
Kuopion kaupunki 

Terveydenhuollon palvelualue 

www.kuopio.fi/terve-kuopio-kioski 



Päätoteuttaja: 

Kuopion kaupunki 
perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet 

  

Osatoteuttajat: 

Varkauden kaupunki 
sosiaali- ja terveyspalvelut 

 

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä  
(Iisalmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi, Vieremä) 

 

Savonia-ammattikorkeakoulu  
hyvinvointialan osaamisalue 

  

Hankkeen rahoittajat : 

Toteuttajatahot, Pohjois-Savon liitto,  
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)  

www.kuopio.fi/terve-kuopio-kioski 

HYVINVOINTIKIOSKI-HANKE  

1.12.2011-30.11.2014 



HYVINVOINNIN, TERVEYDEN JA 

TOIMINTAKYVYN ASIALLA 

www.kuopio.fi/terve-kuopio-kioski 



Maksuton neuvonta ja ohjaus ilman ajanvarausta 

 ohjaus itsehoitoon ן

 palveluohjaus ן

 

Asiantuntijat  

 terveydenhoitaja ן

 sairaanhoitaja ן

 fysioterapeutti ן

 ravitsemussuunnittelija ן

 

Teemapäivät yhdessä kumppanuustoimijoiden 

kanssa 

www.kuopio.fi/terve-kuopio-kioski 

HYVINVOINNIN, TERVEYDEN JA 

TOIMINTAKYVYN ASIALLA 



MONIAMMATILLINEN TIIMI 



MATALAN KYNNYKSEN 

TOIMINTAMALLI 

80 % ihmisistä 

5 %  

ihmisist

ä 

HYVINVOINTIKIOSKI 

Ӏ Asiakaslähtöisyys 

Ӏ Voimavaralähtöisy

ys 

Ӏ Asiakkaan 

voimaantuminen ja 

vastuullisuus 

Ӏ Moniammatillisuus 

Ӏ Yhdessä tekemisen 

meininki 

Ӏ Motivoiva 

haastattelu 

 

Ӏ Erityisasiantuntijuus, 

arviointi, 

palveluohjaus 

 

 

Ӏ Asiakkaan itsehoitoa 

tukeva  

ohjaus ja neuvonta 

 

Ӏ Konsultatiivinen tuki  

Ӏ Työntekijöiden välinen 

yhteistyö, 

lisäkoulutukset 

 

 

Ӏ Ohjaus tarvittaviin 

palveluihin 

Ӏ Yhteistyö 

kumppanuustoimijoiden 

kanssa; järjestöt, 

oppilaitokset, 

yritykset, 

liikuntapalvelut 

 

15 % ihmisistä 

Mukaillen terveyshyötymallia 



TEEMAPÄIVÄT 



l  Toiminnallistettu kuntien perustoimintaan 

l  Jatkuva tulosten ja tehokkuuden seuranta 

l  Hyvien käytäntöjen jakaminen 

l  Asiakkaiden ohjaus aktiiviseen ja 

 vastuulliseen itsehoitoon 

l  Yli 10 000 asiakaskontaktia vuosittain 

l  Yli 1 300 rokotusta vuosittain 

www.kuopio.fi/terve-kuopio-kioski 

SAAVUTUKSET  



l Asiakaskyselyjen mukaan 

l Yli puolet asiakkaista muutoin hoitajan/lääkärin 

vastaanotolle 

l Asiakkaat tyytyväisiä palveluun 

l Markkinointiviestintä monipuolisesti eri kanavin 

l Esillä kansallisissa/kansainvälisissä 

konferensseissa 

l Vierailukohde WHO European Healthy Cities 

   2015 -konferenssissa 

www.kuopio.fi/terve-kuopio-kioski 

SAAVUTUKSET  

https://www.healthycitieskuopio2015.com/


KIITOS  



Terve Kuopio-kioskin tiimi 

 Mari Tuuli Korhonen, Kuopion kaupunki 

Kirsti Laitinen, Itä-Suomen yliopisto ja apteekki 
 



Lääkehoidolla keskeinen rooli iäkkään potilaan hoidossa, mutta 

lääkitystieto usein hajanaista hoitopaikkojen välillä eikä 

kokonaislääkitys kenenkään hallinnassa  tarvitaan myös 

farmaseuttista osaamista lääkehoitojen arviointiin ja seurantaan 
  

Farmasistit mukaan 

moniammmatilliseen tiimiin!  



Yhteistyön tavoitteena: 
 Lääkeongelman tunnistaminen ja jatkotoimenpiteisiin 

ohjaaminen 
 lomake: potilaan lääkehoidon kartoitus ja toteutuminen  

lääkeneuvonta, lääkkeetön hoito, lääkehoidon arviointi, yhteys 

lääkäriin 

 Kliinisen farmasian kehittäminen 
 mukana proviisoriopiskelijat osana kliinisen farmasian 

jatkokurssia  moniammatillinen toiminta tutuksi jo 

opiskeluvaiheessa 

 Yhteistyömallin kehittäminen perusterveydenhuollon ja 

avoapteekkien välille 

 



FARMASIAN OPISKELIJAT 

TERVE KUOPIO-KIOSKILLA 

l Kliinisen farmasian jatkokurssi, KLIFJ, vuodesta 2012 

l Pr-5 opiskelijoita, projekti: potilaan lääkehoidon kartoitusta ja 

tutustuminen perusterveydenhuollon toimintaan 

l Hoitajat oppineet vastavuoroisesti paljon asioita lääkkeistä 

l Proviisoriopiskelijan projektityö 

l Lomakkeen testaus 

l Artikkeli: Lääkeongelma voidaan tunnistaa terveyskioskilla. 

SIC! 4/2013 

l Lääkehoidon päivän toteutus kioskilla 

l Itä-Suomen yliopiston apteekissa harjoittelevat 

farmaseuttiopiskelijat   

 



KLIFJ-OPISKELIJOIDEN KOMMENTTEJA 
  
…” Eräs mummo oli saanut Cardace 5 mg –verenpainelääkityksen ja häntä oli opastettu 

Terveyskioskille verenpaineen seurantaan. Hänellä olikin verenpainekortti mukana. Hän oli kokenut 

huimausta ja tuntui kuin olisi välillä humalassa, vaikka ei alkoholia käytäkään. Muita lääkkeitä ei ollut 

käytössä. Kortista kävi ilmi, että verenpaineet olivat laskeneet ehkä liikaakiin. Ennen lääkehoitoa vp oli 

170/110, nyt 110/65. Sairaanhoitaja mittasi mummon verenpaineen ja minä pääsin tutkimaan Pegasos-

potilasjärjestelmän tietoja tämän mummon osalta. Siellä luki selvästi, että mikäli oireita tulee, niin 

lääkityksen voi puolittaa. Hoitaja ei ollut huomannut tätä aiemmin ja opastinkin häntä siitä, miten tekstin 

seasta voi löytää sen oleellisimman tiedon. Hän ei osannut käyttää ohjelman hakutoimintoa, jolla voi 

hakea ”Cardace”-haulla ne kohdat, missä lääkäri on maininnut lääkkeen ja siinä yhteydessähän lääkäri 

useimmiten mainitsee myös hoitosuunnitelman. Neuvoimme mummoa puolittamaan annoksen ja 

tulevan mittauttamaan taas uudelleen verenpainetta viikon kuluttua. Sitten mietitään lääkäriajan 

varaamista, jos oireita on. ” 

 

…” Mielenkiintoinen tapaus oli kuitenkin iäkäs rouva jolla oli verenpaineet hyvin korkealla ja passitimme 

hänet ottamaan yhteyttä päivystykseen, jotta ne saataisiin laskemaan. Rouvan soittaessa 

terveyskeskukseen, annettiin sieltä vain soittoaika pitkän ajan päähän. Tapaus laittoi minut jälleen 

miettimään terveydenhuoltojärjestelmämme toimivuutta.” 

 

…”  Asiakkaalla, jonka haastattelin yksin, oli ollut säännöllisessä käytössä meloksikaami 7,5 mg kipuun 

jo vuoden ajan. Panadol Fortea hän sanoi ottavansa tarvittaessa yhden tabletin. Kerroin asiakkaalle, 

että meloksikaami on tarkoitettu yleensä vain lyhytaikaiseen käyttöön ja että siihen liittyy lisääntynyt 

verenvuotoriski. Kehotin häntä keskustelemaan asiasta lääkärin kanssa ja kerroin parasetamolin olevan 

vatsaystävällisempi vaihtoehto pitkäaikaiseen käyttöön. Lisäksi asiakkaalla oli käytössä Losatrix, johon 

liittyy akuutin munuaisvaurion riski yhdessä meloksikaamin kanssa.  Rouvan korkeasta iästä (84 v.) 

johtuen hänen munuaisten toiminta on muutenkin heikentynyt, joten mielestäni meloksikaamin käyttö 

olisi hyvä lopettaa ja käyttää sen tilalla parasetamolia säännöllisesti. Asiakas oli hyvin tyytyväinen, että 

hänen lääkityksensä katsottiin läpi, ja sanoi ottavansa meloksikaamiasian puheeksi lääkärinsä kanssa.” 

 



YHTEISTYÖ KIOSKIN JA ITÄ-

SUOMEN YLIOPISTON APTEEKIN 

KANSSA 

l Apteekin farmaseutti kioskilla 3 h joka toinen viikko 
2015 alkaen 

l Kokemusten perusteella kehitetään yhteistyömallia 
apteekin, kioskin ja terveyskeskuksen välillä  

l Lääkehoidon kartoitus-lomake otetaan työkaluksi 
hoitajien käyttöön myös hyvinvointia edistävillä 
kotikäynneillä ja ikäneuvolassa 

l Haasteita: 

l Riskipotilaiden tunnistaminen -> tiedonkulku lääkärille 
asti 

l Mahdollisimman joustavien ja toimivien mallien 
löytäminen kioskilla  

l Mittarit 

 


