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Ravitsemusterveyden edistämisen alueellinen suunnitelma ja
Hyvä ruoka, parempi terveys -seminaarin kuulumisia
Pohjois-Pohjanmaan maakunnallisen
ravitsemusterveyden edistämisen suunnittelua ja
arviointia varten on perustettu
ravitsemusterveyden verkosto.
Verkoston jäseninä ovat Pohjois-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirin (PPSHP) alueen kuntien
ravitsemusterapeutit ja -asiantuntijat sekä ateriaja puhdistuspalvelujen esimiehet.

PPSHP:n johtajaylilääkäri asetti ravitsemusterveyden koordinaatioryhmän koordinoimaan tätä verkostoa.
Koordinaatioryhmän toimikausi on neljä vuotta (2019-2022) ja sen tehtävänä on laatia alueellinen
ravitsemusterveyden suunnitelma.
Ravitsemusterveyden alueellisen suunnitelman tavoitteina on kouluruokailun ja ikääntyvän
väestön ruokapalvelujen kehittäm inen sekä ravitsem ustyöryhm ien perustam inen kuntiin.
Kouluruokailun kehittämisen tavoitteena on, että kaikki pohjoispohjalaiset koululaiset syövät koululounaan
ja yhä useampi myös koululounaan kaikki osat.
Ikääntyneiden ravitsemuksen kehittämisessä tavoitteena on, että ikäihmisten ruokapalveluissa
noudatetaan uusimpia ravitsemussuosituksia, vajaaravitsemusriski tunnistetaan varhain ja
ravitsemushoitoa osataan tehostaa ajoissa.
Suosituksena on, että kuntien hyvinvointiryhmät kokoavat alaisuuteensa monialaisen ravitsemuksen
kehittäjätyöryhmän, jonka tehtävänä on seurata, toteutuvatko ravitsemussuositukset kunnan
ruokapalveluissa ja onko ravitsemusneuvontaan ja -ohjaukseen riittävästi resursseja.
Ravitsemusterveyden verkosto järjesti 3.10.2019 Hyvä ruoka, parem pi terveys -sem inaarin
OYS:ssa. Seminaariin osallistui 79 henkilöä.

Päihteet puheeksi -koulutus
PPSHP:n perusterveydenhuollon yksikkö järjesti
yhteistyössä Pohjois-Suomen aluehallintoviraston
sekä EHYT ry:n kanssa Päihteet puheeksi koulutuksen 8.11.2019 OYS:ssa.
Koulutukseen osallistui 105 henkilöä paikan päällä
sekä etäyhteyksien päässä 17 paikkakuntaa.
Koulutus sai paljon hyvää palautetta.

Uudet liikkumisen suositukset
Aikuisten ja yli 65-vuotiaiden liikkumisen
suositukset ovat uudistuneet. Kymmenen vuotta
käytössä ollut Liikuntapiirakka on muuttunut
liikkumisen suositukseksi. Uudistuneessa
suosituksessa nostetaan esille aiempaa paremmin
kevyen liikuskelun, paikallaanolon tauottamisen
sekä riittävän unen merkitys terveydelle.
Ikäihmisten suosituksessa painotetaan 18–64vuotiaiden suosituksia enemmän lihasvoimaa ja
tasapainoa, joilla on vaikutusta erityisesti arjessa
selviytymiseen, liikkumiskykyyn sekä esimerkiksi
kaatumisten ehkäisyyn. UKK-instituutin
verkkosivuilta löytyy mm. asiantuntijoiden
esitystallenteet ja maksuttomat materiaalit.
•
•

Aikuisten liikkumisen suositus
Yli 65-vuotiaiden liikkumisen suositus

Ennakkotietoa yleislääketieteen jatkokoulutuksesta, kevät 2020
Tammikuu
24.1.2020 Eettinen näkökulma potilaan
kohtaamiseen ja
itsemäärämisoikeuteen
Järjestäjänä PPSHP koulutuspalvelut,
ilmoittautuminen PPSHP koulutuskalenterin kautta
viimeistään 21.1.2020 m ennessä.

30.- 31.1.2020 Yleislääketieteen
kouluttajien valtakunnalliset
koulutuspäivät
PRO Yleislääketiede 2020- ohjaam isella
osaam ista, ilm oittautum inen 20.12.2019
m ennessä. Järjestäjänä HUS pth-yksikkö ja
Helsingin yliopisto

M aaliskuu ja kesäkuu
Yleislääketieteen erikoislääkärikouluttajien koulutuspäivä
Tulossa kaksi samansisältöistä koulutuspäivää yleislääketieteen erikoislääkärikouluttajille,
aluekouluttajaylilääkärille ja terveyskeskuksen koulutuksesta vastaaville lääkäreille. Koulutuspäivä aikana
perehdytään yleislääketieteen erikoistumiskoulutuksen valintamenettelyyn liittyvän 6 kk koejakson
osaamisperustaiseen arviointiin ja menetelmiin sekä erikoislääkärikouluttajan tehtäviin. (Koulutuksen
sisältö sama kuin syksyllä 2019 toteutuneet.)
Maanantai 9.3.2020 klo 8.30 -15.45, ilm oittautum inen viim eistään 4.3.2020 m ennessä
Maanantai 8.6.2020 klo 8.30 - 15.45, ilm oittautum inen viim eistään 2.6.2020 m ennessä

Huhtikuu ja toukokuu
Yleislääketieteen erikoislääkärikouluttajien valmennus
Syksyllä 2019 käynnistynyt valmennus jatkuu 20.4. ja 15.5. päätösseminaari.

Maakunnallinen hyvinvointiyhteistyö hyvässä vauhdissa
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiyhteistyö mm. kuntien ja maakunnallisten toimijoiden kanssa on hyvällä
mallilla. Toimijoita ohjaava ja sitouttava Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointisopimus allekirjoitettiin lokakuun
lopussa pidetyssä Hyvinvointifoorumissa. Sopimuksessa on julkaistu maakuntamme yhteinen
hyvinvointikäsite, jota saa vapaasti hyödyntää.
Lisäksi maakunnallisten hyte-toimijoiden joukko (16 asiantuntijaa kahdeksasta organisaatiosta) teki
syksyllä 2019 analyysin kuntien laatimista hyvinvointisuunnitelmista. Tuotokset on julkaistu sekä
kokonaisuutena että hyvinvointikäsitteemme teemojen mukaisissa paketeissa. Toivomme, että tuotoksia
hyödynnetään mahdollisimman paljon.
Analyysin tekemisen ansiosta 16 asiantuntijan joukko tutustui toisiinsa aiempaa paremmin, ja yhteistyö
jatkuu tästä eteenpäin entistäkin tiiviimpänä. Joukkoomme on myös tullut muutama uusi toimija. Pitkällä
tähtäimellä tarkoituksena on kehittää Pohjois-Pohjanmaalle ihmislähtöisen hyvinvointiyhteistyön malli, joka
tukee mm. kuntien hyvinvointityötä.
Maakunnallista hyvinvointiyhteistyötä varten on perustettu oma internetsivu, jota rakennetaan ja
kehitetään vähitellen. Sivulta löytyy jo yllä mainitut hyvinvointisopimus, käsitettä koskevia dioja sekä
analyysin tuotokset. Tutustu sivustoon tästä linkistä.

Kulttuuri ja taide tukemaan Oys 2030 -sairaalan toimintaa
Kulttuurin ja taiteen pitkän tähtäimen kehittäminen osana Oys 2030 -uudistamisohjelmaa on alkanut.
Kehittäminen polkaistaan käyntiin vuoden 2020 ajan kestävällä hankkeella, johon Taiteen edistämiskeskus
myönsi avustuksen kesällä 2019.
Hankkeeseen on rekrytoitu syksyn 2019 aikana taidesuunnittelijat Taija Sailio (80 % työajalla) ja Tarja
Kekäläinen (50 % työajalla), jotka aloittavat työnsä 2.1.2020. Heidän tehtävänään on laatia monipuolinen,
Oys 2030 -sairaalan kehittämistä tukeva kulttuuri- ja taideohjelma vuosille 2020-2030, käynnistää sen
toimeenpano ja varmistaa kehittämistyön jatkuvuus hankkeen jälkeen. Kehittämistyön etenemistä voi
seurata osoitteessa w w w .ppshp.fi/kulttuuri-ja-taide.
Perusterveydenhuollon yksiköllä on ollut merkittävä rooli mm. hankesuunnitelman laatimisessa ja
taidesuunnittelijoiden rekrytoinnissa.

Kokemustoiminnan palkkiosuositukset lähes valmiit
Kokemustoimija on henkilöstön kehittämiskumppaniksi koulutettu henkilö, jolla on omakohtainen tai
läheisenä olemisen kokemus pitkäaikaissairaudesta, vammasta tai vammautumisesta tai muusta
haastavasta elämäntilanteesta. Kokemustoiminnassa kokemustoimija kehittää palveluja yhdessä
henkilöstön kanssa. Kokemustoimijoiden ansiosta ammatillinen ja tieteellinen tieto täydentyvät
kokemustiedolla, mikä mahdollistaa paremman asiakasymmärryksen ja -kokemuksen.
Perusterveydenhuollon yksikkö on noin vuoden ajan kehittänyt kokemustoimintaa PPSHP:ssä yhdessä
Vaikuttavaa kokem ustoim intaa Pohjois-Pohjanm aalla -hankkeen kanssa. Kehittäminen on
painottunut tähän mennessä yhtenäisen kokemustoiminta-käytännön kehittämiseen ja muutamiin
pilotteihin. Yhtenäisen käytännön kehittämiseen on sisällytetty kokemustoimijoiden palkkiosuosituksen
laatiminen. Suositukset valmistuvat tammikuussa 2020, minkä jälkeen myös muut organisaatiot voivat
halutessaan hyödyntää suositusta.
Koska järjestöt vastaavat sekä kokemustoimijoiden että vertaistukijoiden koulutuksesta ja tuesta,
kokemustoimintaa kehitetään Oysissa osaksi Järjestöpiste Kaiun toimintaa.

Sote-uudistus etenee ja sote-palveluja kehitetään
Sote-palveluja kehitetään Pohjois-Pohjanmaalla sekä kansallisen sote-uudistuksen että maakunnallisen
sote-integraatiohankkeen vauhdittamana. Perusterveydenhuollon yksikkö on mukana kehittämistyössä.
Sote-uudistukselle ollaan rakentamassa omaa kansallista internetsivua, mutta sen julkaisuun saakka
aiheeseen voi tutustua esimerkiksi tässä osoitteessa. Myös Pohjois-Pohjanmaan sote-palvelujen
kehittämistä koskeva sivusto on suunnitteilla. Tiedotamme asiasta tarkemmin myöhemmin.

Yhteistyöstä kiittäen,
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2020!
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