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SATA-LIPAKE = 
 

 
Liikunta ja ravitsemus  

osana ylipainon hallintaa ja sairauksien 

ehkäisyä 

 Satakunnassa 



PÄÄMÄÄRÄNÄ 

 Edistää väestön omaehtoista liikuntaa ja terveellistä ravitsemusta, 

parantaa väestön terveyttä ja hyvinvointia 

 

 Ennaltaehkäistä ylipainoon ja liikkumattomuuteen liittyviä sairauksia 

ja mahdollista syrjäytymisen riskiä.  

 

 Nostaa liikuntaneuvonta keskeiseksi osaksi terveyden ja 

hyvinvoinnin edistämistä, ylipainon ja kansansairauksien ehkäisyä 

 

Lähde: SATA-LIPAKE tarkennettu projektisuunnitelma 11.1.2017 



HANKKEEN TAUSTALLA… 
 valtakunnalliset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävästä liikunnasta 

 muualla hankittu kokemus/näyttö liikuntaneuvonnan toteuttamisesta ja sen 

vaikutuksista 

 

 Hyvää lisätietoa:  

Muutosta liikkeellä! - Valtakunnallinen yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020  

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3412-2  

Loppuraportti  LiPaKe                                              

https://www.liiku.fi/site/assets/files/2942/raportti_lipake_kehittamishankkesta_pysyvaksitoiminnaksi.pdf  

Laatua liikuntaneuvontaan                                                                                                        

https://www.kkiohjelma.fi/filebank/2032-Laatua_liikuntaneuvontaan_FINAL.pdf  
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SATA-LIPAKE  
Hallinnoijana Satakunnan sairaanhoitopiiri 

 

Rahoitus  STM terveyden edistämisen määrärahasta 311 800 €  

 + omarahoitus 126 000€ 

 

Hankkeen kokonaiskesto 1.1.2017  - 31.10.2019  (hanketyöntekijä 4/2017 ->)  

 

Yhteistyökumppanit mm:   

Asiakkaat, SATSHP:n jäsenkunnat, Porin perusturvan yhteistoiminta-alue, 

KSTHKY, POSA peruspalvelukuntayhtymä, järjestökenttä, mahdollisesti 

oppilaitos- ja yritysyhteistyötä     

 



SATA-LIPAKE OHJAUSRYHMÄ 
Ermo Haavisto, pj    SATSHP 

Mari Niemi     SATSHP 

Katri Mannermaa    SATSHP 

Susanna Kunvik    Porin perusturva 

Katri-Pia Rajala    POSA 

Kristiina Kuusio     Rauma 

Anne-Maija Saarinen    Huittinen 

Janika Heikkilä    Säkylä 

Markku Nurmi    Eura 

Johanna Hakala    KSTHKY 

Sarianna Helminen    Eurajoki (liikuntatoimi) 

Marjo Keckman    SAMK 

Tino-Taneli Tanttu    Lounais-Suomen LiikU ry 

Sopimatta     asiakasedustaja 

Sopimatta     järjestöedustaja 

Kutsuttuna: 

Anne Tarhasaari    VESOTE-hanke 

Hanna Brotkin     THL, rahoittajan edustaja 



KOHDERYHMÄT PROJEKTISUUNNITELMASSA:  
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 

ASIAKKAAT 

 

Liikkumattomuus/ylipaino 

aiheuttaa vaaraa terveydelle  

(400 asiakasta) 

ERIKOISSAIRAANHOIDON 

(TYÖIKÄISET ) ASIAKKAAT 

Hiljattain diabetes / astma-dg saaneet, 

joilla ylipainosta/ liikkumattomuudesta  

johtuen huono hoitotasapaino/ oireiden 

pelko estää liikkumisen  

(100 diabeetikkoa, 50 muuta)  

SYRJÄYTYMISVAARASSA OLEVAT 

 

Sosiaalitoimen asiakkaan elämäntilanne 

voi johtaa syrjäytymisen vaaraan, jota 

ylipaino ja liikkumattomuus pahentavat 

(200 asiakasta) 

LAPSIPERHEET 

 

Neuvolan/perhekeskuksen työntekijällä 

herää huoli lapsen terveydentilasta 

(50 perhettä) 

 



KOHDERYHMÄT TARKENTUMASSA 

Eila Kuntsi, projektisuunnittelija, SATA-LIPAKE-hanke, 2017 

PERUSTERVEYDENHUOLLON JA ERIKOISSAIRAANHOIDON 

ASIAKKAAT,  JOILLA LISÄÄNTYNYT RISKI TP2 DIABETEKSEEN, 

RASKAUSDIABEETIKOIDEN JATKOSEURANTA   

 

 

 

 

SYRJÄYTYMISVAARASSA OLEVAT 

 

Sosiaalitoimen asiakkaan elämäntilanne 

voi johtaa syrjäytymisen vaaraan, jota 

ylipaino ja liikkumattomuus pahentavat 

(200 asiakasta)   

 

 

 

LAPSIPERHEET 

 

Neuvolan/perhekeskuksen työntekijällä 

herää huoli lapsen terveydentilasta 

 

- Entä yläkoululaiset?  

 

 

 



TAVOITTEITA 
 Lisätä asiakkaiden motivaatiota ja valmiuksia huolehtia omasta 

hyvinvoinnista ja omahoidosta , hillitä elintavoista johtuvien ongelmien ja 

pitkäaikaissairauksien määrän kasvua 

 

 Lisätä henkilöstön osaamista elintapojen puheeksi ottoon ja motivointiin   

 -- puheeksi ottaminen sote-ammattilaisten  yhteinen tehtävä 

 -- Satakuntaan koulutetaan vähintään 60 HYTE-valmentajaa 

 

 Tiivistää yhteistyötä eri toimijoiden kesken  

     (mm. sote-toimijat, kunnan liikunta-/vapaa-aikatoimi, järjestökenttä)  

 

 Sorvata ja ottaa käyttöön liikunnan palveluketjun Satakuntalainen malli 

 

 

 

 

Lähde: SATA-LIPAKE tarkennettu projektisuunnitelma 11.1.2017 



TOIVOTTUJA TULOKSIA / VAIKUTUKSIA   
Elintavat muuttuvat terveellisemmäksi,  hyvinvointi lisääntyy, elämänlaatu 

paranee, asiakkaat ottavat vastuuta terveytensä hoitamisesta.  

Ylipaino vähenee, terveysriskit pienenevät. 

 

Sote-ammattilaisten osaaminen kasvaa. 

Eri toimijoiden yhteistyö lisääntyy. 

Kunnassa toimii matalan kynnyksen liikuntaryhmiä.  

 

Sote-kustannukset pienenevät 

 

 



TUOTOKSIA mm.  
 Nykytilaselvitys (aiemmat tulokset, kysely ammattilaisille ja asiakkaille) 

 HYTE-valmentajien koulutuspaketti 

 Kuntakohtainen kooste tarjolla olevista liikuntapalveluista 

 

 

 LIIKUNNAN PALVELUKETJU – PROSESSIKUVAUS  

 

 

 

Lähde: Tarkennettu projektisuunnitelma 11.1.2017 



MIKÄ ON LIIKUNNAN PALVELUKETJU? 
 



Liikuntaneuvontaprosessia toteutettu eri tavoin, esim.  

 

 

 

 

Kuvio: Liikuntaneuvontaprosessi LiPaKe - hankkeessa.  

 Lähde: Laatua liikuntaneuvontaan, KKI/Tuunanen, Puurunen, Malvela & Kivimäki.  



TOIMIVAN LIIKUNNAN PALVELUKETJUN PIIRTEITÄ 
 rajattu kohderyhmä, kriteerit liikuntaneuvontaan ohjaamiselle  

 pilotoidaan ensin pienemmässä mittakaavassa – laajennetaan sitten 

 tiedottaminen; asiakkaille, ammattilaisille, yhteistyökumppaneille 

 satsataan ensimmäiseen käyntiin!  

 neuvonnan sisältö kirjataan  

 ollaan kiinnostuneita vaikutuksista; vointi, mittaukset…  

 hyödynnetään kunnassa toimivia ryhmiä; tiedonkulku! 

 Yhteinen tahtotila, myös johdon sitoutuminen 

 resurssit 

 kaikki tapaamiset kirjataan potilastietojärjestelmään  

 

 



SEURAA MEITÄ MYÖS: 

Eila Kuntsi, projektisuunnittelija, SATA-LIPAKE-hanke, 2017 

Satasote HYTE-hankkeet 



KIITOS MIELENKIINNOSTA, YHTEISTYÖ JATKUU! 


