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VESOTE-hankkeen perustiedot 

• VESOTE oli yksi STM:n rahoittamista hallituksen 

kärkihankkeista Edistetään terveyttä ja hyvinvointia 

sekä vähennetään eriarvoisuutta -kärkihankkeen Hyvät 

käytännöt pysyvään käyttöön -projektissa. 

 

• STM:n myöntämä perusrahoitus  vuosille 2017–2018 oli 2 

635 000 euroa 

– Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP) 245 

250 euroa 



 



VESOTE-hanke Pohjois-Pohjanmaalla ja 

kohderyhmät 

• Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 

– 29 kuntaa 

– N. 410 000 asukasta 

 

• Lihavat aikuiset ja valtimopotilaat / 

korkeassa riskissä sairastua 

valtimosairauteen 
• Lihavia aikuisia (BMI >30) 30-64v n. 52 680 

(FinTerveys 2017), eniten verrattuna muihin 

maakuntien yhteistyöalueisiin 

• Sairastavuus, 35-79v, sepelvaltimotautiin 

120,8 ja aivoverisuonisairauksiin 115,4 

(THL:n sairastavuusindeksi, ikävakioitu 2015, 

koko maan indeksiluku 100) 

 

 



VESOTEn tavoitteet Pohjois-Pohjanmaalla 

Lihavat aikuiset, valtimopotilaat, korkean terveysriskin väestö  lisää liikuntaa, vähentää 
istumista, syö monipuolisesti ja terveellistä, nukkuu paremmin, ei liho ja ottaa vastuuta 
terveydestään. 

1. Lisätä ja vakiinnuttaa ryhmämuotoista 
elintapaohjausta perusterveyden-
huollossa ja liikuntatoimessa sekä saada 
saumattomat elintapaohjauksen 
palvelupolut kohderyhmäväestölle. 

2. Varmistaa elintapaohjaustoiminnan 
laatu henkilöstön osaamista kehittämällä.  

3. Kehittää ja edistää yhteisen kirjaamis-
, seuranta- ja arviointimallin 
käyttöönottoa elintaparyhmätoiminnan 
vaikuttavuuden arvioimiseksi. 

4. Koota elintapaohjauksen palvelutarjotin 
virtuaalialustalle yhteistyössä alueellisen 
verkoston kanssa. 



Keskeiset tulokset Pohjois-Pohjanmaalla 

Hankkeessa käynnistettiin laajassa yhteistyössä 

valtimopotilaiden Tulppa-avokuntoutusryhmät ja 

kehitettiin painonhallintaryhmätoimintaa. Pohjois-

Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueelle koulutettiin yli 

200 uutta elintapaohjaajaa. Lisäksi järjestettiin liikunta 

puheeksi - ja liikuntareseptikoulutuksia. 

Elintaparyhmätoiminnan tiedonkeruuta ja arviointia 

kehitettiin osana elintaparyhmätoiminnan kannusteet ja 

esteet –tutkimusta. Elintapaohjausta edistettiin 

monipuolisin viestintätoimin ja alueelle muodostui laaja 

yhteistyö- ja elintapaohjaajien verkosto. Jatkossa 

elintapaohjaus on osa Pohjois-Pohjanmaan 

maakunnallisen hyvinvointiyhteistyön kehittämistä. 



PPSHP: Elintapahoidon polku 

• Sosiaali- ja terveydenhuollon ja 

liikuntatoimen ammattilaiset 

ottavat aktiivisesti elintavat ja 

riskitekijät puheeksi ja ohjaavat 

terveydenhuollon ammattilaisen 

vastaanotolle hoidon 

suunnittelemiseksi.  

• Hoidon toteutus: Suunnitelmallinen, 

usealla tapaamiskerralla 

toteutettava elintapahoito, joka 

suositellaan annettavaksi 

ensisijaisesti ryhmässä. 

• Elintapahoidon polkuun on kuvattu 

elintapahoidon järjestäminen ja 

kirjaus sekä johdon tuki ja ohjaus 

(kts. seuraava dia) 





Tavoite 1. Lisätä ja vakiinnuttaa ryhmämuotoista 

elintapaohjausta perusterveydenhuollossa ja 

liikuntatoimessa 
• Painonhallintaryhmätoiminta 

– Tavoitteena oli, että terveydenhuollossa järjestetään kaksi 
painonhallintaryhmää / vuosi / kunta. Ryhmien järjestämisaktiivisuus 
lisääntyi. (Työterveys Virran painonhallintaryhmät 1. kertaa tiedonkeruussa mukana). 

– Hanketuella tarjottiin ravitsemusterapeutin ohjaamia videovälitteisiä 
painonhallintaryhmiä kuntiin / kuntayhtymiin. Hankeaikana toteutettiin 14 
videovälitteistä painonhallintaryhmää. 

– Hankkeessa koulutettiin Verkkopuntari-ohjaajia ja käynnistyville ryhmille 
tarjottiin hanketuella Verkkopuntari-lisenssit. Hankeaikana käynnistyi 3 
Verkkopuntari-ryhmää. 

– Lisäksi kunnat järjestivät omia painonhallintaryhmiä. 

– Hankkeessa pilotoitiin Maa- ja kotitalousnaisten järjestämä Potkua 
painonpudotukseen –ryhmä! Oulun kaupungin Hyvinvointipalveluissa. 

– Yhteistyö liikuntatoimen kanssa lisääntyi painonhallintaryhmien 
järjestämisessä. Oulun Liikuntapalvelut toteutti elintaparyhmän pilottina. 

– Osassa kuntia elintaparyhmätoiminta kirjataan toimialakohtaisiin 
asiakirjoihin ja hyvinvointikertomukseen, mutta parannettavaa tältä osin 
on sekä monialaisen yhteistyön kehittämisessä esim. yhteistyö järjestöjen 
kanssa.  

– Loppuvuodesta -18 päivitettiin PPSHP:n aikuisten lihavuuden hoitoketju. 
Lisäksi käynnistettiin työryhmän kokoaminen  hoitoketjun toimivuuden 
parantamiseksi ja yhteisistä käytännöistä sopimiseksi.  
 



17 ryhmää ja 

ryhmissä 157 

osallistujaa 



26 ryhmää ja 

ryhmissä 204 

osallistujaa 



Tavoite 1. Lisätä ja vakiinnuttaa ryhmämuotoista 

elintapaohjausta perusterveydenhuollossa ja 

liikuntatoimessa 

• Tulppa-avokuntoutusryhmätoiminta 

– PPSHP:n valtimotautipotilaiden avokuntoutuksen kehittämistyöryhmä 
valmisteli Tulppa-avokuntoutustoimintamallin käyttöönoton PPSHP:n 
alueen terveyskeskuksissa yhteistyössä liikuntapalvelujen ja Pohjois-
Pohjanmaan sydänpiirin kanssa . Kuntiin / kuntayhtymiin koulutettiin 
Tulppa-ohjaajia ja useita ryhmiä käynnistyi vuoden -18 aikana. 

– Tavoitteena  on potilaan sujuva ohjautuminen erikoissairaanhoidosta ja 
perusterveydenhuollosta terveyskeskuksissa järjestettäviin Tulppa-
avokuntoutusryhmiin (kts. seuraava dia; Valtimopotilaan kuntoutuspolku 
PPSHP:n alueella).  

• Sydän-/AVH-/diabeteshoitaja koordinoi potilaan hoitoa ja kuntoutusta 
perusterveydenhuollossa. 

– Tulppa-ryhmiä toteutetaan yhteistyössä terveydenhuollon ja 
liikuntatoimen ammattilaisten sekä sydän-, aivo- ja diabetesyhdistysten 
kanssa. 

– Toimintamallin käyttöönotosta tiedotettiin aktiivisesti 
perusterveydenhuoltoa ja 04/-18 tiedotettiin OYS:n sisällä, että 
valtimopotilaita ohjataan aktiivisesti perusterveydenhuollossa 
järjestettäviin Tulppa-ryhmiin. 

 



Valtimopotilaan kuntoutuspolku PPSHP:n alueella 



26 kuntaan / kuntayhtymään koulutettiin 65 Tulppa-ohjaajaa (55 

terveydenhuoltoon ja 11 liikuntatoimeen) ja 9 vertaisohjaajaa 

 



19 ryhmää ja 

ryhmissä 166 

osallistujaa 



Tavoite 2. Varmistaa elintapaohjaustoiminnan 

laatu henkilöstön osaamista kehittämällä   

Lisäksi useissa yksittäisissä koulutustilaisuuksissa oli 

VESOTE-hankkeen puheenvuoro 

  Koulutustilaisuudet Osallistujat 

Elintapaohjauksen 

verkkokoulutus 

3 koulutusryhmää; syksy -17, kevät -

18 ja syksy -18 

134 osallistujaa suoritti kaikki opinnot ja 

64 osittain 

Lääkäreiden unilääketieteen 

verkkokoulutus 

1 koulutusryhmä; syksy -18 36 osallistujaa 

Tulppa-ohjaajakoulutus 3 koulutusryhmää; syksy -17, kevät -

18 ja syksy -18 

66 osallistujaa; 55 terveystoimesta ja 11 

liikuntapalveluista sekä 9 vertaisohjaajaa 

sydän-/aivoyhdistyksistä 

Tulppa-vahvistuskoulutus 1 koulutusryhmä; syksy -18 25 osallistujaa 

Verkkopuntari-ohjaajakoulutus 2 koulutusryhmää; kevät -18 ja syksy 

-18 

21 osallistujaa 

Liikunta puheeksi - ja 

liikuntaresepti käyttöön -

koulutus 

12 koulutustilaisuuttaa; kevät - syksy 

-18 

126 osallistujaa 

Painonhallintaryhmäohjaajien ja 

heidän esimiesten työpajapäivä 

2 työpajaa; kevät -17 ja kevät -18 33 osallistujaa 

Elintaparyhmien 

kirjaamiskoulutus ryhmien 

kirjaajille ja Effica-pääkäyttäjille 

1 skype-koulutustilaisuus 46 osallistujaa 

PPSHPn VESOTE-

hankkeen kickoff-, 

väli- ja päätös-

seminaareissa yht. 

287 osallistujaa  



Elintapaohjauksen verkkokoulutuksessa 

syntyi useita hyviä käytäntöjä; esim. 
• Aivokööri-ryhmä; aivoterveellisiä 

elämäntapamuutoksia rennossa porukassa 

• Eväitä elintapaohjaukseen; materiaalipaketti 
ammattilaisten elintapaohjaustyön tueksi  

• NettiRassin verkkoryhmä 
painonhallintaryhmien käyttöön 

• ”Tulpasta toimintaan” – elintapaohjausryhmä 

• Elintaparyhmä yli 50-vuotiaille miehille 

• Kehonvirittäjät – painonhallintaryhmä 
työikäisille 

• Pitkäaikaistyöttömien elintapaohjausryhmä 

• Kuntoutusosastolla kokonaisvaltaista ryhmä-
ohjausta hyviin ja terveellisiin elintapoihin! 

• Elintapaohjauskansio kuntoutuspalvelun 
asiakastyöhön 

• Sepelvaltimopotilaan elintapaohjaus chat-
palvelussa 

• Kyllä se hyvejää!: Liikuntaresepti yli 20-
vuotiaille elintapojen hallintaan ja liikuntaan  

• Uni-esite – vinkkejä hyvää uneen 

• Elintapaohjaajapalvelujen kehittäminen 

• Sydänhoitajan vastaanottopalvelujen 
kehittäminen  

• OYS:n medisiinisen tulosalueen 
varahenkilöstön työhyvinvoinnin lisääminen ja 
valtimotaudin ennaltaehkäiseminen 

• Tulppa – ryhmämuotoinen avokuntoutus  
sydänjärjestön ja vertaisohjaajien 
näkökulmasta 
 

 

 
 

• Fatsecret-painonhallintasovelluksen ohjeet 

asiakastyöhön 

• Uniterveyden edistäminen osana 

vastaanottotyötä Kuusamon terveyskeskuksessa 

• Kuntoa ja kavereita –opas 

• Aivovirtaa äijille luonnosta –

viikonloppukurssiohjelma 

• Uniterveyden hyvät käytännöt – Työterveys 

Virta Oy 

• Liikuntaa ikäihmisille –materiaalikansio 

• Tulppa-ryhmätoiminnan aloittaminen  Kalajoen 

sote-yhteistyöalueella 

• Painonhallintaryhmän sisältösuunnitelma ja 

ohjausmateriaalin päivittäminen 

• Yksilöohjausmalli työtekijän työkyvyn 

palauttamiseksi ja parantamiseksi Oulun 

kaupungin organisaatiossa 

• Mielenterveyspotilaiden elintapaohjaus –

materiaalipaketti 

• ”Käsikirja” diabetespotilaan 

elintapaohjaukseen 

• Elintaparyhmä Come on Fit –yritykselle 



Koulutuspalauteet 
 • Järjestetyistä koulutuksista kerättiin palautetta. Yleisarvosana koulutuksista oli 

kiitettävä, 4. (UKK-instituutti keräsi koulutuspalautteet verkkokoulutuksista, osaamisen 
kehittyminen keskimäärin 3 -> 4). 

• Tulppa-ohjaajakoulutukseen osallistuville tehtiin alku- ja loppukyselyt, joissa kysyttiin  
arviota ohjausosaamisesta ja  ohjaustyötä rajoittavista tekijöistä sekä yleistä palautetta 
koulutuksesta. 

– Tietämyksen valtimosairauksista ja  niiden hoidosta sekä arvion ohjausosaamisesta 
osallistujat arvioivat hyväksi alkukyselyssä ja arvio parani jonkin verran koulutuksen 
jälkeen. Vahvistuskoulutuksen jälkeen ohjausosaaminen nousi kiitettävälle tasolle. 

– Keskeisiä alkukartoituksissa esille nousseita asioita: 

• Yhteistyön puutteellisuus valtimopotilaan hoitoon osallistuvien ammattilaisten 
välillä. 

• Valtimotautipotilaan ohjausosaamisessa on aukkoja. 

• En tunne riittävästi paikallisia omahoidon tueksi tarjolla olevia palveluja ja 
mahdollisuuksia. 

• Valtimotautipotilaan ohjaustyön tueksi ei ole tukimateriaalia, eikä kirjallisia 
ohjeita. 

• Valtimotautipotilaan ohjauskäytännöt ovat vielä puutteellisia. 

– Keskeisiä loppukartoituksessa esille nousseita asioita (loppukyselyyn saatiin 
yksittäisiä vastauksia) 

• Yhteistyön puutteellisuus valtimopotilaan hoitoon osallistuvien ammattilaisten 
välillä.  

• Valtimotautipotilaan ohjauskäytännöt ovat vielä puutteellisia. 

• Valtimotautipotilaan ohjausosaamisessa on aukkoja. 

 



Koulutuspalautteet 
 

• Liikunta puheeksi ja liikuntaresepti käyttöön -koulutuspalaute: 

– Minkä koulutuspäiviltä saamasi idean otat omassa työssäsi käyttöön heti? 

• ”Liikuntaresepti soveltuvin osin.” 

• ”Lääkärin luennossa oli paljon eri sairauksiin liittyvää asiaa 
liikunnasta. Näitä ajatteli jatkossa näyttää myös potilaalle.” 

• ”Motivoiva keskustelu” 

• ”Liikun sivu ja liikku-lehti.” 

• ”Monet esitetyt vinkit ovat jo käytössä kansantautihoitajan työssäni.” 

• ”Aloite> terveelliset elämäntavat ryhmän uudelleen aloitus” 

• ”Yhteistyön tiivistäminen” 

– Mihin asiaan aiot kiinnittää ensimmäiseksi huomiota? 

• ”Tiedottamiseen jäsenille liikuntamahdollisuuksista.”(järjestötoimija) 

• ”Puhun kyllä liikunnasta diabeteshoitajan vastaanotolla, mutta 
enemmän pitäisi suunnitella ja tarkistaa, että potilas pysyy sovitussa” 

• ”Seurantaan, suunnitelman toteutukseen. Kontrollit miten liikunta 
lähti alkuun?” 

• ”Pyrin lisäämään asiakkaan ohjaamista liikuntapalveluista. Eli kerron, 
mitä on tarjolla ja missä” 

 



Koulutuspalautteet 
 

• Liikunta puheeksi ja liikuntaresepti käyttöön -koulutuspalautteet: 

– Mihin aiot käytännössä tarttua? 

• ”Puhua entistä enemmän liikunnan merkityksestä jokaisessa elämän 
tilanteessa.” 

• ”Tsempata entistä enemmän asiakkaita liikkumisen pariin” 

• ”Konkreettiseen suunnitelmaan, asiakkaan tulisi kertoa miten 
liikunnan aikoo toteuttaa ja liikunnan mahdolliset esteet.” 

• ”Liikuntapalveluihin ohjaaminen aktiivisemmin” 

• ”Mielenterveyskuntoutujien terveelliset (epäterveelliset) 
elämäntavat” 

– Kehittämisehdotuksia ja toiveita jatkokoulutusaiheista 

• ”Erilaisia näkökulmia ravitsemuskoulutusosiossa.” 

• ”T1 diabetes ja liikunta” 

• ”Enemmän väkeä paikalle = isompi hyöty” 

• ”Uniterveys yhtenä osa-alueena myös huomioon. Maakuntiin 
kenttätyöntekijä koordinaattoreita. Heille tietoa ja 
yhteistyökuvioiden luomista.” 

• VESOTE-hankkeen kickoff-tilaisuus 

– Yleisarvosana  4,29 

• VESOTE-hankkeen Eletäänkö paremmin –seminaari 

– Yleisarvosana 4,52 

 



 

Tavoite 3. Kehittää ja edistää yhteisen kirjaamis-, 

seuranta- ja arviointimallin käyttöönottoa 

elintaparyhmätoiminnan vaikuttavuuden arvioimiseksi. 

 
• Kunnista / sote-yhteistoiminta-alueilta on pyydetty vuodesta -14 vuosittain 

raportit toteutuneista painonhallintaryhmistä.  Tiedonkeruu laajennettiin 
koskemaan Tulppa-avokuntoutusryhmiä. Tulppa-ryhmään lisättiin uusia 
mittareita ja  kaikissa elintaparyhmissä pilotoitiin EuroHis-8-
elämänlaatumittari.  

• Tiedonkeruu ja elintaparyhmätoiminnan arviointi -tutkimuslupa päivitettiin 
koskemaan vuosia 2017-2019 ja allekirjoitetut suostumukset saatiin jokaisesta 
terveyskeskuksesta johtavalta lääkäriltä. Suostumukset tiedonkeruuseen 
saatiin myös Oulun kaupungin Liikuntapalveluista ja  
Työterveys Virta Oy:sta. Tietoa on kerätty Effica-potilastietojärjestelmästä. 

• Kirjaamisohjeet päivitettiin alkuvuodesta -18 ja keväällä laadittiin myös 
kirjaamisen yhdinohjeet. Elintaparyhmien kirjaamiskoulutus järjestettiin 
1/2018 ja 3/2018 skype-kyselytunti elintaparyhmien kirjaajille ja Effica-
pääkäyttäjille.  

• Elintaparyhmien tietojen kirjautumisessa Effica-raportille ilmeni ongelmia, 
tietoja jäi kirjautumatta. Kirjaaminen elintaparyhmien ohjaajilta vaatii 
tarkkaa ohjeiden noudattamista ja kirjaaminen voidaan kokea työlääksi. 
Kirjaamisen laadukas onnistuminen vaatii jatkossakin tuen ja seurannan.  

 



Seuranta- ja arviointimittarit elintaparyhmistä 

• Painonhallintaryhmistä tiedot kerätään / tilastoidaan ryhmän alussa ja lopussa 

ja Tulppa-ryhmistä ryhmän alussa, 6 kk:n ja/tai 12 kk:n seurantakäynneillä 

ryhmän alkamisesta. 

• Kaikilta elintaparyhmiin osallistuvilta kirjataan: 

– Paino 

– Pituus 

– BMI 

– EuroHis-8- elämänlaatumittari 

• Lisäksi Tulppa-ryhmiin osallistuvilta 

– Vyötärönympärys 

– RR (verenpaine) 

– AHTUP (tupakointialtistus) 

– Audit-C (päihdekysely, lyhyt) 

– Kävelytesti 6 min, matka (m) 

– Laboratoriotutkimukset: 

• Kol, HDL, LDL, Trigly, sokerirasitus (0t ja 2t –avot), HbA1C 

 

Seurantatiedot 

analysoidaan 

vuoden -19 

aikana 



 

Tavoite 3. Kehittää ja edistää yhteisen kirjaamis-, 

seuranta- ja arviointimallin käyttöönottoa 

elintaparyhmätoiminnan vaikuttavuuden arvioimiseksi. 

 
• Hankeaikana ilmeni, että elintaparyhmistä kerättävää seurantatietoa tulisi 

tarkemmin analysoida ja tarve laajentaa vaikuttavuuden tarkastelua ja saada 

tietoa myös kustannusvaikuttavuudesta. Keskustelujen pohjalta päädyttiin 

tekemään Effica-potilastietojärjestelmästä seurantatietojen kertapoiminta. 

Aiempiin mittareihin lisättiin käynnit tk:ssa ryhmään ilmoittautuessa ja  2 

vuotta siitä eteenpäin, diagnoosit (metaboliset diagnoosit (ICD10, sv-taudit, 

astma, krooniset keuhkosairaudet), käyntisyyt ja millä työntekijällä on käynyt, 

lääkkeet (ryhmään ilmoittautuessa ja siitä 2 vuotta eteenpäin). Kertapoiminta 

toteutettiin 12/2018-01/2019 ja koottu tieto analysoidaan alkuvuodesta -19.  

• Elintaparyhmätoiminnan tiedonkeruuta ja arviointia kehitettiin osana 

Elintaparyhmätoiminnan arviointi ja organisoinnin kannusteet ja esteet –

tutkimushanketta. Tutkimusryhmä (Sanna Salmela tutkimuksen johtaja, Leea 

Järvi, Sirpa Hyyrönmäki, Lea Mäkelä, Pasi Parkkila ja Päivi Hirsso) kokoontui 

x1/kk vuoden -18 aikana.  

 



 

Tavoite 4. Koota elintapaohjauksen 

palvelutarjotin virtuaalialustalle yhteistyössä 

alueellisen verkoston kanssa. 

 • Elintapaohjaksen sähköisen palvelutarjottimen työstäminen koettiin 
haasteelliseksi, koska ei ole tietoa miten tulevan maakunnan 
verkkopalvelut rakentuvat. Nykytilanteessa päädyttiin kokoamaan 
elintapaohjauksen tietosisällöt (liikunta, ravitsemus, uni) kansalaisille ja 
ammattilaisille PPSHP:n verkkosivuille. Kunnat / kuntayhtymät kokoavat 
tiedot omille verkkosivuille ja tiedot linkitetään PPSHP:n verkkosivuille. 
Johtaville hoitajille lähetettiin pyyntö lähettää linkit kuntien sivuille 
12.11.18 mennessä. Palvelutarjottimen kokoaminen jatkuu vuonna -19.  

 

• Ensivaiheessa elintapaohjaksen palvelutarjottimelle kootaan 
elintapaohjauksen hoito- ja palvelupolut ja elintaparyhmät sekä matalan 
kynnyksen liikuntaryhmät, jotka rakentuvat yhteistyössä 
terveydenhuollon, liikuntatoimen ja 3. sektorin kanssa. Lisäksi 
palvelutarjottimelle kootaan ammattilaisten hyväksi kokemia 
elintapaohjauksen työkaluja ja teemakohtaisia tietosisältöjä sekä 
sähköisiä palveluja ja erilaisia testejä.  

 



Elintapaohjauksen palvelutarjotin 



Terveyslaihdutusvalmennus Terveyskylä.fi 

Painonhallintatalossa 

• PPSHP:n VESOTE-hankkeen yhtenä toimenpiteenä oli kokeilla 

terveyslaihdutusvalmennusta Terveyskylän Painonhallintatalossa merkittävästi 

/ vaikeasti lihavilla asiakkailla. Valmennusohjelmaan lähetettiin 26 potilasta. 

10 potilasta keskeytti valmennusohjelman 6 kk:n sisällä valmennusohjelman 

alkamisesta.  

• Kaikille valmennusohjelmaan kirjautuneille lähetettiin palautekysely 11/2019, 

johon sai vastata nimettömänä. 9 henkilöä vastasi kyselyyn. Kokonaisarvio 

palvelusta oli hyvä 4 (1-5). Palautekyselyssä tuli hyvää kuin myös kehitettävää 

palautetta. Vertaistukea kaivattiin ja ohjaustarvetta oli enemmän kuin palvelu 

pystyi tarjoamaan. 

  

”Ohjelma on monipuolinen ja 

kattava. Valmentaja on kannustava 

ja asiantunteva. Olisin kaivannut 

ainakin joitakin kertoja 

vertaisryhmää ja ohjaajaa ihan 

kasvotusten.” 

”Ohjausta tarvitsisi paljon 
enemmän mitä on tarjolla.” 

”ettei syyllistetty oli tosi 
hienoa ja pidin valmiista 
jumppatuokioista” 

”Ryhmätoimintoja voisi olla 
eli ns. vertaisryhmiä, jotka 
voisivat vaihtaa kuulumisia 
ja tsempata toisiaan.” 



Objektiivisen liikemittarin 

testaaminen 

• 05/2018 PPSHP:n alueelle saatiin 100 kpl liikemittareita jaettavaksi syksyllä -

18 käynnistyviin painonhallinta- ja Tulppa-ryhmiin. Kesällä-18 liikemittareita 

lähetettiin postitse elintaparyhmien ohjaajille testauskäyttöön (43 ohjaajalle) 

ja pyydettiin heitä varaamaan mittareita syksyllä käynnistyviin 

elintaparyhmiin. 4 ohjaaja tilasi mittareita; Raahen seudun 

hyvinvointikuntayhtymä 8 mittaria, Tyrnävä 10 mittaria, Kalajoki 20 mittaria ja 

Oulun kaupungin liikuntapalvelut  5 mittaria (mittarit liikuntaneuvonnan 

yksilöasiakkaiden käyttöön). Liikemittareiden kanssa ilmeni monenlaisia 

teknisiä ongelmia, mutta useat ohjaajat ottivat mittareita mielellään 

testikäyttöön.  



Liikuntaresepti- ja 

liikuntaneuvontatoimintamallin 

edistäminen Pohjois-Pohjanmaalla 

• Liikuntareseptin käyttöönottoa, siihen liittyvää koulutusta ja 

liikuntaneuvonnan palveluketjujen kehittämistyötä  ei ollut kirjattu PPSHP:n 

VESOTE-hankkeen hankesuunnitelmaan, mutta toiminta tuki hyvin 

osahankkeen tavoitteita ja alueelta tuli pyyntöjä toimintamallin edistämiseksi.  

Toiminta kohdistui hankkeen kohderyhmään ja matalan kynnyksen 

ryhmämuotoisen elintaparyhmätoiminnan kehittämiseen sekä terveys- ja 

liikuntapalvelujen yhteistyön lisäämiseen ja kehittämiseen. Koko hankeaikana 

kehittämistyöryhmätapaamisia ja  koulutuksia toteutettiin 

Peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa ja Raahen seudun 

hyvinvointikuntayhtymässä yhteistyössä alueen kuntien kanssa sekä Oulussa.  

• Effica-potilastietojärjestelmässä on LIIKKU-liikkumisresepti ja LIIKUN-lehti, 

joiden käyttöönottoa on edistetty hankkeessa. 



Liikuntaneuvonnan 

palveluketju 
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Lähettäminen/ohjaus 
palveluiden piiriin 

Ketjukuva KKI 2017 

Terveys- ja 
liikunta-

palvelujen  
ammattilaiset 

tunnistavat 
liian vähän 
liikkuvan 

asiakkaan / 
potilaan 

 
 

Ammattilainen 
ottaa 

liikkumisasiat 
säännöllisesti 

puheeksi 
asiakkaan / 

potilaan kanssa, 
motivointi ja 
kirjaaminen 

 
Reseptillä / 
lähetteellä 

Ajanvaraus tai 
omatoimisesti 

Kohderyhmä 

määritetty 
 
 
 

Kertaluonteinen 
 

Tarvittaessa useita 
tapaamisia ja 

yhteydenottoja 
 

Liikuntaneuvonta 
terveys- ja 

liikuntapalveluissa 

Terveys-
keskuksen ja 

liikunta-
palvelujen 

liikuntaryhmät, 
TYHY-liikunta 

kansalais-
opiston, 
urheilu-

seurojen ja 
järjestöjen 
tarjonta , 
yksityinen 

sektori 

Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan (Tehyli)- 
ohjausryhmä, STM ja OKM 



Hankkeesta viestittiin aktiivisesti 
• PPSHP:n hankehenkilöstö kävi avointa vuoropuhelua osallistumalla sosiaali- ja 

terveydenhuollon yksiköissä järjestettäviin työ- ja suunnittelukokouksiin. Lisäksi 
lähestyttiin kuntien sote-johtoryhmiä toimintavaltuuksien varmistamiseksi. 
Toimijoille on säännöllisin väliajoin lähetetty tiedotteita ja uutiskirjeitä. 
Hankkeen käynnistyessä kesäkuussa -17 johdolle lähetettiin uutiskirje 
toimenpiteistä elintaparyhmien organisoimiseksi PPSHP:n kunnissa ja 
yhteistoiminta-alueilla. Ryhmämuotoisen elintapaohjauksen kehittäminen on 
kirjattu PPSHP:n terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaan ja Pohjois-
Pohjanmaan liiton hyvinvointiohjelmaan. Lisäksi liikuntapalvelujen johtoa ja 
sydän-, aivo- ja diabetesyhdistyksiä tiedotettiin aktiivisesti hankkeesta ja 
tarjottiin koulutusta ammattilaisille.  

• Hankkeessa tehtiin aktiivisesti yhteistyötä verkostoissa eri toimijoiden kanssa ja 
osallistuttiin maakunta- ja sote-valmisteluun elintapojen ja elintapaohjauksen 
sisällyttämiseksi tulevan maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
suunnitelmiin sekä osallistuttiin keskusteluun yhdyspintatyöstä. Sanna Salmela, 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan 
maakuntauudistuksen valmistelussa on keskeinen yhdyshenkilö ja hän on mm. 
koonnut kattavat ”Elintavat ja terveyskäyttäytyminen” –tietopaketit 
pohjoispohjalaisista elintapaohjaustyön tueksi, 
https://www.popmaakunta.fi/mista_on_kysymys/hyvinvoinnin_ja_terveyden_edis
taminen   

 

 

 

https://www.popmaakunta.fi/mista_on_kysymys/hyvinvoinnin_ja_terveyden_edistaminen
https://www.popmaakunta.fi/mista_on_kysymys/hyvinvoinnin_ja_terveyden_edistaminen


Hankkeessa muodostui laaja 

monialainen yhteistyöverkosto 
• Johtavat lääkärit ja hoitajat 

• Sosiaali- ja perusturvajohtajat 

• Kuntien hyvinvointiyhdyshenkilöt / -koordinaattorit 

• Laihdutusyhdyshenkilöt, sydän-, diabetes- , AVH-

hoitajat ja Tulppa-ohjaajat 

• Effica-pääkäyttäjät 

• Elintapaohjauksen verkkokoulutukseen osallistujat 

• Liikuntatoimen johtajat / vastuuhenkilöt 

• Kuntien hyvinvointiyhdyshenkilöt / -koordinaattorit 

• Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry (PoPLi) 

• PPSHPn Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 

koulutustyöryhmä 

• PPSHPn Terveyden edistämisen työryhmä 

• PoPSTer-hankkeen ydinryhmän jäsenet ja työryhmien 

puheenjohtajistot 

• Pohjois-Pohjanmaan liitto, hyvinvoinnin yhteistyöryhmä 

(HYR) 

• Pohjois-Suomen aluehallintovirasto  

• Sydänliitto, Pohjois-Pohjanmaan Sydänpiiri ry ja 

paikallisyhdistykset 

• Satakunnan Sydänpiiri 

• Diabetesliiton Pohjois-Pohjanmaan paikallisyhdistykset 

• Mielenterveysliiton keskusliiton Pohjois-Pohjanmaan 

paikallisyhdistykset 

•  PPSHP:n Kouluruokasuositusten jalkauttaminen ja 

koulujakelujärjestelmästä tiedottaminen -hanke 

• Virtuaalisairaala 2.0 –hanke 

• Hengitysliitto / Hengitä ja hengästy –hanke 

• Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –hanke 

• Työikäisten elämänkaariverkosto (Oulun kaupungin ja 

järjestöjen yhteistyöverkosto) 

• Järjestöt sairaalassa –hanke 

• Painonhallintaohjausyhdistys 

• Lape (Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma) -

hanke 

• Neuvokas perhe –toimintamalli 

• Eläkeliitto 

• Suomen Syöpäyhdistys ry 

• Amos-hanke 

• Liikkujan Apteekki –verkosto 

• Oulun Maa- ja kotitalousnaiset 

• Pohjois-Pohjanmaan Martat 

• Arjen turvaa Pohjois-Pohjanmaan kuntiin -hanke 

• Oulun ammattikorkeakoulu (OAMK) 

• Oulun seudun ammattiopisto (OSAO) 

• Diakonia ammattiopisto (DIAK) 

• Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto 

• Oulun yliopisto 

• Tieto Oy 

• Pohjois-Pohjanmaan liiton ManTra-työryhmä 

• Ravitsemusterapeuttien yhdistys; Pohjois-Suomen 

ravitsemusterapeutit 

• Työterveyslaitos 

• ODL Liikuntaklinikka 



Hankkeen maku-sote-yhteys, PPSHP 

• Hankkeen linkittyminen maku-
soteuudistustoimiin 

• Hankkeen tuotosten juurruttaminen osaksi 
maku-sote-uudistusta 
 

 

 

• Pohjois-Pohjanmaalla hyvinvointiyhteistyön 
kehittäminen perustuu ajatteluun ihmisen 
kokonaishyvinvoinnista (ks. kuva). 
Pohjoispohjalaisten hyvinvointia edistetään 
kaikkien kuvan ”laatikoiden” kautta.     

• Elintapaohjauksen kehittäminen sijoittuu 
laatikkoon ”elintavat ja 
terveyskäyttäytyminen”. Siten elintapaohjaus 
on yksi näkyvä osa Pohjois-Pohjanmaan 
hyvinvointiyhteistyön kehittämistä. 

• Elintapaohjaus tulee osaksi syksyllä 2018 
hahmoteltavaa Pohjois-Pohjanmaan 
hyvinvointiyhteistyön rakennetta. 
Käytännössä tämä voi tarkoittaa esim. 
maakunnallisen elintapaverkoston kehittämistä. 
VESOTE-hankkeen verkostoja, kumppaneita, 
toimintamalleja ja kokemuksia hyödynnetään 
rakenteen kehittämisessä ja käytännön 
toiminnassa.  

• Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiyhteistyön 
kehittämistä jatketaan riippumatta 
maakuntauudistuksen kohtalosta.  

 



Hyte-verkostokartoitus tehdään joogaajakuvan 

avulla 

ELINTAVAT JA TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 
(vetovastuu suluissa) 

• Ravitsemusterveyden verkosto (PPSHP ja 
POPmaakunta) 

• Ruokapalvelupäälliköt (PPSHP) 
• Pohjois-Pohjanmaan liikunta (PoPLi) 
• Pohjois-Pohjanmaan maakunnallinen 

terveysliikunta- ja ravitsemustyöryhmä MANTRA 
(Pohjois-Pohjanmaan liitto) 

 
• Laihdutusryhmäohjaajien ja 

laihdutusyhdyshenkilöiden verkosto (PPSHP) 
• Elintapaohjaajakoulutuksen käyneiden verkosto 

(PPSHP) 
• Tulppa-ohjaajien verkosto (PPSHP) 

 
• Ehkäisevän päihdetyön verkosto (PSAVI) 



Blogit ja artikkelit 
• 6.9.18 Kaleva ”Laihdu, liiku ja nuku kunnolla” 

• Kaleva.fi Muutos nyt –blogi: 21.1.2018 ”Tavoitteena paremmat elintavat 
meille kaikille” / Sirpa Hyyrönmäki ja 18.4.2018  ”Valtimopotilaille Tulppa-
kuntoutusta Pohjois-Pohjanmaalla” / Sirpa Hyyrönmäki sekä 29.11.2018 
”Liikunta, ravitsemus ja uni” / Anniina Oravala 

• Terveydenhoitaja-lehti 3-4/2018 ”VESOTE terveydenhoitajatyön näkökulmasta 
-Tavoitteena paremmat elintavat meille kaikille” / Sirpa Hyyrönmäki 

• Terveysliikuntauutiset 2017 ”Elintapaohjauksen vaikuttavuustiedon 
kokoaminen painonhallintaryhmistä – Case PPSHPn painonhallintaryhmät” / 
Päivi Hirsso, Leea Järvi, Lea Mäkelä, Sirpa Hyyrönmäki 

• Terveysliikuntauutiset 2018 ”Elintaparyhmäohjauksen kehittäminen osana 
terveydenhuollon palvelutoimintaa” / Leea Järvi, Sirpa Hyyrönmäki, Lea 
Mäkelä ja Päivi Hirsso 

• Pohjanpiiri-henkilöstölehti 4/2017 ”Porukalla elintavat kuntoon” ja  6/2018 
”Elintapaohjaus lähellä asiakasta”. 

• OAMK:n ePooki-julkaisu 61/2018 ”Porukalla elintavat kuntoon! – 
Elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon” / Sirpa Hyyrönmäki, Leea 
Järvi ja Hilkka Honkanen 

• Alueen toimijat ovat uutisoineet paikallisesta toiminnasta omissa 
viestintäkanavissa; esim. Oulu-posti 2/2018  ”Tulppa-kuntoutus käynnistyi 
Oulussa. Syksyn ryhmiin voi nyt hakea!”. 
 

 



Mikä edisti tavoitteiden 

saavuttamisessa? 
• Toimiva ja innostava PPSHP:n hankeorganisaatio sekä hyvä yhteistyö eri 

toimijoiden kanssa sekä valtakunnallisen hankehallinnoijan tuki ja 
asiantuntija-apu. 

• PPSHP:n perusterveydenhuollon yksiköllä on laajat yhteistyöverkostot, mikä 
edisti hyvää yhteistyötä. 

• Aktiivinen ja monikanavainen viestintä. 

• Sosiaali- ja terveydenhuollon johdon tapaamiset olivat onnistuneita ja 
sitouttivat toimijoita hanketoimenpiteisiin. 

• Aktiivinen osallistuminen verkostotapaamisiin, mikä mahdollisti hankkeesta 
tiedottamisen, koulutusten ja tapahtumien markkinoinnin, yhteistyön 
rakentamisen jne.  

• Osallistuminen hyte-kuntakäynneille, joissa kohdattiin kuntatoimijoita 
monialaisella kokoonpanolla. 

• Onnistuneet koulutukset ja seminaarit; alueelle koulutettiin yli 200 uutta 
elintapaohjaajaa. 

• Elintapaohjaustyöhön sitoutuneet ammattilaiset sosiaali- ja 
terveydenhuollossa.  

 



Mitä haasteita hankkeen 

tavoitteiden saavuttamisessa? 
• VESOTE-hankkeen toimenpiteet eivät tavoittaneet toivottavissa määrin kaikkia 

PPSHP:n perusterveydenhuollon yksiköitä (mm. kunnat, joissa terveyspalvelut oli 
ulkoistettu ja kunnat, joissa oli ollut useita henkilöstövaihdoksia) 

• Jatkossa yhteistyötä sosiaalipalvelujen kanssa on tarpeen vahvistaa. Heikoimmassa 
asemassa oleviin väestöryhmiin kasautuu terveysriskejä, joihin on mahdollista 
vaikuttaa suunnitelmallisella elintapaohjauksella ja sosiaali- ja terveydenhuollon 
ammattilaisten yhteistyöllä. 

• Painonhallintaryhmien järjestämisessä oli haasteita – erityisesti potilaiden 
motivoinnissa ja sitouttamisessa ryhmään. Yksilökeskeinen hoitokulttuuri on vahvasti  
vallitseva hoitomalli. 

• Elintaparyhmien kirjaamisessa / tilastoinnissa oli haasteita; kirjaamisohjeet koetaan 
vaikeiksi ja kaikkia tietoja ei saada poimittua seurantaraportille.   

• UKK-instituutin liikemittareiden jako kentälle viivästyi ja mittareiden kanssa oli 
ongelmia. Ongelmat eivät kannustaneet ohjaajia ottamaan mittareita ryhmien 
käyttöön. 

• Haasteena oli, miten ammattilaisten elintapaohjauskoulutus saadaan jatkumaan 
hankkeen jälkeen. Koulutuksen tulisi olla jatkuvaa toimintaa. Yhteistyötä asian 
edistämiseksi tehtiin alueen koulutusorganisaatioiden kanssa.   

• Elintapaohjauksen palvelutarjottimen rakentaminen oli haasteellista. Maakunnalla ei 
ole yhteistä verkkoalustaa eri toimijoille.  

• Kärkihankeyhteistyö ei toteutunut odotetulla tavalla. 
 

 



Hyvien käytäntöjen 

juurruttaminen 
Menetelmät ja keinot 

– Elintaparyhmätoimintamallit (painonhallinta- ja Tulppa-ryhmät sekä 
liikuntapalvelujen ja järjestöjen elintaparyhmät) 

– Elintaparyhmätoiminnan kirjaaminen ja vaikuttavuuden arviointi 
seurantatietoa keräämällä 

– Lihavien aikuisten ja valtimopotilaiden hoito- ja palveluketjut 

– Elintapaohjauksen verkkokoulutus 

– Toimijaverkostot 

– Kuntien omat hyvät elintapaohjauksen käytännöt 
 

Vastuut 

– Kunnissa /kuntayhtymissä keskeisiä vastuuhenkilöitä ovat hoitotyön johtajat ja 
elintaparyhmien ohjaajat sekä kunnan hyvinvointiyhdyshenkilö / -
koordinaattori 

– Hoito- ja palveluketjutyötä tehdään erikoissairaanhoidosta perusterveyden 
huoltoon ja toimintaa koordinoidaan PPSHP:n perusterveydenhuollon yksiköstä 
käsin. Työryhmissä edustus liikuntapalveluista ja järjestöistä. 

– Toimijaverkostoa otetaan tarpeen mukaan tapaamisiin mukaan  

– Elintapaohjauskoulutuksen osalta tehdään yhteistyötä alueen koulutusorganisaatioiden kanssa 



Elintapaohjausken visio 2020 

• Johto on hyvin sitoutunut ja tukee elintapaohjaustyötä ja sote-
maakuntavalmistelussa elintapaohjaus on priorisoitu korkealle. 

• Elintaparyhmätoiminta on vakiintunut osaksi perusterveydenhuollon toimintaa 
ja yhteistyötä tehdään liikuntapalvelujen ja järjestöjen kanssa. 

• Asiakkailla / potilailla on matala kynnys osallistua ryhmiin ja ryhmiä on hyvin 
tarjolla. 

• Elintaparyhmistä on saatu vaikuttavuustietoa ja toimintaa on kehitetty siltä 
pohjalta. 

• Elintaparyhmistä kirjaaminen on helppoa ja sujuvaa. 

• Toimijaverkosto on aktiivisesti mukana toiminnassa. 

• Elintapaohjauskoulutusta on tarjolla ammattilaisille.  

• Elintapaohjauksen palvelutarjotin on koottu yhteiselle verkkoalustalle ja 
tietoja päivitetään säännöllisin väliajoin. 

• Elintapaohjauksen teemoista  aktiivisesti viestitään eri tiedotuskanavissa. 

• Liikkumislähetteen/-reseptin käyttö on lisääntynyt ja liikunnan palveluketjuja 
on rakennettu poikkihallinnollisesti. 

 



 Porukalla paremmin!  

Kysy lisää 
https://www.ppshp.fi/Ammattilaisille/Terveyden-

edistaminen/Kehittamisyhteistyo/Sivut/Vesote-hanke.aspx 

@SirpaHyyrönmäki 


