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Tausta  
 

SATA-LIPAKE – hankkeessa päämääränä on edistää väestön omaehtoista liikuntaa ja terveellistä ravit-

semusta, jotta heidän terveytensä ja hyvinvointinsa paranevat. Painotus on ennaltaehkäisevässä toimin-

nassa. Tavoitteena on vahvistaa ravitsemus- ja liikuntaneuvonnan roolia osana elintapaohjausta sekä 

lisätä asiakkaiden omaa motivaatiota ja valmiuksia huolehtia hyvinvoinnistaan ja omahoidostaan. Pitkän 

tähtäimen tavoitteena on hillitä elintavoista johtuvien ongelmien ja pitkäaikaissairauksien määrän kas-

vua. Tavoitteena on myös lisätä sote-henkilöstön osaamista liikunnan ja ravitsemuksen puheeksi ottoon 

ja motivointiin sekä ottaa käyttöön sektorirajat ylittävä liikunnan palveluketjun malli koko Satakunnassa. 

Vaikka painotus on liikunta-asioissa, huomioidaan ohjauksessa tarpeen mukaan kokonaisvaltaisesti mui-

takin asiakkaalle merkityksellisiä elintapojen aihealueita. Hankkeen kesto on 1.1.2017 – 31.10.2019. 

(SATA-LIPAKE tarkennettu projektisuunnitelma 11.1.2017.)  

 

Selvitys sisältää asiakassegmentointia, jossa tarkastellaan Satakunnan väestön määrää ja hankkeen 

suunniteltujen kohderyhmien elintapojen, terveyden ja hyvinvoinnin tilannetta Satakunnassa. Tietoja on 

kerätty olemassa olevista tilastoista, suosituksista, tutkimuksista. Lisäksi joiltain osin on huomioitu koh-

deryhmää koskevien muiden hankkeiden osuutta. Elintapaohjauksen nykyistä toteutumista tarkastellaan 

sote-ammattilaisille toteutetun kyselyn sekä TEA-viisarista saatujen tietojen kautta. Elintapaohjauksen 

toteutumista asiakasnäkökulmasta kartoitetaan myöhemmin. 

 

Erilaisissa elämäntilanteissa voidaan tarvita erilaisia hyvinvointia tukevia interventioita. Nykytilanteen 

selvityksen avulla hankkeen toimenpiteitä osataan kohdentaa tarkoituksenmukaisesti.  Selvitystä voi-

daan käyttää apuna, kun sote-organisaatiot valitsevat hankepilotointiin tulevia asiakasryhmiä. Lisäksi 

selvityksen tietoja voidaan hyödyntää, kun hankkeessa suunnitellaan koulutusta ammattilaisille. Väestön 

terveydentilaa kuvaavia tietoja voidaan käyttää vertailukohtana tulosten arvioinnissa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 
 

Hankkeen suunnitellut kohderyhmät 
 

Hankesuunnitelman mukaan hankkeen toimenpiteiden pääpaino on lapsiperheissä ja työikäisissä, jotka 

ovat ylipainoisia ja jotka liikkuvat terveytensä kannalta liian vähän. Kohderyhmäksi on suunniteltu myös 

henkilöitä, joilla elämäntilanne aiheuttaa syrjäytymisen riskiä ja joiden tilannetta ylipaino ja liikkumatto-

muus edelleen heikentävät. Erikoissairaanhoidon kautta kohderyhmäksi on suunniteltu mm. hiljattain 

sairastuneita tyypin 2 diabeetikoita tai keuhkosairauksia sairastavia. Hankesuunnitelmassa ehdotetut 

kohderyhmät on esitetty kuviossa 1.  

 

 

 

 

SOS JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKKAAT  
 
Asiakaskäynnillä huomataan, että asiakkaan liikku-
mattomuus/ylipaino aiheuttavat riskin terveydelle 
(painotus työikäisissä)                                                     
 
 

                  (400 riskiryhmiin kuuluvaa) 

LAPSIPERHEET  
 
Neuvolan tai perhekeskuksen työntekijällä herää 
huoli lapsen terveydentilasta   

 

                       ( 50 lapsiperhettä) 
 

SYRJÄYTYMISVAARASSA OLEVAT 
 
Sosiaalitoimen asiakkaan elämäntilanne voi johtaa 
sosiaaliseen syrjäytymiseen, jota ylipaino ja liikku-
mattomuus pahentavat.  

 
 

(200 syrjäytymisvaarassa olevaa) 

ERIKOISSAIRAANHOIDON  
TYÖIKÄISET ASIAKKAAT 
 
Hiljattain diagnoosin saaneet, joilla ylipainosta tai 
liikkumattomuudesta johtuen huono hoitotasapai-
no tai oireiden pelko estää riittävän liikkumisen 
 

 (100 diabeetikkoa ja 50 muu-
hun asiakasryhmään  kuuluvaa) 

 

Kuva 1. SATA-LIPAKE-hankesuunnitelmassa esitettyjä kohderyhmiä ja niiden tavoiteltavia asiakasmää-

riä.  
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Maakunnan sote-organisaatioihin tehdyn aluekierroksen tuloksia 
 

Hankkeen alkuvaiheessa 4-6/2017 toteutettiin aluekierros, jonka aikana hanketyöntekijä kävi tapaamas-

sa sote-toimijoita maakunnan eri sote-organisaatioissa. Tavoitteena oli kertoa SATA-LIPAKE – hank-

keesta ja käynnistää yhteistyötä. Tavoitteena oli tavoittaa mm. esimiesasemassa olevia henkilöitä. Läs-

näolijoiden määrä ja rooli organisaatiossa vaihteli. Aluekierroksen toteutuminen:  

 

Kohde Päivämäärä Osallistujia 

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 21.4.17 
 

5 

Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitoskuntayhtymä 2.5.17 
 

6 

Rauma  LIPAKE aikuisten työryhmä    2.5.17  
 

9 

Rauma LIPAKE  lasten/nuorten työryhmä   
 

10.5.17 7 

Eura    10.5.17 
 

10 

Säkylä 15.5.17 
 

4 

Huittinen   15.5.17 
 

9 

Porin perusturva osastonhoitajat   25.4.17 
 

5 

Porin perusturva  palvelualueiden esimiehet     
  

4.5.17 
 

30 

Porin perusturva aikuisneuvoloiden terveydenhoitajat 5.5.17 
 

24 

Porin perustuva lääkärit    19.5.17 
 

60 

 

Aluekierroksella keskusteltiin hankkeen suunnitelluista kohderyhmistä ja kentän tärkeiksi kokemista koh-

deryhmistä. Keskustelu antoi lisävahvistusta sille, että tyypin 2 diabeteksen riskiryhmään kuuluvat ja 

raskausdiabeteksen sairastuneet kannattaa olla mukana kohderyhmässä. Tarvetta koettiin myös lapsi-

perheisiin ja nuoriin kohdistuville toimille, kunhan vältetään päällekkäistä toimintaa Neuvokas Perhe –

kärkihankkeen toimenpiteiden kanssa.  Aluekierroksella täsmentyi, että diabeetikot ja astmaa tai 

COPD:ta sairastavat tulevat olemaan Satakunnassa käynnistyneen VESOTE-hankkeen kohderyhmää. 

Sen vuoksi erikoissairaanhoidon kautta ohjautuvien asiakkaiden painotus tulee todennäköisesti SATA-

LIPAKE – hankkeessa painottumaan kohonneen diabetesriskin omaaviin.    

 

Aluekierroksen lisäksi toteutui tapaaminen kahden LiikU ry:n työntekijän, Neuvokas perhe – hanketyön-

tekijän, Satakunnan Yhteisökeskuksen edustajien, Satshp lasten- ja naistentautien sekä synnytysten 

vastuualueen ylihoitajan, Porin kaupungin liikuntatoimen kanssa.  6/2017 on suunniteltuna myös tapaa-

minen Satshp:n alueen ravitsemusterapeuttien sekä kuntien liikuntatoimen edustajien kanssa.   
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Satakunnan ikärakenne ja kohderyhmien koon tarkastelu 
 

 
Tammikuussa 2017 koko Satakunnan ennakkoväkiluku oli 221 519 henkilöä. 

Ikäryhmittäin tarkasteltuna Satakunnassa oli vuoden 2016 lopussa:  

 

0-9-vuotiaita    21 734 

10-19-vuotiaita   23 163 

20-64-vuotiaita  120 469 

65-vuotiaita ja vanhempia    56 169                                     

( www.stat.fi    ja www.satamittari.fi) 

 

Hankkeen määrällisesti suurin kohderyhmä ovat työikäiset. Työikäisten hyvinvoinnin parantaminen on 

perusteltua, koska Satakunnan väestöllinen huoltosuhde on maan keskitasoa heikompi (taulukko 1). 

Työikäisten hyvinvointia parantamalla voidaan edistää heidän työ- ja toimintakykynsä säilymistä ja vai-

kuttaa siihen, ettei huoltosuhde kuormitu enempää.  Myös lapsiperheiden valinta kohderyhmäksi on pe-

rusteltu, koska sairauksien ennaltaehkäisyn kannalta on tärkeää puuttua ongelmiin mahdollisimman var-

haisessa vaiheessa.  

 

Taulukossa 1 on kuvattu Satakunnan ikärakenteen jakautumista ja huoltosuhdetta koko maan tilantee-

seen verrattuna. Taulukot 2-3 osoittavat liikkumattomuuden kustannuksia.  

 

 

 

Taulukko 1. Satakunnan ikärakenteen jakautuminen ja huoltosuhde koko maan tilanteeseen verrattuna.  

(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos:  www.hyvinvointikompassi.fi) 

  

 

 

 

 

http://www.stat.fi/
http://www.satamittari.fi/
http://www.hyvinvointikompassi.fi/
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Lapset ja nuoret   
 

Lasten lihavuutta käsittelevässä Käypä hoito-suosituksessa lasten ylipainon ja lihavuuden määrittelyssä 

käytetään kriteerinä pituuspainoa tai ISO-BMI-lukua (taulukko 4).  Ylipaino voi haitata lapsen ja nuoren 

hyvinvointia monella tavalla. Esimerkiksi lapsen ja nuoren liikunnallisuus ja fyysinen suorituskyky voivat 

heikentyä. Ylipaino lisää myös monien pitkäaikaissairauksien riskiä. Murrosiästä lähtien lihavuuteen liit-

tyy metabolisen oireyhtymän vaara. Myöhemmin lisääntyy muun muassa sydän- ja verisuonisairauksien, 

tyypin 2 diabeteksen, rasvamaksan, uniapnean, astman sekä munasarjojen munarakkulatautaudin vaa-

ra. Ylipaino voi myös altistaa kiusaamiselle, syrjimiselle ja vaikuttaa sosiaalisiin suhteisiin. Lapsuuden tai 

nuoruuden ylipaino ennakoi ylipainoa myös aikuisiällä. Lihavuuden ehkäisyyn ja hoitoon on mahdollista 

vaikuttaa elintapaohjauksella.  Lihavuutta ennaltaehkäisevät toimet ja varhainen painonnousuun puuttu-

minen ovat helpompia keinoja kuin varsinainen ylipainon hoito. (Lihavuus (lapset). Käypä hoito-suositus 

2013 sekä http://www.terveytemme.fi/lastenterveys/notes/l_ylipaino_pp.htm ).  Terveellisiin elintapoihin 

ohjaamisessa tulee huomioida koko perhe. Ylipainoiset lapset pitäisi myös tavoittaa ajoissa, sillä lihavuu-

teen johtava painonnousu voi olla havaittavissa jo 2-3 vuoden iässä (https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-

asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/kansallinen-lihavuusohjelma-20122015/lihavuus-lukuina).   

 

 

Taulukko 4. Lasten ylipainon ja lihavuuden luokittelu. ( Lihavuus (lapset). Käypä hoito-suositus, 2013)  
 
 

Taulukossa 5 on kuvattu lasten ja nuorten terveysseurannan tutkimusaineistossa (LATE, 2010) saatuja 

tietoja 3-vuotiaiden ja sitä vanhempien lasten ylipainosta Suomessa. Tietoja ei ole saatavilla erikseen 

Satakunnan alueelta.   

  

Ikä Ylipainoisten osuus (%)  
pituuspainon mukaan arvioituna 

Ylipainoisten osuus (%)  
BMI:n mukaan arvioituna 

3v. 10,3% 10,3 % 

5v. 17% 14,2 % 

1.-luokkalaiset 14,2 % 18 % 

5.-luokkalaiset  19,8 % 21,4 % 

8.-luokkalaiset ei tietoa 21,5 % 

 
Taulukko 5. Lasten ylipainon prosenttiosuuksia ikäryhmittäin.  
( http://www.terveytemme.fi/lastenterveys/raportti/atlas.html?select=1001&data=l_ylipaino_pp_ika ja 
http://www.terveytemme.fi/lastenterveys/raportti/atlas.html?select=1001&data=l_ylipaino_cole_ika ) 

http://www.terveytemme.fi/lastenterveys/notes/l_ylipaino_pp.htm
https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/kansallinen-lihavuusohjelma-20122015/lihavuus-lukuina
https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/kansallinen-lihavuusohjelma-20122015/lihavuus-lukuina
http://www.terveytemme.fi/lastenterveys/raportti/atlas.html?select=1001&data=l_ylipaino_pp_ika
http://www.terveytemme.fi/lastenterveys/raportti/atlas.html?select=1001&data=l_ylipaino_cole_ika
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Kansainväliset tutkimukset osoittavat, että yksilölle tyypillinen tapa toimia ja elää alkaa muotoutua 3–5 

vuoden iässä. Esimerkiksi fyysiseen aktiivisuuteen liittyvät elämäntavat alkavat muovautua jo 3-

vuotiaana. Tästä näkökulmasta varhaislapsuuteen ajoittuvat interventiot ovat parasta mahdollista ennal-

taehkäisyä runsasta paikoillaanoloa sisältävälle, liikkumattomalle elämäntavalle. 

 (https://www.muutostaliikkeella.fi/pienten-lasten-liian-runsas-paikallaanolo/) 

 

Alle kouluikäisten fyysisen aktiivisuuden määrää selvittäneessä tutkimuksessa vanhemmat arvioivat, että 

lähes 80 % lapsista liikkuu suositusten mukaisesti. Ajankäyttöpäiväkirjaa tarkasteltaessa luku on enää 

40 %. Kiihtyvyysantureilla mitattaessa yksikään kolmivuotias ei saavuttanut fyysisessä aktiivisuudessa 

kahden tunnin määrää.  (https://www.muutostaliikkeella.fi/pienten-lasten-liian-runsas-paikallaanolo/) 

 

Neuvokas Perhe on lastenneuvoloissa ja kouluterveydenhuollossa hyödynnettävä, lapsiperheitä myön-

teisten elintapamuutosten tekemisessä tukeva menetelmä. Toiminnalla halutaan tukea erityisesti ylipai-

noisten lasten perheitä.(www.neuvokasperhe.fi.) Huhtikuussa 2017 Neuvokas perhe-menetelmä oli käy-

tössä 107 Suomen kunnassa. Satakunnassa se on ollut käytössä vain Keski-Satakunnan terveydenhuol-

lon kuntayhtymässä ja Eurassa. Käyttö tulee laajenemaan koko Satakuntaan. Sosiaali- ja terveysminis-

teriö on myöntänyt hankerahoitusta menetelmän mallintamiseen ja käyttöönottoon. (www.satasote.fi.)   

Neuvokas perhe-mallin ohjeisiin sisältyy alle 8-vuotiaiden liikuntasuositus, joka on yhdenmukainen var-

haisvuosien fyysistä aktiivisuutta koskevien suositusten (kuva 2). Neuvokas perhe mallissa kuitenkin 

korostetaan, ettei pienen lapsen liikunnalle voida asettaa tarkkoja suosituksia. Lasten kohdalla on tärke-

ää huomioida, että lapsi liikkuu liikunnan ilosta, uteliaisuudesta sekä halusta kokeilla taitojaan ja testata 

rajojaan. (http://www.neuvokasperhe.fi/lapsen-liikuntasuositus) 

 

 

Kuva 2. Suositeltava fyysinen aktiivisuus alle 8-vuotiailla  Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä. 
(Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:21) 
 

SATA-LIPAKE ja Neuvokas perhe-hankkeiden työnjaossa lähtökohdaksi on suunniteltu, että Neuvokas 

perhe kohdistuu vähemmän tukea tarvitseviin lapsiperheisiin ja SATA-LIPAKE – hankkeen proses-

sinomainen liikuntaohjaus kohdistuu enemmän tukea tarvitseviin perheisiin.  

https://www.muutostaliikkeella.fi/pienten-lasten-liian-runsas-paikallaanolo/
https://www.muutostaliikkeella.fi/pienten-lasten-liian-runsas-paikallaanolo/
http://www.neuvokasperhe.fi/
http://www.satasote.fi/
http://www.neuvokasperhe.fi/lapsen-liikuntasuositus
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Koulunkäynnin aloittaminen vaikuttaa olevan fyysisen aktiivisuuden kannalta kriittinen vaihe lapsen elä-

mässä, sillä kokonaisaktiivisuus pysähtyy ja kääntyy vähitellen laskuun 7–8 vuoden iässä.  

(https://www.muutostaliikkeella.fi/pienten-lasten-liian-runsas-paikallaanolo/). 7-18-vuotiaiden fyysisen 

aktiivisuuden perussuositus on esitetty kuvassa 3.   

 

 

Kuva 3. Fyysisen aktiivisuuden suositus kouluikäisille 7–18-vuotiaille. Helsinki: Opetusministeriö, Nuori 
Suomi ry. 2008. Toimittaneet Tamminen, T. & Karvinen, J. 

 

 

Lehmuskallio, Konkarikoski ja Tiistola (2015) selvittivät, kuinka tietoisia alakoululaisten vanhemmat olivat 

edellä esitetystä asiantuntijaryhmän liikuntasuosituksesta. Kohderyhmänä olivat 1.-6.-luokkalaisten van-

hemmat (n= 431). Valtaosa vanhemmista oli kuullut suosituksista. Heidän näkemyksensä lapsille sopi-

vasta fyysisen aktiivisuuden määrästä ja arviot sen toteutumisesta olivat ristiriitaisia keskenään. Van-

hemmat arvioivat myös lasten päivittäisen ruutuajan aiemmin tutkittua matalammaksi. Vain kolmannes 

vanhemmista arvioi lapsensa yhtäjaksoisen istumisen ylittävän suositukset. Vanhempien oma fyysinen 

aktiivisuus vaikutti myönteisesti lasten fyysiseen kokonaisaktiivisuuteen. Tutkijat ehdottavat, että konk-

reettinen mittausevidenssi ja suositusten parempi omaksuminen voisivat havahduttaa vanhempia kiinnit-

tämään paremmin huomiota lasten fyysiseen aktiivisuuteen. (Lehmuskallio, Konkarikoski & Tiistola, 

2015. Fyysisen aktiivisuuden perussuositus kouluikäisille – tunnettuus, toteutumisarvio ja huoli alakoulu-

laisten vanhempien keskuudessa. Tiivistelmä Liikunta & Tiede -lehdessä  53 (6), 70–77.) SATA-LIPAKE-

hankkeessa tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi  siinä, kun mietitään aktiivisuusrannekkeiden käyt-

töä lapsiperheiden liikunta-aktiivisuuden mittarina tai motivaattorina.   

 

LIITU-tutkimuksessa oli mukana kouluja myös Satakunnan alueelta. Tutkimuksessa  selvitettiin suoma-

laisten 9–15-vuotiaiden lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymistä.  Tulosten mukaan lapset ja nuoret liik-

kuivat reippaasti tai rasittavasti vain reilun kymmenesosan valveillaoloajastaan. Yksilöllinen vaihtelu lii-

kunnan määrässä oli suurta ja liikkumisen määrä vähentyi vanhempiin ikäryhmiin siirryttäessä. Alakoulu-

laisten liikkuminen painottui ajallisesti koulupäivään. Liikkumisen intensiteetti oli matala erityisesti viikon-

loppuisin. Pojat olivat tyttöjä aktiivisempia liikkujia. (Tommi Vasankarin esitysmateriaali 5.12.2016 pide-

tyssä seminaarissa ”Lasten ja nuorten liikunnan ja fyysisen toimintakyvyn tila” osoitteessa  

http://liikuntaneuvosto.fi/tata_mielta/neuvoston_tapahtumat/materiaalit_lasten_ja_nuorten_liikunnan_ja_f

yysisen_toimintakyvyn_tila_-seminaarista.801.news ). LIITU- tutkimuksen tekijät ovat esittäneet johto-

päätöksiä ja toimenpidesuosituksia lasten ja nuorten liikkumisen edistämisestä. Johtopäätöksiä ja toi-

menpidesuosituksia voidaan käyttää avuksi Satakuntaan kehitettävän liikuntaneuvonnan palveluketjun 

kehittämisessä. Ne ovat luettavissa osoitteessa  http://liikuntaneuvosto.fi/files/438/LIITU_2016.pdf.  

https://www.muutostaliikkeella.fi/pienten-lasten-liian-runsas-paikallaanolo/
http://liikuntaneuvosto.fi/tata_mielta/neuvoston_tapahtumat/materiaalit_lasten_ja_nuorten_liikunnan_ja_fyysisen_toimintakyvyn_tila_-seminaarista.801.news
http://liikuntaneuvosto.fi/tata_mielta/neuvoston_tapahtumat/materiaalit_lasten_ja_nuorten_liikunnan_ja_fyysisen_toimintakyvyn_tila_-seminaarista.801.news
http://liikuntaneuvosto.fi/files/438/LIITU_2016.pdf
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Suomalaiset koululaiset ovat paikallaan noin 45 minuuttia jokaisesta koulussa viettämästään tunnista 

(Tammelin ym. 2015).  Vähiten liikkuville oppilaille kertyy reipasta liikuntaa alle puoli tuntia vuorokaudes-

sa ja 44 % heidän liikkumisestaan tapahtuu koulupäivän aikana.  Koulupäivän aktiivisuudella näyttäisi 

siis olevan suuri merkitys vähän liikkuville oppilaille. ( https://www.muutostaliikkeella.fi/lukuja-ja-faktaa/). 

Istumisen tauottamisesta olisi hyötyä myös oppimisen kannalta (https://www.muutostaliikkeella.fi/x-

breikki-taukojumppa-onkin-peli/).  

 

Move on perusopetuksen 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaille tarkoitettu fyysisen toimintakyvyn valtakunnalli-

nen tiedonkeruu- ja palautejärjestelmä, joka käynnistettiin virallisesti valtakunnallisesti 1.8.2016 alkavan 

lukuvuoden alusta. Move sisältää kahdeksan fyysistä toimintakykyä kuvaavaa mittaria(20m viivajuoksu, 

ylävartalon kohotus, vauhditon 5-loikka, etunojapunnerrus, heitto-kiinniottoyhdistelmä, kyykistys, 

alaselän ojennus täysistunnassa, olkapään liikkuvuus). Tulokset eivät vaikuta oppilaan liikuntanumeron 

arviointiin. Huoltajan luvalla mittaustiedot siirretään kouluterveydenhuoltoon, jolloin niitä voidaan hyö-

dyntää terveyden ja hyvinvoinnin tukemisessa.  Tarkoituksena on auttaa oppilasta ja hänen per-

hettään ymmärtämään fyysisen toimintakyvyn yhteydet oppilaan terveyteen, päivittäiseen hyvinvointiin, 

jaksamiseen ja opiskeluun ja sitä kautta kannustaa omatoimiseen fyysisestä toimintakyvystä huolehtimi-

seen. Mittaukset on mahdollisuus tehdä sovellettuna, jolloin tulee huomioitua oppilaan yksilöllinen toimin-

takyky. (http://www.edu.fi/move.) Syksyn 2016 tuloksissa oli Satakunnasta mukana 5-luokkalaisia 38 785 

kpl ja 8.-luokkalaisia 5473 kpl. Yhteensä satakuntalaisten koululaisten tuloksia oli 44 258, joista 7% oli 

sovellettuja. Yksityiskohtaisia tuloksia löytyy osoitteesta  

http://www.edu.fi/download/183215_Move_tulokset2016_Satakunta.pdf. 

 

70% suomalaisista kouluista on mukana Liikkuva koulu – toiminnassa. Tavoitteena on, että jokainen 

peruskouluikäinen liikkuu tunnin päivässä. Käytännön toimintatavat voivat vaihdella kouluittain, mutta 

perusideana on, että kouluissa istutaan vähemmän, tuetaan oppimista toiminnallisn menetelmin, kannus-

tetaan välituntiliikuntaan ja koulumatkojen kulkemiseen ”lihasvoimin”. Liikkuminen koulupäivän aikana 

tukee oppimista ja oppilaat pääsevät itse aktiivisesti osallisiksi toiminnan suunnitteluun. (liiku.fi). LiikU ry 

on jalkauttanut Liikkuva koulu- mallia Satakuntaan. 11.5.17 päivätyn listan mukaan Satakunnan 121 pe-

ruskoulusta 103 oli rekisteröitynyt Liikkuvaksi kouluksi. Rekisteröityminen edellyttää, että koulussa teh-

dään toimenpiteitä, jotka tekevät koulupäivästä liikkuvamman. 56 koulua oli tehnyt lisäksi Liikkuvaan 

kouluun liittyvän nykytilan arvioinnin. Se on työkalu, joka auttaa kouluja arvioimaan Liikkuva koulu – toi-

minnan nykytilannetta, suunnittelemaan sopivia kehittämiskohteita ja seuraamaan kehittymistä. Yhteen-

vetoa voidaan käyttää apuna myös kuntatasolla toiminnan suunnittelussa ja esimerkiksi hyvinvointiker-

tomuksen tukena.(https://liikkuvakoulu.fi/ sekä puhelinkeskustelu Juha Virtanen LiikU ry 12.6.17)   

 

 

 

 

 

 

https://www.muutostaliikkeella.fi/lukuja-ja-faktaa/
https://www.muutostaliikkeella.fi/x-breikki-taukojumppa-onkin-peli/
https://www.muutostaliikkeella.fi/x-breikki-taukojumppa-onkin-peli/
http://www.edu.fi/move
http://www.edu.fi/download/183215_Move_tulokset2016_Satakunta.pdf
https://liikkuvakoulu.fi/
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THL:n organisoima kouluterveyskysely on tuottanut tietoa kouluikäisten lasten ja nuorten hyvinvoinnista, 

terveydestä, koulunkäynnistä ja opiskelusta vuodesta 1996 alkaen. Kysely toteutetaan joka toinen vuosi. 

Ensimmäisinä vuosina tiedot kerättiin yläkoulun 8.-9. -luokkalaisilta. Vuodesta 1999 lähtien kysely on 

toteutettu myös lukion 1.-2. vuoden opiskelijoille ja vuodesta 2008 lähtien ammatillisten oppilaitosten 1. 

ja 2. vuoden opiskelijoille. Peruskoulun alakoululaiset ja heidän huoltajansa on otettu mukaan vuoden 

2017 kyselyyn. (www.thl.fi.)  Vuoden 2017 kyselyn tuloksia ei ole vielä käytettävissä. Vuoden 2015 kyse-

lyn tuloksia ei ole saatavilla maakunnittain. Taulukossa 6 on poimintoja vuoden 2013 tuloksista.  

 

 

KOETTU TERVEYS    

Terveytensä keskinkertaiseksi tai huonoksi kokee Satakunta Koko maa 

8.-9.-luokkalaisista 18 % 16 % 

Lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 17 % 16 % 

Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoista                   23 % 21 % 

Ylipainoiseksi itsensä arvioi   

8.-9.-luokkalaisista 21 % 16 % 

Lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 19 % 14 % 

Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoista                   26 % 22 % 

TERVEYSTOTTUMUKSET   

Aamupalaa ei syö joka arkiaamu Satakunta Koko maa 

8.-9.-luokkalaisista 45 % 43 % 

Lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 31 % 32 % 

Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoista                   55% 55% 

Koululounasta ei syö joka päivä   

8.-9.-luokkalaisista 26% 34% 

Lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 28% 28% 

Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoista                   33% 31% 

Harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajalla korkeintaan 1h viikossa Satakunta Koko maa 

8.-9.-luokkalaisista 36% 32% 

Lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 29% 29% 

Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoista                   47% 47% 

Tupakoi päivittäin   

8.-9.-luokkalaisista 17% 13% 

Lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 10% 8% 

Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoista                   38% 36% 

 
 
 
Taulukko 6. Kouluterveyskyselyn tuloksia v. 2013.  
https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/vaestotutkimukset/kouluterveyskysely 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.thl.fi/
https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/vaestotutkimukset/kouluterveyskysely
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Lasten ja nuorten terveysseurannan tutkimusaineistossa (LATE 2010) selvitettiin niiden lasten osuutta, 

joilla päivittäinen ruutuaika viihdemedioiden ääressä ylitti 2 tuntia. Tiedot perustuvat huoltajan arvioon, 

5.-luokkalaisten kohdalla huoltajan ja lapsen yhteiseen arvioon ja 8.-luokkalaisten itse raportoimaan tie-

toon (taulukko 7). 

 

Ikä Ruutuaika yli 2h arkipäivänä  Ruutuaika yli 2h päivässä viikonloppuna 

3v. 3,1 % 9,3 % 

5v. 5,1% 24 % 

1.-luokkalaiset 4,9 % 34,8% 

5.-luokkalaiset 33,5% 69,5% 

8.-luokkalaiset 77,2 % 89,9 % 

 
Taulukko 7. Yli 2h ruutuaikaa viettävien lasten osuus ikäryhmästä.  
http://www.terveytemme.fi/lastenterveys/raportti/atlas.html?select=1001&data=l_ruutuaika_ika ja  
http://www.terveytemme.fi/lastenterveys/raportti/atlas.html?select=1001&data=l_ruutuaika_vl_8lk_ika 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.terveytemme.fi/lastenterveys/raportti/atlas.html?select=1001&data=l_ruutuaika_ika
http://www.terveytemme.fi/lastenterveys/raportti/atlas.html?select=1001&data=l_ruutuaika_vl_8lk_ika
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Työikäiset    

 
SATA-LIPAKE-hankesuunnitelman mukaan tavoitteena on herättää erityisesti työikäiset riskipotilaat tar-

kastelemaan omia elämäntapojaan sekä tarjota keinoja muutokseen. Riskiryhmään kuuluvat erityisesti 

asiakkaat, joilla ylipaino ja liikkumattomuus aiheuttavat terveysriskin. (Sata-Lipake tarkennettu hanke-

suunnitelma 11.1.2017).  Kohderyhmään kuuluvia kohdataan runsaasti esimerkiksi perusterveydenhuol-

lossa ja asiakkuus voi toteutua useiden eri ammattiryhmien kautta.   

 

 
Aikuisten painon luokittelussa käytetään painoindeksilukemaa (BMI, kg/m2). Monien sairauksien riski 

kasvaa, kun BMI on yli 25.  Lisäksi terveysriskin arvioinnissa voidaan käyttää vyötärönympäryksen mit-

taamista, joka täydentää BMI:n määritystä varsinkin tilanteissa joissa BMI on alle 30. Vatsaonteloon ker-

tyvä rasva on aineenvaihdunnallisesti aktiivisempaa ja siten terveydelle vaarallisempaa kuin ihonalainen 

rasva. Lihavuus altistaa monille sairauksille ja oireyhtymille. Lihavuuden tiedetään lisäävän vaaraa mm. 

tyypin 2 diabetekseen, sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksiin, nivelrikkoon, astmaan, moniin syöpä-

sairauksiin, uniapneaan, dementiaan, depressioon, kihtiin sekä sappi-, haima-, maksa- ja munuaissaira-

uksiin. Lihavuus voi altistaa myös hedelmättömyysongelmiin ja raskauskomplikaatioihin. Haitallista on 

etenkin varhain alkanut lihavuus ja vyötärölihavuus. (Lihavuus (aikuiset). Käypä hoito-suositus, 2013.)  

Taulukossa 8 on esitetty painoindeksin ja taulukossa 9 vyötärönympäryksen luokittelu aikuisten lihavuut-

ta koskevan Käypä hoito-suosituksen (2013) mukaan.   

 
Taulukko 8. Aikuisten lihavuuden luokitus painoindeksin avulla.  
(Lihavuus (aikuiset). Käypä hoito-suositus, 2013)  

 

 

 

 
Taulukko 9. Vyötärönympäryksen luokittelu.  (Lihavuus (aikuiset). Käypä hoito-suositus, 2013) 
 
 

 

 

 

 

 

 



14 

 
 

 

Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomuksen mukaan 19,2%  satakuntalaisista 25-54 -vuotiaista oli 

lihavia ( BMI yli 30). Koko maassa vastaava osuus oli pienempi, 16,8%. 

(https://www.avi.fi/documents/10191/3805921/Hyvinvointikertomus+2015+Lounais-Suomi).  

 

Myös THL:n terveytemme.fi-sivuston tietojen mukaan lihavien osuus on Satakunnassa muuta maata 

yleisempi. Muuta maata huonompi tilanne koski työikäisistä sekä 20-54-vuotiaiden ryhmää, että 55-74-

vuotiaiden ryhmää. Lihavia oli muuta maata enemmän sekä miesten että naisten ryhmässä (taulukko 

10).   

 

 
 
Taulukko 10. Satakuntalaisten työikäisten lihavuutta kuvaava tilasto.  
( http://www.terveytemme.fi/ath/2013-
2015/raportti_html/atlas.html?select=1001&data=ath_obesity_bmi30_cr) 
 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.avi.fi/documents/10191/3805921/Hyvinvointikertomus+2015+Lounais-Suomi
http://www.terveytemme.fi/ath/2013-2015/raportti_html/atlas.html?select=1001&data=ath_obesity_bmi30_cr
http://www.terveytemme.fi/ath/2013-2015/raportti_html/atlas.html?select=1001&data=ath_obesity_bmi30_cr
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UKK-instituutti on laatinut 18–64 – vuotiaille terveysliikuntasuosituksen (kuva 4). Yli 65-vuotiaille on tehty 

oma suosituksensa. Liikuntapiirakkaa voidaan käyttää esim. neuvonta- tai ohjaustilanteissa konkretisoi-

maan liikunnan määrää ja laatua. Taulukkoon 11 on koottu Alueellisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen 

tuloksia liikunta-aktiivisuuden osalta. Noin viidesosa Satakunnan työikäisistä ei harrasta vapaa-ajallaan 

lainkaan liikuntaa.   

 

Pori on yksi neljästä Suomen yli 50 000 asukkaan kaupungeista, joissa vapaa-ajallaan liikkumattomia 

henkilöitä on eniten (Mäki-Opas, 2016. Liikunta kuuluu kaikille – liikuntapolitiikan mahdollisuuden sosiaa-

lisen eriarvoisuuden vähentämisessä. Teoksessa Sihto & Karvonen (toim.). Terveyden edistäminen ja 

eriarvoisuus – lähestymistapoja ja ratkaisuja, THL:n julkaisuja, 2016 ).    

 

  

 
Kuva 4 .  18-64-vuotiaiden liikuntapiirakka.  
( http://www.ukkinstituutti.fi/filebank/61-uusi_liikuntapiirakka.pdf 
 
 

 

INDIKAATTORI / Terveystottumukset,  20-54v,  vuosi 2015 Satakunta Koko maa 

Suosituksen mukaisesti  
kestävyysliikuntaa ja lihaskuntoharjoittelua harrastavat 

13,5% 17,5% 

Osittain suosituksen mukaisesti  
kestävyysliikuntaa ja lihaskuntoharjoittelua harrastavat 

34,9% 36,2% 

Riittämättömästi  
kestävyysliikuntaa ja lihaskuntoharjoittelua harrastavat 

51,7% 46,3% 

Vapaa-ajan liikuntaa harrastamattomat      21,2% 17,8% 

100 metrin matkan juoksemisessa suuria vaikeuksia  8,2% 5,7% 

 
Taulukko 11. Liikunnan harrastamista kuvaavia lukuja Satakunnassa ja koko Suomessa.  
http://terveytemme.fi/ath/aikasarja2013-2016/raportti_html/ath_phexcer_guidel_enough_cr.xml 
http://terveytemme.fi/ath/aikasarja2013-2016/raportti_html/ath_phexcer_guidel_partly_cr.xml 
http://terveytemme.fi/ath/aikasarja2013-2016/raportti_html/ath_phexcer_guidel_not_cr.xml 
http://terveytemme.fi/ath/aikasarja2013-2016/raportti_html/ath_phexcer_freetime_not_cr.xml 
http://terveytemme.fi/ath/aikasarja2013-2016/raportti_html/ath_fw_r100m_cr.xml 
 
 
 

http://www.ukkinstituutti.fi/filebank/61-uusi_liikuntapiirakka.pdf
http://terveytemme.fi/ath/aikasarja2013-2016/raportti_html/ath_phexcer_guidel_enough_cr.xml
http://terveytemme.fi/ath/aikasarja2013-2016/raportti_html/ath_phexcer_guidel_partly_cr.xml
http://terveytemme.fi/ath/aikasarja2013-2016/raportti_html/ath_phexcer_freetime_not_cr.xml
http://terveytemme.fi/ath/aikasarja2013-2016/raportti_html/ath_fw_r100m_cr.xml
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Esimerkkejä Satakunnan työikäisen väestön muista terveystottumuksista on taulukossa 12.  

 

INDIKAATTORI / Terveystottumukset Satakunta Koko maa 

Niukasti sekä tuoreita että kypsennettyjä kasviksia käyttävien osuus, 20-64v. 25,2% 21,4% 

Päivittäin tupakoivat miehet                     20-54 –vuotiaat 28,5% 20,2% 

Päivittäin tupakoivat naiset                       20-54-vuotiaat 16,8% 14,8% 

AUDIT-C-testin mukaan alkoholia liikaa käyttävien osuus  20-54-vuotiaat 38,2% 36,5% 

INDIKAATTORI/ Kokemus terveydestä  työikäiset, vuosi 2013   

Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevat, matala koulutus   46,5% 44,6% 

Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonomaksi kokevat, korkea koulutus 33,3% 28,5% 

INDIKAATTORI / Kokemus työkyvystä     20-54v. , vuosi 2015   

Niiden osuus, jotka uskovat, että todennäköisesti eivät jaksa työskennellä van-
huseläkeikään asti  

26,9% 25,5% 

 
Taulukko 12. Satakunnan työikäisen väestön terveystottumuksia.  
( https://www.avi.fi/documents/10191/3805921/Hyvinvointikertomus+2015+Lounais-Suomi sekä 
http://terveytemme.fi/ath/aikasarja2013-2016/raportti_html/ath_abilityfw_wapension_cr.xml 
 
 
 

Tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäisyyn tähtäävät toimet ovat SATA-LIPAKE – hankkeessa perusteltua, 

koska tutkimuksissa on saatu vahvaa tutkimusnäyttöä elintapojen merkityksestä sairauden ennaltaeh-

käisyssä (esimerkiksi DPS-tutkimus). Kohderyhmä on perusteltu myös sen laajuuden vuoksi.  

Vuoden 2016 lopussa 311 604  henkilöllä Suomessa oli oikeus erikoiskorvattaviin lääkkeisiin diabetek-

sen takia. Satakunnassa luku oli 14 896 (http://raportit.kela.fi/ibi_apps/WFServlet). Kuntakohtainen tilan-

ne Satakunnasta on taulukossa 13. Huom. määrä sisältää myös tyypin 1 vuoksi erityiskorvausta saavat. 

 

Kunta 

2016 alka-
neet 
oikeudet 

V. 2016 lopussa voimassa ol-
leet oikeudet 

Lääkekorvaukseen oikeutettu-
jen määrä (%) 
kunnan väestöstä 

Eura 62 691 5,76 

Eurajoki 33 534 5,67 

Harjavalta 47 614 8,48 

Honkajoki 16 175 9,95 

Huittinen 65 714 6,86 

Jämijärvi 13 185 9,66 

Kankaanpää 74 933 8,02 

Karvia 21 205 8,37 

Kokemäki 40 599 7,99 

Merikarvia 34 279 8,80 

Nakkila 30 448 8,07 

Pomarkku 20 198 8,87 

Pori 408 5 482 6,44 

Rauma 137 2 312 5,84 

Siikainen 9 137 9,17 

Säkylä 46 509 7,28 

Ulvila 64 881 6,62 

Yhteensä 1119 14896  

Taulukko 13. Diabeteksen takia erityiskorvattavuutta saaneiden asiakkaiden määrä Satakunnan kunnis-
sa vuonna 2016. (http://raportit.kela.fi/ibi_apps/WFServlet). Oma lisäys: väestön %-osuuudet.  
 

https://www.avi.fi/documents/10191/3805921/Hyvinvointikertomus+2015+Lounais-Suomi
http://terveytemme.fi/ath/aikasarja2013-2016/raportti_html/ath_abilityfw_wapension_cr.xml
http://raportit.kela.fi/ibi_apps/WFServlet
http://raportit.kela.fi/ibi_apps/WFServlet
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Syrjäytymisriskissä olevat asiakkaat  
 
SATA-LIPAKE-hankkeen yhtenä kohderyhmänä ovat sosiaalitoimen asiakkaat, joilla vaikea elämäntilan-

ne voi johtaa sosiaaliseen syrjäytymiseen, jota ylipaino ja liikkumattomuus pahentavat. Tavoitteena on 

lisätä asiakkaiden osallisuutta ja hyvinvointia ohjaamalla heitä terveellisempien elämäntapojen pariin. 

(SATA-LIPAKE tarkennettu projektisuunnitelma 11.1.2017.) 

 

Syrjäytymisen taustatekijät voivat olla monenlaisia. Riskiä lisäävät esimerkiksi koulutuksen puute, työt-

tömyys, sairastuminen, toimeentulon puute, asunnottomuus, mielenterveyden ongelmat, päihteidenkäyt-

tö, väkivaltaisuus ja rikollisuus (www.thl.fi). SATA-LIPAKE- hankkeen toimenpiteiden piiriin on hanke-

suunnitelmassa ehdotettu esimerkiksi niitä sosiaalitoimen kautta ohjautuvia asiakkaita, joilla työttömyys, 

köyhyys, mielenterveysongelmat tai päihdeongelmat aiheuttavat syrjäytymisriskin. Taulukossa 14 on 

kuvattu muutamia osallisuutta heikentäviä/syrjäytymisriskille altistavia indikaattoreita Satakunnan työ-

ikäisessä väestössä. 

 
 

Indikaattori               25-64-vuotiaat, v. 2013 Satakunta Koko maa 

Mielenterveysperusteisesti työkyvyttömyyseläkettä saaneet   16,3% 17,7% 

Depressiolääkkeistä korvausta saaneet  9,4% 9,6% 

Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet  1,3% 2,2% 

Työkyvyttömyyseläkettä saaneet  25-64-vuotiaat 9,3% 8% 

Vaikeasti työllistyvät  15-64-vuotiaat 5% 4,6% 

 
Taulukko 14. Työikäisten elämäntilannetta kuvaavia indikaattoreita Satakunnassa.  
(https://www.avi.fi/documents/10191/3805921/Hyvinvointikertomus+2015+Lounais-Suomi) 
 
 
Porin kaupungin v 2014 kokoaman vertailun mukaan toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneiden asiak-

kaiden määrä oli lähes kaikissa Länsi-Suomen kunnissa korkeampi kuin Suomessa yleensä. Suhteessa 

eniten toimeentulotuen piiriin kuuluvia oli Harjavallassa. Keskuskaupungeista myös Raumalla, Kankaan-

päässä ja Porissa oli toimeentulotukea saavia mediaania enemmän.  Mielenterveys-  ja käyttäytymishäi-

riöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavia oli Länsi-Suomessa eniten Merikarvialla. 

(https://www.pori.fi/material/attachments/viestinta/oMjqnU05R/Lansi-Suomen_Sote-

alueen_kuntien_kantokykyanalyysi.pdf ) 

 
 
Liikunnan toteutumisessa on eroja sosioekonomisen aseman kuten koulutuksen, tulotason tai eri ammat-

tien välillä. Koulutusryhmien väliset erot olivat vuosia kasvusuunnassa, mutta viime vuosina ero on ka-

ventunut.  Erot vaihtelevat sen mukaan, tarkastellaanko vapaa-ajan liikuntaharrastuksia, työhön liittyvää 

aktiivisuutta vai työmatkaliikuntaa. Vapaa-ajan liikunta ja työmatkaliikunta ovat keskimäärin vähäisempiä 

alemmassa sosioekonomisessa asemassa. Toisaalta fyysisesti aktiivisempi työ on heillä yleisempää, 

joten terveysliikunnan suositukset on mahdollista saavuttaa jo työpäivän aikana. Alemmassa sosioeko-

nomisessa ryhmässä olevat harrastavat myös enemmän hyötyliikuntaa. Toisaalta alemmassa sosioeko-

nomisessa asemassa olevat uskovat muita useammin terveyden johtuvan sattumasta. Nykyhetkessä 

eläminen kiinnostaa heitä usein enemmän kuin tulevaisuuden terveys ja hyvinvointi. (Haapala, Borodu-

http://www.thl.fi/
https://www.avi.fi/documents/10191/3805921/Hyvinvointikertomus+2015+Lounais-Suomi
https://www.pori.fi/material/attachments/viestinta/oMjqnU05R/Lansi-Suomen_Sote-alueen_kuntien_kantokykyanalyysi.pdf
https://www.pori.fi/material/attachments/viestinta/oMjqnU05R/Lansi-Suomen_Sote-alueen_kuntien_kantokykyanalyysi.pdf
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lin, Silventoinen & Mäki-Opas, 2016. Fyysisen kokonaisaktiivisuuden koulutusryhmittäiset erot ja muu-

tokset työikäisillä suomalaisilla 11 vuoden seurannassa. Sosiaalilääketieteen aikakauslehti 53, 119 – 123 

sekä Mäki-Opas, 2016.  Liikunta kuuluu kaikille – liikuntapolitiikan mahdollisuuden sosiaalisen eriarvoi-

suuden vähentämisessä. Teoksessa Sihto & Karvonen (toim.) Terveyden edistäminen ja eriarvoisuus – 

lähestymistapoja ja ratkaisuja, THL:n julkaisuja. Kirjoittaja viittaa artikkelissaan muihin tutkimustuloksiin.) 

 
Tutkimuksissa on saatu jonkin verran tietoa sosiaalisesti heikommassa asemassa olevien yksilöllisten 

motivaatiohaastattelujen myönteisistä vaikutuksista liikunta-aktiivisuuteen. Näyttö teknologisten sovellus-

ten, kuten askelmittarien hyödyistä tämän kohderyhmän kohdalla on ristiriitaista.  (Mäki-Opas, 2016.  

Liikunta kuuluu kaikille – liikuntapolitiikan mahdollisuuden sosiaalisen eriarvoisuuden vähentämisessä. 

Teoksessa Sihto & Karvonen (toim.) Terveyden edistäminen ja eriarvoisuus – lähestymistapoja ja ratkai-

suja, THL:n julkaisuja).  

 

Tulokset antavat tarpeellista taustatietoa, kun SATA-LIPAKE – hankkeessa pohditaan syrjäytymisvaa-

rassa olevien interventioita. Prosessinomaisella liikuntaneuvonnalla voidaan auttaa syrjäytymisvaarassa 

olevia henkilöitä saamaan kokemuksia siitä, että omilla valinnoilla on mahdollista vaikuttaa hyvinvointiin. 

Hankesuunnitelmassa esitetyt keinot - asiakaslähtöinen tavoitteiden asettaminen, pieniin muutoksiin 

tukeminen ja palvelun toteuttaminen lähellä asiakasta - ovat tärkeitä lähtökohtia varsinkin tämän kohde-

ryhmän kohdalla, koska asiakkaan voimavarat muutokseen voivat olla hyvin rajalliset. Muutoksia arvioi-

dessa tuleekin huomata pienet edistysaskeleet arjen sujumisessa. Hankesuunnitelmassa on esitetty tälle 

kohderyhmälle yhdeksi arvioinnin keinoksi elämänlaatumittarin käyttöä, mikä on perusteltua. Toisaalta 

hankkeessa kokeiltavat aktiivisuusrannekkeet tai sähköiset omaseurantasovellukset eivät välttämättä ole 

ensisijainen apuväline syrjäytymisvaarassa olevien liikuntatottumusten tukemiseen.   

 

Liikunnan harrastaminen edistää työkykyisyyttä. Tästä on esimerkkinä tutkimustulokset, joita saatiin 

SuomiMies seikkailee- kiertueelle vuonna 2013 osallistuneiden 6000 työikäisen miehen kuntotestitulok-

sista. SuomiMies seikkailee on työikäisten miesten hyvinvointia edistävä ohjelma, joka liittyy Kunnossa 

kaiken ikää – ohjelmaan. Tulosten mukaan hyvä kunto vaikuttaa olevan tärkeä tekijä työkyvyn säilyttämi-

sen kannalta. Hyvä kestävyyskunto myös suojaa miehiä työuupumukselta. Huonokuntoisten työura on 

puolestaan uhattuna, sillä riski työuran katkeamiseen huonosta kunnosta johtuvan työkyvyn menettämi-

sen vuoksi on nelinkertainen verrattuna hyväkuntoisiin. Huono kunto ennustaa usein ennenaikaista työ-

kyvyttömyyseläkkeelle jäämistä. (Kunnossa kaiken ikää tiedote 5.3.2014).  
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Elintapaohjauksen toteutuminen Satakunnassa 

 
Puheeksi otto ja varhainen puuttuminen motivoivilla menetelmillä eivät toteudu Satakunnassa syste-

maattisesti. Esimerkiksi liikunnan osalta alle 10 % asiakkaista oli saanut lääkäriltä, sairaanhoitajalta tai 

terveydenhoitajalta kehotuksen lisätä liikuntaa.  Riskinä on, että elintapaohjaus ja puheeksi otto jää in-

nostuneiden työntekijöiden ja järjestö- ja vapaaehtoistoimijoiden varaan. Jos kaikkien sote-alan ammatti-

laisten potentiaali otettaisiin ohjauksessa käyttöön, olisi mahdollista saada Satakuntaan 10 000 puheeksi 

ottajaa.(Olli Orannan esitys 12.5.2014 muistioliite.) 

 

THL:n ylläpitämä TEA-viisari kuvaa kunnan toimintaa terveyden edistämisessä. Tiedot kerätään kaksi 

kertaa vuodessa. Indikaattoreita arvioidaan asteikolla 0-100. Tulos 0 kuvaa huonointa mahdollista ja 100 

parasta mahdollista tulosta. Keskeisiä vastaajia kyselyssä ovat kuntien terveyden edistämisestä vastaa-

vat johtavat viranhaltijat sekä hyvinvointikoordinaattorit.   (www.teaviisari.fi.) Tuloksia tulkitessa tulee  

huomioida, että kysymyksiin voi vastata joku muukin kunnan työntekijä.  Terveyden edistämisen joiden-

kin osa-alueiden toteutumista vuonna 2016 on kuvattu taulukossa 15. Taulukossa 16 on kuvattu esi-

merkkejä liikunnan osalta.  

 

 

Taulukko 15. Terveyden edistämisen osa-alueita ja niiden toteutuminen Satakunnassa ja koko maassa. 
 ( www.teaviisari.fi )  
 

 
  
Taulukko 16. Liikuntaan liittyvien terveyden edistämisen toimenpiteiden toteutuminen(www.teaviisari.fi).   

 

http://www.teaviisari.fi/
http://www.teaviisari.fi/
http://www.teaviisari.fi/
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79 %:ssa  Satakunnan kunnista toimii liikunnan edistämistä käsittelevä poikkihallinnollinen työryhmä. 

Koko maassa vastaava osuus oli 84%. ( teaviisari.fi). Prosessinomaista liikuntaneuvontaa toteutetaan 

Suomessa vaihtelevasti (kuva 5). Satakunnassa juurtunut prosessinomainen liikuntaneuvonta toteutui 

vain kahdessa kunnassa, Huittisissa ja Eurajoella (kuva 6). Prosessinomaisella liikuntaneuvonnalla tar-

koitetaan vuorovaikutteista, useita yhteydenottoja ja tapaamisia sisältävää henkilökohtaista neuvontaa. 

Käytännössä se tarkoittaa ensisijaisesti vastavuoroista keskustelua ja mahdollisesti myös pienimuotoi-

sesti toiminnallista ohjausta.  (Kunnossa kaiken ikää ohjelma/Sari Kivimäki. Tiedot kerätty hanketiedois-

ta;  AVI, TELI, ERS, KKI sekä Liikunnan aluejärjestöiltä.  Päivitetty 1/2017.)   

 

 

             

Kuva 5. Prosessinomaisen liikuntaneuvonnan toteutuminen Suomessa.                (muokattu)          

(Kunnossa kaiken ikää ohjelma/Sari Kivimäki)                                                               

 

SATA-LIPAKE-hankkeessa on tarkoitus hyödyntää muualla kokeiltuja ja arvioituja hyviä käytäntöjä. 

Niistä yksi on Liiku ry:n yhteistyössä Naantalin ja Perusturvakuntayhtymä Akselin kanssa kehittämä 

liikunnan palveluketju LIPAKE (SATA-LIPAKE tarkennettu projektisuunnitelma 11.1.2017.)  Liiku Ry on 

ollut mukana myös useissa Satakunnan kunnissa käynnistämässä toimintaa.  

 

Toinen SATA-LIPAKE –projektisuunnitelmassa mainittu hyvä käytäntö on Satakunnan Sydänpiirissä 

kehitetty Verkkopuntari- ohjelma. Sote-organisaatioihin keväällä 2017 tehty aluekierros osoitti, että 

Satakuntaan on koulutettu verkkopuntariohjaajia, mutta tällä hetkellä yhtään ryhmää ei ole toiminnassa. 

Kiinnostusta Verkkopuntariryhmien aloittamiseen kuitenkin oli, mutta ohjelmasta aiheutuvat kustannukset 

rajoittavat  toiminnan aloittamista.  
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Ammattilaisille tehty kysely elintapaohjauksen toteutumisesta 

 
SATA-LIPAKE ja VESOTE – hankkeet toteuttivat toukokuussa 2017 yhteistyönä kyselyn perustervey-

denhuollon/perusturvan ammattilaisille elintapaohjauksen toteutumisesta.  Kysely lähetettiin jakeluun 

esimiesten kautta. Lopullisiksi vastaajiksi suunniteltiin 42 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista, 

jotka esimiehet valitsivat. Tavoitteeksi asetettiin, että vastauksia saadaa vähintään 20. Kyselyyn vastasi 

17 henkilöä, joista sosiaalihuollon työntekijöitä oli 3 henkilöä ja terveydenhuollon työntekijöitä 14 henki-

löä. Ammattiryhmistä eniten vastauksia tuli lääkäreiltä (4 henkilöä). Vaikka vastausten määrä jäi alle ta-

voitteen, olivat vastausten sisällöt kattavia eikä kyselystä lähetetty  muistutusta. Vastauksia saatiin eri 

puolilta Satakuntaa (Huittinen, Säkylä, Eura, KSTHKY, Porin perusturva, POSA, Rauma).  

 
 

Elintapojen puheeksi ottaminen  

 
Elintapojen puheeksi ottamisessa eniten esille noussut menetelmä oli motivoiva haastattelu, joka mainit-

tiin 9 vastauksessa.  Vastauksissa nousi esille myös faktapuhe ja suorat kysymykset: ”pelottelua seura-

uksista”, ”tosiasiat asioina”. Vastauksissa mainittiin myös, että elintapaneuvonnan menetelmät riippuvat 

myös asiakkaan tilanteesta ja luonteesta. Yleinen jutustelu nähtiin keinona kartoittaa asiakkaan elämän-

tilanne ja muutoshalukkuus. Yksi vastaaja ilmoitti, ettei hänen työhönsä sisälly asiakkaiden terveydenti-

lan arviointia tai elintapojen ohjausta.   

 

Elintapojen arviointi 

 

Käytetyin arviointimenetelmä ja mittari liikunnan osalta oli liikuntapiirakka (5/15). Muita liikunnan arvioin-

timenetelmiä ja mittareita olivat Neuvokas Perhe –kortti (1/15), Sydänliiton testaa tottumuksesi (1/15), 

SBBP (1/15), Tulppa-testipatteristo (1/15), RAVA (1/15), itsearviointi (1/15), arkiliikkumisen pisteyttämi-

nen 10 min yhtäjaksoinen liikkuminen =1 piste (1/15). Vastaajista kolme ilmoitti, että ei systemaattisesti 

käytä liikunnan arviointimenetelmiä ja mittareita.  

 

Käytetyin arviointimenetelmä ja mittari ravitsemuksen osalta oli ”testaa ruokatottumuksesi”-kysely (3/13). 

Muita mainittuja menetelmiä olivat MNA (3/13), Neuvokas Perhe –materiaali (2/13) ja ruokapäiväkirja 

(1/13). Vastaajista viisi ilmoitti, että ei systemaattisesti käytä ravitsemuksen arviointimenetelmiä ja mitta-

reita. Yksi vastaaja ei vastannut  kysymykseen.  

 

Käytetyimmät unen arviointimenetelmät ja mittarit olivat Berlin-kysely (2/14), itsearviointi (2/14) sekä 

uneliaisuuskysely ESS (2/14). Yksi vastaaja mainitsi, että tarvittaessa unen arvioinnissa voidaan käyttää 

vivago-kelloa. Suurin osa vastaajista ei kuitenkaan systemaattisesti käyttänyt unen arviointimenetelmiä 

ja mittareita  tai ei  vastannut kysymykseen (10/14).  
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Käytetyin päihteidenkäytön arviointimenetelmä ja mittari oli Audit. Se mainittiin kolmessatoista vastauk-

sessa (13/16). Audit-tyypeistä mainittiin Audit, Audit-C, Audit 65+. Fagerströmin testi mainittiin vastauk-

sissa viidesti (5/16). Jokainen kuudestatoista vastaajasta sanoi käyttävänsä jotain päihteidenkäytön arvi-

ointimenetelmää tai mittaria. 

 

 

Ohjausmateriaalit 

 

Liikunnan ohjausmateriaalien osalta oli paljon hajontaa. Esille nousi muun muassa UKK-instituutin mate-

riaalit ja nettisivut (5/15), KKI:n materiaalit ja nettisivut (3/15), liikuntapiirakka (3/15) ja kuntien omat esit-

teet (2/15). Yksi fysioterapeutti mainitsi, että asiakkaan kännykällä voidaan kuvata kotiharjoite, jossa 

fysioterapeutti neuvoo häntä. Yksi sosiaalihuollon työntekijä ilmoitti, ettei käytä itse liikunnan ohjausma-

teriaaleja vaan ohjaa terveydenhoitoon. Yksi lääkäri ilmoitti ohjaavansa kaupungin liikuntaneuvojalle.  

 
Ravitsemuksen ohjausmateriaalia oli käytössä runsaasti. Esimerkiksi yksi vastaajista mainitsi 25 eri 

verkkosivustoa, jonka materiaaleja ohjauksessaan käyttää. Vastauksissa esille nousivat muun muassa 

sydänliiton materiaalit ja sivut, diabetesliiton materiaalit ja sivut, syohyvaa.fi, kotimaisetkasvikset.fi, sekä 

erilaiset esitteet. Esitteistä ja oppaista käytössä olivat muun muassa Pysyvästi paino hallintaan -opas 

sekä Anna sydämen valita – esite.  

 

Uneen liittyvä ohjausmateriaaleja mainittiin muun muassa Orionin oppaat (2/15) sekä Käypä Hoito-

suositukset (2/15). Vastaajista 7/15 ilmoitti, ettei käytä itse unen ohjausmateriaaleja:  

 

Päihteisiin ja tupakointiin liittyvää ohjausmateriaalia oli myös käytössä runsaasti. Verkkosivujen osalta 

mainittiin muun muassa hengitysliitto.fi, tupakkainfo.fi, stumppi.fi ja raitis.fi. Myös Nicoretten ja Nicotinelin 

ja hengitysliiton oppaita oli käytössä. Puhelinsovelluksiakin käytettiin hyväksi. Myös PAKKA-hanke mai-

nittiin yhdessä vastauksessa.  

 

Jatko-ohjaus 

 

Eteenpäin ohjaamisen kannalta tärkeänä pidettiin asiakkaan omaa suostumusta, kiinnostusta ja motivoi-

tuneisuutta muutokseen (6/17). Vastauksissa mainittiin myös, että asiakasta ohjataan eteenpäin, jos 

työntekijän oma asiantuntemus ei riitä tai jos asiakas tarvitsee intensiivisempää ohjausta (5/17).   

 

Jatko-ohjauspaikkoina useimmiten mainittiin diabeteshoitaja (7/17). Myös ulkopuoliselle taholle, kuten 

järjestöön tai seuraan (5/17) ja oman kunnan palveluihin, kuten Nuorten vastaanottoon (3/17) ohjattiin. 

Oman organisaation sisällä tapahtuva jatko-ohjaus mainittiin neljästi. Oman organisaation sisällä tapah-

tuvan jatko-ohjauksen paikkoja olivat muun muassa liikuntaneuvoja (1/17), ravitsemusterapeutti (2/17), 

neuvola (2/17), terveydenhoitaja (2/17) ja fysioterapeutti (1/17). Yksi vastaajista koki olevansa tällä het-

kellä oman organisaationsa asiantuntija elintapa-asioissa. Yksi toinenkin vastaajista kertoi ohjaavansa 

itselleen. 
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Jatko-ohjauksen keinona sote-ammattilaisen tekemä suora yhteydenotto mainittiin yhdeksästi (9/17) ja 

ajanvaraus kuudesti (6/17). Lähete mainittiin kolmesti. Myös asiakkaan oma aktiivisuus ohjautumisessa 

mainittiin. 

 

14/17 vastaajaa ilmoitti, että pystyy seuraamaan asiakkaan osallistumista suosittelemaansa elintapaoh-

jaukseen. Käytännössä seuranta tapahtui terveyskertomuksen merkintöjen, pegasos-tietojärjestelmän tai 

hoitajien raportoinnin kautta. Yksi vastaaja sanoi, että pieni kunta tai organisaatio mahdollistaa tiedon 

paremman liikkumisen kun ihmiset tulevat tutuiksi. Esteenä tiedon välittymiselle mainittiin salassapito-

säännökset, jotka estivät tiedon välittymisen terveydenhuollon ja sosiaalihuollon työtekijän välillä.  

 

Muoti-ilmiöt 

Vastaajia 17 

 

Elintapa-asioden muoti-ilmiöitä koskevassa kysymyksessä vastauksissa oli vaihtelua. 5 vastauksessa 

muoti-ilmiöitä ei otettu joko ollenkaan huomioon, tai niihin ei törmätty. Useimmiten näin oli ikäihmisten 

hoidon puolella. Pääsääntöisesti muoti-ilmiöihin suhtauduttiin varauksella, mutta asiakkaan näkemykset 

pyrittiin ottamaan huomioon. Asiakkaan kuuntelemista pidettiin tältä osin tärkeänä.  
 

 

Lisäkoulutus 

 

Lisäkoulutuksen tarpeista esille nousi motivointi ja motivoiva haastattelu (5/15), uniasiat (4/15), ja liikunta 

(3/15). Myös päihdekoulutus ja ryhmien ohjaamiseen liittyvä koulutus mainittiin. Yksi vastaaja sanoi kai-

paavansa neuvoa myös ajan tasalla pysymiseen, kuten eri dieetteihin. Myös dokumentointi ja vaikutta-

vuuden toteaminen mainittiin. Osa vastaajista näki myös, että he eivät tarvitse lisäkoulutusta (2/15).  

 

Dokumentointi 

 

Vastaajien (16 hlö) käytössä olevia ohjelmia/ terveyskertomusjärjestelmiä olivat:  

8 Effica 

6 Pegasos 

1 Pro Consona 

1 Sosiaalieffica 

 

Elintapaohjausta kuvaavia SPAT-koodeja vastaajat ilmoittivat käyttävänsä seuraavasti:   
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Yhteistyö 

Vastaajia 15 

 

Terveyttä ja hyvinvointia edistävien järjestöjen osalta muun muassa: 

MLL (2), Jele (2), Muistiyhdistys ja muistiluotsi (1), LiikU ry (1), seurakunta (1), kansalaisopistot (1), kun-

nan liikuntatoimi (1), kuntosaliyritykset (1). Kahdella vastaajalla ei ollut tietoa yhteistyöstä tai sitä ei hei-

dän mukaansa ollut. Kaksi vastaajaa toivoi enemmän yhteistyötä.  

 

Kunnan muiden hallintokuntien osalta muun muassa: 

Yleisimmät vastaukset olivat liikunta –ja vapaa-aikatoimi (8) ja sivistystoimi (3). Myös kulttuuripalvelut, 

varhaiskasvatus, sosiaalitoimi ja perusturva mainittiin.  

 

Yhteistyötapojen osalta ohjaaminen oli yleisin vastaus (5/13). Myös yhteisiä tapahtumia sekä kursseja 

suunniteltiin yhdessä. Yksi vastaaja mainitsi myös ilmaislipukkeet esimerkiksi kuntosalille. 


