaan
psykososiaalisesta
kehityksestä
Opettajan arvio
oppilaan
selviytymisestä
koulussa
Koko perheen/
vanhempien
hyvinvoinnin arvio
Terveystarkastuksista
tehtiin LUOKKAyhteisön
terveydentilaa kuvaavia
yhteenvetoja
Terveystarkastuksista
tehtiin KOULUyhteisön
terveydentilaa kuvaavia
yhteenvetoja
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OSALLISUUS

Ovatko seuraavat asiakirjat tai asiasisällöt
terveyskeskuksen/kunnan verkkosivuilla
kuntalaisten avoimesti tarkasteltavissa?
Ei=0
Kyllä=100
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Asiakaspalautteet

Avoimuus verkossa

Järjestikö terveyskeskuksenne vuonna 2009
tällaisia asukasfoorumeja tai vastaavia, joiden
tehtävä on arvioida ja suunnitella kunnan
terveyspalveluja?
Ei=0
Kyllä, ryhmien kokoontumisten lukumäärä=100

Toiminta‐ ja taloussuunnitelma

Toteutettiinko vuonna 2009 terveyspalvelujen käyttäjille
erillisiä asiakaspalautekyselyjä?

Toimintakertomus tai vastaava

Ei=0
Kyllä=100

Luottamushenkilöhallinnon kokousten esityslistat
Äitiys‐ tai lastenneuvolatoiminnasta / Koulu‐ tai
opiskeluterveydenhuollosta / Muista ehkäisevistä palveluista
Äitiysneuvolan terveystarkastusten ajankohdat ja sisältö

Lastenneuvolan laajojen terveystarkastusten ajankohdat ja
sisältö

Onko terveyskeskuksen toimintakertomuksessa
vuodelta 2009 käsitelty seuraavia terveyskeskuksen
toimintaa koskevia asiakaspalautteita?

Kouluterveydenhuollon laajojen terveystarkastusten
ajankohdat ja sisältö

Ei lainkaan kerätä/Ei=0
Kyllä=100

Asiakaskyselyt / Asiakaspalaute verkon kautta / Muu
dokumentoitu asiakaspalaute, esim. palautelaatikko /
Suunnitelmallisten asukasfoorumien tms. palaute /
Tilannekohtaisten asukasiltojen tms. palaute / Yhteydenotot
potilasasiamiehelle / Valitukset terveyskeskuksen johdolle /
Muistutukset / Kantelut

Mahdollisuus osallistua

Tarjottiinko kuntalaisille vuonna 2009
mahdollisuutta osallistua seuraaviin
terveyskeskuksen toimintaa koskeviin asioihin?
Ei=0
Kyllä=100

Toiminnan suunnittelu
Arviointi

Osasummat

MUUT YDINTOIMINNAT

Suunnitelmallinen
viestintä

Onko terveyskeskus
vuoden 2009 aikana
toteuttanut
suunnitelmallista
joukkoviestintää
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‐ Ei=0
‐ Kyllä=100

väestön
terveyskäyttäytymisen
muuttamiseksi?

tapaturmien, oireiden ja
tautien itsehoidon
tukemiseksi?

väestön ohjaamiseksi
käyttämään tehokkaasti ja
tarkoituksenmukaisesti
ehkäiseviä palveluja?

väestön ohjaamiseksi
käyttämään tehokkaasti ja
tarkoituksenmukaisesti
sairaanhoitopalveluja?

Terveystarkastukset

Tarjottiinko
terveyskeskuksessa
vuonna 2009
määrä‐aikaisia
yleisiä terveys‐
tarkastuksia
seuraaville
ikäryhmille tai
muille
erityisryhmille?
‐ Ei=0
‐ Vain naisille/Vain
miehille=50
‐ Kaikille=100

16–17‐vuotiaille, jotka
eivät ole opiskelemassa

Terveysvaikutusten
arviointi

Onko
terveyskeskuksen
johtoryhmä tai
muut terveystoimen
asiantuntijat
tehneet 2009
aloitteita, joissa on
kiinnitetty huomiota
kunnan muilla
toimialoilla,
järjestöissä tai
yrityksissä
valmisteilla olevien
toimintojen tai
päätösten
terveysvaikutuksiin?
‐ Ei=0
‐ Kyllä=100

Suunnitellut
terveystarkastukset
äitiysneuvolassa
Kuinka monta
määräaikaista
terveystarkastusta
järjestetään vuoden
2010 suunnitelman/
runko‐ohjelman
mukaan?
Lukumäärä.

Ensisynnyttäjä :
TH/kätilö
‐ Alle 13=0
‐ 13 tai enemmän=100
Uudelleensynnyttäjä :
TH/kätilö
‐ Alle 9=0
‐ 9 tai enemmän=100

‐ Alle 3=0
‐ 3 tai enemmän=100
Uudelleensynnyttäjä :
Lääkäri

30–65‐vuotiaille

Kuinka monta
määräaikaista
terveystarkastusta
järjestetään vuoden 2010
suunnitelman/runko‐
ohjelman mukaan?
Lukumäärä.

Ensimmäisen ikävuoden
aikana : TH/kätilö
‐ Alle 9=0
‐ 9 tai enemmän=100

Ensisynnyttäjä :
Lääkäri
18–29‐vuotiaille

Suunnitellut
asetuksen
mukaiset
tarkastukset

‐ Alle 3=0
‐ 3 tai enemmän=100

1–6 vuoden iässä :
TH/kätilö

‐ Ei tietoa/0‐49=0
‐ 50‐65%=25
‐ 66‐79%=50
‐ 80‐94%=75
‐ 95‐100%=100

Peruskoulu, vl 1–9 :
TH/kätilö
1. luokka (7‐vuotiaat)

‐ Alle 9=0
‐ 9 tai enemmän=100
Ensimmäisen ikävuoden
aikana : Lääkäri
‐ Alle 3=0
‐ 3 tai enemmän=100

5. luokka (11‐vuotiaat)

1–6 vuoden iässä :
Lääkäri
‐ Alle 2=0
‐ 2 tai enemmän=100
Peruskoulu, vl 1–9 :
Lääkäri
‐ Alle 9=0
‐ 9 tai enemmän=100

Mitä raskausajan
lakisääteisiä
seulontoja
terveyskeskuksenne
tarjosi vuonna
2009?
‐ Ei 2009–2010,
mahdollisesti
myöhemmin=0
‐ Ei 2009, tarjolla
2010 alkaen/
Kyllä=100
Varhaisraskauden
yleinen ultraääni/
Kromosomipoikkeavuuden
yhdistelmäseulonta:
Veriseula ja
niskaturvotuksen mittaus/
Rakennepoikkeavuuksien
seulonta raskausviikolla
18–21

Kahden merkkiaineen
seerumiseulonta
raskausviikolla 15–16

Laajojen
terveystarkastusten
lukumäärä
Tehtiinkö
terveyskeskuksessann
e vuonna 2009:

äitiys‐ ja
lastenneuvolan
laajoja
terveystarkastuksia
seuraaville
ryhmille?
- ei yhtään=0
- 1=25
- 2=50
- 3=75
- 4 tai enem.=100

kouluterveydenh
uollon laajoja
terveystarkastuks
ia seuraavien
vuosiluokkien
kaikille oppilaille?
- ei yhtään=0
- 1=33
- 2=67
- 3 tai en.=100

Lasta odottavalle
perheelle

1. vuosiluokka

4 kuukauden
ikäiselle

5. vuosiluokka

18 kuukauden
ikäiselle

8. vuosiluokka

4‐vuotiaalle

Millä muilla
vuosiluokilla?

8. luokka (14‐vuotiaat)
Rakennepoikkeavuuksien
seulonta raskausviikon 24
jälkeen

‐ Ei lainkaan=0
‐ 1 tai enemmän=100
1–6 vuoden iässä :
Suuhyg./ham.hoit /
Ham.lääk

Työttömille

Suun
terveydenhuollon
määräaikaisissa
tervystarkastuksissa
vuonna 2009
käyneiden osuus
ikäluokasta

Raskausajan
seulontojen
tarjonta

‐ Alle 6=0
‐ 6 tai enemmän=100

Ensisynnyttäjä : Suuhyg/
ham.hoit./Ham.lääk.
Yli 65‐vuotiaille

Suun
terveystarkastusten
kattavuus

‐ Alle 3=0
‐ 3 tai enemmän=100
Perusk., vl 1–9 : Suuhyg./
ham.hoit. / Ham.lääk.
‐ Alle 3=0
‐ 3 tai enemmän=100

Mille muille
ikäryhmille?

Työolotarkastus

Kuinka usein
terveyskeskuksenne
alueella
tarkastetaan
peruskoulujen
kouluyhteisön
terveellisyys ja
turvallisuus vuoden
2010 suunnitelman
mukaan?

‐ Ei tietoa/Ei
lainkaan/Tarpeen
mukaan/
Harvemmin kuin
joka kolmas vuosi=0
‐ Joka kolmas vuosi
tai useammin=100

