
Pöytäkirja  

VESOTE ohjausryhmä 23.8.2017 

Paikalla:  

Sirpa Sarlio-Lähteenkorva (STM), Mari Miettinen (STM), Jaana Vastamäki (STM), Heini Kapanen (MTKL) 

Tuula Partanen (EKSOTE), Markku Partinen (VitalMed), Ermo Haavisto (Satasote), Saara Pikkarainen 

(Kainuun sote), Päivi Rautava (VSSHP), Jaakko Pihlajamäki (EPSHP), Sinikka Bots (HUS), Auli Pölönen 

(ravitsemus/PSHP), Jyrki Komulainen (KKI-ohjelma), Mai-Brit Salo (PHLU), Tommi Vasankari (VESOTE/UKK-

Instituutti), Anne-Mari Jussila (VESOTE/UKK-Instituutti), Sari Kivimäki (VESOTE/KKI-ohjelma). 

Etäyhteydellä:  

Janne Mikkonen (Diabetesliitto), Päivi Hirsso (PPSHP), Ritva Mönkkönen (Siunsote), Tiina Surakka (PSHP) 

Poissa: - 

 

1. Kokouksen avaus  

a. lyhyt esittelykierros 

b. puheenjohtajan valinta: Tommi Vasankari 

 

2. VESOTE:n lopullisen muodon lyhyt esittely (Tommi Vasankari): 

a. UKKi, KKI-ohjelma/Likes, Diabetesliitto, MTKL mukana jo alusta alkaen; 1/17 

b. Helsingin Uniklinikka mukana erillisellä rahoituspäätöksellä;  1/17 

c. ravitsemus ( PSHP) & liikuntaneuvonta (PLU, PHLU) –saaneet rahoituspäätökset vasta 

myöhemmin (mukana isossa konsortiossa);  5-6/17. ”PHSHP tulee mukaan PHLU:n kautta”. 

i. lopputulemana erittäin monivivahteinen yhteistyöhanke, kylläkin juuri ministerin 

toiveen mukainen 

ii. Jaana Vastamäki STM:n ryhmään mukaan (erityisesti uni-sisältöalue) 

iii. osallistujilta tuli tarkka muistiopyyntö. Jaetaan pöytäkirjan lisäksi myös esitykset 

(VESOTE-hallinto & alueiden mahdolliset esitykset) 

1. jakokanavina sekä Laituri (hankkeen sisäinen viestintäkanava), että s-posti. 

a. materiaalia saa jakaa omassa organisaatiossa eteenpäin parhaaksi 

katsomallaan tavalla 

d. Hankkeen sopimuksista 9/10 saapunut 

 

3. Hankkeen yleiset kuulumiset 

a. Sari Kivimäen esitys (PP-esitys pöytäkirjan liitteenä) 

b. keskustelua: 

i. sisäinen viestintä pohdintaan/tarkennusta käytänteisiin: 

1. LAITURI valittu sisäiseen viestintään 

a. vuosikello (päivämäärineen) toiveena  

i. pohditaan tämän tekemistä (hallinto, viestintä, koulutus - 

tiimeissä) 



b. kaaviokuva tehdään koko VESOTE-hankkeesta (viestintätiimin 

vastuu) 

ii. sote:n muutoksen tilanne pohdituttaa 

1. mitä tehdään yhden vuoden lisäajalle/väliajalle? 

a. tehdäänkö jatko-aikapäätöksiä tms.? 

b. poliittinen päätös, STM elää tämän hetken tiedon (raamit) kanssa, 

kuulijoiden huoli kuitenkin huomioidaan jatkokeskusteluissa 

 

iii. VSSHP, Satasote, HUS, Kainuu täydensivät kohderyhmälistausta. Tarkastettu 

kohderyhmälistaus on jo mukana pöytäkirjan liitteenä olevassa PP-esityksessä.  

1. PV kutsunnat erinomainen yhteinen kohderyhmän valintamahdollisuus– 

kaikki saisi tulla mukaan parastukseen. Vastaavanlaisia kokemuksia on 

monilta alueilta mm. Liikunnan aluejärjestöjen toteuttamana.                      

Tommi Vasankari varmistaa puolustusvoimien kannan aiheeseen! 

2. Toivottiin yhteistyöverkoston nimeämistä alueilla. Miten arvioidaan 

lisääntyykö synergia alueilla? Yhteistyöverkostojen nimeäminen juuri nyt 

meneillään. 

iv.  Päämäärät alueilla (lyhyet lauseet aiheesta PP-esityksessä, tässä lisäksi                      

täydennyksiä alueiden edustajilta): 

1. EKSOTE: mobiilielintapapoliklinikan (mobiiliterveysvalmennus) 

kehittäminen, kohderyhmänä nuoret ja tätä kautta opettajat ja 

kouluterveydenhuolto – kohderyhmä laajenee 1. vaiheen jälkeen myös 

työikäisiin (työterveyshuolto)   

2. EPSHP: elintapaohjauksen selkeä ja pysyvä toimintamalli; miten 

tunnistetaan ja kuinka ihmiset saadaan mukaan palveluketjuun (joka on 

laaja, vahvasti tehty kuntien ja muiden yhteistyöverkostojen kanssa), 

hyödynnetään myös digitalisaation tuomia mahdollisuuksia 

3. ESSOTE: 100 ideaa kalenteri tehtynä, koulutukset starttaa juuri (116 

henkilöä ilmoittautunut), uni-sisällön vahva eteenpäin vienti (mukana myös 

luontoliikunta) 

4. HUS: kaikki elintapaohjauksen sisällöt ovat rutiinitoimintaa perus- ja 

erikoistason palveluissa, uni ja ravitsemus vahvasti esillä 

5. Kainuu: elintapaohjauksen palvelutarjottimen ja (omasote – virtuaalinen 

elintapaohjausklinikka rakennetaan tämän jo olemassa olevan pohjan 

päälle) ja hyvinvointitarjottimen kehittäminen (verkostot kertovat mitä 

palveluja alueella tarjotaan), elintapa-asiakkaan hoitopolkua hyödynnetään 

ja vahvistetaan myös hankkeessa (tällä hetkellä vain shp:n sote toimijat 

voivat hyödyntää), kuntaverkosto ja muukin verkosto (järjestöt) toimii 

vahvasti ympärillä, koulutukset alkamassa, myös väestö huomioidaan 

vahvasti kehittämistyössä  

6. PPSHP: elintapaohjaus; pth, liikuntatoimi ja ravitsemusterapeutti 

virtuaalisena ohjauksena, Tulppa-toimintamalli  - saisiko vielä asiat 

sähköisenä 



7. PSHP: elintapaohjauksen tarjonta laajenee ja laadullistuu sekä yhtenäistyy: 

COPD yhtenä pääkohderyhmänä. Virtuaalisen elintapaohjauksen alusta. 

Elintapamessut 28.9. UKK-instituutissa, asiat etenevät monella tasolla. 

8. Satasote: Liikkuvat enemmän, syövät terveellisemmin ja nukkuvat 

paremmin ilman lääkkeitä; palveluketjut, virtuaalinen elintapaneuvonta, 

palvelutarjotin. Seminaareja, verkostotapaamisia, koulutuksia, viestintää ja 

arkea tehdään vahvasti. 

9. Siunsote; erityisesti liikuntaneuvonnan juurruttaminen osaksi 

palvelutuotantoa ja vaikuttavuuden arviointia. 

10. VSSHP: hyvien elintapaohjauskäytänteiden levittäminen ja laadun 

parantaminen; aikuisdiabeetikot (sis. raskausdiabeetikot), 

moniammatillisuus yli palvelusektorirajojen. Perustettu terveyden 

edistämisen työryhmä sekä hankeen arviointityöryhmä.  

11. MTKL: hienoa, että saadaan palvelukäyttäjät mukaan koulutuksiin ja 

yhteistyöverkostoihin. Hus> kokemuskouluttajat mukana, Satasote > 

kirjoituskilpailu, Seinäjoella aktiivinen Olkkarit toiminta. Alueita 

kontaktoidaan vahvasti projektikoordinaattorin toimesta 

12. Diabetesliitto: Pohjois-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan osalta kontaktit 

käynnistetty. Jatkossa edelleen Varsinais-Suomi ja Kainuu. 

13.  PSHP (ravinto): verkosto, Virtuaalisairaala-yhteistyö, kirjaaminen ja 

koulutus 

a. ravitsemustiimi kokoontuu 3kk välein, yksi tapaaminen pidetty 

b. keskustelua aiheesta: lasten ja nuorten tarpeet  

c. substanssiosaamisen kehittäminen & puheeksiottaminen tärkeää 

d. vajaaravitsemuksen ennaltaehkäisy ja hoito -materiaali annettu 

VESOTE:n käyttöön Kainuun toimesta  

i. keskustelua: ruuan rikastuttaminen (voidaanko VESOTEa 

viedä myös ruuan valmistajan tasolle – ruokapalvelut 

kunnassa?); koostumus, laatu, valmistus 

14. keskustelua: uni – hiilihydraattien käyttö (esim. lounaalla minimaalinen ja 

illalla enemmän), energiajuomat – muut uskomukset/käyttäytymisen mallit 

ravitsemuksen saralta, syömisestä pitää myös nauttia -näkökulma, muut?  

15. Liikunnan aluejärjestöt: muutamilla aluejärjestöillä laadukasta 

liikuntaneuvonnan palvelutoimintaa (mm. PHLU, LiikU) , yhteistyö sote-

sektorin kanssa hakee vielä uomiansa, nyt tarkoituksena lisätä sitä. 

Liikunnan aluejärjestöt ovat innolla mukana, kannattaa huomioida omissa 

verkostoissa myös. 

 

4. Koulutus & viestintä (erillinen PP-esitys aiheesta liitteenä) 

i. koulutusarviointi tehdään koulutuksen alussa ja lopussa: tieto & asenne 

ii. arviointi tehdään myös tavallisena koulutuspalaute (mielekkyys, toimivuus, hyödyllisyys yms.) 

1. koko hankkeen arviointisuunnitelmaa toivotaan käsiteltävän ohjausryhmässä  

iii. liikunta – ravitsemus – uni aikataulutettu syksylle (toteutus ja aloitus) 

iv. 10t kokonaisuus per aihealue – rajaa asioita valtavasti, yritetään vastata arjen realismiin 

v. tiimit alueilla erittäin aktiivisia koulutuksen suunnittelussa 



vi. viestintätiimi tavannut jo kaksi kertaa, seuraava tapaaminen tulossa syyskuussa 

vii. 1. tiedote tulossa; UKKi vastuullinen  - samaa pohjaa hyödynnetään alueilla omasta toiminnan 

näkökulmasta 

viii. Tommi: koulutuksessa on tärkeää saada alueellinen ääni mukaan, eli koulutuksessa linkitetään 

olemassa olevia elintapapolkuja, palveluketjuja jne. 

 

5. Mittari 

i. SUUNTO-prosessi ollut käynnissä kesän ajan 

ii. tulossa alkusyksyn aikana: 

1. digiarkkitehtuurin kanssa yhteensopiva 

a. linkitys tämän jälkeen mahdollista myös 

              iii. liikemittarin käytöstä tulossa videotallenne syyskuun alkupuolella 

 

6. Muut asiat 

i. HUSin koulutuslisenssien määrä tarkastetaan. Tämän mennessä sovittuna 200. 

ii. ehdotuksesta lisätään ohjausryhmän tiedoksi myös VESOTE työryhmät ja nimilistat 

 

7. Seuraava kokous marraskuulle 2017 

i. doodle-kysely uudesta ajankohdasta 

1. tiedustellaan myös mitä halutaan käsitellä 

a. koulutuspalautteet 

b. hankkeen arviointisuunnitelma 

c. alueiden tilannekatsaus (millä tavalla käsitellään, jotta aikaa jää myös muille 

asioille? 

d. muuta? 

 

 

Kokous päättyi klo 12.00 

 


