
1 © Suomen Sydänliitto ry

Tuija Brax  
Pääsihteeri

Suomen Sydänliitto ry

Herttoniemen 
Rotaryklubi ry

10.3.2020

Sydänliitto ja kansalaisten 
hyvinvointi



2 © Suomen Sydänliitto ryToimintaa suurella sydämellä



3 © Suomen Sydänliitto ry

Jotta Suomessa olisi vähemmän 

ennenaikaisia sydän- ja 

verisuonisairauskuolemia.

Jotta kukaan sairastunut ei jäisi yksin.

Suomen Sydänliitto – maailman toiseksi vanhin sydänjärjestö
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Kansantaudeistamme 
yleisimmät, eli 

valtimosairaudet 
koskettavat 

joka viidettä 
suomalaista.
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Antikoagulantteja
(ylivoimaisesti yleisin 

käyttöaihe eteisvärinä) 

osti 229 973 henkilöä.

Suomalaisissa sairaaloissa 
hoidetaan 

reilu 11 000
sydäninfarktipotilasta vuosittain -
määrä pysynyt samansuuruisena 

viimeisen kymmenen vuoden ajan.

Lääketilasto 2017 (Fimea ja Kela)

Sydän- ja verisuonisairauksien 
lääkkeitä osti 

1 556 724 henkilöä.

Yleisimpien verenpainelääkkeiden 
myynti oli vuonna 2017 yhteensä 

yli 85 miljoonaa euroa.

Reniini-angiotensiinijärjestelmään
vaikuttavia lääkkeitä 

(tavallisin käyttöaihe verenpainetauti, 
toiseksi tavallisin vajaatoiminta) 

osti 946 620 henkilöä.
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Sydänliiton 
strategia
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Elinajan odote 65-vuotiaana v. 2016, vuotta
Naiset                                                                           

Miehet

Tanska        Islanti          Ruotsi         Norja          Suomi                   Tanska        Suomi          Islanti    Norja         Ruotsi

Lähde: OECD
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Kuolemansyiden rakenne ikäryhmittäin 2017, %

Lähde: Tilastokeskus

Dementia ml.
Alzheimer

Verenkiertoelin-
ten sairaudet
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Terveyteen liittyviä taitoja 
opitaan kaiken ikäisenä

Minä olen 
arvokas ja 

hyvä. Haluan 
pitää huolta 

itsestäni.

Liikunta Ruoka ja 
syöminen

RuutuaikaUni, lepo, 
rauhoittuminen 

Lasten ylipaino

You take better
care of the
things you

love.



Neuvokas perhe – jotta terveet elintavat eivät 
olisi vain hyvinvoivien perheiden etuoikeus

Tarjoamme tietoa, tukea, työvälineitä ja materiaalia 
sekä ammattilaisille, että perheille

Tuohon me 
kyllä 

pystymme!

Tämä voisi 
olla kivaa!

Hienoa, 
tämähän 

meillä on jo 
kunnossa!



Neuvokas perhe – kunnat & 
Kärkihanke v. 2016-2018

2016 2017 2018

+ Työvälineiden 
sähköistäminen



Neuvokas perhe -
työvälineet

Neuvokas perhe -kortti

•Perheen kortti itsearviointiin

•Ammattilaiselle puheeksi oton kortti

•Perhe on jo etukäteen pohtinut 
tottumuksiaan, joten ammattilaisen ei 
tarvitse ”sokkona” auttaa

Sähköinen Neuvokas perhe 
-kuvakansio

•Ammattilaiselle ohjauksen tueksi

•Kuvien avulla voidaan syventää ja 
konkretisoida perheen nostamia 
teemoja

www.neuvokasperhe.fi

Perhearki

Liikunta

Ruoka ja syöminen

Lasten ylipaino

Blogi

Ammattilaiset

Materiaalit

Voimavarojen lisääminen. Perhelähtöisyys. Ratkaisujen löytäminen.
Pystyvyyden tunne. Kannustus. 

Täydennyskoulutus tukee työvälineiden käyttöä

http://www.neuvokasperhe.fi/


Mitä?
Terveyskeskusten järjestämää 
ryhmämuotoista kuntoutusta
Kehitteillä myös digitaalinen 
verkkovalmennus 2020

Mitä sisältää?

8 – 10 ryhmätapaamista 
seurannan 6 ja12 kk:n kohdalla
pienryhmissä 10-12 osallistujaa

Ketkä?

Ryhmänohjaajina terveydenhuollon 
ja/tai liikunnan ammattilaiset työparina sekä 
vertaisohjaaja paikallisyhdistyksestä

Toimintamalli

Ryhmänohjauksen työväline
Kuntoutuskurssin järjestämiseen
Malli on sovitettavissa osaksi alueellisia 
hoito- ja kuntoutuspolkuja

Ohjaajakoulutus

Ohjaajakoulutus 2 + 1 pv
Vahvistuskoulutus 1 pv

Tukihenkilöt

Koulutetut vertaisohjaajat

Tulppa-kuntoutus henkilöille, jolla on sydän- ja verisuonisairaus, 
esimerkiksi sepelvaltimotauti tai aivoverenkiertohäiriö sekä 
henkilöt, joilla on hoitoa vaativa valtimotaudin riskitekijä, 

kuten tyypin 2 diabetes ja kohonnut kolesteroli.

Tulppa-kuntoutus

Tuki käynnistämiseen

Ohjaajien koulutus, valmiit materiaalit ja 
käynnistysvaiheen tuki sairaanhoitopiirin toimijoille 
ja organisaatioille
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• löytää keinoja, jotka helpottavat 
arjessa omahoitoa,

• saa tietoa valtimotaudeista, niiden 
riskitekijöistä ja miten niihin voi itse 
vaikuttaa,

• tunnistaa oman terveytensä ja 
hyvinvointinsa avaintekijöitä,

• saa mahdollisuuden vertaistukeen ja
• edistää toipumista ja työ- ja 

toimintakykyään.

Tulppa- ryhmässä kuntoutuja
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• Ryhmänohjauksen työväline kuntoutuskurssin 
järjestämiseen

• Malli on sovitettavissa osaksi alueellisia hoito- ja 
kuntoutuspolkuja

• Sydänliitossa on kehitteillä digitaalinen sydänvalmennus, 
joka voi olla osa digitaalisia hoitopolkuja esim. 
Terveyskylässä

• Toiminnan voidaan kerätä alueellisesti systemaattisesti 
seurantatietoja vaikutusten arvioinnin tueksi

• Kuntoutuksen alueellinen koordinointi vahvistaa ryhmiin 
ohjautumista 

Toimintamallin käytäntöön 
osaksi palveluja 



www.tulppakuntoutus.fi

Ryhmänohjauksen materiaalit
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Tulppa on käytössä 
oleva ja hyväksi havaittu

Kuntoutusta toteutetaan 
sairaanhoitopiirin alueella 
terveyskeskusten toimintana.
Tulppa - kuntoutusmallia 
käytetään 13 sairaanhoitopiirissä 
ja Tulppa-ohjaajiksi on koulutettu 
noin 1 000 terveydenhuollon 
ammattilaista.
Viimeisimpänä alueena Pohjois-
Pohjanmaan sairaanhoitopiirin 
kunnat ja kuntayhtymät.
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Auta rohkeasti 
sydänpysähdystilanteessa
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Tänään

Sydänpysähdystilanteessa on kiire auttaa

Suomi elvyttää -tutkimuksen tuloksista

Sydäniskuri - kaikki saavat ja osaavat käyttää

Mistä löydän sydäniskurin?

Miten elvytän?

Mitä voin tehdä asioiden hyväksi omassa 
elinympäristössäni?
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Kun sydän on pysähtynyt, 
on kiire auttaa

Silloin sydän ei pumppaa verta aivoihin ja 
muualle elimistöön.

Apua tarvitaan minuuttien sisällä.

Jos paineluelvytys ja sydäniskurin käyttö 
aloitetaan 3-5 minuutissa 

selviytymismahdollisuudet 
moninkertaistuvat.
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Suomi elvyttää -tutkimus

Yli 90 % suomalaisista kertoo olevansa 
valmis elvyttämään.

Kuitenkin vain alle puolet suomalaisista 
sydänpysähdyspotilaista on saanut elvytystä 

ennen
ensihoidon paikalle tuloa.

Suurin este elvyttämiselle on epävarmuus, 
vaikka elvytystä olisikin harjoitellut.
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Sydäniskuri

Kuka tahansa saa ja osaa käyttää sydäniskuria.

Sillä ei voi aiheuttaa vahinkoa kenellekään.

Laitteita on monta eri merkkiä ja mallia, mutta kaikki 
toimivat samalla periaatteella.

Käynnistä sydäniskuri painamalla virtapainiketta. 
Noudata sen jälkeen laitteen ääniohjausta.
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Sydäniskurin tunnistaa 
kansainvälisestä tunnuksesta.

Lähimmän sydäniskurin löytää 
defi.fi:stä, joka löytyy huhtikuussa 

2020 myös 112 Suomi -
sovelluksesta. 
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Elvytystilanteessa et voi tehdä mitään 
väärin.

Soita 112, aloita elvytys ja käytä 
sydäniskuria, jos mahdollista.

Jos et hallitse elvytystä, hätäkeskus 
neuvoo sinua.
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1. HERÄTTELE, PUHUTTELE, RAVISTELE
Jos henkilö ei herää, soita 112 ja laita puhelin 
kaiutintoiminnolle.

2. SOITA 112 JA NOUDATA OHJEITA
Jos paikalla on muita, ohjeista heitä hakemaan 
sydäniskuri. Defi.fi paikantaa lähimmän.

3. HENGITTÄÄKÖ HENKILÖ?
Jos ei, aloita paineluelvytys. 
30 kertaa kovaa, tahdilla 2 kertaa sekunnissa. 
Puhalla sitten 2 kertaa, jos osaat. Jatka 
painelua.
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6. JATKA PAINELUELVYTYSTÄ
Jatka painelua välittömästi iskun jälkeen. 
Kuuntele laitteen ohjeita. Jatka painelua, 
kunnes ensihoito saapuu ja antaa luvan 
lopettaa.

5. PALJASTA RINTAKEHÄ
Kiinnitä elektrodit paljaalle iholle. Laite kertoo, 
onko isku tarpeen puheohjausta. Paina 
painiketta. Pysy irti potilaasta!

4. OTA SYDÄNISKURI KÄYTTÖÖN
Avaa laite, käynnistä se ja kuuntele 
puheohjausta. Ota elektrodit esiin.
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Miten voin vaikuttaa?

Etsi lähialueesi sydäniskurit, tarkista ovatko ne 
defi.fi-rekisterissä ja ilmoita rekisteröimättömät 

laitteet: bongaadefi@sydan.fi

Onko alueellasi laitteita riittävästi?
Nosta asia esille, pyri vaikuttamaan päättäjiin ja 
mediaan tai aktivoidu käynnistämään keräys tai 

yritysyhteistyö laitteen hankkimiseksi.

Keräyksen voi käynnistää sähköisenä Sydänliiton 
oma.sydan.fi -verkkopalvelussa tai lipaskeräyksenä. 

Kysy lisää sydänyhdistykseltäsi.

mailto:bongaadefi@sydan.fi
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Kiitos


