
Teemaverkostot
hyvinvointiyhteistyön tueksi



Hyvinvointikäsite Pohjois-Pohjanmaalla
(Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointisopimus 2019-2025)

Minä, pohjoispohjalainen ihminen,
voin hyvin silloin, kun koen eläväni
hyvää arkea ja mielekästä elämää.

Hyvinvointiini vaikuttavat
jokapäiväiset arjen tarpeeni,

askareeni, yhteisöni ja ympäristöt,
joissa elän ja toimin. Oma toimintani
ja arjen valintani vaikuttavat omaan,

läheisteni ja tulevien sukupolvien
hyvinvointiin.

Toivon tulevani
kuulluksi, nähdyksi, hyväksytyksi

ja ymmärretyksi ihmisenä
enkä yksittäisten tarpeideni kautta. Hyvinvointiin

vaikuttavia
osatekijöitä
eli teemoja



Elintapaverkosto

ESIMERKKEJÄ ELINTAVAT JA TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN -TEEMAN
NYKYISISTÄ TOIMIJOISTA

Organisaatioita:
• Pohjois-Suomen sairaanhoitopiiri, perusterveydenhuollon yksikkö
• Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, liikuntatoimi
• Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu (PoPLi)
• Työterveyslaitos
• Kuntien liikuntapalvelut
• Muita?

Verkostoja:
• Ravitsemusterveyden verkosto (PPSHP, Kuntien ateria- ja puhtauspalvelut, Pohjois-

Pohjanmaan ravitsemusterapeutit)
• Painonhallintaryhmäohjaajien verkosto (PPSHP, kuntien perusterveydenhuolto)
• Elintapaohjaajakoulutuksen käyneiden verkosto (PPSHP)
• Tulppa-ryhmäohjaajien verkosto (PPSHP, kuntien perusterveydnehuolto)
• Pohjois-Pohjanmaan maakunnallinen terveysliikunta- ja ravitsemustyöryhmä MANTRA

(Pohjois-Pohjanmaan liitto)
• Ehkäisevän päihdetyön verkosto (PSAVI)
• Mielenterveys-, päihde- ja väkivaltaverkosto = Miepäväki (PSAVI)
• Muita?



Elintapaverkoston sisältöjä:
• Liikunta
• Ravitsemus
• Painonhallinta
• Uni ja palautuminen
• Seksuaalikäyttäytyminen
• Muita?

AVIn Raija Fors vetää jo kolmea verkostoa / ryhmää, jotka liittyvät elintapoihin:
1. Ehkäisevän päihdetyön verkosto
2. Mielenterveys-, päihde- ja väkivaltaryhmä
3. Lähisuhde- ja perheväkivallan verkosto

Päällekkäisyyden välttämiseksi on sovittu, että seuraavat sisällöt kuuluvat AVIn vetämille ryhmille
eivätkä elintapaverkostolle:
• Tupakointi, nuuska
• Päihteet (sis. huumeet)
• Peliriippuvuus
• Lähisuhde- ja perheväkivalta

Elintapaverkoston ja AVIn verkostojen olisi hyvä
pitää tiivistä yhteyttä ja tehdä tarpeenmukaista

yhteistyötä. Yhteinen jäsen (esim. Leea)?



Tukee KUNTIEN JA MAAKUNNAN HYVINVOINTITYÖTÄ JA HYVINVOINTIYHTEISTYÖTÄ elintapojen
näkökulmasta:
• Edistää toimijoiden välistä vuoropuhelua, tiedonvaihtoa, yhteistyötä ja yhteiskehittämistä
• Kehittää elintapoja tukevalle yhteistyölle

• maakunnallisen rakenteen (esim. verkoston vetäjät, yhteyshenkilöt, kouluttaja- ja asiantuntijapankki)
• toimintaperiaatteet (esim. yhteydenpito, viestintä, yhteiset käsitteet, vuosikello)
• internetsivuston
• elintapaohjauksen palvelupolut
• elintapaohjauksen palvelutarjottimen

• Koordinoi ja tunnistaa elintapoihin liittyviä
• ajankohtaisia asioita (esim. uusien suositusten käyttöönoton tukeminen)
• hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja (Kulttuurilähete, Neuvokas perhe, Time Out, Liikunnan palveluketju)
• vahvuuksia ja haasteita

• Kokoaa maakunnallista elintapoihin liittyvää tilannekuvaa, esim.
• analyysi siitä, miten elintavat tulee esille kuntien hyvinvointisuunnitelmissa
• tietoa maakunnalliseen hyvinvointisuunnitelmaan tai vastaavaan

• Kytkee elintapa-asiat osaksi Pohjois-Pohjanmaan ihmislähtöistä  hyvinvointiyhteistyötä

Verkostolla voi halutessaan olla myös muita rooleja.

Esimerkkejä  elintapaverkoston tehtävistä

Verkosto ja sen toiminta
on avointa kaikille

halukkaille toimijoille.
Se mahdollistaa

yhdessä tekemistä,
mutta ei pakota siihen.



Elintapayhdyshenkilön tehtäviä

Elintapaverkostossa:
• Osallistuu elintapaverkoston palavereihin ja

muuhun toimintaan (esim.
yhteiskehittämiseen)

• Tuo verkostolle tietoa oman organisaation
asioista (esim. kehittämistarpeet, hyvät
käytännöt)

• Osallistaa verkoston palavereihin ja toimintaan
muitakin tarkoituksenmukaisia henkilöitä: jos
esim. verkoston palaverin aiheena liikunta tai
uni, keiden olisi hyvä osallistua siihen?

Oman organisaation sisällä:
• Välittää tietoa verkoston toiminnasta oman

organisaation sisällä
• Koordinoi elintapoihin liittyvää työtä

voidakseen kertoa siitä elintapaverkostolle
• Tunnistaa ja osallistaa muita

tarkoituksenmukaisia työntekijöitä liittyen
verkostossa käsiteltäviin asioihin

• Jos organisaationa on kunta: Käy vuoropuhelua
kunnan hyvinvointiyhdyshenkilön ja/tai
hyvinvointiryhmän kanssa
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Ajatuksia?
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TYÖIKÄISET
Työikäisten hyvinvoinnin edistäminen

Terveellisten elintapojen edistäminen

Tupakoinnin vähentäminen

Elintaparyhmät, elintapaohjaus (painon hallinta, ylipainon
vähentäminen)
Terveelliset ruokatottumukset

Liikunta-aktiivisuuden lisääminen

Päihteiden käytön vähentäminen ja riskien tiedostaminen



PPSHP:n elintapaohjauksen palvelutarjotin
• Elintapaohjauksen palvelutarjotin kootaan PPSHP: verkkosivuille.

Kunnat / kuntayhtymät kokoavat tiedot omille verkkosivuille ja
tiedot linkitetään PPSHP:n verkkosivuille.
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• Useimmin ravintoon /painonhallintaan ja
liikuntaan liittyen
• Kunnan tarjoamat liikuntaryhmät /-neuvonta

yleensä kaikille avointa, esim. ikäryhmittäin
kohdennetut ryhmät

• Painonhallintaryhmät periaatteessa kaikille
avoimia, mutta usein tietyt kriteerit vaaditaan
esim. tietty painoindeksi

• Kolmas sektori vahvimmin esillä liikunnan ja
yleisen hyvinvoinnin osalta ja
yhteistyökumppanina esim. tapahtumien osalta

• Harvemmin uneen /lepoon, suunterveyteen tai
päihteisiin /tupakkatuotteisiin
• Harvemmin ainakaan erikseen

/ryhmämuodossa, vaan nämä esillä useammin
muun palvelun ohessa (esim. tapahtumat,
vastaanotot, luennot)

Mitä elintapa-
ohjauksen
palveluita

kunnassa on
tarjolla



• Vaihtelevalla tavalla ja vaihtelevassa
laajuudessa esillä
• Osalla elintapaohjaus tms. sivu olemassa,

osalla palvelut muualla esitettynä, usein eri
nettisivuilla hajallaan

• Osalla kunnista nettisivuille koottu lähinnä
yleistä tietoa elintavoista, osalla infoa
(myös) ajankohtaisista asioista kuten
ryhmistä ja osalla tietoa hyvin karsitusti

• Pienemmissä kunnissa perinteiset
väylät(kin) tärkeitä,
• esim. paikallislehti tai henkilökohtainen

kontakti

Miten
palvelut on

esitetty
kuntien

nettisivuilla?


