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Hankkeen perustiedot
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Hankkeen alueellinen laajuus 

Kuntien määrä 178

Eksote 9 kuntaa, Essote 8 kuntaa, EPSHP 18 kuntaa, HUS 17, Kainuun sote 7 
kuntaa, PPSHP 28 kuntaa, PSHP 24 kuntaa, Satasote 17 kuntaa, Siun sote 14 
kuntaa, VSSHP 27 kuntaa, PHLU 9 kuntaa.

Hankealueella yhteensä n. 4 miljoonaa asukasta
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412 197

VESOTE-hankkeeseen 
osallistuvien maakuntien 
kuntien yhteenlaskettu 
asukasluku

1 487 000

195 630

220 400

512 100

72 000

167 000

96 600

129 450
201300

470 000
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Hankeorganisaation koko ja vastuut
Hankehallinnoijana UKK-instituutti, valtakunnallisina hankekumppaneina                   
MTLK,  Diabetesliitto, KKI-ohjelma.

• Alueelliset toimijat 10 sairaanhoitopiiriä ja kaksi Liikunnan aluejärjestöä. 

• Kaikilla sairaanhoitopiirialueilla projektipäälliköt/projektikoordinaattori (1-2 per 
alue)

• Alueelliset sisällölliset projektitiimit muodostuivat projektipäälliköstä, 50-100 % 
työaikaa tekevistä koordinaattoreista, ravitsemusasiantuntijasta (yhtä aluetta 
lukuun ottamatta), ylilääkäristä ( perusterveydenhuollon/terveyden edistämisen 
yksikkö/ kehittämisyksikkö, terveyden edistämisen koordinaattori, joillain alueella 
liikuntaneuvojat.

• Alueelliset ohjausryhmien jäsenet olivat vaihtoehtoisesti toimialuejohtajatasoinen 
erikoissairaanhoidon ryhmä tai ryhmä alueellisia hankkeen yhteistyökumppaneita, 
mm. sote-, liikunta- ja järjestökumppaneita. VESOTE-hankkeen valtakunnallinen 
projektipäällikkö oli neljän alueen ohjausryhmän jäsen.
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VESOTE-hankkeen organisoituminen

7.3.2019 6

Arviointitiimi

UKKi (5)

Liikemittaritiimi

UKKi (4)

Viestintätiimi;

alueet, järjestökumppanit, 
yhteistyökumppanit, UKKi

(31)

Ravitsemustiimi:

alueista koostuva (20)

PSHP – asiantuntijat (8)

Järjestöryhmä;

UKKi, MTKL, KKI, D-liitto (7)

Sisältötyöryhmä (koulutus)

liikkuminen, ravinto, uni

STM, UKKi, PSHP Vitalmed
(12)

Projektikoordinaattorit;

Alueet, järjestökumppanit, 
UKKi (30)

Ohjausryhmä

Kaikki (31)

VESOTE-ydintiimi

UKKi (4)

Helsingin uniklinikalla (Vitalmed Oy) on oma ydintiiminsä ja ohjausryhmänsä!
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Hankkeen asiantuntemus
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Toimijat EKSOTE EPSHP/ 
PLU

ESSOTE HUS Kainuun 
sote

PPSHP PSHP Satasote Siun sote VSSHP PHLU

SHP:n perusterv.huollon-, 
terveyden edistämis- tai 
kehittämisyksikkö

X X X X X X X X X X X

SHP:n viestintä X X X X X X X X X X X

SHP:n ITC-palvelut X X X X X X X X X X

Uniterveys – Vitamed, SHP:n
oma uniosaaminen

X X X X X X X X X X X

Ravitsemus –TAYS, SHP:n
oma ravitsemusosaaminen

X X X X X X X X X X X

Alueelliset HYTE-työryhmät X X X X X X X X X X X

UKK-instituutti X X X X X  X X X X   X X

Diabetesliitto ja -yhdistykset X X X X X

KKI-ohjelma X X X X X X X X   X              X X

Hankkeen käytössä ollut asiantuntemus 1/2
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Toimijat EKSOTE EPSHP/ 
PLU

ESSOTE HUS Kainuun 
sote

PPSHP PSHP Satasote Siun sote VSSHP PHLU

Mielenterveysliitto ja -
yhdistykset

X X X X X

Hengitysliitto ja -yhdistykset X X X

Sydänliitto- ja yhdistykset X X X X X X

Muu järjestöyhteistyö: 
TULES-tietokeskus, 
nivelyhdistys, SPR, Martat, 
Maa- ja kotitalousnaiset

X X

Kuntien liikunta- ja vapaa-
aikatoimi

X X X X X X X X X X X

Hankkeen käytössä ollut asiantuntemus 2/2

Liikkujan Apteekki-konsepti X X X X

Liikunnan aluejärjestö X X X X X X X X X X X

Alueellinen järjestöverkosto X X X X
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Kärkihankeyhteistyö
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ODA (2)

LAPE (6)

Neuvokasperhe 
(4)

MITU
(3)

Yhteinen 
keittiö (3)

I&O (1) 

AVOT (1)

Virtuaalisairaala 
(4)

KomPassi (1)

Kärkihankeyhteistyö ja asiantuntijuuden 
jakaminen
(sulkeissa yhteistyötä tehneiden SHP:n määrä)

OTE (2)

OSSI (1)
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Hankkeen pilottikohderyhmät   
ja alueellinen 

päämäärä/kehittämiskohde
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EKSOTE Työikäiset vuorovuorotyötä tekevät, korkeakouluopiskelijat, perheet, koululaiset APPsin osalta

EPSHP/PLU Tyypin 2-diabeetikot. Alueella n. 15 000 diabeetikkoa, osuus väestöstä 7,6%.                  , 
Mielenterveysasiakkaat. Alueella 3958 (2017), osuus väestöstä 2%, vaikeita mielenterveyshäiriötä 
sairastavaa henkilöä.

ESSOTE Työttömät, mielenterveys- ja päihdepuolen asiakkaat, 0-tason liikkujat

HUS Mielenterveyskuntoutujat, 2-tyypin diabeetikot, muistisairaat, kipupotilaat, lapsiperheiden vanhemmat, 
lapsettomuustutkimuksiin ja hoitoihin hakeutuvat pariskunnat

Kainuun sote Kutsuntaikäiset nuoret miehet. Ikäluokat 2017-2018 yhteensä 791 miestä.
Keski-ikäiset kainuulaiset miehet. Alueella 37171 (2017) keski-ikäistä miestä.

PPSHP Lihavat aikuiset (BMI>30) ja valtimopotilaat /korkeassa riskissä sairastua valtimosairauteen. Lihavia 
aikuisia (BMI>30) 30-64v 52 680. Sairastuvuusindeksi sairastua valtimosairauksiin 120,8.

PSHP Mielenterveyspotilaat, COPD-asiakkaat

Satasote Tyypin 2 diabeetikot ja muut valtimotautia sairastavat. Alueella n. 15 500 T2D-potilasta. Mielenterveys-
ja päihdekuntoutujat. 45% miehistä käyttää liikaa alkoholia, päivittäin tupakoivia 17,2%.
COPD-asiakkaat. 151,7 sairaalan hoitojaksoa 15-v täyttäneillä 100 000 asukasta kohden.

Siun sote Tyypin 2-diabeetikot, raskausdiabeetikot, prediabeetikot

VSSHP Työikäiset ylipainoiset tyypin 2 diabeetikot ja raskausdiabeetikot. 
Alueella n. 34 000 diabeetikkoa.

PHLU Liikuntaneuvonnan asiakkaat; terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat, terveysriskissä olevat.

Hankkeen pilottikohderyhmävalinnat
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Hankkeen alueellinen päämäärä 1/4
EKSOTE

1.    Käynnistää yhteistyö työterveyshuollon kanssa työikäisten elintapaohjauksen laajentamisessa.

- vähän liikkuvien työikäisten, erityisesti vuorovuota tekevien, saaminen mukaan    
elintapaohjaukseen ja liikkumaan liikkumislähetettä hyödyntäen.

2. Lasten ja nuorten/perheiden elintapa-asioiden puheeksioton välineen rakentaminen.

- saada koulun terveydenhoitajille, liikunnanopettajille, liikunnanohjaajille puheeksioton keino 

3. Liikuntaneuvonnan laajentaminen maakunnan jokaiseen kuntaan vakiintuneeksi toiminnaksi

4. Elintapa-asioiden näkyvyyden lisääminen – saada kansalaiset kiinnittämään huomioita elintapoihin

ESSOTE
1.    Pysyvän elintapaohjauksen palveluketjun rakentaminen jokaiseen ESSOTEn kuntaan. Toteutuu                                                                                   

yhteistyössä ESSOTEn, kuntien ja järjestöjen kanssa.

2.    Palvelutarjottimen rakentaminen kunta ja maakuntakohtaisesti.

EPSHP/PLU

1. Maakunnallisen elintapaohjauksen palveluketjun kehittämistyö, joka toteutuu poikkihallinnollisen   

toimijajoukon välillä.

2. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten elintapaohjaamisosaamisen lisääminen ja vahvistaminen

3. Virtuaalisen elintapapoliklinikan ja sähköisen palvelutarjottimen kehittämistyön käynnistäminen ja 
rakentaminen
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Hankkeen alueellinen päämäärä 2/4

HUS

1. Edistetään HUSin Unettomuuden hoitopolku -toimintamallin jalkauttamista

2. Koulutetaan sote-henkilöstöä toimimaan laadittavien unen, ravitsemuksen,   liikunnan palvelupolkujen 
mukaisesti.

3. Laaditaan maakuntatasoista suunnitelmaa terveyden ja hyvinvoinnin ja terveyserojen kaventamisen 
johtamiseen ja rakenteisiin.

4. Kartoitettiin alueellisia kehittämistarpeita, toteutettiin moniammatillisia ja poikkihallinnollisia 
kehittämistoimia

5. Laaditaan alueellinen vajaaravitsemuksen hoitopolku 

Kainuun sote

1. Kainuun kutsuntatilaisuuksissa toimintakykytestaukset jokaisessa Kainuun kunnassa, luodaan yhtenäinen 
käytäntö.

2. Hyvinvoinnin palvelutarjottimen sisällön laajentuminen liikunta- ja ravitsemusosioilla.

3. Kainuulainen keski-ikäisen miehen tavoittaminen työpaikoilla, testikiertueella, sydänkerhoissa

PPSHP

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

2. Lisätä ja vakiinnuttaa elintaparyhmätoimintaa perusterveydenhuollossa ja liikuntatoimessa sekä saada alueelle 
elintapaohjauksen palvelupolut edellä mainitulla kohderyhmälle.

3. Kehittää elintapaohjauksen arviointia sekä elintaparyhmätoiminnan organisoinnin kannusteita ja selvittää 
esteitä.
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Hankkeen alueellinen päämäärä 3/4
PSHP

1. Syntyy liikunta-, ravitsemus- ja unettomuuden hoitoa antavien verkosto

2. Syntyy aikuisten elintapaohjauksen palvelutarjotin

Satakunta

1. Systemaattinen ja vaikuttava elintapojen puheeksioton, muutokseen motivoinnin ja tavoitteen asettamisen 
toimintamalli.

2. Elintapaohjauksen yhtenäisten työkalujen ja hyvien käytäntöjen sekä menetelmien käyttöönotto ja 
juurruttaminen 

3. Elintapaohjauksen kirjaaminen ja tilastointi – elintapaohjauksen näkyvyys. Hyvinvointia ja terveyttä edistävien 
sähköisten asiointipalveluiden suunnittelu ja koonti. 

4. Elintapaohjauksen vaikuttavuutta osoittavien mittareiden valinta hankkeen pilotteihin.

5. Elintapaohjauksen prosessi ja liikunta-, ravitsemus- ja uniohjauksen palveluketjut kuvattu ja toimivat 
käytännössä.

Siun sote

1. Kehittää liikuntaneuvontaa/elintapaneuvontaa pitkäaikaissairauksien hoidossa ja lisätä ammattilaisten 
elintapaohjauksen osaamista

2. Tavoitteena oli integroida liikuntaneuvojien työ osaksi diabeteksen hoidon moniammatillisten työryhmien 
työtä ja olla luonnollisena osana hoitoketjua ja terveyskeskuksen perustoimintaa.

3. Liikuntaneuvonnan päämääränä oli asiakkaiden motivoituminen omaehtoiseen liikkumiseen.

4. VESOTE verkkokoulutusten avulla lisätä alueen ammattilaisten elintapaohjauksen osaamista liikunta-, 
ravitsemus- ja unisasioissa.
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Hankkeen alueellinen päämäärä 4/4

VSSHP

1. Otetaan käyttöön vaikuttava potilasviestintä – parantava vuorovaikutus menetelmä

2. Kehitetään ja levitetään hyviä elintapaohjauskäytäntöjä Varsinais-Suomen alueella, yhtenäistetään 
ja tasalaatuistetaan käytäntöjä.

3. Lisätään sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden osaamista (ravitsemus, liikunta ja uni) 
elintapaohjauksessa

4. Kehitetään elintapaohjauksen palvelutarjotin

PHLU

1. Luodaan yhä tiiviimpi ammattilaisten yhteistyöverkosto, jossa asiakas ohjautuu 
elintapaohjauksen/liikuntaneuvonnan palveluketjussa joustavasti 

2. Elintapojen puheeksi otto kaikkien ammattilaisten tehtävä.

3. Liikuntaneuvontaan ohjauksen tehostaminen ja liikuntaneuvonnan resurssointi. 

4. Asiakkaille suunnattujen matalankynnyksen liikuntapalvelujen markkinointi (Palvelutarjotin).

5. Elintapaohjauksen koulutustoiminnan  kehittäminen. 

6. Liikuntaneuvonnan kokonaisvaltainen markkinointi asiakkaille ja ammattilaisille. 
Mediatiedottaminen ennaltaehkäisevän työn tärkeydestä.     
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Ratkaisuja ja muutosta olemassa 
oleviin ongelmiin
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Mihin ongelmiin etsittiin ratkaisua ? 

▪ Alueella ei tunnistettu systemaattista yhtenäistä käytäntöä elintapaohjauksen 
palveluketjuista. Kehittämistyössä tavoiteltiin sujuvaa yhteistyötä eri toimijoiden    
välillä ja asiakkaan ohjautumista joustavasti eri toimijalta toiselle. 

▪ Elintapaohjaukseen liittyvät sähköiset palvelut eivät ole olleet kootusti saatavilla

▪ Kutsuntaikäisten testausta ei saatu laajennettua kaikkiin Kainuun kuntiin

▪ Alueella ei riittävästi elintapaohjausryhmiä, eikä tietoa elintaparyhmien 
vaikuttavuudesta

▪ Elintapaohjauksen palvelupolku puuttuu tai se on keskeneräinen

▪ Poikkihallinnollinen yhteistyö elintapaohjauksen osalta puutteellista

▪ Elintapaneuvonta ei ole vaikuttavaa – vaikuttavampi toimintamalli tavoitteena. 

▪ Tieto ei kulje samaa asiakasta hoitavien ammattilaisten kesken. 

▪ Reaaliaikainen elintapatieto ei ole käytettävissä toiminnan johtamisen ja kehittämisen 
välineenä – reaaliaikaisia raportteja ei tietojärjestelmistä saada.

▪ Liikuntapalveluihin vaikea ohjata, sote-toimijoilla vähän tietoa alueen 
liikuntapalveluista

▪ Ravitsemusterapeutteja alueella vähän, eikä palveluketju ole toimiva
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Mitä muutosta hanketoiminnalla tavoiteltiin?

▪ Elintapojen puheeksiotto lisääntyy ja elintapaohjauksessa on käytettävissä työtä 
helpottavia välineitä.

▪ Usean eri elintapaohjausta antavan tahon osaamisen vahvistumista, kuntataisen tulee 
saada laadukasta elintapaohjausta

▪ Kirjaamiskäytäntöjen yhtenäistämistä ja laajentamista
▪ Yhtenäiset elintapojen arviointivälineiden ja ohjausmenetelmien luomista
▪ Hoitajan antaman ravitsemusohjauksen tasalaatuistamista
▪ Hyvinvoinnin palvelutarjottimenkäytön laajentaminen
▪ Terveytensä kannalta liian vähän liikkuvan hlön ohjautuminen liikunnan palveluketjun 

pariin.
▪ Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon kumppanuuden lisääntyminen 

ennaltaehkäisevät toiminnan osalta.
▪ Keski-ikäisen miehen ”herättämistä” omien elintapojen tarkasteluun ja parantamiseen.
▪ Elintapaohjaamisen saatavuuden ja osaamisen lisääminen, osataan tunnistaa 

elintapaohjauksen tarve ja osataan puheeksiotto
▪ Tiedostaa, että elintapaohjaus on tärkeä keino sote-kustannusten kasvun 

hillitsemisessä.
• Uniohjaustiedon ja uniryhmätoiminnan laajentuminen erikoissairaanhoidosta 

perusterveydenhuoltoon 
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VESOTE-tavoitteiden 
saavuttaminen
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VESOTEn valtakunnalliset kaikille 
alueellisille hankkeille yhteiset tavoitteet

1. Elintapaohjauksen vaikuttavien ja laadukkaiden toimintamallien käyttöönotto tai 
vahvistaminen 

2. Elintapaosaamisen kehittäminen

3. Olemassa olevien hyvien käytäntöjen hyödyntäminen ja levittäminen

4. Elintapaohjauksen moniammatillisuuden ja poikkihallinnollisuuden vahvistaminen 

5. Kolmannen sektorin osaamisen ja kokemuksen hyödyntäminen 
elintapaneuvonnassa.
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Tavoite 1.Millä toimenpiteillä hanke saavutti elintapaohjauksen vaikuttavien 
ja laadukkaiden toimintamallien käyttöönoton tai vahvistamisen?

EKSOTE: Vakiintuneen liikuntaneuvonnan näkyvyyteen panostaminen, ravitsemusohjauksen vahvistaminen, 
Mobiilielintapapoliklinikan käyttöönotto lasten-, nuorten- ja perheiden elintapojen puheeksioton välineenä.

EPSHP/PLU: Elintapaohjauksen kuntakohtaisten palveluketjujen rakentaminen kehittämistiimeissä ja 
työpajoissa,  luomalla yksilöllinen elintapaohjaus osaksi perusterveydenhuollon palvelua. 

ESSOTE: Kuntiin toimiva elintapaohjauksen toimintamalli, jossa keskeisintä on verkostomainen toimintatapa. 

HUS: Suunniteltu Unettomuuden hoitopolku, järjestetty yhteiskehittämispäiviä järjestöjen kanssa.

KAINUU: ”Ennakkoterveystarkastuksesta armeijaan” -hoitopolun päivittäminen.  Verkostoitumalla > 
kutsuntatilaisuuksiin osallistuminen yhdessä sote-kunta yhteistyönä.

PPSHP: Terveydenhuollon johdon ja lähiesimiesten sparraus / viestintä, verkostoyhteistyö, elintapamuutoksen 
osoittaminen ja elintaparyhmätoiminnan vaikuttavuus, säännöllinen ja tehokas viestintä.

PSHP: Verkkokoulutuskokonaisuudet kaikkien alueellisen hyte-koordinaation kattavien kuntien sote- ja liikunta-
alan sekä erikoissairaanhoidon ammattihenkilöille ja erillisen uniterveyskoulutuksen osalta myös 
pirkanmaalaisille työterveyshuollon toimijoille.

SATASOTE: Verkkokoulutuksen ja sen kehittämistehtävän sekä lähikoulutuspäivien avulla vahvistettu 
toimintamallia ottaa systemaattisesti elintavat puheeksi ja motivoida muutokseen sekä ohjata asiakasta 
asettamaan muutostavoitteet.  Luomalla ohje kirjaamisesta ja tilastoinnista.

SIUN SOTE: kehitetty liikuntaneuvontapalvelua osana perusterveydenhuollon toimintaa. 

VSSHP: Johdon sitouttaminen: tiedotus, lähipäivä, säännöllinen viestintä hankkeen etenemisestä ja 
toimenpiteistä , yhteydenotot ja tapaamiset, VESOTE-tavoitteiden ja toimenpiteiden sisällyttäminen HYTE-
työryhmän linjauksiin.

PHLU: Olemassa olevaa liikuntaneuvonnan toimintamallia kehitetty yhä tehokkaampaa moniammatillista 
yhteistyötä.
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Tavoite 2. Millä toimenpiteillä hanke saavutti 
elintapaosaamisen kehittämisen?

Kaikilla liikuntaneuvonta, ravitsemus ja uniterveys -verkkokoulutuskokonaisuus, sekä 
unilääketieteen ja kirjaamisen verkkokoulutukset. (Koulutussisällön koontidiat X-X)

Muita alueellisten hankkeiden osaamisen vahvistamistoimenpiteitä:
• opiskelijaluennot
• ryhmäohjauksen koulutukset
• diabetesliiton jalkojenhoidon -koulutukset
• Tulppa -ohjaajakoulutus
• Verkkopuntari -koulutukset
• Painonhallinta -koulutus
• liikunta puheeksi -koulutus
• MTKL – Yhteistyöllä vaikuttavaa elintapaohjausta mielenterveyskuntoutujille ja 

kokemusasiantuntijat elintapamuutoksen tukena.
• verkostopäivät- ja seminaarit, joissa elintapaohjaus esillä.
• Hankkeen Facebook-sivut, jossa ylläpitäjän toimesta jaettu mm. tutkimuksia aiheeseen 

liittyen.
• Liikuntaneuvojien ohjaus terveysasemilla elintapojen puheeksiottoon.
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Tavoite 3. Millä toimenpiteillä hanke saavutti olemassa olevien 
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EKSOTE: Liikkumislähete käytäntö prosessityökalua hyödyntäen työterveyshuoltoon, olemassa 

olevan liikuntaneuvontapalvelun mukana olo kaikissa kunnissa

EPSHP/PLU: Kuntakohtaisten kehittämistiimien tapaamiset, työpajat, teemana alueelliset hyvät 

käytännöt

ESSOTE: Tehokkaalla viestinnällä ja olemassa olevien käytäntöjä hyödyntämällä

HUS: Unettomuuden hoitopolku -videota on levitetty sosiaalisessa mediassa 

(Twitter/Facebook/Youtube/VESOTEN verkkosivut), sekä hoitopolkua on esitelty hankkeen 

koulutustilaisuuksissa.

KAINUUN SOTE: Kainuun soten hoitopolkujen juurruttaminen arjen työhön esim. elintapa-

asiakkaan hoitopolku, ylipainoisen asiakkaan hoitopolku, terveysliikunta-asiakkaan hoitopolku, 

opiskeluterveydenhuollon hoitopolku (valmistuneet jo ennen VESOTE-hanketta).

PPSHP: Elintapaohjauksen verkkokoulutus sisälsi käytännön työtä palvelevan kehittämistehtävän, 

Tulppa-ohjaajakoulutus sisälsi Tulppa-ryhmien käynnistämisen terveyskeskuksessa, Liikunta 

puheeksi – ja liikuntareseptikoulutukset, Elintapahoidon polku ja valtimopotilaan 

avokuntoutuspolku ohjaavat elintapahoidon järjestämistä, painonhallintaryhmien vetämiseen 

uusia toimintamalleja; Verkkopuntari ja naisten painonhallintaryhmä, elintaparyhmien yhtenäiset 

kirjaamisohjeet, kirjaamisen tuki  ja palaute kuntiin elintaparyhmistä kootusta tiedosta 

käytänteenä. Verkostotapaamisissa on esitelty hankkeessa syntyviä hyviä käytäntöjä.
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PSHP: VESOTE-koulutuskokonaisuudet sisälsivät esimerkkejä vaikuttavista ja laadukkaista 
elintapaohjauksen toimintamalleista. Verkostokokouksissa hyödynnettiin Hengitysliiton Hengitä ja 
hengästy- hankkeen (2014-2018) kokemuksia ja hyviä käytäntöjä. 

SATASOTE: Tulppa-avokuntoutuksen ja elintapaohjauksen muun ryhmätoiminnan kehittäminen 
(painonhallinta- ja hyvinvointiryhmät sekä diabeetikoille suunnatut ryhmät. Liikuntaneuvonnan 
palveluketjun toimintamallin kehittäminen alueella yhdessä SataLipake -hankkeen kanssa.
SIUN SOTE: Liikuntaneuvontaprosessin kehittämisessä hyödynnettiin alueellisen ravitsemusterapian 
toimintamallia. Toimenpiteet toteutettiin yhteistyössä alueellisten toimijoiden kanssa. 
VSSHP: Koulutuksen lähipäivät, verkkokoulutuksen materiaalit, hankkeen facebook-sivut, VSSHP:n
Terveyssivusto ja sieltä linkit Terveyskylän taloihin, esimiehille viestiminen ja materiaalin lähetys, 
potilasyhdistysten tarjonnan esittelyt, Laituri seuranta- ja raportointialusta, seminaarit ja muut tilaisuudet.

Kaikille yhteisenä Keinoina käytäntöjen hyödyntämiseen ja levittämiseen on ollut 
aktiivinen ja säännöllinen viestintä hankkeen toimenpiteistä ja hyvistä 
elintapaohjauksen käytännöistä; tiedotteet ja uutiskirjeet, some, media, 
mediatiedotteet seminaareista.  Hankkeet laativat viestintäsuunnitelma hankkeen 
alussa. ( Viestintäkoostediat x-x)
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EKSOTE: Liikuntaneuvonta kunnissa hyvinvointiasemien yhteydessä, kunnan liikunnan viranhaltijat 
mukana toiminnassa, elintapaneuvonnan verkoston myötä elintapaneuvontatoiminta laajenee ja 
yhteistyö paranee.
ESSOTE: Kaikki viisi SHP:n toimialaa, liikuntatoimet ja järjestötoimijat aktiivisesti kehittämistyössä 
mukana. 
EPSHP/PLU: yhteistoiminta-alueille/kuntiin muodostui moniammatilliset ja poikkihallinnolliset 
kehittämistiimit (perusterveydenhuolto, sosiaalihuolto, liikuntatoimi/vapaa-aikatoimi, 
ruokapalvelut, järjestöt/yhdistykset). Työpajat kokosivat tiimit yhteen ja kahdessa työpajassa oli 
mukana myös kokemusasiantuntija.
HUS: Järjestetty moniammatillisia workshopeja, joissa yhteiskehittämisen keinoin on suunniteltu 
uusia palveluita. 
KAINUUN SOTE: VESOTE-verkosto (kuntakohtaiset, ammattikohtaiset) tapaamiset, 
suostumuskaavake poikkihallinnollisesti käyttöön asiakkaan tietojen siirtämiseen.
PPSHP: Hankkeessa on aktiivisesti tehty yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon, liikuntapalvelujen 
ja järjestötoimijoiden kanssa. Hankkeen koulutuksia on tarjottu kaikille em. toimijoille. Esim. Tulppa-
ohjaajiksi on koulutettu terveystoimen ja liikuntapalvelujen ammattilaisia sekä vertaisohjaajia 
sydän- ja aivoyhdistyksistä. Elintapaohjauksen verkkokoulutuksessa ja Liikuntaa puheeksi -
koulutuksissa osallistujia on sotesta, liikuntapalveluista, järjestöistä ja Liikkujan Apteekki -
verkostosta. Elintapaohjaus on kytketty osaksi Pohjois-Pohjanmaan maakunnallista hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisen työtä sekä on kirjattu keskeiseksi osaksi hyte-kokonaisuutta.
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PSHP: VESOTE-Pirkanmaa-hanke linkitettiin olemassa olevaan alueelliseen hyte-työhön. 
Hankkeen eteneminen oli vakioaihe alueellisen hyte-verkoston kokouksissa.  Koulutuskokonaisuus 
oli tarjolla eri alojen ammattihenkilöille (sote, liikunta). Kunnissa järjestettyihin 
verkostokokouksiin kutsuttiin keskeiset toimijat.  Verkostoja rakennetaan koulutukseen 
osallistujien kunnissa kunnan eri toimialojen ja kunnassa toimivien kolmannen sektorin ja muiden 
toimijoiden kanssa.
SATASOTE: Moniammatilliset ja monialaiset verkostotyöryhmät, jotka koostuivat 
asiakaskohderyhmien hoitoon osallistuvista ammattilaisista, työryhmät ovat kuvanneet 
elintapaohjauksen prosessin sekä liikunta-, ravitsemus- ja uniohjauksen poikkihallinnolliset  
palveluketjut. Koulutuksiin osallistui sote- ja liikunta-alan ammattilaisia erikoissairaanhoidosta, 
perusterveydenhuollosta, sosiaalihuollosta,  työterveyshuollosta, järjestöistöistä ja kuntien 
liikuntatoimesta – muodostaen koulutettujen ammattilaisten verkoston.   
SIUN SOTE: Liikuntaneuvonta ja siihen ohjautumisen prosessi suunniteltiin osaksi diabetesta 
hoitavien moniammatillisten tiimien työtä (diabeteshoitajat, lääkärit, fysioterapeutit, 
ravitsemusterapeutit), elintapa- ja painonhallintaryhmien perustaminen ja järjestäminen, 
koulutukset terveysasemilla, asiakkaiden jatko-ohjaus kunnan liikuntapalveluihin sekä 3. sektorin 
ja yksityisten toimijoiden ryhmiin, tapahtumat, infot ja koulutukset alueella, mm. koulut, 
yhdistykset, yhteistyöpalaverit kunnissa ja alueen muiden hanketoimijoiden kanssa.
VSSHP: Koulutuksen markkinointi terveydenhuollon lisäksi sosiaalialan ammattilaisille, LiPaKe
(Sote Liikuttaa -hanke), PTH:n ja ESH:n sekä liikuntapalveluiden  yhteistyön lisääminen, 
yhdistysten mahdollisuuksien esiintuominen.
PHLU: Moniammatillista yhteistyötä on edelleen tehostettu ja liikuntaneuvonnan palveluketjujen 
näkyvyyttä tehostettu. Koulutukseen osallistui moniammatillinen joukko.
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EKSOTE: Elintapaneuvonnan verkoston myötä kolmas sektori vahvemmin mukaan elintapaneuvontaan 
maakunnassa.
EPSHP/PLU: Kehittämistiimeissä mukana myös kolmannen sektorin edustajia (Seinäjoen seudun 
sydänyhdistys, Etelä-Pohjanmaan Sydänpiiri ry, Lapuan Diabeteskerho). Järjestöyhteistyötä tehtiin myös 
Järjestötalon (Yhteisöjen Yhdistys Ry:n kanssa). Kaksi kokemusasiantuntijaa mukana työpajapäivissä.
ESSOTE: Etelä-Savon liikunta ry (ESLi) on ollut mukana toteuttamassa mm. Essoten
elintapaohjaajaverkoston liikuntakoulutuksia. Yhteistyö Järjestöjen yhteinen järjestö ESTERIn kanssa.
HUS: Hankkeessa on tehty yhteistyötä Diabetesliiton sekä Mielenterveyden keskusliiton kanssa. 
Hankkeessa järjestettiin em. toimijoiden kanssa kolme yhteiskehittämispäivää, joiden puheenvuoroissa 
on kuultu sekä em. liittojen, kuten myös kolmannen sektorin toimijoiden (Emy ry) edustajia. VESOTE-
koulutusten lähikoulutuspäivässä on kuultu myös asiantuntijaluentoja SYLI ry.ltä, Gery ry.tlä sekä KKI-
ohjelmalta ja ESLUlta.
PPSHP: Sydänliiton / Yksi elämä –terveystalkoiden, Pohjois-Pohjanmaan sydänpiirin ja paikallisten 
sydän-, aivo- ja diabetesyhdistysten kanssa on tehty yhteistyötä Tulppa-avokuntoutustoimintamallin 
käyttöönottamiseksi alueellamme.  Satakunnan sydänpiirin kanssa on tehty yhteistyötä Verkkopuntari-
painonhallintaryhmäohjaajien koulutusten järjestämiseksi. Neuvokas perhe -kärkihankkeen kanssa on 
tehty yhteistyötä Neuvokas perhe -koulutuksen järjestämiseksi neuvolan terveydenhoitajille ja 
lääkäreille Pohjois-Pohjanmaalla.  Hankkeen ohjaus- ja projektiryhmässä on jäsenenä Pohjois-
Pohjanmaan järjestörakenne 2.0 hankkeen projektipäällikkö, sekä Poplin aikuisliikunnan kehittäjä. 
Järjestöt sairaalassa -hanke ja työelämäverkoston järjestöt ovat hankkeen yhteistyökumppaneita. Hanke 
on ollut mukana Hengitysliiton hengityspotilaan Hengitä ja hengitys -hankkeessa.
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KAINUUN SOTE:  Kutsunnat, testikiertue ja muita yhteisiä tilaisuuksia Kainuun Liikunnan ja 
Kainuun sydänyhdistyksen kanssa. 

PSHP: Kolmannen sektorin toimijat osallistuivat kunnissa elintapaohjauksen 
yhteistyöverkoston rakentamiseen. Hengitysliiton asiantuntijuus verkostokokouksissa. 

SATASOTE: Kolmas sektori on toiminut kouluttajana ja osallistunut koulutuksiin.  Kolmannen 
sektorin toimijat ovat vahvistaneet hankkeen toimenpiteillä omia käytäntöjään muun 
muassa Verkkopuntarin 2.0 kehittämistyössä ja niiden edustajia on ollut mukana 
valmistelevissa verkostotyöryhmissä. 

SIUN SOTE: Painonhallintaryhmän organisointi yhdessä Joensuun Diabetesyhdistyksen 
kanssa. Tapahtumat, luennot, VESOTE-hankkeen infot ja liikuntatuokiot paikallisille 
yhdistyksille mm. diabetes-, sydän-, reuma- ja invalidiyhdistykset
VSSHP: Koulutuksen yksi lähipäivä varattu yhdistysten elintapaohjauksen mahdollisuuksien 
esiintuomiseen, hyödynnetty muutenkin koulutuksessa. Tiivis yhteistyö V-S 
diabetesyhdistyksen, sydänyhdistyksen ja Tules tietokeskuksen kanssa. Diabetesyhdistyksen 
kanssa suunniteltu gestaatiodiabeetikon elintapapalvelupolkua.
PHLU: Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa liittyen matalan kynnyksen liikuntatoimintaan. 
Vahva side alueen yhdistyksiin.
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Hankkeen aluekohtaiset tavoitteet ja 
tavoitteiden saavuttaminen 

- Tavoite hyvinvoinnin ja terveyden kannalta heikommassa asemassa olevien 
väestöryhmien ja sukupuolten tasa-arvon osalta?

-Ovatko tulokset ja oletetut vaikutukset kestäviä myös pidemmällä 
aikajänteellä?

-Mitä ennakoimattomia ja ei-tavoiteltuja tuloksia on saatu aikaiseksi?
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Hankkeen aluekohtaiset tavoitteet ja tavoitteiden 
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EKSOTE

1) Lisätä elintapojen puheeksiottoa eri ammattiryhmissä: elintapojen näkyvyys lisääntynyt, 

koulutus mahdollisti puheeksioton lisäämisen, elintapa-asiat esille ammattilaisten  luennoilla ja tietoiskuilla.

2) Annetaan lisää työkaluja ammattilaisille elintapaneuvontaan: Mobsi-sovelluksen käyttöönotto 

ja koulutus, Liikkumislähete työterveyshuoltoon, ohjeistus elintapa-asioiden puheeksi ottamiseen, 
Liikkumislähetteen kouluttaminen työterveyshuollon ammattilaisille, käyttöoikeudet SBM-sovellukseen.

3) Lisätä elintapaneuvontaan liittyvää yhteistyötä eri toimijoiden kesken: Elintapaverkoston 

nimeäminen ja koordinointi jatkossa, yhteisen toimintamallin kuvaaminen elintapaneuvonnan osalta.

• Liikuntaneuvonta on vahvistunut koko Etelä-Karjalan alueelle ja on tarjolla kaikille kuntalaisille. 
Yhteistyötä tehty EKLU:n EASR-liikuntaneuvonnan hankkeen kanssa.

• Ennakoiva ja ennaltaehkäisevä toiminta on yksi Eksoten arvioista ja sen mukaan kehitetään toimintaa

• Maku ja sote-työryhmissä on asioita tuotu aktiivisesti Eksoten mallista esiin

• Effican kirjaaminen ei ulkopuolisille tahoille nykyisellä mallilla onnistunut ja jäi tämän vuoksi kesken

• Ammattilaisten osallistumattomuus koulutuksiin – alueella paljon päällekkäisiä koulutuksia, jotka 
vaikuttivat tähän
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Hankkeen aluekohtaiset tavoitteet ja tavoitteiden 
saavuttaminen 

EPSHP/PLU
1) Elintapaohjausta tarvitsevat henkilöt tunnistetaan ja ohjataan vaikuttavaan ja 
prosessinomaiseen elintapaohjaukseen: elintapojen puheeksiotto lisääntyi, yksilöllistä elintapaohjausta 
pystyttiin hankeaikana tarjoamaan Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:n saaman erillismäärärahan turvin kuudella 
paikkakunnalla. Laadittiin kirjaamiskäytäntö ja vaadittavat yhteistyösopimukset niin, että elintapaohjauksen 
kirjaukset saatiin tehtyä Effica-potilastietojärjestelmään LIIKUN-lehdelle, tämä mahdollisti myös tilastoinnin ja 
vaikuttavuuden arvioinnin elintapaohjauksen osalta.

2) Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä muiden elintapaohjaukseen osallistuvien 
ammattilaisten osaamista vahvistetaan erityisesti ravitsemuksen, liikunnan ja unen osalta: koulutus ja 
kehittämistiimityö mahdollisti osaamisen kehittämisen.

3)Alueelliset elintapaohjauksen sähköiset palvelut ja palvelutarjotin ovat kansalaisten 
käytössä: Elintapaohjauksen alueelliset sähköiset palvelut ja palvelutarjotin rakentuvat Hyvis.fi sivustolle, 
sisältö on ammattilaisten ja kansalaisten käytössä.

• Heikommassa asemassa olevat on tavoitettu ja saatu osallistumaan yksilölliseen elintapaohjaukseen.
• Johdon ja päättäjien asenne vaikuttaa paljon siihen, miten terveyden edistämisen asiat otetaan huomioon ja 

miten tärkeäksi ne koetaan. Yhteistoiminta-alueilla/kunnissa, joissa elintapaohjauksen palveluketjun 
juurruttamistyö on saatu hyvin käyntiin, vaikutukset oletettavasti kestävät ja vahvistuvat.

• Hankekoordinaattorin työsuhde jatkuu terveyden edistämisen yksikössä. 
• Elintapaohjauksen kirjaamiskäytäntöön ja sopimuksiin liittyi haasteita, jotka hidastivat yksilöllisen 

elintapaohjauksen käynnistymistä. 
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Hankkeen aluekohtaiset tavoitteet ja tavoitteiden 
saavuttaminen 

ESSOTE

1) Pysyvän elintapaneuvonnan palveluketjun rakennus jokaiseen ESSOTEn kuntaan:
Jokaiseen Essoten kuntaan tulee syntymään elintapaohjauksen toimijaverkosto. Mukana ESSOTE, kunnat 
ja järjestöt. Sisältö kattaa pienryhmä ja myös yksilötason elintapaohjausta, jota kunta ja järjestöt tukevat 
omilla valinnoillaan.

2) Palvelutarjottimen rakennus kunta-/ maakuntakohtaisesti: Jokainen kunta luo oman 
elintapaohjauksen palvelutarjottimen. Kunnat tulevat tarjoamaan elintapaohjauksen tueksi mm. 
käyttöoikeuksia liikuntatiloihin (uimahallit, kuntosalit jne.), järjestöt tarjoavat ryhmätoimintaa ja 
yksilöohjausta.

• ESSOTEn elintapaohjausta on painotettu hankkeen aikana mielenterveys- ja päihdepuolen 

asiakkaille sekä työttömille. 

• Toiminta jää ja on juurtumassa osaksi ESSOTEn toimintaa. Vaikuttavuuden osalta tulokset on 

nähtävissä vasta useamman vuoden jälkeen.
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Hankkeen aluekohtaiset tavoitteet ja tavoitteiden 
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HUS 
1) Alueellinen yhteistyö hyvien käytäntöjen jakamisessa tehostuu: Hyviä käytänteitä koottu 
hankkeen aikana ja niitä esitelty muille organisaatioille hyödynnettäviksi. Kukin organisaatio hyödyntää 
hankkeessa esiteltyjä elintapaohjauksen hyviä käytäntöjä toiminnan kehittämisessä 

2) Viestintä elintapaohjauksen alueellisista hyvistä käytänteistä tehostuu: Yksikön sivuilta 
on löydettävissä hyvät käytänteet ammattilaisten käyttöön. Lisäksi tarjolla potilas- ja asiakaskohtaista 
ohjausmateriaalia. Unettomuuden hoitopolusta on valmisteltu hoitajamanuaalia Terveyskylään, myös 
elintapaohjauksen materiaaleja on työstetty syksyn 2018 aikana Naistaloon. 

3) Elintapaohjauksen motivointiosaaminen lisääntyy: Suurin osa kouluttautuneista on kokenut 
saaneensa koulutuksista uusia ideoita elintapaohjauksen toteuttamiseen omassa työssään. 

• Koulutuksissa on ollut mukana mielenterveyskuntoutujien ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten 
aikuisten kanssa toimivia yksiköitä ja toimijoita, joiden elintapaohjausosaaminen on lisääntynyt 
hankkeen myötä. 

• Ammattilaisten osaamisen vahvistuminen ja kehittyminen nähdään pitkälle kantavana, kuitenkin 
verkostoitumista ja koulutusta tarvitaan myös jatkossa. Syntyy uusi Hyvä kierre -hanke.

• Poikkihallinnollista kehittämistä syntyi toivottua vähemmän. Kunnat eivät sitoutuneet 
palvelutarjottimen rakentamiseen.
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Hankkeen aluekohtaiset tavoitteet ja tavoitteiden 
saavuttaminen 

KAINUUN SOTE
1) Kainuun soten henkilökunta sekä kuntien liikuntatoimien ja nuorisotoimien ohjaajat ja 
kansalaisopiston opettajat ottavat puheeksi elintapaohjauksen asiakastilanteissaan 
nykytilannetta varhaisemmassa vaiheessa: Sovittu yhteinen käytäntö ”suostumuskaavake”, jolla 
asiakkaan tiedot voidaan välittää esim. etsivän nuorisotyön ohjaajalta kansanterveyshoitajalle, joka on yhteydessä 
asiakkaaseen. Kaavake käytössä kun tarvitaan moniammatillista tukea asiakkaan elintapaohjaukseen, tunnistettu 
tarve ja asiakkaalla on oma motivaatio tilannekartoitukseen.

2)Elintapaneuvontaa on mahdollista käyttää riittävästi aikaa: Vastaanottokäynnillä puheeksiotto, 
tunnistaminen herkempää, asiakkaan ohjaaminen ammattilaisen vastaanotolle, kunnan liikuntapalveluihin ja 3. 
sektorin toimintoihin.

3) Yhteistyö poikkihallinnollisesti lisääntyy Kainuun alueella elintapaohjauksessa: Kainuun 
kutsuntatilaisuuksissa kunnan liikunnanohjaaja ja Kainuun soten fysioterapeutti teettävät kutsuntaikäisille nuorille 
miehille toimintakykytestit kaikissa Kainuun kunnissa, ”suostumuskaavakkeen” käyttö mahdollistaa eri toimijoiden 
välisen yhteistyön asiakkaan luvalla. Kunnan liikunnanohjaaja voi lähettää asiakkaan tiedot ravitsemusterapeutille 
asiakkaan ravitsemusohjausta varten, jolloin ravitsemusterapeutti ottaa yhteyttä asiakkaan tai Kainuun soten 
kansanterveyshoitaja voi lähettää asiakkaan kunnan liikuntatoimen liikuntaneuvontaan. 

Kainuulaisen nuoren miehen ja keski-ikäisen miehen elintapojen varhainen tunnistaminen, 
elintapaohjauksen tarpeen arviointi ja ohjaukseen motivointi on kaikkien kuntien ja soten 
ammattilaisten vastuulla.
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PPSHP
1) Lisätä ja vakiinnuttaa ryhmämuotoista elintapaohjausta perusterveydenhuollossa ja 
liikuntatoimessa: Tulppa-avokuntoutusryhmät, painonhallintaryhmät, Verkkopuntariryhmät, elintaparyhmät, 
liikuntaryhmät.

2) Varmistaa elintapaohjaustoiminnan laatu ammattilaisten osaamista kehittämällä: 
ammattilaisten ja järjestötoimijoiden kouluttaminen: verkko-, koulutusta, verkkopuntari-ohjaaja- ja tulppa-
ohjaajakoulutusta sekä liikunta puheeksi ja liikunnan palveluketju -koulutuksia.

3) Kehittää ja edistää yhteisen kirjaamis-, seuranta- ja arviointimallin käyttöönottoa   
elintaparyhmätoiminnan vaikuttavuuden arvioimiseksi: laajennettiin ryhmäohjaukselle sovittua 
seuranta-/arviointimittaristoa, jatkettiin tiedontuotantojärjestelmän kehittämistä sekä elintaparyhmäohjauksen 
tulosten seurantaa, raportointia, analysointia ja viestintää, täsmennettiin yhtenäistä kirjaamiskäytäntöä..

4) Elintapaohjauksen palvelutarjottimen kokoaminen virtuaalialustalle yhteistyössä 
alueellisen verkoston kanssa: Elintapaohjauksen palvelutarjotin kootaan PPSHP:n verkkosivuille. Kunnat / 
kuntayhtymät kokoavat tiedot omille verkkosivuille ja tiedot linkitetään SHP:n verkkosivuille. Kokoaminen on 
käynnistynyt ja jatkuu 2019.

• Lihavuus ja valtimosairaudet/riskit kasautuvat usein heikoimmassa asemassa oleville väestöryhmille, ryhmät 
avoimia molemmille sukupuolille. Tulppa-ryhmiin on hyvin ohjautunut miehiä, jotka yleisesti heikommin 
osallistuvat ryhmäinterventioihin.

• Kehitystyö elintapaohjauksen kehittämiseksi jatkuu SHP:ssä.
• Verkosto- ja hankeyhteistyöstä sekä tiedonkeruusta tuli odotettua laajempaa ja tehokkaampaa. Koulutusta 

järjestettiin suunniteltua enemmän, alueelta nousi tarpeita järjestää koulutusta mm. liikuntaneuvonnasta. 
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Hankkeen aluekohtaiset tavoitteet ja tavoitteiden 
saavuttaminen 

PSHP

1) Osallistuminen laajasti verkkokoulutuksiin kaikista alueellisen hyte-koordinaation kattavista 

kunnista ja useista erikoissairaanhoidon yksiköistä. Tulevan maakunnan alueelta VESOTE-Pirkanmaan 
koulutuksiin osallistuttiin 22/ 23 kunnasta ja erikoissairaanhoidosta.

2) Kouluttautujien työyksiköissä on kartoitettu elintapaohjauksen ja -kirjaamisen nykyiset 
käytännöt:   Kaikkien kouluttautujien työyksiköistä saatiin tiedot elintapaohjauksen ja sen kirjaamisen 

nykykäytännöistä.             

3) Kunnan ja maakunnan elintapatarjottimen rakentaminen: Kartoitettu toiminta ja tarpeet,                

koottu tietoa.

• Sukupuolten tasa-arvo ei ollut PSHP:n kehittämiskohteena, elintapaohjaus koskee aikuisia sukupuolesta 
riippumatta. VESOTE-Pirkanmaa-hankkeen ravitsemusalatyöryhmä kehitti ja pilotoi työkaluja 
mielenterveysasiakkaiden ravitsemustilanteen kartoittamiseksi ja korjaamiseksi.

• Tulevan maakunnan 22/23 kunnan alueella on käynnistetty elintapaohjauksen verkoston ja palvelutarjottimen            
rakentaminen ja työ jatkuu hankkeen päätyttyä osana alueellista HYTE-koordinaatiota. Elintapaohjauksen     
käytäntöjen kehittäminen linkitetään Pirkanmaan sote-ja maakuntauudistuksen valmisteluun. 

• Opittiin paljon valtakunnallisen hankkeen kytkemisestä erikoissairaanhoitoon, TKI-toimintaan, kuntien toimintaan ja  
tulevan maakunnan valmisteluun .
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Hankkeen aluekohtaiset tavoitteet ja tavoitteiden 
saavuttaminen 

SATASOTE

1) Elintapojen puheeksi ottamien on systemaattista ja muutokseen motivointi toteutuu 
kohderyhmäasiakkaiden vastaanottokäynneillä tarvittaessa: Puheeksi ottaminen ja asiakkaan asettaman 

elintapamuutoksen tavoite on kirjattu ja tilastoitu annettujen AvoHilmon koodiohjeiden mukaan. Kyselyn perusteella elintapojen puheeksi 
otto johtaa useammin asiakkaan sitoutumiseen elintapamuutokseen hankkeen loppuvaiheessa kuin elintapapilotin aloitusvaiheessa. 

2) Elintapaohjauksen toimivien välineiden ja vaikuttavien toimintatapojen käyttöönotto tai 
vahvistaminen kohderyhmät huomioiden: Elintapaohjauksen hyvät käytännöt ja toimintatavat on kuvattu ja esitelty 

elintapaohjaajille. Testit ja mittarit käyttöohjeineen käytössä. Ohjauksessa käytettävät ohjausmateriaalit ja luotettavan tiedon linkit on sovittu. 

3)  Luodaan elintapaohjauksen palvelutarjotin: ”Hyvinvoinnin ja terveyden sähköiset asiointipalvelut” -esite on luotu. 

Elintapaohjauksen palvelutarjottimen sisältö:  Asiakkaille omahoitoa tukevat terveystestit ja -kyselyt liikunta-, ravitsemus- ja uniteemoista 
tulkintaohjeineen, perusohjeet terveyttä edistävästä liikunnasta, ravitsemuksesta ja unitottumuksista. Asiantuntijalle: kuntien 
liikuntatarjonta, linkit luotettavaan terveystietoon. Ammattilaisille elintapaohjaustestit ja kyselyt käyttöohjeineen sekä ohjausmateriaali. 
Palvelutarjotin sijoitetaan elintapaohjauksen QPR-prosessikuvauksen liitteeksi ja siirretään tulevaisuudessa maakunnan kotisivuille.

• Pilottia toteutettu mm. mielenterveys -ja päihdeasiakkaille. Pilottiin osallistunut valtimotautia sairastavia, joilla 
useita sairauksia ja riskitekijöitä sekä kohonnut syrjäytymisriski. Pilottiin osallistunut miehiä ja naisia.

• Satshp:n koulutusyksikkö ja PETE ottavat VESOTEe-verkkokoulutuksen haltuunsa ja tekevät yhteistyössä hankkeiden 
kanssa täydennyskoulutussuunnitelman.  VESOTE-verkkokoulutus jää alueen koulutusyksikön käyttöön. Maakunnan 
Hyte-valmistelutyöryhmä jatkaa hankkeiden juurruttamistyötä.

• Ei tavoiteltuja tuloksia ovat ”hankeähky” ja esimiesten tuen puute. Paljon hankkeita ja pilotteja samoilla 
ammattiryhmillä samanaikaisesti. Myös sotessa tapahtuvat muutokset vieneet ammattilaisten aikaa, voimavaroja ja 
resursseja. Kohderyhmien hoitoketjujen katkonaisuudesta johtuen elintapaohjaus kärsii jatkuvuuden puutteesta. 
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Hankkeen aluekohtaiset tavoitteet ja tavoitteiden 
saavuttaminen 

SIUN SOTE

1) Lisätä Siun soten alueen terveydenhuollon ammattilaisten elintapaneuvontaosaamista: 
Ammattilaisten osaamista kehitettiin verkkokoulutusten avulla, alueelliset lähikoulutukset ja -tapaamiset.

2) Kehittää pitkäaikaissairauden hoitoon, erityisesti tyypin 2 diabeetikkojen hoitopolkua 
sisältäen liikuntaneuvonnan: Liikuntaneuvontaprosessin kehittäminen (sekä vastaanottotoimintaan, että 

etäneuvontaan), liikuntaneuvontaa toteutettu kuudella terveysasemalla. Liikuntaneuvonnan juurruttaminen aloitettu 
osaksi avoterveydenhuollon fysioterapeuttien työtä. 

3) Evaluoida liikuntaneuvonnan vaikuttavuutta hoitotuloksiin: Vaikuttavuuden evaluointia koottu 

tietoaineisto liikuntaneuvontaan osallistuneiden asiakkaiden hoitotiedoista

4) Kehittää uusia tapoja toteuttaa ravitsemus- ja liikuntaneuvontaa: liikuntaneuvonnan ja 

ravitsemusneuvonnan etäpalvelun kokeilu tehty kahdella terveysasemalla.

• Työttömien terveydenhuollosta ohjautunut runsaasti asiakkaita liikuntaneuvontaan. Neuvontaan osallistunut 
erityisesti monisairaita ja asiakkaita, joilla on mielenterveysongelmia.

• Toiminta juurrutetaan osaksi Siun soten perustoimintaa eli avoterveydenhuollon ammattilaisten työtä.

• Liikuntaneuvonnan asiakasmäärä yllättänyt positiivisesti ja etävastaanottokokeilusta saatu hyviä kokemuksia. 
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Hankkeen aluekohtaiset tavoitteet ja tavoitteiden 
saavuttaminen 

VSSHP

1)Kehitetään ja levitetään hyviä elintapaohjauskäytäntöjä Varsinais-Suomen alueella: 
Vaikuttava potilasviestintä (parantava vuorovaikutus). Laadukkaan ravitsemusohjauksen opas, yhtenäisen rakenteisen 
elintapaohjauksen kirjaamisen opas, esitellään potilasyhdistysten mahdollisuudet elintapaohjauksen tukena.

2) Lisätään sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden osaamista 
elintapaohjauksessa: Elintapaohjauksen ammattilaiseksi koulutuskokonaisuus (sis. 5 lähipäivää ja 

verkkokoulutus), unilääketieteen verkkokoulutus lääkäreille, VSSHP:n unihäiriökeskuksen valtakunnallinen koulutus.

3) Kehitetään elintapaohjauksen palvelutarjotin: VSSHP:n sivulle rakennettu Terveyssivusto 

elintapaohjauksen tueksi, sis. Elintapaohjauksen palvelutarjottimen, jonne koottu keskitetysti tiedot alueen kuntien 
elintapaohjausta tukevista palveluista, mahdollisuus jatko työstää TerveyskyläProhon elintapaohjauksen keskus.

• Yhtenäiset käytännöt ja mahdollisuudet kaikille elintapaohjauksesta hyötyville, lisäksi 
yhteistyökumppaniksi haettiin TST Ry ja koulutukseen haluttiin työttömien kanssa työskenteleviä 
SOTE-ammattilaisia.

• Tulokset ja vaikutukset ovat kestäviä jos kunnat (pth) sitoutuvat.

• Syntyi ravitsemuksen alatyöryhmä Hyte-työryhmän osaksi.
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Hankkeen aluekohtaiset tavoitteet ja tavoitteiden 
saavuttaminen 

PHLU 

1) Elintapaohjauksen/liikuntaneuvonnan moniammatillisen yhteistyön verkosto ja 
palveluketjut ja asiakkaan sujuva ohjaus palveluverkossa: moniammatillinen yhteistyö on 

vahvistunut, liikuntaneuvonnan palveluketjut toimivat vakiintuvat entuudestaan. Liikuntaneuvonnan toimintamalli 
juurtunut laajaksi yhteistyöksi eri tahojen kanssa Potilastietojärjestelmään kirjaamiset ovat yhdenmukaistuneet. 

2) Liikuntaneuvonnan palvelutarjottimen rakentamista on käynnistetty yhteistyössä PHLU:n, 

hyvinvointiyhtymän ja alueen kuntien kanssa. Kuntien palvelutarjottimissa otettu huomioon liikunnan vasta-alkajille ja 
sosioekonomisesti heikommassa asemassa olevien mahdollisuudet liikunnan harrastamiseen. 

3) Liikuntaneuvonnan henkilöstöresurssien turvaaminen: Tehty esitys kuntayhtymään.

4) Koulutustoiminnan juurruttaminen: koulutustoiminta on onnistunut juurruttaminen suunnitteilla

5)Liikuntaneuvontatoiminnan tehokas informointi asiakkaille ja ammattilaisille: 

Liikuntaneuvontatoiminnan tunnettuus on lisääntynyt niin asiakkaiden kuin ammattilaisten keskuudessa.

4) Ennaltaehkäisevän työn tärkeyden korostaminen/mediayhteistyö: Ennaltaehkäisevän 

toiminnan arvostus lisääntynyt. Yhteiset päämäärät toiminnan tehostamisesta. 
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Tavoitteiden saavuttamisen 
haasteet
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Tavoitteiden saavuttamisen haasteet  1/2

• Lyhyt hankeaika, isot tavoitteet suhteessa resurssiin.

• Kuntien ja yhteistoiminta-alueiden erilaiset käytännöt ja resurssit  elintapaohjauspalveluketjun kehittämistyössä. 

• Hankkeen tunnetuksi tekemiseen ja kuntien sitoutumiseen meni aikaa.

• Kuntien, laajan alueen ja osallistujien erityispiirteet ja suunnittelutyön hitaus.

• VESOTE-hankkeen toimenpiteet eivät tavoittaneet kaikkia perusterveydenhuollon yksiköitä.

• Sosiaalipalvelujen mukaan saaminen kohderyhmäasiakkaiden tavoittamiseksi

• Koulutuksesta tiedotettiin erityisesti sosiaalisektorin toimijoille, mutta osallistujia ei saatu toivotusti.   

• Ennaltaehkäisevän työn merkityksen tärkeyttä korostetaan, mutta se ei näy sitoutumisessa ja päätöksenteossa.

• Taloudellisten vaikutusten ja terveysvaikutusten osoittaminen jäi vähäiseksi, työ jatkuu. 

• Johdon ja päättäjien asenne vaikuttaa paljon siihen, miten terveyden edistämisen asiat huomioidaan päätöksen 
teossa ja käytännön valinnoissa.

• Henkilöstömuutokset hankkeessa ja kunnissa. 

• Kohderyhmän (pilotti) rajaus haasteellista.

• Tiedonkulun haasteet

• Hoitoketjujen toimimattomuus aiheutti elintapaohjaukseen katkoksia.

• Esimiesten tuen puute luoda vaativaa elintapaohjauksen rakennetta.

• Perusterveydenhuolto ei osallistunut verkkokoulutukseen toivotulla innokkuudella ja osallistujamäärällä.

• Osa kouluttautujista keskeytti, koska ei saanut käyttää työaikaa kouluttautumiseen. Osa osallistumista harkitsevista 
ei osallistunut koska ei halunnut käyttää koulutuspäiviään verkkokoulutukseen.  
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Tavoitteiden saavuttamisen haasteet  2/2

• Elintapaohjauksen kirjaamiskäytäntöjen ja sopimusten haasteet,  jotka hidastivat                      yksilöllisen 
elintapaohjauksen käynnistymistä. 

• Kirjaamismallien toteutus jäi vielä keskeneräiseksi, vaatii aikaa ja suunnittelua.

• Käytännön implementointiin ei riittävästi resursseja hanke-aikana.

• Palvelutarjottimen kehittämistyön haasteet, kuten aikaresurssit ja IT.

• Maakunnalla ei ole yhteistä verkkoalustaa elintapaohjauksen palvelutarjonnalle.

• Elintapaohjauksen palvelutarjottimen liikuntaosan suunnittelussa yksityissektorin mukanaolo vähäinen.

• Hankkeen koordinaatio- ja toimeenpanovastuu oli moniammatillisella projektiryhmällä. Haasteellista 
viedä hanketta muiden tehtävien rinnalla (SHP:n oma valinta).

• Elintapaohjaukseen ohjautuvuus vaati aikaa ja moniammatillista yhteistyötä odotettua enemmän.

• Liikuntaneuvonnan yleinen tunnettavuus osoittautui alueella ennakoitua vähäisemmäksi.

• Kärkihankkeet toimivat limittäin, ajoittain vaikea hahmottaa mitä minkäkin hankkeen toimintaa.

• Kärkihankeyhteistyö ei toteutunut odotetulla tavalla.

• Painonhallintaryhmien järjestämisessä on haasteita – erityisesti potilaiden motivoinnissa ja 
sitouttamisessa ryhmään.

• Vapaaehtoisten diabetesyhdistysten toimijoiden kanssa työskentelyn haasteena ovat vaihtelevat 
voimavarat.

• Liikemittareiden jako kentälle viivästyi.

• Hankealueet eivät tehneet riittävästi yhtenäistä työtä vaan jokainen keskittyi alueelliseen työhön.

• Hankkeen saavutettuja toimenpiteitä on haasteellista arvioida, koska lopullisia tuloksia nähdään vuoden 
-19 puolella esim. miten elintaparyhmätoiminta kirjataan asiakirjoihin ja raportteihin.

• STM:ltä ei viestinnällistä apua. 
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Tavoitteita edistävät tekijät
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Tavoitteita edistävät tekijät 1/2
• Innostuneet, osaavat  ja sitoutuneet projektikoordinaattorit ja projektiryhmät.

• Toimiva ja innostava SHP:n hankeorganisaatio ja organisaation laajat verkostot.

• Johdon myönteinen sitoutuminen elintapaohjauksen kehittämiseen.

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

• Hankkeen ohjausryhmänä toimi HYTE-työryhmä.

• Valmiit HYTE-rakenteet kunnissa ja erikoissairaanhoidossa. 

• Kuntien sitoutuminen HYTE-työhön - poikkihallinnolliset HYTE-työryhmät

• HYTE-kuntakäynnit, jossa ottaa elintapaohjaus ja hankkeen toimenpiteet esille.

• Kuntiin muodostetut kehittämistiimit eri ammattialojen edustajista (terveys-, sosiaali-, liikunta-, 
järjestöt) ja heidän sitoutuminen ja innokkuus oman alueensa palveluketjun kehittämistyöhön. 

• Elintapaohjauksen hyviä käytäntöjä rakennettu poikkihallinnollisella yhteistyöllä. Muun muassa 
ravitsemusterapeuttien mukana olo.

• Sitouttavat tiimitapaamiset ja työpajat, ja alueelliset moniammatilliset työryhmät.

• Selkeä suunnitelma ja palveluketjun ’malli’ (puheeksiotto, tunnistaminen, lähettäminen, 
elintapaohjausprosessi, elintapojen hallinta).

• Elintapaohjauksen kehittämiseen motivoituneet terveysalan ammattilaiset.

• Hankesuunnitelmaa valmisteltiin jo ennen hankkeen alkua, projektikoordinaattori mukana.

• Tiedotuskampanja hankkeesta ja koulutuksesta ja tapaamiset osan pth:n johdon & SHP:n
toimialueiden johdon kanssa.

• Yhteistyö SHP:n viestintäyksikön kanssa.

• Aktiivinen ja monikanavainen sisäinen ja ulkoinen viestintä.

• Verkoston sähköpostilistat tiedottamisen tukena.

• Median kiinnostus elintapaohjaukseen
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Tavoitteita edistävät tekijät 2/2

• Hyvä yhteistyö valtakunnallisen hankeorganisaation kanssa ja saatu asiantuntija-apu.
• Yhteinen Laituri-seurantajärjestelmä
• Koulutuksessa osallistujia koko maakunnan alueelta laajalta kentältä (sote, liikunta, järjestöt)
• Koulutuksen myötä elintapaohjausosaaminen vahvistui.
• Koulutukset ovat toteutuneet suunnitellusti ja koulutuksista on saatu hyvää palautetta.
• Jalkautuminen kentälle.
• Paikallisyhdistysten aktiivinen mukanaolo.
• Aktiivinen osallistuminen verkostotapaamisiin, joissa kerrottu hankkeesta ja markkinoitu koulutuksia, 

tapahtumia, kannustettu yhteistyöhön.
• Hankkeen kickoff ja väliseminaari onnistuivat ja tapahtumista saatiin kiitettävää palautetta.
• Alueelliset yhteistyöverkostot: yhdistykset, Liikunnan aluejärjestöt, kunnan liikuntatoimi, oppilaitokset.
• Yhteistyö muiden kärkihankkeiden kanssa, sekä kärkihankkeiden näkyvyys
• Sähköinen potilastietojärjestelmä (Mediatri) tuki työn toteuttamista, tiedon siirtymistä ammattilaisten 

välillä ja evaluointitiedon keräämistä.
• Terveysasemien henkilöstö oli pääasiallisesti motivoitunutta ottamaan liikuntaneuvontapalvelun 

vastaan osaksi avoterveydenhuoltoa. 
• Liikuntaneuvojilla laajat yhteistyöverkostot esim. liikuntatoimeen ja työhistoria terveydenhuollosta.
• Yhteistyö alueellisten ravitsemusterapeuttien kanssa: painonhallinta- ja elintaparyhmät, 

etäneuvontapilotti.
• Osaava tuutori toteuttamaan kuntien verkostokokouksia (taustalla aikaisempi yhteistyö Hengitysliiton 

kanssa).
• Suunniteltu aikataulutus
• Opiskelijatyön käyttö
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Keinot, jotka edistivät tai 
heikensivät tavoitteiden 

saavuttamista.
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Edistävät keinot (tiivistetysti)

Laadukas hankesuunnitelma  

Kuntakierrokset alkukartoituksineen

Ylimmän johdon sitoutuminen

Hyte-työryhmän tuki, alueellinen Hyte-verkosto, Hytetyöryhmä hankkeen ohjausryhmä

Hankkeen kytkeminen osaksi terveyden edistämisen kehittämistavoitteita

Verkostokehittämisen positiivinen vire ja vahvat verkostot

Kehittämistiimit ja moniammatillinen työtapa

Kuntien tuutorointi

Nimetyt kuntien VESOTE-yhteyshenkilöt

Järjestö- ja paikallisyhdistysyhteistyö

Hanketoiminnan näkyvyys

Aktiivinen oikea-aikainen viestintä

Tehokas markkinointi ja tiedottaminen

Koulutukset ja syntyneet koulutusverkostot 

Laituri-seurantamenetelmä

Valtakunnallisen VESOTE-hankkeen tuki ja hankeprosessinhallinnan apu
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Heikentävät keinot (tiivistetysti)
Soten heikko tiedonkulku 

Esimiesten heikko sitoutuminen

Siilomainen toiminta

Kuntien hidas reagointi

Alueellinen verkosto liiankin laaja, ydintoimijoiden puute

Elintapaohjauksenprosessin suunnitteluaika niukka

Tiedonkeruun hitaus

Kirjaamisen haasteet: potilastietojärjestelmien käyttöoikeudet

Liikemittarien jakelun viivästyminen ja osin toimimattomuus

Ei saatu käyttöön valtakunnallista virtuaalista elintapaohjauksen palvelutarjotinalustaa
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Mitä olisi voinut tehdä toisin?
• Vielä enemmän verkostotyötä ja kuntakäyntejä.

• Sidosryhmät alusta asti mukaan.

• Vieläkin tehokkaampi sisäinen tiedotus hankkeen toimintatavoista.

• Kohderyhmän valinta olisi pitänyt miettiä tarkemmin.

• Valitaan tarpeen mukaan vain 1-3 pilottikohderyhmää.

• Useampi koulutusaalto

• Nimetty alueellinen ohjausryhmä.

• Esimiesten sitouttamiseen menetelmiä.

• Alueellisen hankkeen aikataulutus selkeämmin mietitty ja dokumentoitu.

• Nimetyt alueelliset kehittämistiimit.

• Kuntayhteydenotot heti hankkeen alussa.

• Koulutukset ja kehittämistyö integroidaan aikataulullisesti vahvemmin toisiinsa.

• Alueellisten hankkeiden kesken yhteistyötä koulutusten ja tapahtumien järjestämisessä.

• Palkata aluehankkeelle projektikoordinaattori

• Kuntien verkostokokousten kehittäminen ja monipuolistaminen.

• Liikuntaneuvojalla enemmän aikaa kouluttautua asiakastyöhön.

• Uniterveyden tarjoaminen kaikille halukkaille.
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Kehittämis- ja työmenetelmät
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- Elintapaohjauksen/liikuntaneuvonnan rakenteisen 
kirjaamisen pilotit
-Elintapaohjauksen käytäntöjen kartoitus
-Hoitopolkupilotit
-Liikuntaryhmät
-Parantavan vuorovaikutuksen työpajat
-Elintapaohjaajien/liikuntaneuvojien kehittämispäivät
-Kärkihankeyhteistyöpajat ja -tapaamiset
-Yhteiskehittämispäivät MTKL:n ja Diabetesliiton kanssa
- Seminaarit, kuten LLE-seminaari
-Mittarikokeilut, terveyskunnon testipäivät
-Diabetesliiton jalkahoitokiertue
-Ravitsemusteemapäivät
-Työhyvinvointipäivät, testipäivät
-Hyvinvointiviikot, hyvinvointitapahtumat

-Painonhallinta- ja elintaparyhmät
--Uniryhmätoiminta

-Yksilöllinen liikuntaneuvonta
-Elintapaneuvontakiertue yhdessä 

verkoston kanssa
Gestaatiodiabeetikoiden

ryhmäinterventio
-Elintapaohjauksen etäpalvelupilotit

-Unettomuuden itsehoidon materiaali (MTKL)

-Asiakaskyselyt elintapojen       
puheeksiotosta

-Kyselyt elintapaohjaajille ja 
heidän esimiehilleen
- Diabetesriskitestin päivitys
-Elintapamuutoskysely
-Asiakasraadit
-Videohaastekampanjat
-Elintapakortit

-Kuntakierrokset
Elintapaohjaukset tiedotus- ja 

esittelytilaisuudet
-Alueelliset kehittämistiimitapaamiset ja 

työpajat
- Verkostokokoukset

-Pilottikohderyhmäverkostot
-Elintapaohjaajien verkostokokoukset

-Päättäjätapaamiset
-Hyte-ryhmätapaamiset
-Evaluointitiedonkeruu

Käytännönkuvaus kehittämis- ja työmenetelmistä

Lisäksi kaikilla alueilla verkkokoulutukset ja koulutuksen lähipäivät
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Arviointimatriisi prosessinarviointiin
Toteutettiin 3-4 kk välein

Sisältö:
1. Mikä osoittaa onko tavoite toteutunut ja millä mittarilla tavoitteen 
toteutumista mitataan ?
2. Tavoitteiden mukainen toteutumissuunnitelma

a. koko hankkeen yhteisten tavoitteiden osalta
b. alueiden omien tavoitteiden osalta

7.3.2019 55
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Osaamisen kehittäminen
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• Koulutuksen tavoitteena oli vahvistaa sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan 
ammattilaisten sekä järjestötoimijoiden elintapaohjausosaamista.

• Koulutus pyrki tarjoamaan tietoa, työvälineitä  ja toimintamalleja yhä 
vaikuttavampaan elintapaohjaukseen.

• Teemoina: liikuntaneuvonta, ravitsemusohjaus ja uniterveys

• Tavoitteet tiivistetysti:

➢ Osallistuja oppii tunnistamaan asiakkaan yksilölliset terveyden 
edistämisen tarpeet.

➢ Osallistuja oppii tukemaan asiakkaan terveyttä edistäviä valintoja. 

➢ Osallistuja osaa hyödyntää läak̈keettömiä unen hoidon menetelmiä 
elintapaohjauksessa.

Elintapaohjauskoulutuksen tavoitteet
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• UKK-instituutti (liikuntaneuvonta ja ravitsemusohjaus)

• PSHP:n ravitsemustyöryhmä (ravitsemusohjaus)

• Helsingin Uniklinikka – VitalMed (uniterveys)

• Diabetesliitto (tyypin 2 diabeetikoiden liikuntaneuv. ja ravitsemusohj.)

• Mielenterveyden keskusliitto (mielenterveyskuntoutujien 
elintapaohjaus ja liikuntaneuvonta)

• Sairaanhoitopiirit, aluekoordinaattorit (erityispotilasryhmien 
materiaalit + näkökulmat elintapaohjauksen paikalliseen toimintaan)

Verkkokoulutuksen sisällöntuottajat
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Verkkokoulutuksen keskeiset teemat 
ja oppimispolku

Uniterveys
• Vireystila 

• Tietoa unesta 

• Unenhuolto 

• Unettomuuden 

teoriat ja mekanismit 

• Unihoitajan 
vastaanotolla

Ravitsemusohjaus
• Syömiskäyttäytyminen
• Arjen suunnitelmalli-

suuden ja säännölli-
syyden merkitys

• Ravitsemuksen keskeiset 
laatutekijät

• Ravitsemukseen liittyviä 
erityiskysymyksiä

Liikuntaneuvonta
• Elintapaohjauksen 

perusteita
• Liikkumalla terveyttä ja 

hyvinvointia
• Liikuntaneuvonta 

työtapana
• Tietoa ja välineitä 

liikuntaneuvontaan
• Liikuntaneuvonta-

osaamisen kehittäminen

Koulutuskokonaisuuden laajuus: 30 – 45 tuntia / yhden opintojakson laajuus: 10 -15 tuntia

Koulutuksen toteutusta räätälöitiin alueittain aikataulun, oppimispolun sekä kehittämistehtävien suhteen. 
Myös sisältöä räätälöitiin alueiden toiveiden mukaan erityiskysymyksillä: 
keuhkoahtaumatautipotilaiden ohjaus, mielenterveyspotilaiden ohjaus, diabeetikoiden ohjaus, 
raskausdiabeetikoiden ohjaus, valtimosairaiden ja sairastumisriskissä olevien ylipainoisten ohjaus, 
kutsuntaikäisten miesten elintapaohjaus
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Verkkokoulutuksen osallistujien taustatiedot

Tiedot kerätty kesäkuuhun 2018 mennessä 
vastanneiden kyselyistä (n=1511)
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2491

VESOTE-koulutusten 
osallistujamäärä yhteensä
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Verkkokoulutuksiin osallistuneet alueittain
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Syksyn 2018 lisäkoulutusmateriaalit
Unilääketieteen opintojakson 

osallistujamäärät alueittain

EKSOTE /lääkärien uni 26

EPSHP lääkärien uni 26

ESSOTE lääkärien uni 21

HUS / lääkärien uni 31

Kainuu lääkärien uni 25

PPSHP lääkärien uni 36

PSHP lääkärien uni 126

SataSote lääkärien uni 36

VSSHP lääkärien uni 107

PHLU lääkärien uni 2

YHTEENSÄ 436

Syksyllä 2018 tarjottiin hankkeen puitteissa vielä seuraavat uudet 
koulutusmateriaalit:

• Lääkäreiden unilääketieteen jakso, jonka osallistujamäärät 
alueittain viereisessä taulukossa. Ko. opintojakso oli 
lääkäreille ja unihoitajille suunnattu 6 – 10 tunnin laajuinen 
itseopiskelupaketti.

• Lääkäreille tarjottiin myös mahdollisuus opiskella Liikkumista 
lääkkeeksi –verkkokoulutus (Duodecim & UKK-instituutti; 
hallinnointi Duodecimin kautta; ei käyttäjädataa 
käytettävissä). 487 lääkäriä, joilla ei entuudestaan ollut 
Oppiportti-tunnuksia tarttui tähän mahdollisuuteen. 
(Duodecimin kanssa tehtiin yhteistyötä myös liikunta-
neuvonnan opintojaksossa; Duodecimin Motivoiva 
keskustelu –verkkokurssin suoritti 487 sellaista, jolla ei ollut 
entuudestaan Oppiportti-tunnuksia.)

• Ravitsemus- ja elintapaohjauksen kirjaamisen 
opintomateriaali tarjottiin marraskuussa 2018 kaikille 
VESOTE-koulutuksen käyneille. Materiaali oli 2 – 4 tunnin 
laajuinen itseopiskelupaketti.
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Koulutuksen vaikuttavuuden arviointi

Osaamisen kehittymisen arviointi tapahtui keräämällä kouluttautuneilta tietoja ja 
palautteita alku- ja loppukyselyiden avulla. Kyselyt toteutettiin jokaisen opintojakson 
kohdalla.

Elintapaohjausta vahvistava verkkokoulutus

Liikuntaneuvonta Ravitsemusohjaus Uniterveys 

Alku-
kysely

Loppu
kysely

Alku-
kysely

Loppu
kysely

Alku-
kysely

Loppu
kysely
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Opintojaksojen kokonaisarvosanat

Liikuntaneuvonta

3,5 
Ravitsemusohjaus

3,6
Uniterveys

3,9 

1. Liikuntaneuvonnan  
tukimateriaalin 
tuntemus on lisääntynyt.

2. Liikuntaneuvontaosaa-
minen on kehittynyt.

3. Liikuntaa koskevat tiedot 
ovat lisääntyneet.

4. Paikallisten liikunta-
palveluiden ja –
mahdollisuuksien 
tuntemus on parantunut.

1. Ravitsemusohjaustaidot 
ovat kehittyneet.

2. Ravitsemusta koskevat  
tiedot ovat lisääntyneet.

3. Ravitsemusohjauksen 
tukimateriaalien 
tuntemus on lisääntynyt.

4. Ravitsemusohjaukseen 
on nyt selkeitä ohjeita.

1. Uneen ja vireyteen 
liittyvät tiedot ovat 
laajentuneet.

2. Uniterveyden 
ohjausmateriaalin 
tuntemus on lisääntynyt.

3. Uniohjaukseen on nyt 
selkeitä ohjeita.

4. Uniterveyden ohjauksen 
käytänteet ovat 
kehittyneet.

Koulutuksen myötä:
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Liikuntaneuvonnan osaamisen kehittyminen itsearvioituna

Alkukysely 

(n=1511)

Loppukysely 

(n=1194)

Osaan ottaa puheeksi terveysliikuntaa ja liikkumista koskevat asiat 

asiakastyössä.
3.6 4.0

Osaan perustella terveysliikunnan ja liikkumisen merkityksen sen 

terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavilla hyödyillä.
3.6 4.1

Tiedän paikallaan oloon kytkeytyviä terveyshaittoja. 3.6 4.1

Osaan huomioida liikuntaneuvonnassa liikkumisen turvallisuuteen 

liittyvät näkökulmat.
3.3 3.8

Osaan antaa asiakkaan tilanteeseen ja taustaan sopivaa 

liikuntaneuvontaa.
3.2 3.8

Osaan tunnistaa ja hyödyntää asiakkaan muutosvaiheen 

liikuntaneuvontatilanteessa.
3.0 3.7

Osaan käyttää liikuntaneuvonnan tukimateriaalia ja työvälineitä. 2.9 3.8

Osaan ohjata asiakasta organisoidun liikuntaneuvonnan pariin ja 

paikallisiin liikuntaryhmiin.
3.2 3.8

Tiedän oman roolini liikunnan puheeksi ottajana ja tunnen paikallisen 

liikuntaneuvonnan palvelupolun.
3.1 3.8

Tiedän vahvuuteni ja kehittämiskohteeni liikuntaneuvonnan antajana.
3.5 4.1

Yhteensä 3.3 3.9

Asteikko 1=Ei osaamista/ 
tietämystä  

2 = Heikko osaaminen/ 
tietämys

3 = Kohtalainen osaaminen/ 
tietämys

4 = Hyvä osaaminen/ 
tietämys

5 = Erinomainen 
osaaminen/ tietämys
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Alkukysely (n=1118) Loppukysely (n=956)

Osaan tunnistaa asiakkaan ravitsemusohjaustarpeen. 3.4 3.8

Osaan motivoida asiakasta syömiskäyttäytymisen muutoksessa. 3.3 3.8

Osaan perustella ravitsemuksen merkitystä terveyteen ja hyvinvointiin 

liittyvillä hyödyillä.
3.6 4.0

Osaan huomioida ravitsemusohjauksessa tunnesyömisen ongelmat. 3.1 3.6

Osaan huomioida ravitsemusohjauksessa syömisen hallinnan 

ongelmat.
3.1 3.7

Osaan ottaa puheeksi ravitsemusta koskevia asioita ohjaustyössä. 3.6 4.0

Osaan tunnistaa ja hyödyntää asiakkaan muutosvaihetta 

ravitsemusohjauksessa.
3.0 3.7

Osaan ravitsemusohjaustilanteissa ohjata asiakasta tekemään 

ravitsemuksen laatua edistäviä ja syömisen säännöllisyyteen tähtääviä 

tavoitteita.

3.4 3.9

Osaan käyttää ravitsemusohjaukseen liittyvää tukimateriaalia ja 

työvälineitä.
3.1 3.9

Tiedän työskentelykuntani ravitsemusohjauksen palvelut sekä 

hoitopolut.
2.8 3.5

Tiedän rooli elintapaohjauksen yhteistyöverkostossa osaten tunnistaa 

antamani ravitsemusohjauksen mahdollisuudet ja rajat.
3.0 3.7

Tiedän luotettavat ravitsemusohjauksen tiedonlähteet. 3.3 4.0

Yhteensä 3.2 3.8

Ravitsemusohjauksen osaamisen kehittyminen itsearvioituna

Asteikko  1=Ei osaamista/ 
tietämystä  

2 = Heikko osaaminen/ 
tietämys

3 = Kohtalainen osaaminen/ 
tietämys

4 = Hyvä osaaminen/ 
tietämys

5 = Erinomainen 
osaaminen/ tietämys
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Alkukysely (n=965) Loppukysely (n=771)

Osaan arvioida sen, nukkuuko ihminen riittävästi vai kärsiikö hän univajeesta. 3.1 3.8

Osaan motivoida asiakasta nukkumiskäyttäytymisen muutoksessa. 3.0 3.8

Osaan perustella riittävän nukkumisen ja unen laadun merkitystä terveyteen 

ja hyvinvointiin liittyvillä hyödyillä.
3.2 3.9

Osaan ottaa puheeksi nukkumiseen ja uniterveyteen koskevia asioita 

ohjaustyössä.
3.3 4.0

Osaan elintapaohjaustilanteissa ohjata asiakasta huomioimaan aina unen 

keskeisenä osana kokonaisuutta, johon kuuluvat uni, liikunta ja ravitsemus.
3.3 4.0

Osaan tukea asiakasta tekemään unen laatua edistäviä ja nukkumisen 

säännöllisyyteen tähtääviä tavoitteita.
3.0 3.8

Osaan käyttää uniohjaukseen liittyvää tukimateriaalia ja työvälineitä. 2.4 3.7

Tiedän luotettavat uniohjauksen tiedonlähteet. 2.4 3.8

Tiedän millainen sairaus on unettomuushäiriö. 2.7 3.7

Tiedän unettomuuden lääkkeettömän hoidon pääperiaatteet. 2.9 3.9

Osaan tunnistaa tilanteet, joissa unettomuudesta kärsivä asiakas tulee ohjata 

lääkärin vastaanotolle.
3.0 3.9

Tiedän unilääkityksen purkuperiaatteet. 2.3 3.3

Yhteensä 2.9 3.8

Uniterveyden osaamisen kehittyminen itsearvioituna

Asteikko  1=Ei osaamista/ 
tietämystä  

2 = Heikko osaaminen/ 
tietämys

3 = Kohtalainen osaaminen/ 
tietämys

4 = Hyvä osaaminen/ 
tietämys

5 = Erinomainen 
osaaminen/ tietämys
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Palautteet lääkäreiden unilääketieteen 
opintojaksosta

Kokonais-
arvosana 

4,0

”Tällaiset koulutukset on loistavia, kun ei ole aikaan eikä 
paikkaan sidottua ja materiaali on hyvää ja helposti 
hyödynnettävissä myöhemmin.”
”Tämä oli hyvä koulutus. Oli kivaa, kun koulutus oli jaettu pieniin 
osa-alueisiin ja sai opiskella niitä omaan tahtiinsa. Sisältö oli 
käytännönläheistä. Kiitos! Tällaisia voisi olla enemmänkin.”
”Erittäin hyvä, kattava kokonaisuus. Asiantuntevasti perusteet 
unilääketieteestä. Käytännön työhön sai paljon työkaluja.”
”Erinomainen koulutus, lisää tällaisia!!”
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Koulutuspalautteista yleisiä huomioita 
• Elintapaohjauskoulutukselle on kentällä suuri tarve. 
• Koulutus koettiin hyödylliseksi. Erityisesti konkreettiset työvälineet elintapaohjaustyön 

avuksi koettiin koulutuksen parhaaksi anniksi.
• Koulutussisällöt koettiin relevanteiksi, opiskelun vaatimat aikaresurssit puolestaan 

haasteellisiksi.
• Monelle verkko-opiskelu oli uudenlainen tapa kouluttautua. Tapa koettiin helpoksi, joskin 

itseohjautuvuutta vaativaksi kouluttautumistavaksi.
• Kaikissa koulutusryhmissä ja jokaisen opintojakson osalta osallistujat ovat arvioineet 

oman osaamisen ja tietämyksen kehittyneen koulutuksen myötä.

Juurruttaminen / tulevaisuuden näkymät
• VESOTE-koulutusten raakamateriaalit jaetaan alueiden käyttöön v. 2019 alkupuolella.

• Alueet tekevät omat koulutussuunnitelmat miettien mm.

➢ alueelliset tavat järjestää elintapaohjauskoulutusta jatkossa

➢ alueelliset tavat päivittää VESOTE-kouluttautuneiden osaamista jatkossa

• VESOTE-koulutusmateriaaleja yhteiselle alustalle v. 2019 / Sotedigi Oy (?)
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EKSOTE 3 verkkokoulutuskokonaisuutta, yht. 61 osall. Unilääketieteen verkkokoulutus 26 osallistujaa. Diabetesliiton Jalat ja liikkuminen (32 osall.) 
Unesta hyvinvointia avoimet luennot n.150 osall. Laajasti kansalaisille koulutusta eri tapahtumissa (hyvinvointi-kiertue; Uniluennot).

EPSHP
PLU

Liikuntaneuvonnan suoritti hyväksytysti 100, ravitsemusohjauksen 90 ja uniterveyden 86 henkilöä. Yhteensä 82 henkilöä suoritti kaikki kolme 
osiota hyväksytysti. Koulutuskokonaisuuksista saadut arviot analysoitiin tilastollisesti: Osaaminen lisääntyi kaikilla koulutuksen osa-alueilla. 

ESSOTE Koulutuksissa ammattilaisia kaikista viidestä vastuualueesta. Lisäksi jokaisesta jäsenkunnasta oli mukana Essoten ja kunnan henkilöstöä. 
Osallistujat antoivat suullista palautetta verkosto-tapaamisissa, että koulutuksen sisältö oli hyvää.

HUS Verkkokoulutusten hienosäätö 2. koulutusaaltoa varten; oppimistehtävät uudistettiin, jotta sisällöt jalkautuvat osallistujan omaan työhön. 
Myös lähikoulutuspäivien sisältöjä uudistettiin palautteiden pohjalta 2. aaltoa varten, ja tyytyväisyys koulutuspäiviin kasvoi selvästi. 

KAINUUN 
SOTE

3 aaltoa elintapa-ohjaajakoulutusta, loppuu suorittaneita 63. Vain 9 osallistui pelkästään 1. tai 2. opintoojaksoon. Koulutukseen osallistujat eri 
ammattiryhmistä sekä Kainuun soten että kuntien henkilöstöstä, myös 3. sektorin toimijoita. Osallistuneet pääsääntöisesti tyytyväisiä 
koulutusmateriaaliin, eniten positiivista palautetta lääkkeettömän unenhoidon osuudesta.

PPSHP Koulutukset toteutuneet suunnitellusti ja koulutuksista saatu hyvää palautetta. Hankkeen kickoff ja väliseminaari olivat onnistuneet ja 
tapahtumista saatiin kiitettävää palautetta. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa sujunut hyvin koulutusten järjestämiseksi.

PSHP 2 koulutusaaltoa. Osallistujia tulevan maakunnan 22/23 kunnasta ja erikoissairaanhoidosta . Lääkäreiden unijaksolle 130 lääkäriä ja hoitajaa. 
Kehittämistehtävänä olleiden elintapaohjauksen käytäntöjen ja kirjaamiskäytäntöjen kartoituksen tuloksena saatiin pohjatieto koko 
Pirkanmaan alueen tilanteesta. Elintapaohjauksen palvelutarjottimen ja –verkoston kokoaminen käynnistyi kartoituksen pohjalta.

SATASOTE Koulutettavia löytyi hyvin, vaikka määrässä jäätiinkin alle tavoitteen. Enemmistö koulutettavista piti palautekyselyjen mukaan koulutuksia 
hyödyllisinä. Koulutuksiin saatiin innostavia esittäjiä ja kouluttajia. Koulutukset tarjosivat mahdollisuuden verkostoitua. 

SIUN SOTE Noin 100 elintapaneuvonnan verkkokoulutuksen käynyttä. Aktiivinen osallistuminen lähipäiviin ja seminaareihin.

VSSHP Osallistujia oli kiitettävästi. Lähipäivät koettiin suuremmaksi osaksi hyviksi. Vuoropuhelu koulutukseen osallistujien kanssa koulutuksen 
jälkeen. Hyvä että koulutukset pidettiin heti hankkeen alussa. Saatiin sosiaalialan ammattilaisia mukaan.

PHLU Verkkokoulutus onnistui yli odotusten;  järjestettiin 3 koulutusaaltoa. Samoin verkkokoulutukseen liittyvä ravintopäivä. Lääkäreille suunnatut 
omat info-koulutukset ja elintapaohjauksen puheeksi otto koulutuksia. Hyvinvointiyhtymän henkilöstön kuntotestit (735 osallistujaa) 
osoittivat, että henkilöstö on kiinnostunut myös omasta kunnostaan.

Onnistumiset koulutuksen osalta alueiden itsekertomina
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EKSOTE Suunnitteluvaiheessa nykykäytännön vahvempi kuvaaminen. Koulutusmarkkinointi lähiesimiesten kautta ja sitouttaminen 
työntekijöidensä osallistumisen kannustamiseen.

EPSHP
PLU

Todistuksen saaminen edellytti vähintään alku- ja lopputapaamista;  todistuksen olisi voinut jakaa ”suoraan” heille, jotka suorittivat 
koulutuksen ja palauttivat tehtävät, ilman pakollisia tapaamisia. Koulutusta olisi ehkä voitu järjestää useampi aalto.

ESSOTE Viimeisessä koulutusaallossa opiskeluaika jäi huomattavasti lyhyemmäksi kuin muissa. 

HUS Tieto lääkäreiden verkkokoulutuksen aikataulusta eli pitkään, mikä hankaloitti koulutusten markkinointia. Harjoitteita ja 
verkostoitumisen mahdollisuuksia olisi voinut olla vieläkin enemmän.

KAINUUN 
SOTE

PPSHP Työpajoja olisi voinut järjestää enemmän. Elintapaohjauksen kehittämistehtävän työstämiseen tarjottiin mahdollisuutta työpajan 
järjestämiseen työyhteisössä, mutta tarvetta työpajoille ei ilmennyt.

PSHP Päätös verkkokoulutusmateriaalin käyttöoikeuksista ja luovuttamisesta hankeorganisaatioiden käyttöön olisi pitänyt saada hankkeen 
aikana, viimeistään syksyllä 2018. Liikemittarit olisi  pitänyt olla valmiit, kun 1. aalto käynnistyi syksyllä 2017. Olisi voitu jakaa 
kouluttautujalle pari kpl, jotta voi itselleen dokumentoida potilaassa tapahtuneen muutoksen.

SATASOTE Esimiesten vahvempi sitouttaminen hankkeen tavoitteisiin, olisi ehkä johtanut parempaan suunnitelmallisuuteen ja vastuuseen 
koulutettavien valinnasta ja ohjaamisesta koulutukseen.

SIUN SOTE

VSSHP Enemmän koulutuksia järjestettäväksi, UKK:n kanssa tämä yhteistyö oli kiitettävää! Verkkokoulutus todella hyvä.

PHLU

Mitä olisi voinut/pitänyt tehdä toisin koulutusten suhteen? Alueiden itsekertomana
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EKSOTE HYTE- tiimi/ johtoryhmä  hyödyntää koulutettujen  henkilöiden osaamista elintapaneuvonta-prosessissa. Yksilöity koulutuspalaute 
kerätään ja raportoidaan UKK-instituutin toimesta.

EPSHP
PLU

Koulutuskokonaisuudet tullaan tallentamaan EPSHP:n Moodle-alustalle.

ESSOTE Elintapaohjaajaverkoston tapaamisia jatketaan. Tapaamisia pidetään 2 ennen kesälomakauden alkua ja 2 sen jälkeen. Tapaamisissa 
mukana myös koulutusta. Organisoidaan uusille halukkaille koulutusmahdollisuuksia elintapaohjauksen teemoihin. 

HUS Verkkokoulutukset toivotaan osaksi Terveyskylää. 

KAINUUN 
SOTE

Koulutusten jatkaminen Kainuun soten toimesta? Yhteistyö koulujen kanssa?

PPSHP Elintaparyhmäohjaajien ja heidän esimiesten kehittämispäiviä / työpajoja 1-2 kertaa vuodessa. Tulppa-ohjaaja ja Verkkopuntari-
ohjaajakoulutusta tarvittaessa. Koulutukset maksullisia, mutta kustannukset kohtuullisia  esim. järjestämällä koulutukset PPSHP:n
tiloissa. Elintapaohjauksen koulutusmahdollisuuksia selvitetään, esim. palaveri sovittu Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston kanssa.

PSHP VESOTE-koulutuksen käyneet hyödyntävät opittua ja saamiaan materiaaleja omassa työssään. Koulutusmateriaali valikoidusti Tays.fi-
sivustolle ammattilaisten osioon. Tästä tiedotetaan kohdennetusti alueellisten ylilääkäri- ja ylihoitajaverkostojen ja Pirkanmaan 
hyvinvointikoordinaattoreiden verkoston kautta. Koulutuksiin osallistuneille vuosittain 1/2 päivän elintapaohjauksen koulutus. 
Mahdollisesti Moodleen  koulutusmateriaalit käyttöön.

SATASOTE SATSHP:n PETE- ja koulutusyksikkö ottavat Vesote-verkkokoulutusmateriaalin haltuun ja tekevät HYTE-koulutussuunnitelman.

SIUN SOTE Tehty esitys koulutussuunnitelman kehittämiseksi Siun soten elintapaohjauksen osaamisen ylläpitämiseksi ja edelleen kehittämiseksi. 
Toiminnan juurruttamista varten laadittu erillinen työohje liikuntaneuvonnan toteuttamisesta. Sovittu jatkossa liikuntaneuvontaa
toteuttavien ammattilaisten verkoston luomisesta ja säännöllisistä tapaamisista.

VSSHP Suunnitellaan paremmin, kun saadaan koulutusmateriaali/tiedetään sen sijoituspaikka. Alueellista jatkuvaa elintapaohjauksen 
täydennyskoulutusta suunnitteilla, kunnilta (pth) tullut tähän toiveita. 

PHLU Koulutustoimintaa tullaan laajentamaan. mm. verkkokoulutus ja liikuntaneuvonnan koulutusvideot suunnitellaan eri ammattikuntien 
käyttöön v.2019-.

Miten koulutukset juurrutetaan osaksi alueiden arkea v. 2019? Alueiden itsekertomana



UKK-instituutti  KKI-ohjelma  Suomen Diabetesliitto  Mielenterveyden keskusliitto  STM

Liikemittarit osana 
elintapaohjausta
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Mikä ihmeen liikemittari?

• VESOTE-hankkeen suunnitelman mukaisesti 
interaktiivinen liikemittari + puhelinsovellus + pilvi 
kokonaisuus otettiin käyttöön elintapaneuvonnan 
tueksi.

• Liikemittari hyödyntää UKK-instituutin kehittämiä 
liikkumisen, paikallaanolon ja unen algoritmeja sekä 
väestötutkimuksiin perustuvia viitearvoja.
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Mittausten tarkkuus ja palaute

• Liikemittaria, puhelinsovellusta ja pilveä kehitettiin VESOTE-
hankkeen aikana vastaamaan mahdollisimman hyvin 
elintapaohjauksen tarpeita sekä ohjaajan että ohjattavan 
näkökulmasta. 

• Pilvi rakennettiin täyttämään GDPR:n vaatimukset.

• Puhelinsovellukseen rakennettiin elintapaohjauksen 
pyynnöstä tarkempi unen analyysi (rauhallinen, kevyt uni, 
valveillaolo).

• Mittarin algoritmeja tarkennettiin, jotta ne pystyisivät 
edelleen tarkemmin rekisteröimään hyvin vähän liikkuvien 
henkilöiden liikkeen (askeleet, istumisen keskeytykset, ym).
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IOS / Android app
• activity, sedentary, sleep, etc.
• recommendations & goals 
• correlation to diabetes / cardiov. 

diseases
• correlation to general populationActivity / passivity tracker

Devices and accessories 
manufactured by Suunto Ltd.

Cloud databases
• Raw & calculated data
• additional analysis
• GDPR compliant 

UKK Institute
To 3rd party 

services and 

clients

API’s & strong 
authentication 

We integrated our EXSED
service as a part of the 
national health care 
system.

Ongoing pilots & research
• VESOTE project with 10 hospital 

district  
• Kuopio & Turku Univers. Hospital: 

cardiovascular patients 
• Siun sote & PSHP: type 2 diabetes 

patients

Exsed Movesense 
tracker

Belt clip

Sleep band

Liikemittarin käyttöprosessi
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Liikemittari osana elintapaohjausta
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Liikemittarin käyttötarkoitus 
kärkihankkeessa

• Liikemittarimäärä 2000.

• Liikemittaria käytettiin kärkihankkeessa osana 
VESOTE:n paikallishankkeiden elintapaneuvontaa 
sekä kolmessa elintapaneuvonnan vaikuttavuutta 
selvittävässä hankkeessa. 

• Elintapaneuvonnan vaikuttavuutta selvitetään 
erikseen:
– Tyypin 2 diabeetikoilla (siun sote, PSHP)

– Sydänleikkauspotilailla (KYS, TYKS sydänkeskukset)

– Heikentyneen työkyvyn omaavilla (PSHP)
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Liikemittarikokeilusta saatu palaute 1/2

• Loppukäyttäjän palaute:
– Käytön kesto vaihteli muutamasta päivästä – kk

– Käyttö motivoi lisäämään liikkumista ”kohtalaisesti”

– Mittarin käyttöönotto onnistui vaihtelevasti, liikemittari ei 
tunnistanut kaikkia asiakkaiden käyttämiä puhelimia

– Kokonaisarvosana mittarinkäytölle oli ”ok”

– Eniten ihmetystä aiheutti patterin varauksen vaihtelu ja 
unohtaminen yö / päivä käytön välillä

– Hyödyllisimpinä tietoina koettiin reippaan liikkumisen 
kesto, askeleet ja unen analyysi

– Yhteistyö mittarin ohjeistuksessa ja käytössä 
elintapaohjaajan kanssa onnistui ”ok” ja/tai ”hyvin”
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Liikemittarikokeilusta saatu palaute 2/2

• Asiantuntijan palaute:
– käytettiin hyvin erilaisilla potilasryhmillä (T2D, valtimotauti, 

jne.)

– käyttöaika tavallisesti 1-2 vk (aina 3 kk asti)

– hyödyllisin tieto askelten lkm, reippaan liikunnan kesto ja 
istumisen kesto

– haasteina mittarin yhteensopivuus eri puhelinmallien 
kanssa ja patterin kesto 

– jatkokehitykseen toivomus valmentajan käyttöliittymästä, 
jonka kautta valmentaja näkee ohjattavan tilanteen 
tarvittaessa
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Liikemittarit siltaustoimenpiteenä

VESOTE-hankkeen alueelliset kumppanit saavat 
halutessaan jatkaa maksutta liikemittarikokeilua osana 
elintapaohjausta v. 2019 aikana

– jokaisen alueen kanssa käytännön yksityiskohdista 
sovitaan yksitellen
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Hankkeen verkostot
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Hankkeessa luodut tai jo olemassa olleet verkostot, jotka 
osallistuivat tai tukivat hanketta (tiivistetysti)

EPSHP

Alueelliset VESOTE-
kehittämistiimit

Terveyden edistämisen 
neuvottelukunta

Terveyden edistämisen 
yhdyshenkilöverkosto

Aksilan VESOTE-ohjausryhmä

HYTE-yhdyshenkilöverkosto 
(SOTE)

Kirjaamiskäytäntöjen työryhmä

Hyvinvointipalvelukartan 
työryhmä (VESOTE)

EKSOTE

Maakunnallinen 
liikuntaneuvojien verkosto

Järjestöyhteistyöverkosto

Etelä-Karjalan työkunto 
(työterveys)

Maakunnallinen HYTE-
työryhmä

Kuntien liikuntatoimet

Kuntien perusopetus ja 
varhaiskasvatus

Muut oppilaitokset: YTHS, LUT, 
SAIMIA

ESSOTE

Vastuualuejohtoinen 
ohjausryhmä

Kuntien SOTE, liikunta- ja 
vapaa-ajantoimet

Etelä-Savon liikunta ry.

YAMK ( Active life lab)

Järjestöyhteistyöverkostot; 
mielenterveys, päihdehuolto, 
työttömät.

HUS

Alueen kuntaverkostot; sote, 
liikuntatoimet

HYTE-työryhmä

Valtakunnallinen ja alueellinen 
järjestöyhteistyö; MTKL, 
diabetesliitto.

Etelä-Suomen Liikunta ja 
Urheilu ry.
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Hankkeessa luodut tai jo olemassa olleet verkostot, jotka 
osallistuivat tai tukivat hanketta (tiivistetysti)

PPSHP

Terveyden edistämisen 
työryhmä

Hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen koulutustyöryhmä

Pohjois-Pohjanmaan liitto, 
hyvinvoinnin yhteistyöryhmä 
(HYR)

Kuntayhteistyöverkostot; SOTE, 
liikunta.

Järjestöverkostotyö, mm. 
sydän, diabetes, aivo, MTKL, 
Hengitys, Syöpäjärjestöt

Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja 
Urheilu ry.

Kärki- ja muu 
hankeyhteisryhmät

Oppilaitosverkostot; OAMK, 
DIAK, OSAO, Oulun yliopisto 
jne.

Aluehallintovirasto

Kainuun sote

Kuntakohtaiset verkostot; 
SOTE, Liikunta- ja vapaa-
ajantoimi

Esh:n hankeverkosto

Pth:n hankeverkosto

Ammattiopisto

AMK:n opettajien verkosto

Kainuun Liikunta ry.

Sydänpiiri

Liikkujan Apteekki -
verkostoyhteistyö

PSHP

Terveyden edistämisen 
neuvottelukunta

Pirkanmaan 
hyvinvointikoordinaattoreiden 
verkosto

Erikoissairaanhoidon terveyden 
edistämisen ohjausryhmä ja 
asiantuntijaryhmät

Sote-Maku-uudistuksen HYTE-
työryhmä

VESOTE-Pirkanmaan 
projektiryhmä ja alatyöryhmät

Alueelliset ylilääkäri- ja 
ylihoitajaverkostot

STESO ry.

Pirkanmaan 
perusterveydenhuollon 
ravitsemusterapeuttien verkosto 
ja alueellinen ravitsemustyöryhmä

Hengitysliitto ry.

Hämeen Liikunta ja Urheilu ry.

Satasote

Alueelliset kärkihankeverkostot

Maakuntauudistuksen toimijat 
ja soteorganisaatiot

Pilottikohderyhmäverkostot

HYTE-valmistelutyöryhmä

Järjestöyhteistyöverkostot 
(Hengitysliitto. Sydänliitto, 
Diabetesliitto, MTKL, 
Satakunnan yhteisökeskus jne.)

Sata-Lipake -hanke

Kuntien liikuntatoimet

Lounais-Suomen Liikunta ja 
Urheilu ry.

Alueellinen ravitsemustiimi ja 
Pirkanmaan ravitsemustiimi
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Hankkeessa luodut tai jo olemassa olleet verkostot, jotka 
osallistuivat tai tukivat hanketta (tiivistetysti)

VSSHP

VSSHP; Tutkimus, naisten 
klinikka, Unikeskus, koulutus-, 
viestintä-, kehittämis-, 
asiantuntijayksiköt jne.

Alueelliset 
kuntayhteistyöverkostot; SOTE,  
HYTE-koordinaattorit, Lipake-
foorumi, liikuntatoimi

Järjestöyhteistyö; LiikU, 
sydänpiiri, diabetes, Tul-
tietokeskus, nivelyhdistys jne.

Kärkihankeyhteistyöverkosto

HYTE-työryhmä

Liikunnan palveluketju, 
ravitsemuksen, ehkäisevän 
mielenterveys ja päihdetyön 
alatyöryhmät

Terveyden edistämisen 
työryhmä

Oppilaitokset; AMK, 
SOTEakatemia
Paavo Nurmi -keskus

Siun sote

Alueellinen hankkeen 
tukiryhmä

HYTE-työryhmä

Alueellinen diabetesta 
hoitavien ammattilaisten 
verkosto

Alueelliset järjestöyhteistyö; 
diabetes-, reuma- ja 
sydänyhdistykset

Liikuntaneuvonnan 
kehittämistyöryhmä

Pohjois-Karjalan Liikunta ja 
Urheilu ry.

PHLU

Liikuntaneuvojien alueellinen 
verkosto

Kuntien liikuntavastaavien 
verkosto

Maakunta-sote-
uudistustyöryhmä

Kuntien sote- ja liikuntatoimet

Liikuntaseurayhteistyö

VESOTE 
projektikoordinaattorit 
muodostivat yhteisen 
verkoston, projektifoorumin, 
joka toteutettiin neljä kertaa 
hankeen aikana.  Kaikkien 
aluehankkeiden verkostoon 
kuului myös valtakunnallinen 
VESOTE-toimijajoukko.

Hankkeen aikana on syntynyt 
koulutettavien 
elintapaohjauksen verkosto
kaikilla alueilla.
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Verkostojen osallistuminen
• Asiantuntija-apu

• Substanssituki ja ohjaus

• Hankkeen tavoitteiden aihekohtainen työstäminen ja vastuu toimenpanosta

• Koulutuskokonaisuuden koordinointi

• Sisällön tuottaminen

• Hyvien käytäntöjen levittäminen ja juurruttamistoimenpiteiden suunnittelu

• Elintapaohjauksen palvelutarjottimen rakentamiseen osallistuminen

• Palveluketjun suunnitteluun ja rakentamiseen osallistuminen

• Yhteinen markkinointi ja viestintä, tiedonlevitys

• Koulutukseen osallistuminen

• Ideointi, suunnittelutyö

• Konkreettisten mallien syntyminen; kirjaaminen, suostumuslomake, ohjeistukset, 
lomakkeet jne.

• Tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen
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Kolmannen sektorin mukanaolo 
verkostossa
• Koulutuspalvelua ja asiantuntemusta

• Mahdollisti kokeilupilotit

• Kokemusasiantuntijuus (MTKL, Diabetes)

• Tuutorointitoiminta

• Asiakkaiden tavoittaminen ja ohjautuvuus parani elintapaohjaukseen ja 
liikuntaneuvontaan

• Tieto kolmannen sektorin palveluista lisääntyi

• Viestintä monipuolistui, tieto lisääntyi

• Elintapaohjaustiedon jakaminen ja parastaminen

• Syntyi uusia kumppanuuksia

• Koulutettiin vertaisohjaajia

• Yhteistyössä toteutettu elintaparyhmiä, mm. painonhallintapilotit

• Tilaisuuksien ja tapahtumien järjestäminen

• Voimavarojen ja eri näkemysten yhdistäminen
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Verkostojen rooli hankkeen jälkeen

• Elintapaohjauksen ammatillinen verkosto jatkaa toiminnan juurruttamista ja 
kehittämistä.

• Maakuntauudistuksen valmistelutyöryhmät jatkavat hankkeen hyvien käytäntöjen 
juurruttamista.

• Elintapaohjauksen hankeaikaiset verkostot jatkavat.

• HYTE-valmentajien/elintapaohjaajien/liikuntaneuvojien foorumitapaamiset jatkuvat.

• Elintapaohjauksen palvelutarjotinta laajennetaan.

• Koulutustoiminta säännöllistyy ja kehittyy.

• Järjestöyhteistyö jatkuu maakunnallisena toimintana.

• Paikallisyhdistykset jatkavat yhteistyötä toimialuekohtaisesti.

• Järjestöjen rooli terveyden edistämisessä hyödynnetään.

• Verkostotoimijoiden yhteystiedot koottu, aktiivinen tiedotus jatkuu.

• Yhteistyö työterveyden kanssa jatkuu.

• Haetaan yhteistä kehittämishanketukea.

• Syntyi uusi terveyden edistämisen -hanke, jossa tarkoitus jatkaa kehittämistyötä.

• Hyte-työryhmän apuna.
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Hankkeen tulokset ja tuotokset
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Keskeisimmät tulokset ja käytännön muutokset
EKSOTE
1. Liikuntaneuvonta laajentunut edelleen yhteistyössä muiden hankkeiden ja laajan verkoston 

kanssa.

2. Liikkumislähetekäytäntö työterveyden käyttöön.

3. Mobiilielintapapoliklinikka lasten, nuorten ja perheiden käyttöön.

Haasteena kuntien sitoutumattomuus rakentaa yhteistä elintapaohjauksen palvelutarjotinta, joten se 
toteutettiin tässä vaiheessa nk. kevyellä mallilla.  Hankkeen aikana huomattiin uniterveyden tiedon 
puute maakunnassa. 

ESSOTE
1. Toiminta juurtumassa osaksi ESSOTEn toimintaa. Tehty sopimus ESLin kanssa. Nimetään 

päätoimisia ja/tai osa-aikaisia elintapaohjaajia.

2. Luotu vahva elintapaohjauksenverkosto.

3. Laadittu potilastietojärjestelmään vaikuttavuuden mittarit

4. Yhteistyö XAMK:n kanssa jatkuu toiminnan vaikuttavuuden osalta

5. Käynnistetty säännöllinen Uniryhmätoiminta

Haasteena ravitsemusasiantuntijoiden puuttuminen verkostosta ja koulutusosallistujista. Toisena 
haasteena kirjaamisen yhtenäistäminen, kaikki koulutetut ohjaajat eivät pääse kirjaamaan 
potilastietojärjestelmään.
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Keskeisimmät tulokset ja käytännön muutokset

EPSHP/PLU
1. Yksilöllinen elintapaohjaus. Mittaukset 0 kk, 6 kk, 9 kk.

Myönteisiä tilastollisesti merkitseviä muutoksia saatiin aikaan jo 6 kuukaudessa (esim. 
vyötärönympäryksessä, BMI:ssä, verenpaineessa, ruokatottumuksissa ja kestävyysliikunnassa). 
Saatiin luotua kirjaamiskäytäntö ja tarvittavat sopimukset niin, että PLU:n toteuttaman 
elintapaohjauksen tiedot tulivat osaksi potilastietoja (LIIKUN-lehden käyttöönotto).

Haasteena kirjaamiskäytäntöön liittyvät oikeudelliset sekä käytännölliset seikat, asiakkaiden 
keskeyttäminen, mukana myös asiakkaita, joilla hyvin monenlaisia fyysisiä ja psyykkisiä ongelmia.

2.     Virtuaalinen elintapapoli ja palvelutarjotin

Palvelutarjotinta suunniteltiin ja rakennettiin Hyvinvoinnin palvelukartta -idean pohjalta omassa 
työryhmässä. Alueellinen Hyvinvoinnin palvelukartta (palvelutarjotin) rakennetaan karttamuotoon 
Maanmittauslaitoksen Suomi.fi-kartat/Paikkatietoikkuna palvelun avulla, hyödyntäen jo olemassa 
olevia karttatasoja ja aineistoja. Palvelu auttaa asukkaita ja ammattilaisia löytämään terveyden ja 
hyvinvoinnin edistämisen kannalta tärkeät palvelut ja toiminnat yhdestä paikasta. 

Suunnitteilla on julkaista ensimmäinen versio Hyvinvoinnin palvelukartasta Etelä-Pohjanmaan 
sairaanhoitopiirin Hyvis.fi sivustolla loppuvuodesta 2018. Kehittämistyö jatkuu hankkeen jälkeen 
sairaanhoitopiirissä.
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Keskeisimmät tulokset ja käytännön muutokset
HUS
1. Soteammattilaisten elintapaosaaminen kehittynyt verkkokoulutuksen - ja lähikoulutuspäivien 

keinoin.

2. Koottu sote-ammattilaisille menetelmäpalvelutarjotin, sisältää menetelmiä ja työkaluja unen, 
ravitsemuksen ja liikunnan ohjaukseen. Julkaistaan 12/2018.

3. Terveyden edistämisen tiimissä suunniteltu terveyden ja hyvinvoinnin rakenteita HUSIn alueella.

4.    Unettomuuden hoitopolku valmistui

Haasteena hankkeen henkilöstömuutokset, jotka vaikuttivat suunnitelmien toteutumiseen. Elintapaohjauksen 
alueellista palvelutarjotinta ei toteutettu,  kunnat eivät sitoutuneet tiedon keruuseen, eikä tietojen ylläpitäjää ja 
päivittäjää ole tuleville vuosille. Hankkeen aikana oli tarkoitus kuvata useampi video hyvistä käytänteistä, mutta 
henkilöstömuutokset vaikuttivat siihen, ettei suunnitelmat edenneet. 

Kainuun sote
1. Luotu palveluketju kutsuntoihin osallistuville. Kutsunnoissa toimintakykytestit, joista 

mahdollisuus ohjautua elintapa/liikuntaneuvontaan liikunnanohjaajalle tai fysioterapeutille. 
Onnistumisena hyvä yhteistyö kutsuntaprosessissa puolustusvoimat-kunta-sote.

2. Luotu hyvinvoinnin palvelutarjottimeen päivitetyt Hyvinvointia liikunnasta ja Hyvinvointia 
ravinnosta -sivut. 

3. Elintapaohjaajia kaikissa Kainuun soten kunnissa, ohjautuvuuspalvelujen pariin kehittynyt.

Haasteena yhtenäinen kirjaaminen, ja kirjaamissopimusten laatiminen hanke-ajan puitteissa.
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Keskeisimmät tulokset ja käytännön muutokset

PPSHP
1. Valtimopotilaiden avokuntoutus (kuntoutuspolku) on käynnistetty yhteistyössä 

erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon, liikuntapalvelujen ja järjestöjen kanssa.

2. Koulutettu kattavasti Terveydenhuollon, liikuntapalvelujen ja järjestöjen toimijoita.

3. Elintaparyhmätoiminnan tiedonkeruuta ja arviointia on kehitetty ja käynnistetty tutkimus.

4. Luotu viestinnän toimintamalli ja tehty elintapaohjauksen viestintämateriaalia.

5. Saatu lisää verkostoja.

6. Syntyi useita paikallisia elintapaohjauksen kehittämishankkeita.

Tulokset mahdollistuivat poikkihallinnollisella yhteistyöllä ja aktiivisella verkostotyöllä. Koulutuksiin osallistui 
moniammatillisesti osallistujia ja hankeorganisaatio oli innostava ja sitoutunut.

Haasteena verkkoalustan puute hoitopolkujen kuvaamiseen, vaikeat kirjaamisohjeet,  sosiaalipalvelujen 
mukaan saaminen ja miten terveydenhuollossa oivallettaisiin yhteistyö kohderyhmäasiakkaiden 
tavoittamiseksi, VESOTE-hankkeen toimenpiteet eivät ole tavoittaneet toivottavissa määrin kaikkia PPSHP:n
perusterveydenhuollon yksiköitä, elintapaohjauksen palvelutarjottimen rakentaminen on ollut haasteellista,  
maakunnalla ei ole yhteistä verkkoalustaa eri toimijoille. 

Elintapaohjauksen palvelutarjotinta laajennetaan edelleen hankkeen päättyessä. Elintaparyhmien seuranta- ja 
arviointitiedot v. -18 elintaparyhmistä kootaan 2019. Toteutetaan kartoitus johtavilta hoitajille ja 
elintaparyhmien ohjaajille tavoitteiden saavuttamisesta.
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Keskeisimmät tulokset ja käytännön muutokset
PSHP
1. VESOTE-Pirkanmaan koulutuskokonaisuuden suoritti 150 soteammattilaista
2. Elintapaohjauksen verkostojen ja palvelutarjotinten rakentamisen käynnistyminen kunnissa ja 

erikoissairaanhoidossa. 
3. Toteutettiin kouluttautujien kehittämistehtävä, joka osoitti tarpeen elintapaohjauksen 

käytäntöjen  ja kirjaamisen yhtenäistämiselle.  
4. Tehty laaja tiedonlouhinta erikoissairaanhoidon potilaiden elintapaohjauksen kirjaamisesta 

käytäntöjen yhtenäistämisen kehittämistä varten. 

Elintapaohjauksen osaamisen lisääntyminen erikoissairaanhoidossa ja kuntien alueella. VESOTE-
koulutuskokonaisuuden suorittaneita erikoissairaanhoidon useilta alueilta ja 22/24 kunnan alueelta. 
Kuntakohtaisten elintapaohjauksen verkostojen ja palvelutarjotinten rakentaminen käynnistynyt kaikkien 
kouluttautujien työyksiköiden sijaintikunnissa. 
Aiemmin kehitetty Suuntima -työkalu muokattu elintapaohjauksen palvelutarjonnan segmentointiin sopivaksi . 
Erilliseen uniterveyden verkkokoulutukseen ilmoittautui 130 lääkäriä ja hoitajaa Pirkanmaalta. Kehitetty 
mielenterveysasiakkaiden ravitsemusaineisto.

Haasteena: osa VESOTE-koulutuksen aloittaneista joutui jättämään koulutuksen kesken koska koulutettava ei 
saanut käyttää työaikaa kouluttautumiseen = esimiehen asenteet ja erilaiset organisaatioiden osaamisen 
tukemisen käytänteet. Lääkäreitä ja sosiaalityöntekijöitä osallistui niukasti koulutuskokonaisuuksiin. 
Digitaalinen elintapaohjauksen palvelutarjottimen rakentaminen ajoittunee hankekauden ulkopuolelle, samoin 
kuin tiedonlouhinta erikoissairaanhoidon potilaiden elintapaohjauksen kirjaamisesta käytäntöjen 
yhtenäistämisen kehittämistä varten. Liikemittareita ei voitu tarjota kouluttautujille kuten oli suunniteltu.

https://www.suuntima.com/
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Keskeisimmät tulokset ja käytännön muutokset
Satasote
1. Saatu aikaan systemaattinen, vaikuttava ja motivoiva elintapakeskustelu- toimintamalli.

2. Laadittu ravitsemustottumusten arviointikysely ja valittu mittarit  tukemaan ja yhtenäistämään 
elintapaohjaustyötä maakunnassa.

3. Määritelty elintapaohjauksen tarpeen kriteerit ja ohjauksen mittarit .

4. Elintapaohjauksen kirjaamisen ja tilastoinnin käytännöt on kartoitettu ja ohjeistettu. 

5. Sähköisen palvelutarjottimen sisältö on suunniteltu ja ravitsemusterveyden osalta  koottu ja 
uniterveyden osalta kootaan 12/2018 mennessä  QPR-elintapaohjauksen prosessin osaksi.

6. Elintapaohjauksen prosessi ja liikunta-, ravitsemus- sekä uniohjauksen palveluketjut on kuvattu 
QPR-ohjelmaan ja ne ovat liitettävissä terveysneuvonnan, terveystarkastusten ja 
pitkäaikaissairauksien hoitoketjuihin. 

7. Yhteistyöverkostot muodostuneet liikunta-, ravitsemus- ja unipalveluissa.

8. Elintapaohjauksen osaaminen on lisääntynyt.

Elintapaohjauksen pilotin tulosten perusteella arvioitiin elintapaohjauksen uuden toimintamallin olevan 
vaikuttava.

Haasteena käytännön toimijoiden kokema aika- ja resurssipula sekä esimiesten tuen vähäisyys. Elintapatieto on  
siiloutunutta, tieto ei kulje eri toimijoiden välillä.  Kuntien liikuntapalveluiden tarjonnan vaihtelut alueella ja 
maksullisuus aikuisväestölle.

Elintapaohjauksen sähköinen palvelutarjotin odottaa sijoituspaikkaa ja rakentuu sijoitettaessa lopulliseen 
muotoonsa. Suunniteltu Suositus elintapaneuvontaan - lähete jäi toteutettavaksi hankkeen jälkeen.
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Keskeisimmät tulokset ja käytännön muutokset
Siun sote
1. Luotu ja toteutettu yksilöllinen liikuntaneuvonnan palveluprosessi avoterveydenhuoltoon

2. Liikuntaneuvontapalvelu laajenee Siun soten kuuteen kuntaan.

3. Liikuntaneuvonnan käytännön työohjeet liikuntaneuvontaa toteuttaville ja liikuntaneuvontaan 
lähettäville tahoille.

4. Liikuntaneuvontapalvelu juurtuu osaksi avoterveydenhuollon fysioterapeuttien työtä.

5. Siun soten elintapaneuvonnan koulutussuunnitelma

Haasteena liikuntaneuvonnan vaihtuminen todennäköisesti maksulliseksi palveluksi. Tämä voi jatkossa vaikuttaa 
neuvonnan kysyntään ja toteuttamiseen.

VSSHP
1. Koulutettu noin 300 elintapaohjauksen SOTE-ammattilaista.

2. Syntyi elintapaohjauksen rakenteisen kirjaamisen opastyökalu.

3. Syntyi itseopiskeltava Parantava vuorovaikutus -verkkokoulutus.

4. Laadittu laadukkaan ravitsemusohjauksen opas.

5. Rakennettu Terveyssivusto, joka sisältää palvelutarjottimen.

Liikunnan palveluketjuja on suunniteltu ja rakennettu kunnissa yhdessä SOTE liikuttaa -hankkeen kanssa. 

Haasteena yhdyshenkilöiden puuttuminen joistain kunnista, jolloin palvelutarjottimen koordinointi jää heikoksi. 
Liikemittarien pilotointi ei toteutunut suunnitellusti. Osa juurrutustoimista sekä kolmannen sektorin osuus 
palvelutarjottimesta jää hankkeen jälkeiseen aikaan.
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Keskeisimmät tulokset ja käytännön muutokset

PHLU

1. Olemassa olevan liikuntaneuvonnan ja laajemman elintapaohjauksen organisointi Päijät-
Hämeessä (toimijoiden yhteinen malli)

2. Päijät-Hämeen liikuntaneuvonnan kuntakohtaiset palvelutarjottimet

3. Koulutetut elintapaohjaajat

Haasteena saada mukaan kaikki ammattikunnat osaksi liikuntaneuvonnan palveluketjua. Toinen 
keskeinen haaste on, että kaikki tahot ymmärtävät, että ennaltaehkäisevässä työ on kaikkien 
yhteinen tehtävä ja jokaisen tahon tulee olla valmis panostamaan oman toimintaosion riittävään 
resurssointiin.
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Tulosten merkitys ja hyöty
Asiakkaiden eli palvelujen käyttäjien kannalta?

• Elintavat otetaan puheeksi ja asiakas ohjautuu elintapaohjaukseen. 
• Saumaton palveluketju mahdollistaa tuen saamisen ja luo sujuvuutta asioimiseen kaikilla 

toimialoilla. 
• Elintapahoidon (mm-lihavien aikuiset ja valtimopotilaat) hoitopolut kuvattu, jolloin asiakkaiden 

/ potilaiden ohjautuminen tarvittavien palvelujen piiriin sujuvoituu.
• Asiakas saa maksutonta yksilöllistä tai ryhmässä toteutettavaa 

elintapaohjausta/liikuntaneuvontaa kaikissa alueen kunnissa ja erikoissairaanhoidossa. 
• Asiakkaat tulevat aidosti kohdatuiksi ja kuulluiksi, asiakaslähtöisyys lisääntyy hoitotyössä. 
• Yhtenäiset käytännöt takaavat tasalaatuisuuden ja näyttöön perustuvan tiedon/menetelmät.
• Palvelutarjotin antaa perustietoa terveyden edistämisestä
• Hyvinvointi lisääntyy ja terveydentila paranee, keinot itsehoitoon/ennaltaehkäisyyn 

lisääntyvät. 
• Mielenterveysasiakkaiden ravitsemusohjaukseen soveltuva aineisto käytettävissä alueellisesti.
• Kutsuntaikäisten palveluketju tavoittaa oikean kohderyhmän oikeaan aikaan
• Elintapaohjauksen saatavuus paranee elintapaverkoston ja olemassa olvien ammattilaisten 

yhteystietojen avulla. 
• Vaikuttavuustietoa keräämällä toimintaa voidaan kehittää paremmin asiakkaiden / potilaiden 

tarpeita vastaaviksi.
• Asiakkaan elintavat (Unen, liikunnan ja ravitsemus) paranevat ja he oppivat toteuttamaan 

arjessa sellaisia valintoja, jotka parantavat heidän terveyttä ja hyvinvointia. 
• Yksilöllinen elintapaohjaus on sysäys terveellisten elämäntapojen hallintaan.
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Tulosten merkitys ja hyöty
Ammattilaisten kannalta?
• Soteammattilaisten elintapaosaaminen on lisääntynyt, koulutuksella on ollut suuri vaikutus elintapojen 

puheeksi otossa.
• Ammattilaisten asenteet ennaltaehkäisevän työn tärkeydestä muuttuneet selkeästi positiivisempaan suuntaan.
• Substanssiosaaminen vahvistuu ja sitä kautta rohkeus lisääntyy.
• Hankkeen avulla on tullut yhä laajempi kiinnostus elintapojen merkitykseen.
• Elintapaohjaustyö on vaikuttavaa ja siksi elintapojen puheeksi ottaminen on perusteltua.
• HYTE toiminta tullut tunnetuksi.
• Kehittämistyö on lisännyt ammattilaisten vuoropuhelua ja yhteystyötä eri alojen osaajien kanssa. Opittu 

tietämään, kuka tekee, mitä tekee ja missä tekee. 
• Arvostus eri alojen osaajia kohtaan on lisääntynyt.
• Verkostoituminen ja yhdessä tekeminen lisääntynyt.
• Yhtenäiset toimintatavat mahdollistavat yhteistyön ja tuen saannin eri ammattilaisten kesken. 
• Elintapaohjauksen palvelutarjotin ammattilaisen työn tukena.
• Laadittu valmiit työkalut elintapaohjaustyön tueksi.
• Uusi palvelumuoto (liikuntaneuvonta) ammattilaisten työn tueksi.
• Elintapaohjauksen verkosto ammattilaisten työn tukena. Yhteystiedot koostettu, tietoa toisen ammattiryhmän 

työn sisällöstä ja mahdollisuuksista vastaanottaa uusi asiakas.
• Elintapahoidon hoitopolku on kuvattu ja selkeät toimintamallit luotu, asiakkaiden / potilaiden 

elintapaohjauspalveluihin ohjautuminen sujuvoituu.
• Roolit ovat selkiytyneet ja jatko-ohjaaminen esimerkiksi yritysten, järjestöjen ja kuntien tarjoamiin 

hyvinvointipalveluihin on helpompaa, kun palveluketjut on kuvattu. 
• Elintapaohjauksen koulutus jatkuu ja monipuolistuu.
• Riskitestin jälkeinen elintapaohjausta kehitetään jatkossa edelleen Diabetesliiton omana työnä ja tarvittaessa 

yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
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Tulosten merkitys ja hyöty

Päättäjien kannalta?

• Elintapaohjauksen palveluketjujen ja palvelutarjottimen näkyvyys lisääntynyt.
• Elintapahoidon (mm. Lihavien aikuiset ja valtimopotilaat) hoitopolku sisältää johdon vastuut ja roolin 

- saumaton työskentely johtotasolta elintapaohjaustyötä tekeviin - toiminnan seuranta ja 
arviointityö tehostuu - antaa suuntaviivat resurssien varaamiselle ja toiminnan johtamiselle (PPSHP).

• Päättäjät saavat tuekseen tuloksia yksilöllisestä elintapaohjauksesta ja sen kannattavuudesta. Koko 
hankkeen aineistoista ja tuloksista koostettu B-julkaisu antaa kattavan tietopaketin SOTE-
valmisteluihin elintapaohjauksen toimintamallin suunnittelun tueksi (EPSHP).

• Tieto ennaltaehkäisevän terveydenhuollon kustannussäästöistä on lisääntynyt.
• Elintapojen merkitys terveyden edistämistyössä lisääntynyt, erityisesti hankeviestinnän kautta.
• Tietoa elintapaohjauksen vaikuttavuudesta, sekä miten terveelliset elintavat vaikuttavat kuntalaisten 

työ- ja toimintakykyyn kohentavasti tukien kuntien elinvoimaisuustavoitetta. 
• Tieto kunnan ja alueelliseen HYTE-työn linkittymisestä. Hyte-suunnitelmissa huomioitu entistä 

tarkemmin terveyden edistämisen toimenpiteet ja vaikutukset.
• Tietoa terveyden edistämisen rakenteista, HYTE-työryhmä, terveyden edistämisen 

asiantuntijaryhmä, HYTE-koordinaattoreiden tiimit jne.
• Tietoa kuntien vastuusta luoda kaiken ikäisille asukkaille liikkumiseen kannustava ympäristö, 

huolehtia kulkuväylien esteettömyydestä ja tarjota liikunnan peruspalvelut mm. matalan kynnyksen 
liikuntapalveluita.

• Tietoa julkisista ravitsemuspalveluista.
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Tulosten merkitys ja hyöty 
Miten ammattihenkilöt ovat ottaneet hyvän käytännön/ hankkeen                                               
tuotoksen vastaan? 

• Hyvin, innostusta uuden oppimiseen ja työmenetelmien käyttöönottoon on.
• Kehittämistiimeissä syntyneet ideat ovat juurtuneet varsin hyvin käytäntöön. Tiimit koettiin erittäin 

positiivisena voimavarana elintapaohjauspalveluketjun rakentamisessa. 
• Yhteistyön lisääntyminen eri sektoreiden välillä oli erittäin onnistunutta ja kaikki kehittämistiimit ilmoittivat 

jatkavansa tapaamisia hankkeen jälkeenkin. 
• Työpajat sekä verkkokoulutuskokonaisuudet koettiin erittäin hyödyllisinä ja onnistuneina. Osallistujat saivat 

arvokasta tietoa ja käytännön työkaluja ohjaustyöhön. 
• Koulutetut sote-ammattilaiset ovat kokeneet koulutukset hyödyllisiksi. Lähikoulutuspäivistä sekä 

yhteiskehittämispäivistä kerättiin kirjallista palautetta.
• Elintapaohjauksen palvelutarjottimet otettu toiveikkaana ja vähän epäilevänä vastaan.
• Tulppa-kuntoutusryhmät on otettu hyvin vastaan, jalkautettu perusterveydenhuoltoon.  Tahtotila on 

käynnistää elintaparyhmiä, mutta olosuhdesyistä ryhmät eivät aina käynnisty.
• Hyvinvointikoordinaattoreiden verkostolta positiivinen palaute kuntien elintapaohjauksen verkostokokouksista.
• Ammattihenkilöstö suhtautuu liikuntaneuvontapalveluun pääasiallisesti myönteisesti ja motivoitui 

yhteistyöhön.
• Hyvä käytäntö ”Ennakkoterveystarkastuksesta armeijaan” otettu toimijoiden kesken hyvin vastaan.
• Liikuntaneuvonnan juurruttamiseen johdon tuki ja positiivinen suhtautuminen.
• Liikkumislähete on otettu hyvin vastaan.
• Maakunnallinen liikuntaneuvojien verkosto on koettu tarpeelliseksi.
• Liikuntaneuvonnan asiakkaita on ohjattu ravitsemusneuvontaan, ja toimintamalli on koettu hyödylliseksi
• Verkostotoimijat kokeneet saaneensa uutta elintapaohjaustietoa, sekä vahvistusta vanhaan.
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Tulosten merkitys ja hyöty 
Missä määrin hyvä käytäntö on tavoittanut hyvinvointi- ja terveyserojen 
kannalta olennaisia haavoittuvia ryhmiä? 

• Kohderyhmissä oli työikäisiä, vähän liikkuvia, ylipainoisia ja diabetesriskissä olevia / diabeetikoita. 

• Työelämän ulkopuolella olevia henkilöitä, joita ei muilla keinoin tavoiteta. 

• Uniryhmäpilotoinnin osalta toiminnassa mukana terveyserojen kannalta oikeita asiakkaita; mielenterveys-
ja päihdekuntoutujat.

• Kutsuntaikäiset nuoret miehet tavoitettu lähes 100%:sti kutsuntatilaisuuksissa.

• Elintaparyhmiä on suunattu haavoittuvassa asemassa oleviin väestöryhmiin esim. työttömille tai 
mielenterveyspalvelujen asiakkaille. 

• Lihavat aikuiset ja valtimosairautta sairastavat/ riskissä olevat.

• Elintavat puheeksi – pilotti tavoitti eniten valtimotautiasiakkaita, mutta myös mielenterveys- ja 
päihdeasiakkaita. 

• Liikuntaneuvontaan osallistunut erityisesti monisairaita ja asiakkaita, joilla on mielenterveysongelmia.

• Diabeetikot ja diabetesriskissä olevat ohjautuvat elintapaohjaukseen ja liikuntaneuvontaan.

• Työttömien terveydenhuollosta ohjautunut runsaasti asiakkaita liikuntaneuvontaan.

• Elintapaohjauksen palveluketju toimii kaikilla asiakkailla, mutta yksilöllisyyden ja siitä johtuvat erilaiset 
tarpeet huomioiden.

• Kahdessa alueellisessa hankkeessa elintapaohjaus kohdentuu ammattilaisille, jotka työskentelivät 
haavoittuvien ryhmien kanssa. He eivät toteuttaneet kohderyhmäpilotteja.
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Tulosten merkitys ja hyöty 
Hyvän käytännön vaikutukset ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen? Miten vaikutuksia voitaisiin 
jatkossa saada? 1/2

• Elintaparyhmissä henkilöt täyttävät EuroHis8-elämänlaatumittarin ryhmän alussa ja ryhmän päätyttyä. Tietoa 
vaikutuksista saadaan vuoden -19 puolella.  Jatkossa käytännön vaikutuksista terveyteen saadaan kansallisista 
tietolähteistä esim. THL:n tilasto- ja seurantatietojärjestelmistä.

• Asiakkaina yksilöllisessä elintapaohjauksessa oli osittain erittäin haastavia tapauksia: psyykkisiä ongelmia, 
sosiaalisten tilanteiden pelkoa, takana useampi laihdutuskerta jne. Yksilöllisen elintapaohjauksen vaikuttavuutta 
arvioidaan. Viimeiset 6 kk mittaukset olivat vk 43, jonka jälkeen on aloitettu tulosten analysointi.

• Elintavat puheeksi – pilotissa saatiin lyhyessä, noin 4 kk:n seuranta-ajassa suuntaa-antavaa näyttöä 
elintapamittareiden tulosten kohentumisesta. Pilotin miltei kaikissa indikaattoreissa tapahtui parannusta, tai tulos 
säilyi ennallaan.  Elämänlaatumittari osoitti lyhytkestoisenkin elintapaintervention parantavan asiakkaan 
elämänlaatua.

• Uniryhmäpilotoinnin osalta totutettu ISI-kyselyn ja haastattelun toiminnan osalta. 

• Hankkeen liikuntaneuvonnan vaikuttavuuden arviointi on työn alla. Tietoa neuvontaan osallistuneista koottu 
potilastietojärjestelmästä.

• Sairaanhoitopiirissä tutkimus meneillään hyvän käytännön vaikutuksista (VSSHP). 

• Parantavan vuorovaikutuksen -menetelmän käyttöä ja vaikutusta asiakkaaseen tutkitaan opinnäytetyönä hankkeen 
loputtua. 

• Liikemittarien kautta saatava objektiivinen liikkumisen , paikallaanolio ja unen realiaikainen tieto lisäsi 
elintapaohjauksen vaikuttavuutta
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Tulosten merkitys ja hyöty
Hyvän käytännön vaikutukset ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen? Miten 
vaikutuksia voitaisiin jatkossa saada? 2/2

• Pelkästään VESOTEn aikana otettujen toimintamallien/käytäntöjen vaikutuksista on vaikea saada tietoa 
jatkossakaan, koska SHP:llä on samanaikaisesti useita hankkeita /kehittämistoimia, jotka koskettavat 
samoja kohderyhmiä. 

• Hanke liian lyhytkestoinen mittaamaan terveysvaikutuksia nuorten miesten elintavoissa -> edellyttää 
esim. opiskeluterveydenhuollon seurantaa kutsuntaennakkoterveystarkastuksen palvelukseen astumisen 
välillä.

• Ei ole saatu kuin yksittäistä tietoa ryhmätoimintojen kontrollitapaamisissa, joissa on todettu mm. unen 
laadun parantumista yksittäisillä henkilöillä. Jatkossa tulisi käyttää valtakunnallisia laatumittareita, joilla 
vaikutuksia voisi mitata luotettavasti. 

• Jatkossa esim. sote- ja maakuntauudistukseen liittyvät maakunnan valtionosuuden HYTE-kertoimet, 
maakunnan alueellisen hyvinvointikertomuksen painopisteiden toimeenpanon arviointikriteerit, 
elintapaohjauksen yhteydessä potilaille annettavat liikemittarit ja ottamalla käyttöön VESOTE-
ravitsemushankkeessa kehitettyä Syötkö sopivasti –omahoito-ohjelmaa.

• Tarvittaisiin pidempi seuranta-aika, osa tuotoksista saatiin valmiiksi vasta hankkeen lopussa. 

• Tarvittaisiin vieläkin vahvemmin sosiaalialan ammattilaiset mukaan.
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VESOTEn valtakunnalliset 
toimijat
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UKK-instituutti
UKK-instituutin vastuulla oli VESOTE-hankkeen hankehallinnointi ja -johtaminen, sairaanhoitopiirien ja alueiden kuntien                
sitouttaminen hankkeeseen, virtuaalisen elintapapoliklinikan suunnittelu ja toteutus yhdessä alueiden omien toimijoiden kanssa, 
hankkeen elintapaneuvonnan verkkokoulutuksen suunnittelu, toteutus, arviointi ja koordinointi, yhteisvastuu VESOTE:n projektipäällikön 
kanssa hanketoiminnan jalkautuksesta ja toteutuksesta, objektiivisen tietoon perustuvan liikemittarin, puhelinsovelluksen ja pilven 
kehittäminen ja potilastietojärjestelmään tallentuvan tiedon jalostamisesta ja jakamisesta sekä hankeviestinnän koordinointivastuu. 

Hankkeen toiminnot painottuivat hankkeen kokonaiskoordinointiin hankekumppanien kanssa, verkkokoulutuksen suunnitteluun ja 
toteutukseen, sisäisen ja ulkoisen viestinnän koordinointiin ja toteutukseen sekä liikemittarien pilotointiin ja kehittämiseen.

Toteutus:

• Säännöllinen vuorovaikutus hankekumppanien kanssa, verkostotyöryhmät: hankkeen ohjausryhmä, ydintiimi,  sisältötiimi (uni ja 
ravitsemus), järjestötiimi, viestintätiimi, koulutustiimi, arviointitiimi ja liikemittaritiimi.

• Alueellisten hankkeiden sitouttamis- ja seurantatapaamiset.

• Taloushallinto, maksatukset, AVI-yhteistyö yhdessä projektipäällikön kanssa.

• Arviointikokonaisuuden luominen ja sen hyödyntäminen hankkeen ajan.

• Liikuntaneuvonnan, ravitsemusneuvonnan ja uniterveyden verkkokoulutuksen rakentaminen, toteutus ja kokonaiskoordinointi.

• Monipuolisen ja aktiivisen viestinnän koordinointi

• Liikemittarien välittäminen ja opastus sairaanhoitopiireille, sekä liikemittareiden jatkuva kehitystyö saatujen palautteiden perusteella.

Hankkeen jälkeen:

Elintapaohjauksen edistäminen on yksi UKK-instituutin kolmesta strategisesta painopisteestä

• Liikemittarin jatkokehitystyö elintapaohjauksen tueksi ja saatavan tiedon vahva hyödyntäminen elintapaohjauksen vaikuttavuuden 
arvioinnissa.

• Täydennyskoulutuksen syventäminen ja laajentaminen elintapaohjauksesta.

• Viestinnän kehittäminen elintapaohjauksesta.

• Elintapaohjauksen yhteistyön ja verkoston ylläpito.

• Tutkimustyö elintapaohjauksen vaikuttavuudesta

• Elintapaohjauksen minimisuosituksen tekeminen yhdessä KKI-ohjelman kanssa.
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KKI-ohjelma
KKI-ohjelman vastuulla oli VESOTE-hankkeen projektipäällikön tehtävät, joka sisälsi hankkeen yleisjohdon, edistymisen ja             
juurruttamisen tehtäviä, kärkihankeyhteistyö sekä sisäisen ja ulkoisen raportoinnin toimenpiteitä.

Hankkeen toiminnot painottuivat säännölliseen sairaanhoitopiiri- ja hankekumppaniyhteistyöhön, VESOTE-hankefoorumin 
koordinointiin, liikuntaneuvonnan palveluketju asiantuntemusohjaukseen ja hankkeen seuranta- ja raportointihallinnointiin. 

Toteutus:
• Säännöllinen vuorovaikutus sairaanhoitopiirien projektikoordinaattoreihin, osallistuminen ohjausryhmään ja/tai tiimipalavereihin, 

sparraus- ja tiedonvälitystoimenpiteet.
• Liikuntaneuvonnan palveluketjun vahvistamiseen liittyvät ohjaustoimenpiteet. 

- osallistuminen sairaanhoitopiirien liikuntaneuvonnan verkkokoulutuksen lähipäivien suunnitteluun ja toteutukseen

- toimivien ja olemassa olevien liikuntaneuvonnan palveluketjujen näkyväksi tekeminen
- elintapaohjauksen palveluketjujen suunnittelu
- kirjaamiskäytäntöjen levittäminen

• Raportointi ja arvioinnin toimenpiteet
Laituri seuranta- ja raportointijärjestelmän hallinnointi.
- Laiturialustojen luominen, sisällön suunnittelu ja ylläpito, tekninen ohjaus, Laituri-koulutukset. 
- Laituri sisältää kolmetoista alustaa (hankekohtaiset, yhteinen ja ydintiimin alusta) ja käyttäjätunnukset 19 toimijaorganisaatiolle ja 56 henkilölle.
- Arviointimatriisin luominen yhdessä hallinnoijan kanssa ja se hyödyntäminen hankeen ajan.

• Sisäisen ja ulkoisen viestinnän suunnittelu ja toteutus yhteistyössä hankehallinnoijan kanssa

• Käytännön toimenpiteenä toteutui Matka hyvään kuntoon -testipäivä sairaanhoitopiirien sotehenkilöstölle kuudella VESOTE-alueella. Tavoitteena 
sotehenkilöstön oman fyysisen aktiivisuuden ja terveellisten elintapojen ylläpitäminen ja kohentaminen sekä ideoiden saaminen asiakkaiden 
elintapaohjaukseen. 

Hankkeen jälkeen:
• Vahva liikuntaneuvonnan palveluketjun verkostotyö.
• Liikuntaneuvonnan ja elintapaohjauksen poikkihallinnollisten hankkeiden taloudellinen tuki ja mentorointi.
• Toimivien elintapa-liikuntaneuvonnan käytäntöjen ja menetelmien levittäminen ja näkyvyys.
• Uusien liikuntaneuvonnan toimijoiden ohjaus ja aktivointi.
• Liikuntaneuvonnan materiaali, ja liikuntaneuvonnan tilaselvitys.
• Fyysisen kunnon ja työkyvyn edistämisen  -tapahtumapäivät sotehenkilöstölle (syyskuu 2019).
• Siltaustoimenpiteenä Laiturimateriaalin koostaminen ja hyödyntäminen valtakunnallisessa elintapaohjaustyössä (2019).
• Elintapaohjauksen minimisuosituksen tekeminen yhdessä UKK-instituutin kanssa.
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Mielenterveyden keskusliitto
Tavoitteena oli kehittää ja juurruttaa vaikuttavaa tukea elintapaohjaukseen mielenterveysongelmia       
kohdanneiden palveluissa hyödyntäen kokemusasiantuntijoiden osaamista sekä ottamalla pysyvään               
käyttöön osallistavia menetelmiä.

Hankkeen toiminnot painottuivat elintapaohjauksen verkko- ja lähikoulutusten suunnitteluun sekä 
koulutusyhteistyöhön sairaanhoitopiirien kanssa. 

Hankkeessa kohderyhmänä olivat mielenterveysongelmia kohdanneet ihmiset.

Hankkeen onnistumisena eri toimijoiden ja hallinnonalojen välillä tapahtunutta hyvien käytäntöjen jakamista.

Toteutus:
• Keskusliitto järjesti yhteistyössä alueiden kanssa neljä elintapaohjauksen yhteiskehittämispäivää: HUS (2), ESSOTE, SATAKUNTA.

• Hanke toteutti liiton henkilöstölle koulutusta elintapa-ohjauksesta.

• Hanke järjesti elintapaohjauksen lähikoulutusta kokemusasiantuntijoille ja vertaisohjaajille.

• Syntyi unettomuuden itsehoidon materiaali, ladattavissa hankkeen verkkosivuilta.

• Liiton tuottama VESOTE-hankkeen verkkokurssin materiaali

• Järjestön viestintätoimenpiteet

Hankkeen jälkeen: 

• Hankkeen tuottamat koulutusmateriaalit ovat vertais- ja kokemustoimijoiden sekä liiton ammattihenkilöiden hyödynnettävissä. 
Elintapaohjauksen osaamista juurrutetaan osaksi liiton kurssitoimintaa. Huomiota kiinnitetään erityisesti motivaation tukemiseen ja 
kokemustiedon hyödyntämiseen elintapaohjauksen teemoissa.

• Liikunta, terveet elämäntavat ja arkiaktiivisuuden lisääminen tuodaan esiin myös muissa liiton järjestämissä koulutuksissa. Tavoitteena on 
tukea asenteiden muuttumista myönteisimmiksi terveitä elämäntapoja ja liikuntaa kohtaan sekä tuoda yhdistysten luottamushenkilöille ja 
työntekijöille helppoja arkisia käytännön vinkkejä istumisen vähentämiseen ja fyysisen aktiivisuuden lisäämiseen.

• Hankkeessa erikoissairaanhoidon kanssa syntynyttä koulutusverkostoa hyödynnetään jatkossa keskusliiton koulutussuunnittelussa. 



UKK-instituutti  KKI-ohjelma  Suomen Diabetesliitto  Mielenterveyden keskusliitto  STM

Suomen diabetesliitto

Tavoitteena käynnistää ja vahvistaa yhteistyötä elintapaohjauksessa paikallisten diabetesyhdistysten ja 
terveydenhuollon välille niillä alueilla, joissa alueellinen VESOTE-yhteistyökumppani oli valinnut                
kohderyhmäkseen diabeetikot tai diabeteksen ennaltaehkäisyn. 

Hankkeen toiminnot painottuivat yhteistyön käynnistymiseen paikallisten diabetesyhdistysten ja alueellisen 
VESOTE-toimijan kesken sekä diabeteksen osalta elintapaohjauksen verkkokoulutussuunnitteluun.

Hankkeessa kohderyhmänä olivat diabeetikot, esidiabeetikot, diabetesriskissä olevat kansalaiset.

Hankkeen onnistumisena elintapaohjauksen näkyvyyden vahvistuminen yhdistystoiminnassa ja riskitestin jälkeisen 
elintapaohjauksen juurtuminen osaksi liiton toimintaa.

Toteutus:
• VESOTE-yhteistyötilaisuudet maakunnissa, mm. kehittämistyöpajat. 

• Elintapahoito diabeteksen ehkäisyssä ja hoidossa mukana ammattilaisten koulutuksessa.

• Jalkojenhoidon koulutuskiertue painopisteenä jalkojen terveys diabeetikoilla, jotka aloittavat terveysliikunnan.

• Diabeteksen riskitestin käytettävyyden parantaminen ja erityisesti sen jälkeisen elintapaohjauksen kehittäminen.

• Järjestön viestinnän toimenpiteet

Hankkeen jälkeen:
• Riskitestin jälkeinen verkossa tapahtuva elintapaohjaus jää käyttöön pysyvästi ja sitä kehitetään jatkossa edelleen Diabetesliiton omana työnä 

ja tarvittaessa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
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Hankkeen vaikuttavuus
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Hankkeen vaikuttavuus
Millä keinoin hankkeen vaikuttavuutta on pyritty selvittämään?

• Elintaparyhmien vaikuttavuutta arvioidaan seuranta- ja arviointitietoa keräämällä.  Vuosittain 
edellisvuoden ryhmätiedot kootaan ja järjestetään palautekeskustelut johtavien hoitajien ja 
elintaparyhmäohjaajien kanssa. 

• Liikuntaneuvonnan vaikuttavuuden arviointi on tekeillä ja valmistuu hankkeen jälkeen. Kohderyhmänä 
diabeetikot. Kesäkuuhun 2018 mennessä kertynyt 450 asiakasta.

• Seuraamalla sovittujen kirjaamis- (SPAT)ja tilastointikäytäntöjen toteutumista.

• Vaikuttavuuden kriteerit on määritelty elintapaohjauksen vaikuttavuuden arvioimiseksi,  pilotissa alku-
ja loppumittaustuloksissa tapahtuneen muutoksen arvioinnilla. 

• Vaikuttavuutta on kartoitettu erilaisilla kyselyillä ja konkreettisilla mittareilla. Aineistot analysoidaan 
osittain myös tilastollisesti. 1) Elintapaohjauksen (liikunta, ravitsemus, uniterveys) alkukartoitus (2017) 
ja loppukartoitus (2018), 2) Työpajojen (3 kpl) ja seminaarien palautekyselyt, 3) Kehittämistiimien 
palveluketjun kuvaus ja arviointikysely kehittämistyöstä, 4) Verkkokoulutuskysely (EPSHP:n osalta), 5) 
Yksilöohjauksen vaikuttavuus (mittaustulokset ja kyselyt), 6) Juurruttamistoimien (hankkeen aikana 
luotujen pysyvien käytäntöjen) -kysely kehittämistiimeille.

• Koulutuksen vaikuttavuutta selvitetty puheeksi ottamisen ammattilaiskyselyllä.

• Pilottiin osallistuneille asiakkaille lähetetty kysely kokemuksista elintapaohjauksesta uudella 
toimintamallilla.

• Elämänlaatukysely 15D elintapaohjauksen asiakkaille.

• Seuraamalla kuntakohtaisesti, miten sitoutunut hankkeen eri toimiin: verkko- ja lähikoulutuksen 
käyneiden määrän systemaattinen seuranta, laadullisen koulutuspalautteen kerääminen, osallistuminen 
palvelutarjottimen rakentamiseen.



UKK-instituutti  KKI-ohjelma  Suomen Diabetesliitto  Mielenterveyden keskusliitto  STM

Hankkeen vaikuttavuus
Vaikutusten ja vaikuttavuuden onnistumiset?
• Kaikki terveydenhuollon toimijat ovat sitoutuneet elintaparyhmätoiminnan vaikuttavuuden arviointityöhön.
• Hankkeen vaikuttavuutta onnistuttiin arvioimaan hyvin erilaisilla kyselyillä ja analysoinneilla; erityisesti yksilöllisen 

elintapaohjauksen vaikutuksia onnistuttiin arvioimaan kattavasti. Elintapaohjauksen verkostoa koordinoidaan ja 
ylläpidetään hankkeen jälkeen sairaanhoitopiirin toimintana perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksiköstä 
(Aksila).

• Asiakkaiden kokemuksen mukaan elämänlaatu parani elintapojen puheeksi ottamisen seurauksena pilottiin 
osallistuneilla.

• Hankkeen aikana on tehty esitys ravitsemusterveyden kehittämisestä Satakunnassa – resursoinnista ja uusista 
toimintatavoista.

• Liikuntaneuvonnan palveluketju on vahvistunut.
• Sydänpotilaan hoitoketjua on kehitetty.
• Keuhkoahtaumapotilaan tunnistamista ja seurantaa on perusterveydenhuollossa kehitetty.
• Verkostoyhteistyö asiakkaan palveluketjuissa lisääntynyt.

• Hankkeen materiaalit ovat vertais- ja kokemustoimijoiden sekä MTKL:n ammattihenkilöiden hyödynnettävissä 
hankkeen jälkeen

Vaikutusten ja vaikuttavuuden haasteet?
• Seuranta- ja arviointitietojen kirjautuminen raportille Effica-potilastietojärjestelmästä. Painonhallinta- ja Tulppa-ryhmistä 

tehdään kertapoiminta lisätyillä mittaritiedoilla. 
• Elintapaohjauksen tilastointi haasteellista – koodit muuttumassa 2019.
• Elintapatietoa ei saatu suoraan potilastietojärjestelmistä raportteina – oli kerättävä manuaalisesti, mistä aiheutui 

ylimääräistä työtä.
• Kaikkia kehittämistoimenpiteiden vaikutusta on mahdotonta arvioida, johtuen kehittämistyön eri vaiheista  kunnissa. 
• Pilottiin ohjautui vain pieni määrä asiakkaita sitoutuen elintapamuutokseen ja seurantaan keväällä 2018.
• Esimiesten tuki pilotin toteuttamiseen vaihteli eri organisaatioissa huomattavasti .
• Keuhkoahtaumaa sairastavia ei pilotissa lainkaan ( toteutuu hankkeen jälkeen).



UKK-instituutti  KKI-ohjelma  Suomen Diabetesliitto  Mielenterveyden keskusliitto  STM

Hankkeen vaikuttavuus
Miten hankkeen toimenpiteiden vaikutuksia ja vaikuttavuutta tulisi jatkossa seurata?

• Seuraamalla elintapaohjauksen kirjaamisen ja tilastoinnin toteutumaa sekä elintapamittareiden tuloksissa. 
tapahtuvia muutoksia – elintapatieto tulisi saada raportteina suoraan asiakas- ja potilastietojärjestelmistä.

• Verrata kohderyhmän hoitotasapainoa kunnittain ennen hanketta ja hankkeen jälkeen ja katsoa miten kunta 
sitoutui hankkeen toimiin ja oliko sillä merkitystä.

• Asiakas- ja ammattilaispalautekyselyillä.

• Jatkossa ohjausryhmän tilalle foorumi, joka kokoontuu säännöllisesti arvioimaan toimenpiteiden vaikuttavuutta.

• Opiskelijayhteistyönä esim. AMK:n opiskelijat arvioivat elintapaohjauksen toimintamallien käyttöä.

• Hyvien käytäntöjen määrä ja laatu.

• Mitä ja miten asiakas on hyötynyt saamastaan elintapaohjauksesta? 

• Ketkä tekevät elintapaohjausta ja millä työpanoksella.

• Elintapaneuvonnan verkoston toiminnan ja siellä suunniteltujen käytännön toimenpiteiden toteutumisen. 
seuranta vuositasolla (osana HYTE toiminnan arviointia).

• Liikuntaneuvonnan kävijöiden määrää voidaan seurata jatkossakin SBM-ohjelman raporteilla.

• Vuositasolla tulisi täydennyskouluttaa ammattilaisia elintapaosaamisen osa-alueella.

• Seurata miten kuntakohtaiset ja alueelliset elintapaohjauksen verkostot pysyvät toiminnassa: mittareina esim.
elintapaohjauksen palvelutarjottimen olemassaolo/ linkki siihen kuntien verkkosivuilla ja esh:ssa. 

• Linkittyen osaksi HYTE-työtä.

• Liikemittarien hyödyntäminen osana elintapaohjausta.
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Hankedokumentointi
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Kaikille yhteinen dokumentointi

Hankkeen Laituriseuranta- ja raportointijärjestelmä

Alueiden ja hankekumppaneiden kuukausiraportointi:

• Hankkeen tilannekatsaukset   

• Itsearviointi ( Surveypal)

• Arviointimatriisi ja toteuttamissuunnitelma (3 kuukauden välein)

-Koko hankkeen aineistopankki.
-Kaikki tieto yhdessä paikassa.
-Laadullinen ja määrällinen tarkastelu        
koko hankekauden ajan.
-Hankkeen aikainen tieto käytettävissä  
myös hankkeen jälkeen.
-Tiedon ja mallien leviäminen.
-Vertaisarvioida ja monistaa    
toimintatapoja ja työmenetelmiä.
-Saada ideoita, esimerkkejä ja   
herättää kysymyksiä.

-Hanketoimijoiden yhteinen 
viestintäkanana.
-Teeman mukaiset viestiketjut, 
jotka tallentuvat.
-Viestiketjut hyödynnettävissä 
myös hankkeen jälkeen.
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Hankeen aikana tuotetut alueelliset 
dokumentit 1/2
• Elintapaohjauksen alkukartoitus terveys- ja sosiaali-alan ammattilaisille 

• Kartoitus aikuisten lihavuuden hoidon organisoinnista ja osaamisen kehittämisen tarpeista.

• Kuvaus palvelutarjottimesta - Hyvinvoinnin ja terveyden sähköiset asiointipalvelut.

• Kuvaus kuntien elintapaohjauksen liikunnan palvelutarjonnasta.

• Työohje kuntiin palvelutarjottimen kokoamisesta.

• Prosessikuvaukset, mm. elintapahoidon ja valtimopotilaan avokuntoutuksen hoitopolut, 
elintapaohjaus/elintapahoito osana sairauksien ennaltaehkäisyä ja hoitoa, liikuntaneuvonta 
vastaanotolla ja etäneuvontana.

• Työohjeet elintapaohjauksen ja liikuntaneuvonnan toteuttamisesta, sekä elintapojen 
puheeksi ottamisesta.

• Kuvaus Liikunnan palveluketjun rakentaminen kuntiin, hankkeen verkosto ja sen tehtävät.

• Liikunta-, ravitsemus- ja uniohjauksen palveluketjut hankkeen asiakaskohderyhmille.

• Elintapaohjauksen rakenteisen kirjaamisen opastyökalu

• Laadukkaan ravitsemusohjauksen opas

• Vajaaravitsemushankkeen seurantakyselyn raportti

• Asiakkaan elintapatestilomake

• Mallikirjauspohja/fraasipohjat potilastietojärjestelmään.
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Hankeen aikana tuotetut alueelliset 
dokumentit 2/2

• Sopimukset kirjaamiskäytännöistä, koulutushankinnoista yhdistyksiltä, palveluostoista mm. 
tiedonkeruu Effica-potilastietojärjestelmästä, elintapaohjaustiedon sähköisestä 
tiedonlouhinnasta, ravitsemusterapia-asiantuntijapalveluista, ryhmätoiminnasta jne. 

• Kyselyt ammattilaisille/asiakkaille/kuntalaisille elintapaohjauksen nykytilasta, kokemuksista, 
puheeksi otosta, motivaatiosta jne. 

• Elintaparyhmien tiedonkeruumittarit -dokumentti.
• Koulutusdokumentit: suunnitelmat, kävijämäärien seuranta, palautteet, todistukset
• Diasarja kehittämistiimien suunnitelmista.
• Raportit tiimityöstä, työpajoista, verkostotapahtumista jne.
• Kokous- ja tapahtumakalenteri 
• Yhteenvedot elintapaohjauksesta, työpaikkakäynneistä, kutsuntatesteistä jne.
• Kokousmuistiot: ohjausryhmät, kehittämistiimit, HYTE-työryhmät, tuutorointikokoukset jne.
• Viestintäsuunnitelma tai viestintäkalenteri.
• Uutiskirjeet, tiedotteet, esitteet.
• Osallistujalistat, hankepäiväkirjat, työaikaseurantalomakkeet, laskut, hankinta-asiakirjat, tärkeät 

sähköpostit tallennettu ja arkistoitu.
• EPSHP:n B-julkaisu hankkeen tuotoksista sisältäen kyselyitä, palautteita ja mittaustuloksia.
• Ajanvarausdokumentti elintapaohjaukseen Essoten Appsin kautta.
• Unettomuuden itsehoitomateriaali (MTKL)
• Diabetesriskitestin päivitysmateriaali (Diabetesliitto)
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Alueellinen palaute
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Alueellinen palaute
Millaista palautetta kerättiin ja saatiin hankkeen aikana?

• Verkkokoulutuspalautteet, lähipäiväkoulutuspalautteet > Sote-organisaatioiden edustajat olleet 
tyytyväisiä koulutuksiin ja erityisesti verkkokoulutuksiin. 

• Muu koulutuspalaute, hyvä palaute erityisesti elintapojen puheeksi otto -koulutuksista
• Seminaari- ja tapahtumapalautteet, pääsääntöisesti hyvää ja kiitettävää palautetta.
• Elintaparyhmään/liikuntaneuvontaan osallistuvien palautteet. Asiakkaat tyytyväisiä, asiakkaan 

elintavoissa positiivisia muutoksia.
• Uniryhmäpalautteet. Vastausten perusteella uniryhmässä toteutettu toiminta oli hyvää ja asiakkaat 

hyötyivät siitä. 
• Kuntapalautteet; VESOTE-yhdyshenkilöpalautteet, verkostopalautteet, kehittämistyöpajat jne.
• Kysytty alueiden (DM-hoitajilta ja VESOTE-yhdyshenkilöiltä) toiveita ja tarpeita elintapaohjaamisen 

kehittämiseen ja koulutukseen.
• Tulppaohjaajakoulutusta toivottiin ja sitä järjestettiin.
• Uniterveyden merkitys huomattiin ja uniosaamista halutaan lisätä alueella, uniteemasta on pyydetty 

lisää koulutusta alueelle, unilääketieteen verkkokurssin toivotaan jäävän maakunnan käyttöön.
• Liikemittareille kovat odotukset, mutta käyttökokemukset ristiriitaisia. Liikemittareista kerättiin oma 

palaute.
• Puheeksi ottamiseen liittyvästä ammattilaiskyselystä saatiin sekä positiivista palautetta että 

kehittämisideoita.  
• Palautteiden mukaan kehittämistä elintapaohjausta toteuttavien ammattilaisten roolituksessa. 
• Kansalaistorikysely sähköisistä hyvinvointipalveluiden käytöstä sekä tyytyväisyydestä nykyisiin 

liikuntapalveluihin, ravitsemus – ja uniohjauksen palveluihin. Saatiin palautetta, ettei saatavilla 
olevista uni-ja ravitsemuspalveluista olla tietoisia. 

• Hanke on saanut aikaan myönteistä ”pöhinää” alueella



UKK-instituutti  KKI-ohjelma  Suomen Diabetesliitto  Mielenterveyden keskusliitto  STM

Esimerkki alueellisesta palautteesta,  EPSHP
14.9.2017 30.11.2017 12.4.2018 Yht

Etukäteisinformaatio työpajan sisällöstä, ajankohdasta ja paikasta oli riittävä 4,2 4,3 4,5 4,3

Sähköinen ilmoittautuminen työpajaan oli helppoa 4,5 4,6 4,7 4,6

VESOTE-työpajaan osallistuminen avasi itselleni uusia

näkökulmia elintapaohjaukseen liittyen 4,1 4,2 4,1 4,1

VESOTE-työpajaan osallistuminen vahvisti osaamistani

ja on työni/ järjestötyöni kannalta hyödyllistä 4,0 4,1 4,3 4,1

Työpajan järjestelyt olivat onnistuneet 4,6 4,7 4,4 4,6

Ajankäyttö työpajassa oli tehokasta 4,5 4,0 4,4 4,3

Työpajatyöskentely oli johdonmukaista ja tavoitteellista 4,5 4,5 4,5 4,5

Yht 4,3 4,3 4,4 4,4

Taulukko: Palautteet VESOTE-kehittämistiimien työpajoista (n=19-25), 1=Täysin eri mieltä – 5=Täysin samaa mieltä.

Taulukko: VESOTE-kehittämistiimien arviot (kevät 2018) seuraavista väittämistä asteikolla 1 - 7 (1 = vahvasti eri mieltä, 
7 = vahvasti samaa mieltä).
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Hankkeen maku-sote-yhteys
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Yhteistyö maakunta- ja sote-uudistusta tekevien kanssa ja 
hankkeen linkittyminen maku-soteuudistustoimiin?

• Elintapaohjaus on ollut keskeisesti mukana alueen HYTE-työssä, elintapaohjaus on esillä HYTE- ja 
maakuntauudistuksen kokouksissa.

• Projektikoordinaattorit ovat jäsenenä alueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmässä.

• Elintapaohjaus on kirjattu sairaanhoitopiirien hyvinvointisuunnitelmaan ja strategiaan.

• Projektiryhmän koordinaattori tai ryhmän jäsenet osallistuvat Maakuntauudistuksen työryhmiin.

• Tiivis vuoropuhelu alueellisen maakuntauudistustoimijoiden kanssa, esim. sote-koordinaattorin kanssa.

• VESOTE-hankkeen toimijoiden on ollut mahdollisuus osallistua HYTE-kuntakäynneille.

• Rakennettu elintavat ja terveyskäyttäytyminen” -tietopaketit elintapaohjaustyön jatkosuunnittelun pohjaksi.

• Elintapaohjaus on yksi näkyvä osa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiyhteistyön kehittämistä ja tulevan 
POPmaakunnan valmistelua.

• Hankkeiden avulla valmistellaan sote-organisaatioiden toimintaa, jotka ovat osa tulevan maakunnan sote-
toimintaa >  hankkeiden hyvien käytäntöjen siltaamisesta osaksi sotea.

• Elintapaohjauksen toimintaohjelma oli tarkoitus kirjoittaa alueellisen HYTE-ohjelman sisään. Sote-uudistuksen 
viivästymisestä johtuen tämä ei hankkeen aikana toteutunut, minkä vuoksi laaditaan sairaanhoitopiirin B-
sarjan julkaisu, jota voidaan aikanaan hyödyntää toimintaohjelman laatimisessa (EPSHP).

• SATSHP:n PETE- ja koulutusyksikön kanssa HYTE-työryhmä ja hanketoimijat laativat koulutussuunnitelman 
täydennyskoulutuksista, joilla vahvistetaan ja lisätään hankkeiden menetelmien ja mallien juurtumista 
maakuntaan.

• Maakunnallisesta ravitsemusterveyden -toimintamallista esitys maakuntavalmisteluun tehty (Satasote).

• Siun sotessa on tiedostettu, että elintapojen edistämiseen ja elintapamuutoksilla vaikuttamiseen 
ennaltaehkäisevässä ja myös hoitomielessä tullaan kiinnittämään aiempaa enemmän huomiota mm. 
palvelusopimuksissa ja HYTE-kannustinindikaattoreiden kautta. Tämä on osaltaan tukenut juurruttamistoimia.

• Elintapaohjaus keinona sisällytetään maakunnan alueellisen hyvinvointikertomuksen painopisteiden 
toimeenpanoon (PSHP).
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Viestintä
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Viestinnän tavoitteet ja organisoituminen

• VESOTE-hankkeen viestinnän päätavoitteena on ollut
– elintapaohjaussisällön tunnettuuden lisääminen (liikunta, 

ravitsemus ja uni) 
– alueellisten hyvien käytänteiden jalkauttaminen

• Viestintä on jakautunut
– sisäiseen viestintään
– ulkoiseen viestintään (sis. markkinointiviestintä)

• Hankehallinnoija on vastannut ylätason viestinnän 
suunnittelusta ja toteutuksesta
– viestintätiimi on kokoontunut kerran kahdessa kuussa

• alueet ovat organisoituneet viestinnän osalta parhaaksi 
katsomallaan tavalla 
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VESOTE-hankkeen lähikoulutuksia ja 
markkinointilaisuuksia

236 lähikoulutustilaisuutta

7 993 osallistujaa (sisältää VESOTE-toimijoiden 

järjestämät kurssit, seminaarit ja työpajat 
sekä muiden järjestämät koulutukset, 
joissa VESOTE-toimija on ollut 
kouluttajana)

350 osallistujaa UKK-instituutin 

elintapaohjausta käsitteleviin 
Terveysliikuntapäiviin 2017 ja 2018

229 markkinointitilaisuutta (sisältää mm.

yleisötapahtumat, messut ja kiertueet)
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Tapaamisia ja työryhmiä

25 STM:n kokoonkutsumaa tapaamista
536 Elintapaohjauksen 

kehittämistyöryhmätapaamista
91 Yhteistyötilaisuutta ja työryhmää muiden 

kärkihankkeiden kanssa: MITU, LAPE, 
digisote, virtuaalisairaala, KomPassi, I&O, 
OTE, OSSI, yhteinen keittiö 

900 Muuta tilaisuutta (toimijan sisäiset 
palaverit ja työryhmät sekä VESOTE-
kokoukset ja -työryhmät)
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VESOTE-painotuotteet

182 erilaista esitettä

17 500 jaettujen esitteiden määrä

19 erilaista posteria
28 muuta painotuotetta

2 UKK-instituutin Terveysliikuntauutiset-
teemalehteä (2017 ja 2018 VESOTE-teemalla)

15 500 painosmäärä 
- Teemalehti luettavissa myös verkkolehtenä
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Verkkosivuviestintä

VESOTE-sivu UKK-instituutin verkossa

13 300 sivunkatselua hankeaikana

Erillinen verkkosivu

13 toimijalla käytössä

10 käyttänyt omaa verkkosivua aktiivisesti 
tiedottamiseen 
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Intranet ja uutiskirje

Intranet

11 toimijalla käytössä

7 käyttänyt aktiivisesti 

Uutiskirje

10 toimijalla käytössä

61 uutiskirjettä lähetetty

3 900 vastaanottajaa
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VESOTE-tiedotteet

72 Tiedotetta 15 toimijalta

16 Tiedotetta UKK-instituutista

Alueiden onnistumisia 
• Turun Sanomat (printti ja verkko), Aamuset, Vakka-Suomen Sanomat, 

Turkulainen, Ålands Radio och TV, ÅU Yle ym.
• Karjalainen, Yle Pohjois-Karjala TV alueuutiset ym. 
• 8 x Ilkka (printti), 2 x Pohjalainen, 3 x Seinäjoen Sanomat ym.
• Kaleva ym.

• Länsi-Savo ym. 
• Yle Etelä-Karjala radio 
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Kaksi UKK-instituutin 
tiedotetta 
uniterveydestä ja 
unettomuuden 
hoidosta helmi- ja 
maaliskuussa 2018. 

Ensimmäinen poiki 
kaksi kirjoitusta Länsi-
Savon printti- ja 
verkkolehteen 
8.3.2018.

Teema pääsi MTV:n 
Huomenta Suomi 
-lähetykseen 
15.3.2018 ja 
Iltalehteen 19.3.2018.

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/unettomuus-voi-kaantaa-vaikka-sokeriarvot-
paalaelleen/6820476

https://www.iltalehti.fi/terveysuutiset/a/201803192200821332

https://lansi-savo.fi/uutiset/lahella/7b29af18-2f5a-48d5-9919-
a5657728919e

https://lansi-savo.fi/uutiset/lahella/89abb222-f0b1-4d0e-991c-6099190757c9

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/unettomuus-voi-kaantaa-vaikka-sokeriarvot-paalaelleen/6820476
https://www.iltalehti.fi/terveysuutiset/a/201803192200821332
https://lansi-savo.fi/uutiset/lahella/7b29af18-2f5a-48d5-9919-a5657728919e
https://lansi-savo.fi/uutiset/lahella/89abb222-f0b1-4d0e-991c-6099190757c9
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10 tiedotetta VESOTE-toimijoiden hyvistä 
käytännöistä syksyn 2018 aikana.
Kaksi tiedotetta on päässyt Lääkärilehteen 
ja/tai Potilaan lääkärilehteen.

https://www.laakarilehti.fi/ajassa/ajankohtaista/unettomuuden-laakkeeton-hoito-jalkautui-sairaanhoitopiireihin/

https://www.laakarilehti.fi/tieteessa/uutiset/siun-sotessa-liikuntaneuvojat-auttavat-kakkostyypin-diabeetikoita/

https://www.laakarilehti.fi/ajassa/ajankohtaista/vyotarot-kaventuivat-siun-sotessa/

http://www.potilaanlaakarilehti.fi/uutiset/siun-sotessa-liikuntaneuvojat-auttavat-kakkostyypin-diabeetikoita/

https://www.laakarilehti.fi/ajassa/ajankohtaista/unettomuuden-laakkeeton-hoito-jalkautui-sairaanhoitopiireihin/
https://www.laakarilehti.fi/tieteessa/uutiset/siun-sotessa-liikuntaneuvojat-auttavat-kakkostyypin-diabeetikoita/
https://www.laakarilehti.fi/ajassa/ajankohtaista/vyotarot-kaventuivat-siun-sotessa/
http://www.potilaanlaakarilehti.fi/uutiset/siun-sotessa-liikuntaneuvojat-auttavat-kakkostyypin-diabeetikoita/
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VESOTE-kirjoitukset ja videot

77 kirjoitusta toimijoiden omissa julkaisuissa 
mm. henkilöstölehti, verkkolehti
(luku sisältää UKK-instituutin Terveysliikunta NYT 
-verkkolehden 25 VESOTE-kirjoitusta)

56 kirjoitusta muiden toimijoiden julkaisuissa
–mm. Lääkärilehti, Apteekkarilehti, Työ Terveys Turvallisuus, useita alue- ja 

paikallislehtiä
– sisältää 16 kirjoitusta A-lehtien terveyslehdissä VESOTE-yhteistyön myötä

11 toimijaa tehnyt videoita

16 yhteensä videota

8 500 katselukertaa YouTubessa 
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VESOTE-osumat verkkomediassa, 
ilmoitukset ja videomateriaalit

43 osumaa vuonna 2017

54 osumaa vuonna 2018

46 ilmoitusta muiden toimijoiden 
printti- ja verkkojulkaisuissa

16 ilmoitusta A-lehtien lehdissä
Voi Hyvin, APU Terveys, Kauneus ja terveys
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Sosiaalisen median kanavat

toimijalla käyttö tykkääjät/

kanava käytössä aktiivista seuraajat yhteensä

Facebook 14 11 13 500

Twitter 6 5 11 300

Instagram 3 1 2 200

SlideShare 1 1 8 300 
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Alueiden kirjaamaa palautetta

• Ruusuja
– Viestinnän monimuotoisuus sai kiitosta
– Sisäinen viestintä oli runsasta ja sitä tehtiin eri suuntiin
– Hankehallinnoijan viestintäavut koettiin tärkeiksi

• viestintämateriaalien suunnittelu (mm. logot, viestintämateriaalipohjat)
• verkossa pidetyt säännölliset viestintäpalaverit

– Median innostus oli havaittavissa
• Alueilla eroavaisuuksia (mm. EPSHP, ESSOTE, VSSHP ++)

• Kehitettävää
– Alueiden johdon sitoutuminen paremmin viestintään
– Graafista apua olisi toivottu hallinnoijalta enemmän

• Yhteisiä pohjia lisää (esim. VESOTE-uutiskirje, joka lähtisi osittain eri sisällöin samaan 
aikaan alueilta eteenpäin)

– Lisää ja suunnitelmallisempaa some-viestintää
– Hallinnoijalta olisi toivottu enemmän viestin välittämistä 

kärkihankekehityksestä (ja maakuntamuutoksesta) STM:n suunnasta
– STM:n puolelta viestinnän apu koettiin hyvin ohuena 
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Juurruttaminen

- Menetelmät ja keinot?
- Miten toimenpiteet etenee?
- Mitä tukea tarvitsette?
- Millaista kehittämistarvetta juurruttamistoimenpiteissä on? 
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Juurruttaminen, EKSOTE

Menetelmät, keinot ja vastuu

• Juurruttamisen vastuutahoina HYTE- koordinaattori sekä Eksoten HYTE-
organisaatio.

• Kuntien hyvinvointityöryhmien kautta viedään asioita eteenpäin.

• On kirjoitettu Hyvinvoiva Etelä-Karjalainen hanke (Dia 134)

• Toimenpiteenä unihoitajien kouluttaminen.

• Elintapaohjaajien verkoston luominen ja säännölliset tapaamiset.

Jatkotoimenpiteet

• Hanke käynnistyy 1/2019

• Tarvitaan koulutustarjontaa Unen lääkkeettömään hoitoon ja puheeksi 
ottoon, joka suunnattu hoitajille.
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Juurruttaminen, EKSOTE
Toimenpiteet 2019 >
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Juurruttaminen, ESSOTE  1/2

Menetelmät, keinot ja vastuu
• Elintapaohjaus jatkuu ESSOTEssa ainakin 2019-2020

Kumppanuussopimus on tehty Etelä-Savon liikunta ry:n (ESLi) kanssa. Sopimuksen 
tavoitteena on avustuksen avulla mahdollistaa elintapaohjausverkoston toiminta ja 
siinä olevien henkilöiden osaaminen ja toiminta elintapaohjaajina Essoten
jäsenkunnissa. 

• Elintapaohjauksen sisältö keskittyy liikunnan lisäämiseen, lääkkeettömään unen 
hoitoon sekä ravitsemukseen. Keskeinen toimenpide on prosessimainen, 
henkilökohtainen ( tai ryhmässä), vähintään 6kk (12kk) kestävä maksuton 
elintapaohjaus asiakkaalle.

• Päävastuu elintapaohjaustyöstä on usealla osa-aikaisella/päätoimisella Essoten elintapaohjaajalla.

• Heidän apunaan verkostossa toimii lähes 90 henkilöä, jotka tekevät ohjausta ja neuvontaa oma 
työnsä ohessa eri Essoten vastuualueilla.

• Prosessimaiseen elintapaohjaukseen sitoutuva asiakas saa tuekseen kuntakohtaisia 
liikuntapalveluja, joita jokainen jäsenkunta tarjoaa prosessissa mukana oleville elintapaohjauksen 
asiakkaille. Osa palvelutarjottimen palveluista on asiakkaalle maksuttomia, mutta se edellyttää 
sitoutumista palveluun vähintään 6kk ajalle. 



UKK-instituutti  KKI-ohjelma  Suomen Diabetesliitto  Mielenterveyden keskusliitto  STM

Juurruttaminen, ESSOTE  2/2

Elintapaohjauksen kohderyhmät 2019-2020

• - 0 tason liikkujat, erityisesti työikäiset ja perheet

• - diabetesriskitason asiakkaat

• - läpileikaten ESSOTEn kaikki viisi (5) vastuualuetta  (MiPä, Kupa, VaVa, Peso, Tepa)

Haasteet

Päätoimisten ja osa-aikaisten elintapaohjaajien lopullinen määrä ja asemointi 
organisaatiossa on edelleen sopimatta. Ratkaisua ja päätöstä toiminnan tasosta 
hankaloittaa Essotessa käynnissä olevat Yt-neuvottelut sekä mittavat 
säästötoimenpitee
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Juurruttaminen, EPSHP/PLU  1/2
Menetelmät ja keinot:
• Yksilöllisen elintapaohjauksen käynnistämiseksi laadittiin EPSHP:n ja PLU:n välillä yhteistyösopimukset

(kirjaamisoikeus- ja käytännöt). Nämä sopimukset toimivat pohjana suunniteltaessa pysyvämpiä elintapaohjauksen 
toimintamalleja.

• Aksila / EPSHP koordinoi ja ylläpitää jatkossa hankkeessa muodostunutta elintapaohjauksen verkostoa. 
Verkostossa vahvistetaan, kehitetään ja juurretaan muodostuneita elintapaohjauksen palveluketjuja ja käytänteitä. 
Verkoston tehtävänä on tukea entistä laajemman, laadukkaamman ja syvällisemmän yhteistyön muodostumista      
perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja muiden elintapaohjaukseen linkittyvien toimijoiden kesken.                

• Ideointivaiheessa oleva, EPSHP:n koordinoima elintapapoliklinikka toisi elintapaohjauksen osaamisen keskittymän 
Etelä-Pohjanmaalle.

Käytännön juurruttamistoimia
• Alajärvi: Erityisryhmien uinti- ja kuntosalikortti käyttöön.
• JIK ky: Liikuntaneuvonnan/elintapaohjauksen jatkuminen uuden hankkeen myötä.
• Lapua: Työnkuvan muutos - liikunnanohjaaja antaa yksilö-/elintapaohjausta 3-5 h/viikko, suunnitteilla 

erityisryhmien liikuntakortin käyttöönottoa. 
• Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, Lappajärvi: Elintapaneuvonta-ryhmätoiminnan aloitus syksyllä 2018 (Järvilakeuden 

kansalaisopisto) – sisältää myös henkilökohtaista elintapaohjausta, aikuisvastaanottotyön uudistaminen ja 
uniryhmät.

• Kuusiolinna Terveys Oy:n ja Alavuden esimerkki: Liikunnanohjaajan ja terveydenhoitajan työnkuvien muutokset 
sekä ryhmätoiminnan perustaminen, elintapaohjaus jatkuu edelleen.

• Seinäjoki: Työnkuvan muutos - liikuntaneuvonnan sisällyttäminen erityisliikunnan koordinaattorin työnkuvaan, 
erilaisten elintapaohjausryhmien perustaminen (teemat mm. liikunta, ravitsemus, uni, päihteet).
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• Kokemukset: Juurruttamistyö sote- ja maku-uudistuksen keskellä oli haastavaa. 
Toisaalta yhteistoiminta-alueilla ja kunnissa tehtiin merkittäviäkin 
juurruttamistoimia (kuten työnkuvan muutokset). Ennaltaehkäisevä työ ja 
elintapoihin liittyvät teemat vaikuttivat olevan kuitenkin tärkeitä ja niihin haluttiin 
panostaa.

• Onnistumiset: Konkreettisia toimenpiteitä alueella saatiin tehtyä ja 
elintapaohjauksen palveluketjun vaiheet tulivat tutuiksi. Yhteistyö sote-
koordinaattorin kanssa oli vahvaa ja jatkuu edelleen. Elintapaohjauksesta saadaan 
laajan raportin (sairaanhoitopiirin B-sarjan julkaisu) myötä merkittävä tietopaketti 
sote-valmistelun käyttöön.

• Haasteet: Yksityiskohtaisen maakunnallisen elintapaohjauksen toimintamallin ja -
ohjelman laatiminen ei hankeaikana onnistunut sote- ja maakuntauudistuksen 
viivästymisen vuoksi. 
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Juurruttaminen, HUS
Menetelmät, keinot ja vastuu
• Juurruttamistoimissa hyödynnetään Terveyskylää

• VESOTE-koulutusmateriaalit ammattilaisille toivotaan saavaksi Terveyskylä PRO-palveluun. 
Koulutusmateriaalien saaminen osaksi Virtuaalisairaalaa jäi odottamaan hallinnoijan                   ja 
valtion viranomaisten välisiä neuvotteluja ja päätöksiä. 

• D2D ja vajaaravitsemusseula on digitalisoitu ja ne löytyvät Terveyskylän Omapolku-palvelusta.

• HUS PTH-yksikkö/Terveyden edistämisen valmistelee omahoito-ohjelmien 
implementointisuunnitelmaa kansallisesti käytettäväksi.

Verkoston hyödyntäminen

• Elintapaohjauskoulutuksen suorittaneet kutsutaan mukaan osaksi olemassa olevaa HUS hyte-
verkostoa. 

• Käynnistetään Hyvä kierre-projekti 2019-2021. VESOTE-hankkeessa mukana olleet toimijat 
kutsutaan mukaan kolmivuotiseen Hyvä kierre -projektiin. Projektin Kick off oli integroitu osaksi 
VESOTE-hankkeen päätösseminaaria.

Haasteet: 
• Kunnat eivät ole aktiivisesti jakaneet kehittämistuotoksiaan tai kehittämistyö juurruttamisineen on jäänyt kesken 

esimerkiksi mittavan tietojärjestelmävaihdoksen vuoksi. 

• Hankkeen aikana HUS Perusterveydenhuollonyksikön henkilöstömuutokset vaikuttivat osaltaan hankkeen 
juurruttamistoimenpiteisiin.

• Koulutuksen juurruttamistoimet viivästyivät koska  ensimmäinen lähikoulutus järjestettiin maaliskuussa 2018  (piti 
järjestää jo 2017).
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Juurruttaminen, Kainuun sote
Menetelmät, keinot ja vastuu

• Kainuun soten terveydenedistämisen erikoissuunnittelija on kuntien hytetyöryhmien
koordinoijan roolissa henkilö, joka seuraa ja valvoo kuntien hyte-toiminnan kautta 
elintapaohjauksen toimintaa kunnissa.

• Hyte-työryhmät saavat tiedotteen kuntien kutsunta-aikataulusta puolustusvoimilta -> 
puolustusvoimille sekä Kainuun soten perusterveydenhuollon ylilääkärille ja 
tulosvastuupäällikölle tiedote, kuntien liikunnanohjaajien ja fysioterapeuttien yhteystiedot 
hyte-työryhmän tietoon -> vastuu tiedon välittymisestä hyte-työryhmältä heidän 
esimiehille/toimijoille suoraan

• Opiskeluterveydenhuollon kanssa päivitetty ”Ennakkoterveystarkastuksesta armeijaan” 
palveluketju käytännössä toiminnassa -> vastuu yksikön esimiehellä

• Hyvinvoinnin palvelutarjottimen sisällön toimivuudesta huolehtiminen Kainuun soten 
kehittämis- ja suunnitteluyksiköllä, tekniikka, sivustojen käytettävyys -> palvelutuottajalla 
vastuu omien tietojen päivittämisestä.

• Kainuun kuntien hyte-kertomuksissa on huomioitu kuntalaisten kokonaisvaltainen hyvinvointi

• Elintapakoulutettujen verkosto

• Olemassa olevan jo valmiin maakuntamallin sisällä kuntien hyte-ryhmille siirtyy vastuuta 
juurruttamisesta. 

Kainuun sote
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• Elintapaohjauksen palvelutarjottimet

Kunnissa: Pirkanmaan hyvinvointikoordinaattoreiden verkostolle ohjeistus palvelutarjottimien 
implementoinnista kuntien verkkosivuille. Erikoissairaanhoidossa: elintapaohjauksen 
palvelutarjottimen ja koulutusmateriaalin implementoinnin koordinointi.

• Elintapaohjauksen linkitys Pirkanmaan sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun

Osa maakunnan alueellisen hyvinvointikertomuksen painopisteiden toimeenpanoa/ VESOTE-
Pirkanmaan koordinaatiosta vastaava, osa maakunnan taloushallintoa ja sote-keskuksen 
kehittämistä/ VESOTE-Pirkanmaan koordinaatiosta vastaava sekä substanssien projektipäälliköt  

• Elintapaohjauksen kirjaamiskäytäntöjen yhtenäistäminen 

Erikoissairaanhoidon elintapaohjauskäytännöistä kerätyn tiedon pohjalta suunnittelu käytäntöjen 
yhtenäistämisestä erikoissairaanhoidossa. Jatkotyöstäminen osana tulevan maakunnan sote-
keskuksen/ sote-liikelaitoksen kehittämistä.

Jatkossa tarvitaan STM, THL, Kuntaliitto, sote- ja maku-uudistuksen valtakunnallisilta 
valmistelijoilta viestinnällistä tukea ja kärkihankkeiden tuotosten implementointitukea käytäntöön 
sekä medianäkyvyyttä. Kunnilta (johtoryhmät, terveyskeskusten johtavat lääkärit ja ylihoitajat) 
tarvitaan ammattilaisten velvoittaminen muutosten tekoon työaikaresursseja. 
Erikoissairaanhoidolta asiakaslupauksissa elintapaohjauksen monialaisen yhteistyön näkyvyyttä ja 
ammattilaisten velvoittamista elintapaohjauksen tehostamiseen osana normaalia potilaan hoitoa, 
Pirkanmaa2021 –muutosorganisaatiolta tarvitaan implementoinnin valmistelua ja näkyvyyttä.

Toiveena hyvien käytäntöjen seurannan ja arvioinnin mittariston kehittäminen valtakunnallisesti.
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Juurruttaminen, PSHP  2/3

Onnistumiset ja kokemukset

• Hanke esitelty alueellisen HYTE-työn kuntakierroksella keväällä 2017 kuntajohdolle + kuntien HYTE-
työryhmille + kuntajohtajien kokouksessa.

• Hanke vakioaihe Pirkanmaan hyvinvointikoordinaattoreiden kokouksessa. Jatkossa vastuu. 
elintapaohjauksen palvelutarjotinten koostamisesta lapset+nuoret+lapsiperheet + ikäihmiset.

• Elintapaohjauksen palvelutarjotin. Elintapaohjauksen palvelutarjottimista varsinaiset juurrutustilaisuudet. 
ammattilaisille eri verkostoissa sitten kun ne on viety kuntien verkkosivuille.

• Integroitu olemassa oleviin hyte-rakenteisiin ja prosesseihin.

Haasteet

- Haaste tulee olemaan elintapaohjauksen palvelutarjotinten vienti kuntien verkkosivuille. Jokaisella 
kunnalla omat käytännöt. Pirkanmaan hyvinvointikoordinaattoreiden verkostossa sovitaan joitakin yhteisiä 
käytäntöjä, esim. käytettävä hakusana.

- Elintapaohjauksen palvelutarjotinten käyttö arjen työvälineenä. Alustavana suunnitelman lähettää 
verkostoille muistutusviestejä aiheesta.

- Hyvinvointikoordinaattorien ammatillinen tausta ja resurssit vaihtelevat, kuntien koko vaihteleva.

- Implementointi  Pirkanmaa2021-valmisteluun: riippuu valtakunnallisesta uudistuksen aikataulusta. 
Työstämistä jatketaan osana alueellista HYTE-työtä, haasteena resurssit.
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Elintapaohjauksen linkitys Pirkanmaa 2021-valmisteluun

• Elintapaohjaus mukana maakunnan hyvinvointikertomuksen rakentamisessa ja sen 
linkityksessä maakunnan strategian valmisteluun:

-Elintapaohjaus maakunnan toiminnoissa ja sen solmimissa sopimuksissa 
- Elintapaohjauksen toimeenpanon toteutumisen seuranta

*Maakunnan strategiaan ja alueelliseen hyvinvointikertomukseen liittyvät       
seurantamittarit

*Valtakunnallinen hyte-kerroin.

• VESOTE-Pirkanmaan tuloksena saatiin kooste elintapaohjauksen toteutuksen 
haasteista ja elintapaohjauksen kirjaamisen kirjavuudesta Pirkanmaalla. 
Tavoitteena elintapaohjauksen käytäntöjen yhtenäistäminen osana Pirkanmaa 
2021-valmistelua.

• ”Elintapaohjaustarjottimen” digitaalisen alustan rakentaminen tulevan maakunnan 
alueelle.
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Juurruttaminen, PPSHP  1/2
Menetelmät ja keinot

– Elintaparyhmätoimintamallit

– Elintaparyhmätoiminnan kirjaaminen ja vaikuttavuuden arviointi seurantatietoa keräämällä

– Valtimopotilaan avokuntoutuksen toimintamalli (hoito- ja palveluketjujen kehittäminen)

– Elintapaohjauksen verkkokoulutus

– Toimijaverkostot

– Kuntien omat hyvät elintapaohjauksen käytännöt

Vastuut

– Kunnissa /kuntayhtymissä keskeisiä henkilöitä ovat hoitotyön johtajat ja elintaparyhmien 
ohjaajat

– Hoito- ja palveluketju työtä 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.
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Jatkotoimenpiteet
• Tiivistä yhteistyötä tehdään sote-maakuntavalmistelun, terveydenhuollon johdon ja 

yhteistyökummapaneiden kanssa esim. kuntavierailut johto- ja hyte-ryhmissä.

• PPSHP:n perusterveydenhuollon yksikkö jatkaa VESOTE-hankkeen aikana syntyneitä hyviä käytäntöjä 
yhteistyössä toimijaverkoston kanssa. Hankerahoitusta haetaan toimenpiteiden ylläpitämiseksi / 
kehittämiseksi.

• PPSHP:n perusterveydenhuollon yksikön sisällä on laadittu tehtäväkuvia toimenpiteiden eteenpäin 
viemiseksi.

Tukea tarvitaan
• Toimintaan tarvitaan riittävät resurssit.  Toiminnan jatkaminen vaatii rahallisia resursseja, mutta iso 

merkitys on myös tahtotilalla toimijaverkostoissa jatkaa hyvää työtä, jota tähän asti on tehty.

• Ensisijainen tuki tarvitaan Sairaanoitopiiriltä ja maakuntavalmistelulta sekä perusterveydenhuollon, 
liikuntapalvelujen ja järjestöjen toimijoilta.

• Asiantuntijaorganisaatioiden asiantuntijatuki, tutkimustiedon tuottaminen jne.

Millaista kehittämistarvetta juurruttamistoimenpiteissä on?
• Sote-maakuntavalmistelussa yhteistyö ICT-vastaavan kanssa elintapaohjauksen maakunnallisen 

palvelutarjottimen rakentamiseksi.

• Kuntakäynnit paikallisten elintapaohjauskäytäntöjen juurruttamiseksi. Kuntakäynnit toteutetaan loppuv. 
-18 / alkuv. -19. Kuntakäynneiltä saadaan lisää ideoita juurruttamistoimenpiteisiin.
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Juurruttaminen, Satasote 1/2
Menetelmät, keinot ja vastuu

Vate, organisaatioiden johto, Hyte-valmistelutyöryhmä edistävät hankkeissa todettujen 
hyvien toimintatapojen juurtumista ja resursointia

Koulutuksiin osallistuneet ja heidän esimiehensä ovat avainasemassa elintapaohjauksen 
toimintamallin käytäntöön juurtumisessa. 

Jatkotoimenpiteet

Jatkavien HYTE-hankkeiden avulla toimenpiteitä jatketaan.

SASHP:n PETE-yksikölle yhteistyössä koulutusyksikön kanssa velvoite elintapaohjauksen 
toimintamallia tukevan täydennyskoulutuksen järjestämisestä ja VESOTE-
verkkokoulutusmateriaalin haltuun ottaminen perehdytys- ja täydennyskoulutuskäyttöön.

• Johdon ja esimiesten tukea tarvitaan.

• Juurruttaminen vaatii työaikaresursseja, esimiesten tukea ja avointa viestintää sekä 
ylhäältä alaspäin että alhaalta ylöspäin. 

• Juurruttamistoimenpiteille tulisi varata enemmän aikaa. 
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Juurruttaminen, Satasote 2/2

• Organisaatiot, joissa johto sitoutuu hankkeen tavoitteisiin ja kehittää omaa toimintaa 
hankkeen toimenpiteiden avulla, saa hankkeen tavoitteet juurtumaan parhaiten omaksi 
toiminnakseen.

• Johdon sitoutumisen lisäksi lähiesimiesten tulee tukea alaistensa osallistumista 
hankkeen toimenpiteisiin, sallimalla alaisten osallistumisen tarjolla oleviin koulutuksiin, 
mutta myös toteuttamaan omassa työssään uusia työmenetelmiä ja käyttämään tähän 
ehkä hieman enemmän aikaa kuin entiseen ”normityöhön”.

• Koulutukset ja verkostojen yhteiset työpajat ovat hyviä menetelmiä toimintamallien 
kehittämiseen ja juurruttamiseen sekä kokemusten vaihtamiseen ja ”parastamiseen”.

• Kun liikunta-, ravitsemus- ja uniohjauksen palveluketjut ovat selkeät, otetaan elintavat 
helpommin puheeksi.

• Kun koulutuksin on vahvistettu elintapaohjauksen osaamista, otetaan elintavat 
helpommin puheeksi.

• Henkilöstöresurssit ovat niukat ja ovat selityksenä sille, että ilmenee muutosvastarintaa 
uusien toimintatapojen käytäntöön ottamiselle.

• Haastetta aiheuttanut useiden eri hakkeiden pilottien samanaikaisuus – samoille 
työntekijöille kohdistuu vaatimuksia osallistua useampaan pilottiin, jolloin on tehtävä 
valinta, joka suosii yhtä ja haittaa toista hanketta – lopputuloksena kuitenkin osaavat 
työntekijät.
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Juurruttaminen, Siun sote
Menetelmät, keinot ja vastuu?
• Liikuntaneuvonta osaksi elintapaohjauksen verkkokoulutuksen käyneiden ja 

avovastaanottoa tekevien fysioterapeuttien ja hoitajien työtä
• Liikuntaneuvonnalle varattu resurssi 
• Liikuntaneuvontaan ohjautuminen nykyisen toimintamallin mukaisesti
• Osallistuvat terveysasemien elintapa- ja painonhallintaryhmien sekä mahdollisten 

muiden ryhmien, kuten Tulppa, suunnitteluun ja toteutukseen
• Koulutuksen jatkuminen alueella
• Asianmukainen ohjeistus intraan ”pitkäaikaissairaiden liikuntaohje”.
• Käytännön työohjeet tekevälle ja lähettävälle taholle.
• Aloitetaan Siun soten ”läntinen” alueelta
• Juurruttamista toteuttavat Siun soten kuntoutuksen johto ja VESOTE toimijat.

Jatkotoimenpiteet
• Siun soten kuntoutuksen ja avoterveydenhuollon johto sitoutuneet hyvin toiminnan 

juurruttamiseen.
• Koulutusten jatkaminen huomioidaan Siun soten koulutusstrategiassa.
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Juurruttaminen, VSSHP  1/2
Menetelmät, keinot ja vastuu

• Yhteisistä linjauksista sovittu muutosorganisaation edustajien kanssa: pilottikokeilu elintapaohjauksen 
kirjaamisesta ja tilastoinnista, yhtenäistetään alueen käytäntöjä ravitsemusohjauksesta ja diabeetikoiden 
hoitotasapainon kirjaamisesta.

• MAKU Hyte:n liikunta-elintapaneuvonnan palveluketjun alatyöryhmän jäsenyys.

• Yhteistyö TYKS Uni- ja hengityskeskuksen kanssa (kansallinen koordinaatio): VESOTE:n kautta tavoitetaan 
kiinnostuneita unettomuushoitaja-/ univireyskoutsikoulutukseen & ylipainoisia uniapneapotilaita (keu, suu, 
KNK) elintapaohjaukseen palvelutarjottimen kautta.

• Elintapaohjauksen ammattilaiseksi -koulutuksen käyneiden rekisteri VSSHP:n kehittämispalveluihin (n= 230).

• Liikunnan palveluketjujen rakentamisesta vastannut LiikU ry: pitää yhteyttä näihin kuntiin ja kontaktoi uusia.

• Elintapaohjauksen palvelutarjottimen rakentaminen käynnissä.

• V-S Sydänpiiri ja Tyks sydänkeskus: alueella kehitetään sydänhoitajaverkostoa tavoitteena edistää 
sydänpotilaan ehjää hoito ja palveluketjua esim. verkostotapaamisten avulla, joissa  hyvien ohjauskäytäntöjen 
ja materiaalien jako mm. vaikuttava elintapaohjaus potilasohjauksessa

• TULE-tietokeskus: yhteistyö TULES-toimialueen kanssa, uutena yhteistyö henkilöstöpalveluiden kanssa, mm. 
terveyden edistämisen teemapäivien sisältöön osallistuminen

• Alueellisen implementoinnin arviointityö käynnistymässä
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Juurruttaminen, VSSHP 2/2

Jatkotoimenpiteet
• Projektikoordinaattori saa jatkaa työsuhdetta, ja näin sairaanhoitopiiri voi tukea kuntia 

implementoinnissa.
• VSSHP (kehittämispalvelut) järjestää elintapaohjauksen alueellisia täydennyskoulutuksia 

vuosittain, tuotetaan ravitsemusohjauksen materiaali valmiiksi.
• PV-menetelmä (potilasviestintä) tuotetaan itseopiskeltava verkkokoulutus 

Virtuaalisairaalan kuntoutumistalon ammattilaisosioon.
• Lounais-Suomen diabetes ry: järjestetään syksyllä yhteistyöpalaveri medisiinisen 

toimialueen kanssa: millaista yhteistyötä tarvittaisiin jatkossa.
• STM:n ja UKK-instituutin tukea sairaanhoitopiirien johdolle, että työ on tärkeää, eikä 

hyvin tehtyä työtä ole järkevää heittää hukkaan eli jatkuvuus turvattava.

Haasteet
• VSSHP:ssa Kehittämispalvelut yksikkö hoitaa Perusterveydenhuollon yksikön tehtäviä, 

mutta sen toiminalle ei ole osoitettu riittävää resurssia. 
• Eli maakunnat rakenteeltaan ja haasteiltaan erilaisia, meillä 27 kuntaa ja 27 erilaista 

tapaa organisoida ja tehdä elintapaneuvontaa. Yhtenäistämisen tarve täällä suuri.
• Tarvittaisiin koordinoija tähän shp:n puolelta ja joka kuntaan terveyden edistämisen 

yhdyshenkilö tai vastaava (HYTE-koordinaattorit pitkälti muun alan toimijoita kuin 
terveydenhuollon V-S:n alueella).
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Juurruttaminen, PHLU  1/2
• Juurruttamisen onnistumisen edellytyksenä on yhteinen tahtotila alueen eri 

hallinnollisten toimijoiden kesken (hyvinvointiyhtymä, kunnat, järjestöt, yksityiset)

• Organisaatiolla tulee olla myös toimivat johtohahmot, jotka turvaavat riittävät 
henkilöstöresurssit ja olosuhteet tehokkaalle toiminalle. 

• Moniammatillisen yhteistyön tehokkaan toiminnan aikaansaamiseksi organisaation 
koordinaattoreilla on keskeinen rooli onnistumisten aikaansaamisessa.

Elintapaohjaamisen turvaaminen jatkossa

• Tärkeimpänä tehtävänä on uuden organisaatiomallin henkilöstön nimeäminen ja 
vastuuhenkilöiden tehokkaan toiminnan turvaaminen.

• Organisaatioon nimettävien koordinaattoreiden rooli on merkittävä moniammatillisen 
tehokkaan yhteistyön aikaansaamiseksi sekä koulutustoiminnan suunnittelussa ja 
toteutuksessa.

• Myös liikuntaneuvonnan laaja markkinointi ja informointi vaatii koordinaattorien 
tehokasta toimintaa.

Haasteena on ollut ennen hanketta, hankkeen aikana ja vielä hankkeen jälkeenkin eri 
tahojen saumattoman yhteistyön aikaansaaminen ja yhteisymmärrys siitä, kenen vastuulla 
eri toiminnot ovat ja kuka rahoittaa toiminnan.
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Juurruttaminen, PHLU  2/2
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Alueellinen visio 2020
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Alueellinen visio 2020, Eksote

Elintapaohjauksen tilanne 2020?

• Kunnissa toimii prosessinomainen liikuntaneuvonta

• Eksoten organisaatiossa työskentelee liikuntaneuvojien työparina 
elintapaneuvojina terveydenhuollon ammattilaiset

• Liikuntalähete  on käytössä ja asiakkuudet kirjataan efficaan, jolloin 
elintapaneuvonnan vaikuttavuustietoa saadaan helposti ja säännöllisesti

• Eksoten elintapaneuvonta on vakiintunut hyvinvointiasemien vakinaiseksi 
toiminnaksi

• Elintapaneuvontaa annetaan hyvinvointiasemilla, liikkuvissa palveluissa 
sekä etävastaanotoilla

• Asiakkaat ohjautuvat elintapaneuvontaan omapolku- sovelluksen kautta 
sekä ammattilaisten lähettämänä
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Alueellinen visio 2020, EPSHP
Elintapaohjauksen tilanne 2020?
• Aksila / PTH-yksikkö on edelleen vahvasti mukana 

elintapaohjauksen palveluketjujen kehittämisessä alueelle
– erityisesti elintapaohjauksen verkoston koordinoinnissa ja toimijoiden 

yhteen saattamisessa.

• Hankkeen aikana muodostuneet kuntien kehittämistiimit 
jatkavat aktiivisesti toimintaansa ja hyvät käytännöt vakiintuvat.

• EPSHP:n koordinoima elintapapoliklinikan/osaamiskeskuksen 
kehitystyö vaativien elintapaohjausasiakkaiden osalta etenee ja 
mahdollisesti aloittelee toimintaansa

• Kunnat satsaavat elintapaohjauksen resursseihin paremmin, 
mikäli elintapaohjauksen suositus saadaan mukaan SOTE-
uudistukseen.

• Hyvinvoinnin palvelutarjotin on otettu käyttöön ja se 
hyödyntää puhtaasti rajapintaratkaisuja.

• PALKO on julkaissut omahoidon ja elintapaohjauksen kansalliset 
suositukset jotka huomioidaan alueellisen elintapaohjauksen 
kehittämisessä.
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Alueellinen visio 2020, ESSOTE

Elintapaohjauksen tilanne 2020?

• ESSOTEssa elintapaohjaus toimii ja alueelle on palkattu useita päätoimisia 
elintapaohjaajia useita. 

• Lisäksi n.80 Essotelaista tekee elintapaohjaustyötä osana omaa työtään. 

• Toimintaa johtaa ja kehittää kehittämispäällikkö, joka on 
mahdollistettupitkäaikaisella kumppanuussopimukselle Etelä-Savon liikunta ry 
(ESLi) kanssa.
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Alueellinen visio 2020, HUS

Elintapaohjauksen tilanne 2020?
• Toimivat käytänteet  ja hankkeen kokemukset on sillattu osaksi Hyvää 

Kierrettä ja Terveyskylää, ja niitä jalostetaan ja levitetään HUS-alueella. 

• Elintapaohjaukseen osallistuvat sosiaali- ja terveydenhuollon 
ammattilaiset hallitsevat yhteiskehittämisen menetelmät, tuntevat 
vaikuttavat elintapaohjauksen keinot, ottavat aktiivisesti vaikuttavia uusia 
toimintamalleja käyttöönsä ja jakavat tietoa verkostossaan.

• Terveyskylän elintapaosiot täydentyvät ja kehittyvät hyvää vauhtia.
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Alueellinen visio 2020, Kainuu

Elintapaohjauksen tilanne 2020?

• Kainuun kutsuntatilaisuuksissa kohdataan nuoret miehet, heille teetetään 
toimintakykytestit ja he saavat halutessaan henkilökohtaista ohjausta 

• Kainuulaiset keski-ikäiset miesten elintavoista osataan vastaanotolla/tavatessa 
ottaa helpommin puheeksi elintavat, verkostojen ansiosta osataan ohjata heidät 
palveluiden piiriin

• Elintapaohjauksessa on käytössä aktiivisesti Hyvinvoinnin palvelutarjotin sekä 
Omasoten tarjoamat mahdollisuudet ohjaukseen, neuvontaan ja seurantaan

• Kainuun soten sivujen kautta suora yhteys Terveyskylän Elintapataloon, jossa hyvät 
ohjeet ja käytänteet kaikkien saavutettavissa

• Terveyskylän sivustot ovat aktiivisesti asiakkaiden ja ammattilaisten käytössä -> 
sivustoista jatkuvaa tiedottamista verkossa sisäisesti/ulkoisesti/ vastaanotolla/ 
paikallislehdissä 
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Alueellinen visio 2020, PPSHP

• Elintapaohjauksen tilanne 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 viestitään eri tiedotuskanavissa

– Liikkumislähetteen käyttö on lisääntynyt ja liikunnan palveluketjuja on rakennettu 
poikkihallinnollisesti.
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Alueellinen visio 2020, PSHP
Elintapaohjauksen tilanne 2020?

• Kuntien verkkosivuilla on kuntakohtaiset elintapaohjauksen palvelutarjottimet (1. 
lapset+nuoret+lapsiperheet, 2. työikäiset, 3. ikääntyneet), joilla on kunnan alueella 
elintapaohjausta tarjoavat toimijat (kunnan toimialat, pois lukien maakunnalle siirtyvä sote, + 
yksityissektori ja kolmas sektori). Nämä on ryhmitelty Suuntima-segmentoinnin mukaisesti

• Elintapaohjauksen palvelutarjottimet on linkitetty kuntien HYTE-työhön

• Erikoissairaanhoidon verkkosivustolla on elintapaohjauksen alueellinen palvelutarjotin, jolla 
on ammattilaisille suunnattua elintapaohjausmateriaalia + linkit kuntien elintapaohjauksen 
palvelutarjottimiin. Alueellista palvelutarjotinta markkinoidaan myös erikoissairaanhoidosta 
HYTE-työtä tekeville järjestökumppaneille ja heidän asiantuntijoilleen

• Taysin osaamisen kehittämisyksikkö on rakentanut Moodle-koulutusalustan
elintapaohjauksen verkkokoulutuksia varten ja järjestää vähintään kerran vuodessa 
koulutuksen

• Elintapaohjaus sisältyy Pirkanmaan alueelliseen hyvinvointikertomus 2021:een

• Elintapaohjauksen toimeenpanon toteutumiselle on rakennettu seurantamittarit + sanktiot 
Pirkanmaa2021:n toiminnanohjausjärjestelmään. Linkittyy mm. maakunnan HYTE-kertoimiin

• Elintapaohjauksessa on sovittu yhtenäiset kirjaamiskäytännöt maakunnan vastuulle siirtyvissä 
sote-yksiköissä
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Alueellinen visio 2020 Satasote
Elintapaohjauksen tilanne 2020?
• Maakuntastrategiaan sisältyy hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategia ja rakenne.
• Maakunnan HYTE-toimielin koordinoi, seuraa ja ohjaa maakunnan ja kuntien terveyden ja hyvinvoinnin edistämistoimintaa ja koulutusta 

sekä tutkimusta. 
• Hallinnointi, rakenne – tukevat elintapaohjauksen laaja-alaista toteutumista.
• Omakanta, Kanta ja maakunnan yhteinen APT-järjestelmä asiakaskohtaisen elintapatiedon välittäjänä toimijalta toiselle ja mahdollistaa 

elintapatiedon seurannan reaaliaikaisesti johdon tiedolla johtamisen ja kehittämisen tukena.
• Elintavat otetaan puheeksi terveysneuvonta- ja sairaanhoitokäynneillä asiakasta muutokseen motivoivalla tavalla ja ohjataan asiakasta 

tekemään elintapamuutoksen tavoite SMART-/Tarmo-periaatteella.
• Yhtenäiset elintapa-asioiden arviointimenetelmät ovat alueen toimijoiden käytössä.
• Yhtenäiset kirjaamisen ja tilastoinnin käytännöt toteutuvat elintapaohjaustyössä.
• Verkostomainen yhteistyö – välitön tiedonkulku toimijoiden välillä ilman tiedonkulun esteitä.

Liikuntaohjaus
• Liikuntaohjaus on osa sairauksien ennaltaehkäisyä ja hoitoa Käypä hoito – suositusten mukaisesti.
• Kuntien liikuntapalvelut tarjoavat liikuntapaikkoja ja liikunnan ohjauspalveluita matalan kynnyksen periaatteella – maksuttomia,

liikuntarajoitteisille ja 0-liikkujille soveltuvia palveluita. 
• Liikuntaneuvonnan palveluketju toimii yhdistäen eri toimijat palvelukokonaisuudeksi .
• Asiakkailla on käytössään aktiivisuusmittareita motivaatiota lisäämässä. 

Ravitsemusohjaus
• Ravitsemusohjaus on osa sairauksien ennaltaehkäisyä ja hoitoa Käypä hoito – suositusten mukaisesti.
• Ravitsemusterapeuttien alueellinen kattavuus on parantunut ja ravitsemusterveyden edistämistyötä toteutetaan uusin menetelmin –

etäkoulutuksin, ammattilaisten täydennyskoulutuksin, ravitsemuspalveluiden toimijoita ohjaten.
• Ravitsemushoidossa toteutuu hoidon porrastus - erityistason hoito ja perustason hoito.  

Uniohjaus
• Uniohjaus on osa sairauksien ennaltaehkäisyä ja hoitoa Käypä hoito – suositusten mukaisesti.
• Unettomuutta ja unihäiriöitä arvioidaan perustasolla yhteisellä ja riittävän kattavalla arviointimenetelmällä.
• Hyvä uni on keskeinen osa asiakkaan kokonaisvaltaista pitkäaikaissairauden hoitoa. 
• Unihoidon osaaminen on vahvistunut perusterveydenhuollossa – unihoitaja ja lääkäri työpari.
• Unettomuuden hoidossa etusijalla on lääkkeetön hoito. 
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Alueellinen visio 2020, Siun sote

• Alueella sekä liikunta- että ravitsemusneuvontaa tarjolla osana 
perusterveydenhuollon perustoimintoja kaikilla terveysasemilla

• Ammattilaisilla mahdollisuus säännölliseen kouluttautumiseen
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Alueellinen visio 2020, VSSHP

Elintapaohjauksen tilanne 2020?

• Puheeksiotto tapahtuu jokaisen elintapaohjauksesta hyötyvän asiakkaan kohdalla 
SOTE ja liikuntapuolella

• Toimiva liikunnan palveluketju joka kunnassa

• Mahdollisuus unihoitajan vastaanotolle joka kunnan perusterveydenhuollossa

• Jokaisella terveydenhuollon ammattilaisella kunnasta riippumatta mahdollisuus 
konsultoida ravitsemusterapeuttia, ravitsemusterapeutin avoin vo pth:n puolella 
kuntalaisille 

• Asiakkaiden tarpeisiin kohdennettuja ja tarjottuja toimintoja kunnan ja yhdistysten 
puolelta, potilasyhdistykset elintapaohjauksen tukena

• Yhtenäiset ohjaus- ja kirjaamiskäytännöt alueesta riippumatta

• Vahvemmin myös osaamisen vahvistamista sosiaalialan ammattilaisille 
elintapaohjaukseen, koska esim. osa heistä on mukana asiakkaiden arjessa ja 
käyvät myös heidän kotonaan ja tavoittavat ns. heikommassa asemassa olevia 
paremmin kuin terveydenhuolto
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Alueellinen visio 2020, PHLU

• Päijät-Häme toimii liikuntaneuvonnan ja elintapaohjauksen 
valtakunnallisena mallimaakuntana.

• Alueen kunnat toimivat mallikuntina liikuntaneuvonnan ja 
elintapaohjauksen toteuttamisessa.
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Hallinnoijan visio elintapa-
ohjauksesta v. 2020 
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Hankkeen tuoma muutos tai 
lisäarvo
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Hankkeen muutos tai lisäarvo?
• Hankkeesta on ollut hyötyä laajalle toimijajoukolle, kuten asiakkaille, yhdistyksille, ammattilaisille, SHP:lle.
• Toimijoiden yhteistyö on lisääntynyt, tarpeita on tullut näkyväksi ja on ymmärretty elintapaohjauksen 

mahdollisuudet terveyden edistämisessä.
• Ennaltaehkäisevän -/liikuntaneuvonta työn tärkeys on ollut vahvasti esillä alueellisessa mediassa.  Hankkeen oma 

tiedotustoiminta on nostanut suuresti yleistä tunnettuutta liikuntaneuvonta toiminnasta niin maakunnan 
asukkaiden kuin ammattilaistenkin keskuudessa. 

• Terveyden edistämisen työryhmä käynnistettiin hankkeen aikana monen vuoden tauon jälkeen uudelleen ja toimii 
aktiivisesti

• Poliittinen päätöksenteko on entistä sitoutuneempaa ennaltaehkäisevän työn resurssointiin. 
• Hanke tukenut onnistuneesti erikoissairaanhoidon strategian ja palvelulupauksen toteutumista.
• Ennaltaehkäisevä toiminta on tullut osaksi SHP:n strategista valintaa.
• Ammattilaisten elintapaohjausosaamista on merkittävästi vahvistettu hankkeen tuella ja heillä on vaikuttavampia 

keinoja motivoida asiakkaita / potilaita elintapamuutoksessa.
• Ammattilaisilla yhtenäiset elintapaohjauksen työkalut, kirjaamis- ja tilastointiohjeet, enemmän 

elintapaohjausosaamista mm. uniteemasta.

• Luotu alueelliset elintapaohjauksen verkostofoorumit.
• On laadittu suunnitelma täydennyskoulutusten jatkamisesta
• Ammattilaiset osaavat ohjata asiakasta liikunta-, ravitsemus- ja unipalveluiden ketjussa.
• Mielenterveys- ja päihdepuolen asiakkaat ovat päässeet testaamaan unen lääkkeetöntä hoitoa.
• Ammattilaiset ovat verkostoituneet SHP:n sisällä ja perusterveydenhuollossa.
• Toimijoiden rooli palveluketjussa selkiintynyt.
• Hankkeen aikana muodostui alueelliset elintapaohjauksen moniammattiliset ja poikkihallinnolliset tiimit.

• Alueet ovat tehneet konkreettisia toimenpiteitä elintapaohjauksen vahvistamiseksi (työnkuvien muutoksia 
terveydenhuollossa ja liikuntatoimessa, elintaparyhmien perustamisia, erityiserityisryhmien uinti-ja
kuntosalikortti käyttöönotto).

• Alueen kunnat ja liikuntatoimet ovat entistä tietoisempia mahdollisuuksistaan  vahvistaa kuntalaisten hyvinvointia 
omilla toimenpiteillään mm. tarjoamalla palveluja, jotka tukevat samalla kunnan elinvoimaisuutta. 
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Hankkeen muutos tai lisäarvo
• Yksilöllistä elintapaohjausta tarvitsevia asiakkaita pystyttiin ohjaamaan hankeaikana                      

elintapaohjaajan vastaanotolle.

• Heikommassa asemassa oleville pystyttiin luomaan käytäntöjä, jotka tukevat terveyttä edistävien        
elintapojen käyttöönottoa (erityisryhmien uinti- ja kuntosalikortti).

• Asiakas tietää, mistä ja miten hakeutua liikunta-, ravitsemus- tai uniohjauksen palveluihin.

• Asiakas löytää tulevaisuudessa helpommin luotettavaa tietoa elintapa-asioista.

• Kuntien alueella käynnistynyt elintapaohjausta tarjoavien verkoston ja palvelutietojen kokoaminen.

• Käynnistetty tai luotu elintapaohjaksen palvelutarjottimet ja rakennettu hoitopolkuja.

• ESSOTEn ja kunnan liikuntatoimen vastinparimalli ja yhdessä tekeminen ovat kehittyneet

• Vahvistettu kirjaamiskäytäntöjä.

• Yhteistyökumppanit ovat saaneet lisää tietoa elintapaohjauksen ja väestön hyvinvoinnin nykytilasta.

• Elintapaohjaustyön vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus on todistettu lukemattomissa tutkimuksissa ja 
hankkeen kautta hyväksi todettuja elintapaohjauksen  käytäntöjä on käyttöönotettu, lisätty, kehitetty jne. 

• On luotu liikuntaneuvonnan palveluprosessi

• On pystytty testaamaan liikuntaneuvonnan toteuttamista etäpalveluna.

• Elintapaohjauksen teema on saanut hankkeen myötä runsaasti näkyvyyttä ja maakunnassa.

• Elintapojen puheeksi otto on ”herättänyt” myös ammattilaiset tarkistamaan omia elintapojaan.

• Hankkeen avulla on myös turvattu jatkuvuutta ja erityisesti kehitetty palveluketjujen moniammatillista 
toimivuutta. Eri alojen ammattilaiset ovat laajemmin tietoisia liikuntaneuvontatoiminnasta ja omasta roolista 
liikuntaneuvonnan palveluketjussa.

• Opittiin paljon valtakunnallisen hankkeen kytkemisestä erikoissairaanhoitoon, TKI-toimintaan, kuntien 
toimintaan ja tulevan maakunnan valmistelutyöhön.

• Toiminta on saatu pysyväksi osaksi SHP:n toimintaa 

• Hankkeen päättyessä sairaanhoitopiireihin palkattu viisi VESOTEn projektikoordinaattoria jatkamaan 
elintapaohjauksen kehittämistyötä!
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Hankkeen tärkeimmät opit
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Opittua ja kehittämisideoita uusille 
hanketoimijoille  1/2
Tarvitaan:
• Johdon sitoutuminen alusta alkaen toimintaan ja hankkeeseen on tulosten kannalta kaikkein tärkein asia.
• Laaja ja kiinteä verkostoituminen heti hankkeen alussa, Mitä enemmän ehtii verkottua, sen enemmän saa 

aikaan.
• Yhdessä tekemistä, sujuva tiedonkulku, tukea- ja resurssointia.
• Jatkuvaa koulutusta ja tietoa vaikutusten ja vaikuttavuuden arvioinnista
• Suunnitteluvaiheessa tulee selvittää mitä muuta vastaavaa alueella kehitetään/on juuri kehitetty, minkälaisia 

toimintamalleja jo löytyy.
• Tavoitteet kirjattava yksityiskohtaisemmin. Laaja ja poikkihallinnollinen yhteistyö on tarpeen asiakkaiden 

palvelupolkujen toimivuuden edistämistyössä.
• Elintapaohjausta tulee toteuttaa asiakaslähtöisesti vaikuttavuuden saavuttamiseksi.
• Elintapaohjaus oikeilla toimintamalleilla ja tuloksekkuutta seuraten on vaikuttavaa  toimintaa. 
• Eri toimijoiden yhteisten tavoitteiden löytäminen heti hankkeen alussa ja yhteinen sopimus toimenpiteistä, 

joilla niitä tavoitellaan.
• Hankeyhteistyö, jolla tarkentuu mahdolliset yhteiskehittämisen alueet ja mahdollisuudet.
• Yhtenäisten arviointimenetelmien sopiminen ja raportointityökalu hankeaikaisen tiedon kokoamiseen.
• Pitäisi olla enemmän yhteistä sisältöä, jolloin tiedon jakaminen alueen kesken olisi helpompaa, opittavaa 

löytyisi selvemmin ja saisi paremmin tukea muilta (esim. kohderyhmät olisi yhdessä valittuja, testattavat 
samoin).

• Hankkeet kannattaa kytkeä paremmin olemassa oleviin rakenteisiin ja toimintaan. VESOTEn tavoitteet olivat 
yksikön toiminnasta erillisiä, uusia ja haastavia.

• Tavoitteita laadittaessa tulee pohtia alueen erityispiirteet.
• Ohjausrakenteen tulee vastata alueellisia tarpeita. 
• Toimintaympäristön hyvä tuntemus on tarpeen kaiken eteenpäin viemiselle
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• Pohdittava osallistujien tarpeita: ei välttämättä kaikkia samoja kolmea elintapateemaa kaikille.
• Kehittämismenetelmien osaamista: yhteiskehittäminen, Lean-osaamisen hyödyntäminen terveyden 

edistämisen hankkeissa.
• Vastuun siirtämistä toimijoille: passiivisen opiskelun sijaan toimintamallien käyttöönottoa ja kehittämistä 

omissa yksiköissä.
• Valtakunnallisissa hankkeissa olisi hyvä olla yhdenmukainen hankeraportointimalli ja selkeät pelisäännöt 

osaajien integraatiolle.
• Alueellisten hankkeiden verkostoituminen systemaattisesti ohjatuksi esim. soten puolelta; työpaja esim. 3 x 

vuodessa
• Hankkeet mukaan varhaisessa vaiheessa sote-maku yhteistyössä, hyödynnetään paremmin hankkeiden 

substanssiosaamista
• Täydennyskoulutusta ja arviointia.
• Kohderyhmä olisi voinut olla kaikille sama ja sovittu hankealueittain, mihin kukin keskittyy, valtakunnallisesti 

yhtenäisiä käytäntöjä ja alustoja yms.
• Enemmän tukea rahoittajalta, mm. valtakunnallinen tiedottaminen koko hankkeen ajan ja sitouttaminen
• Huomattavasti lisää tiedotuskanavia, informaatiota tulee merkittävästi lisätä. 
• Moniammatillisen yhteistyön markkinointia tulee tehostaa.
• Joustavuutta tarvitaan joka käänteessä
• Innostusta ja rohkeutta!

• Uusi hanke voisi olla: Syrjäytymisen ehkäisy (yksinäisyys iso terveysriski) ja laajempi koko väestöön tähtäävä 
terveyden edistämisen hanke, koska rakenteita tulee muuttaa ja vaikuttaa enemmän riskitekijöihin varhaisessa 
vaiheessa. Tehdä siis toimia hyväksikäyttäen tietoa siitä, mitkä tekijät vaikuttavat terveiden elintapojen 
omaksumiseen ja mitkä taas heikentää tätä ja paneudutaan toimissa niihin. (Sosiaalialan mahdollisuudet terveiden 
elintapojen omaksumisen tukemisessa)

• Tässä hankkeessa jäi asiakkaiden osallisuus huomioimatta, seuraavaksi heidän kauttaan?
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VESOTE-hallinnojan/kumppanien opit 
(tiivistetysti)

Hanke auttoi ymmärtää elintapaohjauksen prosessit, ja minimitoimenpiteet; mitä tarvitaan ja mitä on jo 
olemassa. Hankkeessa tiedostettiin kentän toimijoiden tarve, ja nyt pystymme tuottamaan 
(minimi)elintapasuosituksen.

Elintapaohjauspilotit ja elintapaohjauksen rakenteelliset prosessit ovat onnistuneet alueilla erinomaisesti. 
Kansallinen hanke toi kehittämisvolyymia ja rohkeutta toteuttaa laaja elintapaohjauksen kehittämisinterventio. 
Kansallisen STM:n kärkihankerahoituksen innostamana alueilla ja kumppaneilla oli positiivinen vire käynnistää 
kehittämistoimia. Valmiutta ja tahtotilaa alueilla oli, tarvittiin vielä kansallinen sysäys. 

Hanke toteutui asiakas- ja aluelähtöisesti, alueet valitsivat kohderyhmäpilotit ja kehittämiskohteet 
tarveperusteisesti. Tämä luonnollisesti loi haastetta projektin kokonaishallintaan, mutta mahdollisti alueellisten 
erityispiirteiden huomioimisen.

Hanketta kuva verkostomainen työote, jossa hallinnoijan ja kumppanien laajoja verkostoja hyödynnettiin. 
Lisäksi hankkeessa kannustettiin ja toteutettiin toimenpiteitä, joissa aluehankkeiden projektikoordinaattorit 
kokoontuivat säännöllisesti yhteen.

VESOTE-hankkeen tuottama verkkokoulutusosio on ollut ehdoton onnistuminen hankekautena. Koulutuksesta annettu 
palaute on ollut poikkeuksetta positiivista ja osallistujat ovat kokeneet oppivansa uusia ja hyödyllisiä elintapaohjauksen 
taitoja
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Palaute hallinnoijalle ja sosiaali-
ja terveysministeriöön
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Palautetta VESOTE- hallinnoijalle ja sosiaali- ja 
terveysministeriölle  1/2
• Hanke vastasi ehdottomasti tarpeeseen
• Hankehallinnoija onnistui hyvin erityisesti koulutuskokonaisuuden ja ulkoisen 
• viestinnän osalta. Viestintäapua sai tarvittaessa.
• Hankehallinnoija ja projektipäällikkö tukivat alueilla tehtävää työtä.
• Hyvät kokemukset hankkeesta, hyvää yhteistyötä valtakunnallisten VESOTE-hanketoimijoiden  kanssa.
• Hanketoimijoiden kesken muodostui hyvä yhteinen henki ja verkosto
• Kaipasimme vielä tiiviimpää yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa.
• Koulutuskokonaisuus oli hyvä
• Hallinnoijalla oli raportointiosaamista
• Hankkeen alussa olisi ollut syytä määritellä millaisia asioita aluetoimijoiden tulee seurata ja tilastoida, jotta 

loppuraportointi olisi selkeämpää ja yhtenäisempää.
• Jäimme kaipaamaan vielä jäsennellympiä kaikille yhteisiä tavoitteita ja toimenpide-ehdotuksia.
• Olisi ehdottoman tärkeää korostaa kuntien ja maakunnan yhteistyön merkitystä ja sitä, että liikuntaneuvonnan 

ja elintapaohjauksen toteutus ja resurssointi on molempien yhteinen tehtävä.
• Ennaltaehkäisevän työn painoarvoa tulisi nostaa muuallakin kuin juhlapuheissa! Toimiviin malleihin tulisi 

panostaa: esim. top10 kärkimallia, joitten markkinointiin muille toimijoille tulisi saada riittävät hankerahat. 
Esim. VESOTE-hankkeesta säästyneet hankerahat.

• Avoimempaa viestintää, myös siitä, jos ei ole vastauksia ja hankekoordinaattorit olisi pitänyt pitää enemmän 
ajan tasalla. 

• Laaja hanke tuki koulutusosiota. Sitä on pystytty hyödyntämään hyvin.
• Valtakunnallisesti hankkeen laajuus lisäsi toimijoiden yhteistyötä, verkottumista ja ideoiden vaihtoa.
• Hallinnoijan hankehakemus ohjasi alueen hankkeen toimijoita hyvin oman alueen hankesuunnitelman 

laatimisessa.
• Sairaanhoitopiirin välistä yhteistyötä olisi voinut tukea enemmän.
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• Hämmentää, miksi hankkeessa ei toteutettu kaikille yhteisiä elintapamittareita potilastiejärjestelmään.
• Ilman hanketta SHP:ssä ei olisi elintapaohjausta!
• Hienoa, että elintapaohjaus saatiin kärkihankerahoituksen pariin
• Hanketoimijat saivat ohjeita ja välineitä ajoittain viiveellä (maksatukset, selvitykset) 
• Valtakunnallinen VESOTEn ja ravitsemusVESOTEn roolit jäivät osin epäselviksi
• Kuukausittainen raportointi koettiin turhan tiheäksi, ottaen huomioon neljännesvuosittain tehtävät matriisit ja 

puolivuosittain maksatuksen yhteyteen laadittavat raportit. Esim. neljännesvuosittain toteutettu raportointi olisi 
koettu riittäväksi.

• Aikaa kului paljon raportointiin ja selvitysten tekoon. Raportointien aikataulu myös alussa haasteellista, ennen 
kuin opittiin ennakoimaan. 

• Enemmän tukea tai ohjausta vähän muuttuvassa uudistustilanteessa
• STM:n rooli jäi osin näkymättömäksi
• Jatkorahoitusta hankkeen juurruttamistoimenpiteisiin. STM olisi voinut pitää kärkihanketta paljon enemmän 

näkyvillä omissa viestintäkanavissaan
• Mielenterveyden keskusliiton näkyvyys hankkeen valtakunnallisena järjestötoimijana hyvin vaatimatonta
• Liikemittareiden käyttöönotossa aikatauluhaasteita
• Kun integroidaan eri toimijoiden tärkeää työtä yhteen, selkeä ohjeistus reaaliaikaisena kaikille hankeosapuolille 

sekä hallinnoijalta että STM:ltä (Uneton, Ravitsemus, Liikunta/Vesote).
• Uniterveyden osio toteutui hankkeessa hallinnollisesti eri tavalla muuhun verrattuna. Ydinhankkeen ja Uneton-

hankkeen yhteensovitus ei ollut optimaalinen.
• VESOTE-hankkeen aikana valmistetut verkkokoulutuksen kokonaisuudet liikunta-, ravitsemus- ja uniteemoista 

sekä unilääketieteen verkkokurssi olisi hyvä saada Terveyskylän HYTE-osioon, Kuntoutustaloon.
• Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön elintapaohjauksessa kirjattua ja tilastoitua tietoa on saatava 

potilastietojärjestelmistä reaaliaikaisesti raportteina, jotta sitä voidaan käyttää maakunnan ja kuntien 
hyvinvointikertomuksissa ja strategiassa sekä ohjaamaan maakunnan ja kuntien toimenpiteitä. 
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Hallinnoijan ja kumppanien kiitos 

• Kiitos STM:n Meri Larivaaralle osaavasta ohjauksesta ja kannustuksesta.

• Elintapaohjaus on saanut ansaitsemansa huomion hyvinvointi ja terveyden 
edistämisen työssä.

• STM:n Hyte- kärkihankkeiden ohjauspäivät olivat onnistuneita, koimme 
vertaisuutta ja jaoimme haasteet ja onnistumiset. Jos aikaa olisi ollut enemmän 
kärkihankkeiden verkostoitumista ja yhdessä tekemistä olisi voinut toteuttaa 
vieläkin enemmän ja monipuolisemmin. 


