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Elintaparyhmien tiedonkeruu,
painonhallintaryhmät

Systemaattinen
tiedonkeruu aloitettu
2014

Kunnissa ryhmännohjaat
kirjaavat tiedot sovitun
käytännön
mukaisesti Effica-/Life
care-
potilastietojärjestelmään

Vuosittain PPSHP/
PTH-yksiköstä
lähetetään pyyntö Effica-
pääkäyttäjille raportin
toimittamisesta

PTH-yksikkö laatii
tiedoista koonnin
vuosittain ja
toimittaa sen
takaisin kuntiin

VESOTE-hanke,
tiedonkeruun kehittäminen
2017



Effica-seurantamittarit
Painohallintaryhmät, TULPPA

TULPPA:*
• Paino (kg)
• Pituus (cm)
• BMI
• Vyötärö (cm)
• RR
• S- kol
• HDL
• LDL
• Trigly
• sokerirasitus (0t-arvo ja 2t-

arvo)
• HbA1c
• Tupakka-altistus (AHTUP)
• Alkoholi (AUDITC)
• Kävelytesti 6 min

PAINONHALLINTARYHMÄT:
• Ikä*
• Sukupuoli
• Ryhmätyyppi

§ Painonhallintaryhmä (perinteinen)
§ Videovälitteinen painonhallintaryhmä
§ Ene*

• Pituus (cm)
• BMI
• Paino (kg)
• EuroHis 8- elämänlaatumittari

§ 8 kysymystä asteikolla 1-5 erittäin
huono-erittäin hyvä

§ Summapistemäärä kaikista
kysymyksistä

§ EuroHis 8 -lomake

* Musta: vuodesta 2014
* Oranssi: vuodesta 2018



Koontiraportti painonhallintaryhmien
tiedoista

• PPSHP:n PTH- yksikkö toimittaa vuosittain koonnin
painonhallintaryhmien tiedoista ryhmäohjaajille ja heidän
esimiehilleen

• Koonnin sisältö kunnittain/yksiköittäin:
§ Kunta
§ Ryhmien lukumäärä
§ Osallistujat yhteensä, lkm
§ Osallistumiskertojen lkm
§ Keskeyttäneet, lkm
§ Miehiä/Naisia, lukumäärä
§ Ikä, Min. Med. Max.
§ Lihavuuden luokitus BMI:n mukaan

- 30-34,9, %-osuus
- 35-39,9, %-osuus
- 40 tai yli, %-osuus
- tieto puuttuu, %-osuus

§ Vaikutus
- Pudotus >5 % painosta, %-osuus
- Ennallaan tai pudotus <5 % painosta, %-osuus
- Paino noussut, %-osuus
- Tieto puuttuu, %-osuus









Kuva ryhmätoiminnan arjesta hahmottuu



Koontiraportti painonhallintaryhmistä



Haasteet

• Puuttuvat tiedot raporteissa
• Kirjaaminen, ohjeet koetaan vaikeiksi

16



Onnistujan profiili

• Johdon tuki, ryhmätoiminnan
koordinaatio paikallisesti

• Selkeä toimintamalli
• Ilmoittautuminen ryhmiin helppoa (esim.

netti-ilmoittautuminen)
• Kokeneet ja kehittämisestä innostuneet

ryhmäohjaajat







Tarkempaa tietoa tarvitaan



Jatkosuunnitelmat
Elintaparyhmätoiminnan arviointi

Tutkimuskysymykset
1. Mitkä ovat elintaparyhmien esteet ja kannusteet
2. Mikä vaikutus elintaparyhmäinterventiolla on

osallistujien terveyspalvelujen käyttöön
3. Miten elintaparyhmätoiminta näkyy alueellisessa

hyvinvointisuunnitelmassa
4. Kuinka moni elintaparyhmäläisistä saavuttaa

ryhmän aikana kliinisesti merkittävän tuloksen
5. Millainen elintaparyhmään osallistuvan kokemus

on omasta elämänlaadustaan ennen ryhmään
osallistumista ja sen jälkeen
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Videoryhmä

24,10%

17,90%58,00%
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85,90%
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9,80%

65 v tai alle
yli 65 v

Painonhallintaryhmät perusterveydenhuollossa 2014-2017 n=498



Kuva painonhallintaryhmäläisistä
tarkentuu, lisää mittareita

• Pituus, paino, BMI,RR, kol, trigly, HDL,LDL,
HBA1C, sokerirasitus (0t,2t),kreatiniini

• Käynnit tk:ssa ryhmään ilmoittautuessa ja  2
vuotta taaksepäin ja kaksi vuotta eteenpäin.

• Diagnoosit ( kaksi vuotta ennen ryhmän
aloitustapaamista syyskuun 2018 loppuun
saakka)

• Käyntisyyt ja millä työntekijällä on käynyt
• Lääkkeet (kaksi vuotta ennen ryhmän

aloitustapaamista syyskuun 2018 loppuun
saakka)
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