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Sisältö 
 Salutogeeninen orientaatio ja sen synty 
 Koherenssikäsitys/koherenssintunne  
 Tutkimustuloksia 
 Käytännön näkökulmia 



Salutogeenisen teorian isä 

Professori Aaron 
Antonovsky (1923–1994) 



Salutogeeninen 
 Salutogenesis 
 Salus= well-being 
 Genesis=origin 
 Vastakohta/vaihtoehto patogeeniselle 
 Positiivinen terveydenteoria 
 Vrt. positiivinen psykologia 



Peruskysymys 
 Miksi jotkut säilyvät  
terveinä ja  
selviävät kaikesta*  
huolimatta? 
 
 *perimä 
 *ympäristö 
 *elämän kriisit 
 *riskitekijät 

-Who are the blacks who 
do not have 
hypertension?  -Who are 
the Type A´s who do not 
get coronary disease?  
-Who are the smokers 
who do not get lung 
cancer? 



Salutogeeninen sateenvarjo 

Vahvistavat 
hallinnantunnetta 
omasta elämästä 

Lisää 
elämään 
laatua 

Auttavat eri 
tavoin 

selviytymään 
elämän 

haasteista 





Health, Stress, and Coping The Salutogenic Model of Health 
Figure1 
The Salutogenic Model 
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Salutogeeninen  terveyden teoria -malli 
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Terveyden voimavarat 

 
• Johdonmukaisuus   
• Osallistuminen 
• Kuormituksen 

tasapaino 

Elämänkokemukset 

•Elämä on ymmärrettävää 
•Kokee, että on voimavarat 
ja haasteet  ovat 
hallittavissa 
•Elämä on merkityksellistä 
 

Vahva 
koherenssintunne • Osaa käyttää 

voimavaroja 
• Selviytyy 

stressitilanteista 
• Vahvistaa edelleen 

koherenssintunnetta 

Selviytyminen 
elämän haasteista 



Koherenssintunne/koherenssikäsitys  
Yleinen orientaatio elämässä, joka ilmaisee kuinka  

vakaa luottamus ihmisellä on siitä, että  

•Tässä on järkeä, 
  elämä on loogista 
  ja ymmärrettävää 
 
•Johdonmukaisuuden 
   kokemuksia 

 

Ymmärrettävyys 

• Tunnen, että minulla 
    on tarvittavat 
    voimavarat ja  
    selviän haasteista 

Hallittavuus • Osallistun 
 

• Elämälla on 
emotionaalista 
merkitystä ja 
haluan sitoutua 
haasteisiini  

Merkityksellisyys 



SOC - mittaaminen 
 Mittarin 13 ja 29 osion versio useimmin käytössä 
 Erilaisia versioita 17 (3-28 kysymystä) 
 Maailmanlaajuisesti käytössä 
 Noin 40 maassa, yli 53 kielellä  
 Luotettavuus hyvä 
 Yksiulotteinen, jonkun verran näyttöä moniulotteisuudesta 
 Kysymykset muotoa: 
 Kuinka usein sinulla on tunne, että päivittäiset 

tekemisesi ovat jokseenkin merkityksettömiä? 
hyvin usein 1 2 3 4 5 6 7 hyvin harvoin tai ei koskaan 

 
 



SOC on terveyden voimavara 
 On yhteydessä ja ennustaa terveyttä ja työhyvinvointia 
 Vahva yhteys henkiseen terveyteen 
 Yhteydessä terveysresursseihin, kuten optimismiin, 

sitkeyteen, hallintaan ja copingiin 



SOC on yhteydessä elämänlaatuun 
 Elämänlaatua edistävä vaikutus 
 Sopii terveyden edistämisen tutkimuksen 

viitekehykseksi 
 
 



Elämänvirta, jossa kukaan ei ole 
turvassa yllättäviltä pyörteiltä 
Life promotion 



Erityiset voimavarat 
 Erityisiin voimavaroihin kuuluu hoitava 

henkilökunta 
 Miten voisimme tukea  
 kuormituksen tasapainoa, tukea osallistumaan, 

vahvistaa kokemusta asioiden merkityksellisyydestä 
 tukea johdonmukaisuuden, ymmärrettävyyden ja 

hallittavuuden kokemuksia 
 



Terveyden voimavarat 

Olemassaolo 

Tunnistaminen 

Käyttöönotto 

Merkitys 

Lisääminen/ 
tukeminen 

Ei/vähäisesti 

Kyllä 

Hoitohenkilökunta on erityinen voimavara 



Kommunikaatiomalli 
Tasapaino terveyden voimavarat – riskit 

Malterud & Hollnagel 1998 



Yhteenveto 
 Positiivinen terveydenteoria 
 SOC kehittyy lapsuudesta varhaisaikuisuuteen  
 SOC on vahva terveysresurssi ja auttaa ottamaan 

voimavarat käyttöön stressitilanteissa yhä uudelleen 
 Elämässä tulee eteen kriisejä, jotka horjuttavat meidän 

luontaista koherenssintunne –tasoa, mutta SOC 
palautuu  
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