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1 Johdanto 

 
 

1.1 Terveyden ja hyvinvoinnin tila Suomessa ja Sata kunnassa 
 

 
THL:n Lasten terveysseurantahankkeen vuosina 2007–2009 lastenneuvoloissa ja kouluterveyden-
huollossa toteuttamasta tutkimuksesta ilmenee, että leikki-ikäisistä ja alakouluikäisistä n. 1/10 on 
ylipainoisia. Lapsuuden ajan ylipaino ennustaa ylipainoisuutta myös aikuisiällä, ja suurentaa riskiä 
sairastua sydän- ja verisuonisairauksiin. Nuorten terveystapatutkimuksen mukaan 12–18-
vuotiaiden ylipainoisuus on lähes kolminkertaistunut neljän viime vuosikymmenen aikana. Myös li-
havuuden vaikeusaste on kasvanut. Aikuisista yli puolet on vähintään ylipainoisia, ja joka viides 
voidaan luokitella lihavaksi (THL). 
  
Liikkumattomuus on Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan maailman neljänneksi yleisin syy 
tarttumattomista taudeista aiheutuviin ennenaikaisiin kuolemiin. Suomalaisesta aikuisväestöstä 
vain noin 10 % liikkuu terveysliikuntasuosituksien mukaisesti. Suomessa vain joka kolmas lapsi 
liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Tämä on johtanut muun muassa ylipainon yleistymiseen ja 
liikkumattomuudesta aiheutuvien pitkäaikaissairauksien määrän kasvuun.  
 
Tieto liikunnan vaikutuksista terveyteen on koko ajan lisääntynyt, silti liikunnan mahdollisuuksia 
hyödynnetään vajavaisesti. Vaikka liikunnan harrastaminen on lisääntynyt ja monipuolistunut, 
kokonaisliikkuminen ja arkiaktiivisuus ovat vähentyneet. Liikunta- ja terveyskäyttäytymisen on ha-
vaittu polarisoituvan. Väestö jakautuu aktiivisiin ja passiivisiin ja erot näiden ryhmien välillä uhkaa-
vat kasvaa. Väestö tietää oikeasta ravitsemuksesta ja sopivasta liikunnan määrästä, mutta moti-
vaatio ei kaikilla ole sillä tasolla, että muutoksia parempaan saataisiin aikaan.  

 
Fyysisen terveytensä kannalta riittävästi liikkuvia on alle kouluikäisistä valtaosa, nuorista noin 40-
50 % ja aikuisista 50-60 %. Lähes puolet kansalaisista tarvitsisi fyysisen terveytensä kannalta ny-
kyistä enemmän liikuntaa joko harrastuksen tai muun fyysisen aktiivisuuden muodossa. (Opetus-
ministeriö 2008.) Satakunnassa elämänlaatunsa keskimäärin hyväksi tuntevien osuus on maan 
keskiarvoa heikompi. Samalla satakuntalaisten aktiivisuus osallistua liikunta- ja urheiluseurojen 
toimintaan on naapurimaakuntiin (Pirkanmaa, Pohjanmaa, Varsinais-Suomi) verrattuna heikompaa 
(THL). 

 
 
1.2 Liikkumattomuuden kustannukset 

 
Liikkumattomuuden arvioidaan aiheuttavan Suomessa 2,7 miljardin euron kustannukset vuodessa 
(Dehko), ja määrän ennustetaan kasvavan voimakkaasti lähitulevaisuudessa. Suomalaisen aikuis-
väestön terveyskäyttäytyminen ja terveys 2003–2008 -aineiston pohjalta tehdyn analyysin mukaan 
korkeintaan kerran viikossa liikuntaa harrastavilla on sairauspoissaolopäiviä vuodessa 4,5 päivää 
enemmän kuin niillä, jotka harrastavat liikuntaa 2 - 3 kertaa viikossa.  
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon menot kattavat yli 50 % kuntien vuosimenoista. Terveydenhuollon ku-
lurakenteen pelätään heikentyvän merkittävästi, kun väestö ikääntyy. Satakunnan väestöllinen 
huoltosuhde vuonna 2015 (66,2) oli merkittävästi maan keskiarvoa (58,2) heikompi (Tilastokes-
kus). Huoltosuhde huomioiden etenkin Satakunnassa ihmisten pitäminen työkykyisenä on maa-
kunnan kilpailukyvyn ja elinvoimaisuuden kannalta erityisen tärkeää. Yleisimmät työkyvyttömyyden 
syyt ovat mielenterveyshäiriöt, tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja sydän ja verisuonitaudit. Liikunnan 
Käypä hoito -suosituksissa liikunnalla on vahvin mahdollinen tutkimusnäyttö kaikkiin edellä mainit-
tujen työkyvyttömyyttä aiheuttavien sairauksien ehkäisyyn (Suomalainen lääkäriseura). 

 
 



     

Terveydenhuollolle liikkumattomuuden kustannukset ovat korkeat. Esimerkiksi diabeteksen kus-
tannukset ovat kasvaneet yli kaksinkertaisiksi viimeisen kymmenen vuoden aikana. WHO:n las-
kelmien mukaan 27 prosenttia diabetesriskistä aiheutuu liikkumattomuudesta. Tyypin 2 diabetek-
sen räjähdysmäinen lisääntyminen tulee yhteiskunnalle kalliiksi. Diabeteksen kustannukset Suo-
messa 1998–2007 -tutkimuksen mukaan diabeetikkojen sairaanhoidon kustannukset olivat vuonna 
2007 yhteensä 1 304 miljoonaa euroa, josta 832,6 miljoonaa oli diabeteksen aiheuttamia lisäkus-
tannuksia. Fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan kansantaloudellinen merkitys on suuri, ja sen ym-
märtämisen edistämiseen tulee jatkossa panostaa nykyistä enemmän.  
 
Esimerkki: Erityiskorvattaviin lääkkeisiin diabetek sen vuoksi oikeutettuja 40 vuotta täyttä-
neitä, % vastaavanikäisestä väestöstä   
 

 
Tilasto: info ind. 683 

 
Kankaanpää (sininen) 
Rauman seutukunta (punainen) 
Porin seutukunta (lila) 
Satakunnan sairaanhoitopiiri (vihreä) 

 
 
1.3 Valtakunnalliset linjaukset 

 
 

Valtakunnallisella tasolla liikkumattomuuteen ja sen mukana tuomiin ongelmiin on reagoitu. Jatku-
vasti päivitettävissä terveydenhuollon toimijoille suunnatuissa Käypä hoito -suosituksissa liikunnan 
käyttö sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa on hyvin perusteltu ja kuvattu. Sosiaali- ja terveysminis-
teriö ja Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisivat vuonna 2014 linjaukset terveyttä ja hyvinvointia 
edistävään liikuntaan 2020. Ministeriöt ovat linjanneet, että vuoteen 2020 suomalaiset liikkuvat 
enemmän ja istuvat vähemmän koko elämänkulkunsa aikana.  
 
Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan kehittämiseksi on valittu neljä linjausta: 
 
Linjaus 1.  Arjen istumisen vähentäminen elämänkulussa 
Linjaus 2.  Liikunnan lisääminen elämänkulussa 
Linjaus 3.  Liikunnan nostaminen keskeiseksi osaksi terveyden ja hyvinvoinnin edistämis-

tä sekä sairauksien ehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta 
Linjaus 4.  Liikunnan aseman vahvistaminen suomalaisessa yhteiskunnassa 
 
Linjausten mukaan liikunnan edistäminen tulee nostaa sosiaali- ja terveydenhuollossa merkityksel-
tään vastaavalle tasolle alkoholin ja tupakoinnin vastaisen työn, ravitsemusneuvonnan sekä lääke-
hoidon kanssa. Ministeriöiden linjauksissa liikuntaneuvonta ja liikunnan palveluketju nähdään mer-
kittävänä keinona liian vähän liikkuvien ihmisten opastamisessa liikunnallisen elämäntavan pariin. 



     

Linjauksissa todetaan, että liikuntaseuroilla, yhdistyksillä ja järjestöillä on keskeinen rooli kuntien 
terveyden edistämisen työssä. Yhdistysten osaamista tulee lisätä ja valmiuksia nostaa, jotta toimin-
ta on yhdistettävissä vahvemmin osaksi liikunnan palveluketjua. 

 
Terveysliikunnalla tarkoitetaan kaikkea sellaista terveyttä edistävää liikuntaa, jonka on osoitettu 
vaikuttavan edullisesti terveyteen, ja joka ei tuota terveydellisiä haittoja tai vaaroja (Vuori 2003). 
Suosituksen mukaan aikuisen tulisi liikkua mieluiten päivittäin tai ainakin useimpina päivinä viikos-
sa vähintään puoli tuntia kohtalaisella rasituksella.1 Myös lihaskunnosta huolehtiminen on tärkeää, 
ja korostuu iän myötä. Fyysisen hyvinvoinnin ohella on huomioitava myös psyykkinen, sosiaalinen 
ja emotionaalinen hyvinvointi, joiden merkitys korostuu eri elämänvaiheissa eri tavoin.  

 
 
1.4 Liikuntaneuvonnan rooli 

 
Liikuntaneuvonta on merkittävä keino liian vähän liikkuvien ihmisten opastamisessa liikunnallisen 
elämäntavan pariin. Liikuntaneuvonta on henkilökohtainen, yksilötapaamisiin perustuva osa terve-
ysneuvontaa. Neuvonnassa voidaan hyödyntää erilaisia terveysmittauksia sekä liikuntaa tukevia 
oppaita tai muita ohjeita. Neuvojalla tulee olla riittävä liikunta- tai terveysalan koulutustausta. Neu-
vonnan tulee sisältää myös liikunnan haittavaikutusten ja ns. vasta- aiheiden arviointia. 
 
Toimiakseen liikuntaneuvonnan on oltava moniammatillista yhteistyötä. Siihen tarvitaan poikkihal-
linnollista yhteistyötä mm. kunnan sosiaali- ja terveystoimen, varhaiskasvatuksen, koulun ja liikun-
tatoimen kesken. Keskeisessä roolissa on perusterveydenhuolto, jonka piiristä tavoitetaan liian vä-
hän liikkuvia ihmisiä neuvontaan. KKI-ohjelman kyselyn (2013) mukaan kunnissa tehtävästä liikun-
taneuvonnasta 70 prosenttia toteutuu liikuntatoimen koordinoimana ja 30 prosenttia terveystoimen 
koordinoimana. Liikuntapalveluketjun terveydenhuollosta muille sektoreille on toimittava saumat-
tomasti, jossa hyvänä työkaluna toimii mm. sähköinen lähetejärjestelmä. Liikuntaneuvonnan palve-
luketjuun tarvitaan mukaan liikuntaseuroja ja liikunta-alan yrityksiä sekä muita matalan kynnyksen 
liikuntapalveluja tarjoavia tahoja. 
 
Liikuntaneuvonnan tuloksellisuudesta on saatu hyviä tuloksia. Terveydenhuollon ammattilaiset ko-
kevat tärkeäksi edistää ja tukea liian vähän liikkuvien asiakkaiden fyysistä aktiivisuutta. Neuvonnan 
esteinä pidetään kuitenkin vastaanottoajan lyhyyttä ja koulutuksen puutetta. Ammattilaiset, jotka it-
se ovat liikunnallisesti aktiivisia tai kokevat potilaan hyötyvän elintapojen muutoksesta, neuvovat 
todennäköisemmin asiakkaitaan. Neuvonnan käytäntöjen kehittämisessä täytyy tunnistaa lukuisat 
ammattilaiseen liittyvät yksilölliset ja organisatoriset esteet, jotta liikuntaneuvonta integroituisi ter-
veydenhuoltoon tuloksellisesti.  
 
Terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa kehitetään ja toteutetaan useilla eri hallinnonaloilla ja 
monien toimijoiden työnä. Fyysisen aktiivisuuden kokonaisvaltainen edistäminen on mahdollista 
monipuolisella hallinto-, organisaatio- ja ammattirajat ylittävällä suunnittelulla ja rakenteellisella yh-
teistyöllä. Liikunnan lisääminen ei yksin takaa terveyden edistämistä, vaan elintapojen kokonaisuus 
vaikuttaa terveyteen. Arkiaktiivisuus luo puitteet arjen liikuntakäyttäytymiselle.  
 
Pelkkä liikuntaneuvonta ei yksin riitä tuloksellisuuteen. Väestön motivointi ja herättely ovat keskei-
siä keinoja saada ihmiset huolehtimaan terveydestään. Tähän saakka asiakkaiden ja potilaiden 
motivointi on ollut yksittäisten interventioiden varassa, eikä kokonaisvaltaista otetta ole ollut Sata-
kunnan alueella. Tarvitaan entistä yhtenäisempiä samaan maaliin meneviä herättelykeinoja, jotka 
eivät syyllistä väestöä vaan tukee heitä terveellisempien valintojen osalta. 

                                                 
1 Uusien lasten liikuntasuosituksien mukaan alle 8-vuotiaiden lasten päivään pitäisi sisältyä vähintään kolme tuntia liikuntaa. Se muodostuisi 
kevyestä liikunnasta ja reippaasta ulkoilusta sekä erittäin vauhdikkaasta fyysisestä aktiivisuudesta. Osa liikunnasta toteutuisi varhaiskasva-
tuksessa, osa kotona.( http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2016/09/lasten_liikuntasuositukset.html) . Anne Taulun väitöskirjatutkimukses-
sa ”Pienryhmämuotoinen ravitsemus- ja liikuntainterventio lasten ylipainon ja lihavuuden ehkäisyssä - Kvasikokeellinen interventiotutki-
mus” kuvataan Rauman terveyskeskuksen alueella, millaiset tekijät ovat yhteydessä esikoulu- ja alakouluikäisten lasten painonnousuun.  
Tutkimuksessa arvioidaan, miten koko perheen elintapamuutokseen tähtäävä pienryhmäryhmämuotoinen ravitsemus- ja liikuntainterventio 
tukee esikoulu- ja alakouluikäisten lasten ylipainon ja lihavuuden ehkäisyä. (Anne Taulu, 2010.) 



     

2 Päämäärä, tavoitteet, tuotokset, tulokset ja raja us  
 
 
Hankkeen päämääränä on edistää väestön omaehtoista liikuntaa ja terveellistä ravitsemusta, jotta 
heidän terveytensä ja hyvinvointinsa paranevat. Tarkoitus on ehkäistä ylipainoa ja liikkumattomuut-
ta, jotta vältytään myöhemmin ylipainoon liittyviltä sairauksilta (esimerkiksi tyypin II diabetekselta) 
tai ylipainoon usein liittyvältä sosiaalisen syrjäytymisen uhalta. Tavoitteena on, että liikunnan edis-
täminen nousee Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollossa merkitykseltään vastaavalle tasolle 
alkoholin ja tupakoinnin vastaisen työn, ravitsemusneuvonnan sekä lääkehoidon kanssa. Hank-
keessa liikuntaneuvonta kokonaisuutena nostetaan keskeiseksi osaksi terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämistä, ylipainon ja kansansairauksien ehkäisyä.  
 
Tässä hankkeessa keskitytään liikunnan ja hyvän ruokavalion nostamiseen keskeiseksi osaksi ter-
veyden ja hyvinvoinnin edistämistä sekä erityisesti sairauksien ennaltaehkäisyä (STM:n linjaus 
numero 3) Satakunnan alueella. Maakunnassa tarvitaan läpäisyperiaatteella, kaikkien hallinnonalo-
jen myötävaikutuksella ja kumppanuudella fyysisen aktiivisuuden edistämistä ja liikkumattomuuden 
vähentämistä asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin parantamiseksi. Hankkeen painotus on ni-
menomaan preventiivisessä toiminnassa, jolla pyritään ehkäisemään sairastumista. Mikäli henkilö 
on jo sairastunut, hankkeen sekundäärisenä tavoitteena on ehkäistä sairauden pahenemista.  

 
Hankkeen tavoitteena on mm.  
 
- vahvistaa erityisesti perheiden ja työikäisten aikuisten ravitsemus- ja liikuntaneuvontaa osana 

elämän- ja elintapaohjausta kaikkien sosiaali- ja terveyspalveluiden ammattiryhmien toteutta-
mana, 

- lisätä asiakkaiden omaa motivaatiota ja valmiuksia huolehtia omasta hyvinvoinnistaan ja oma-
hoidostaan, 

- kehittää liikunnan ohjausta osana sosiaali- ja terveydenhuollon palveluketjujen ja hoitoprosessi-
en kehittämistä,  

- ottaa käyttöön liikunnan palveluketju -toimintamalli koko Satakunnan alueella, 
- hillitä elintavoista johtuvien ongelmien ja pitkäaikaissairauksien määrän kasvua, sekä  
- lisätä henkilöstön osaamista liikunnan ja ravitsemuksen puheeksi ottoon ja motivointiin. 

 
Hankkeessa odotetaan syntyvän mm. seuraavia tuotoksia: 

 
- Liikunnan palveluketju –toimintamallin organisaatiorajat ylittävä, moniammatillinen satakuntalai-

nen versio, 
- Liikuntaneuvojan ”koulutuspaketti”, jonka läpikäytyään sote-ammattilainen pystyy toimimaan lii-

kuntaneuvojana, 
- Selvitys Satakunnan alueen liikunnan ja ravitsemuksen edistämisen tilasta, 
- ”Liikuntatietopankki”, 
- Riskiasiakkaiden segmentointi, 
- Arviointiraportti, joka sisältää kustannusvaikuttavuuden arvioinnin, ja  
- Loppuraportti. 

 
Hankkeessa odotetaan syntyvän mm. seuraavia tuloksia ja vaikutuksia: 
 
- Väestön ylipaino vähenee, 
- Kohderyhmän elämäntavoissa on syntynyt pysyviä muutoksia paremmaksi, 
- Kohderyhmä kokee hyvinvointinsa aiempaa paremmaksi, 
- Kohderyhmä on motivoitunut ottamaan vastuuta omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan,  
- Jo sairastuneiden, erityisesti varhaisvaiheen diabeetikkojen, hoitotasapaino paranee, 
- Sote-ammattilaisten osaaminen kasvaa,  
- Rajapinnat ylittävä yhteistyö lisääntyy, ja 
- Sote-kustannukset pienenevät.  

 



     

Rajaus 
 
Vaikka hankkeen tavoitteena on ottaa käyttöön geneerinen, kaikille väestöryhmille sopiva toimin-
tamalli, hankkeen aikana pääpaino on riskiryhmissä, joilla sote-palveluiden käyttö on jo lisääntynyt, 
joilla on elämäntavoista johtuvia riskitekijöitä (kuten ylipaino, liikkumattomuus), tai joilla on jo todet-
tu kohonnut sairastumisriski tai alkuvaiheen sairaus (kuten heikentyneestä sokerinsiedosta kärsi-
vät, raskausajan diabeetikot). Tarkoituksena on madaltaa kynnystä ja motivoida riskiryhmiä huo-
lehtimaan omasta hyvinvoinnistaan.  
 
Tarkoituksena on ottaa hankkeen toimenpiteiden piiriin erityisesti työikäisiä asiakkaita ja perheitä, 
joilla ylipaino ja liikkumattomuus aiheuttavat riskin terveydelle ja hyvinvoinnille. Kaikki alueen sote-
toimijat ohjaavat kriteerit täyttävät asiakkaat hankepilotoinnin piiriin, jolloin saadaan näyttöä toimin-
tamallin soveltuvuudesta eri kohderyhmille. Ennakko-oletuksena on, että pilotointiin osallistuu mm. 
lapsiperheitä, joilla on ylipaino-ongelmia, sosio-ekonomisesti syrjäytymisvaarassa olevia, sekä kor-
kean sairastumisriskin omaavia tai jo sairastuneita, mutta sairauden alkuvaiheessa olevia, kuten 
diabeetikot tai keuhkosairauksista kärsivät. Toimintamallin on kuitenkin tarkoitus olla geneerinen, 
jolloin sitä voi soveltaa jatkossa kaikissa väestöryhmissä kunkin asiakkaan omien tarpeiden mukai-
sesti.  
 
Ongelmana ei juurikaan ole se, ettei ihmisillä ole tietoa terveellisistä elämäntavoista tai ravitse-
muksen ja liikunnan vaikutuksista omaan hyvinvointiinsa. Jos taustalla on pitkään jatkuneet huonot 
elämäntavat tai krooninen sairaus, joka heikentää toimintakykyä, motivaatio ja voimat elämänta-
pamuutokseen voivat olla vähäiset. Kohderyhmään kuuluvissa on sellaisia, jotka eivät liiku päivit-
täin edes 10 minuuttia, jolloin kynnys liikunnan aloittamiseen on todella korkea. Hankkeen toimen-
piteet räätälöidään siten, että jokaisen asiakkaan motivointi ja tavoitteet asetetaan heidän omaa 
lähtötasoaan vastaaviksi, ja onnistumista peilataan siihen. 

 
Hanketta ei ole käsitelty eettisessä toimikunnassa, sillä hankkeeseen ei liity sellaisia eettisiä kysy-
myksiä, joihin tarvitaan toimikunnan lausunto. Hankkeessa ei kajota kohderyhmään eettisen toimi-
kunnan kannanottoa vaativalla tavalla. Hankkeessa pääpaino on prosessien kehittämisessä.  
 
Hankkeen aikana käyttöön otettavia menetelmiä ohjaavat niihin asianmukaisen koulutuksen saa-
neet työntekijät. Toimintamalleja pilotoidaan asiakasrajapinnassa, mutta toiminta ei luonteensa 
puolesta edellytä eettisen toimikunnan lausuntoa. Hankkeessa noudatetaan sosiaali- ja terveyden-
huollon ammattieettistä ohjeistusta, ja asiakasrajapinnassa työskentelevät hankkeeseen osallistu-
vat henkilöt ovat pääosin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia.  

 
Hankkeessa seurataan kohderyhmään kuuluvien ja pilotoinneissa mukana olleiden henkilöiden 
osalta eri mittareita. Tuloksia käsitellään anonyymisti siten, ettei asiakkaiden tietosuoja vaarannu. 
Suurelta osin tietojen keräämiseen ja käyttöön pyydetään asiakkaiden suostumusta. Muu mahdol-
linen seurantatieto voidaan toteuttaa laatu- ja rekisteritutkimuksena, johon vaaditaan organisaation 
lupa. 

 
 
3 Hankkeen yhteistyökumppanit 

 
 

Hankkeen hallinnoijana toimii Satakunnan sairaanhoitopiiri. Hankkeen keskeiset yhteistyökumppa-
nit ovat sairaanhoitopiirin jäsenkunnat, Porin perusturvan yhteistoiminta-alue, Keski-Satakunnan 
terveydenhuollon kuntayhtymä sekä Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä. Lisäksi järjes-
tökenttä osallistuu kiinteästi hankkeen toteutukseen, erityisesti Liiku ry ja Satakunnan yhteisökes-
kuksen jäsenjärjestöt. Hankkeessa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan myös oppilaitosten 
palveluja. Hankkeella on rajapinta myös sote-palveluja tuottavien yritysten kanssa. Yritysyhteis-
työstä ja sen muodoista sovitaan tapauskohtaisesti.   
 
Tärkein yhteistyökumppani on kuitenkin kohderyhmään kuuluvat asiakkaat. Hankesuunnitelman 
laadintavaiheessa ei ole kartoitettu asiakkaiden näkemystä, koska hankkeessa otetaan käyttöön 



     

muualla arvioitu ja hyväksi koettu toimintamalli. Mallia kuitenkin kehitetään Satakunnassa asiak-
kaiden tarpeita vastaavaksi, ja hankkeen varsinainen toiminta räätälöidään kohderyhmän tarpeiden 
mukaiseksi. Itse kehitettävä toimintamalli on sellainen, jossa asiakkaan oma osallisuus ja motivaa-
tio ovat keskeisessä roolissa odotettujen hyötyjen kannalta.  

 
Hankkeena toteutuksen aikana asiakkaiden edustus on mukana hankkeen toimenpiteiden suunnit-
telussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Mm. ohjaus- ja työryhmiin pyydetään asiakkaiden edustus. 
Lisäksi toimenpiteiden suunnittelussa ja implementoinnissa hyödynnetään palvelumuotoilun mene-
telmiä. Asiakkaat myös arvioivat sekä toimintaa että oman hyvinvointinsa muutosta koko hankkeen 
ajan. Arviointimenetelminä ovat mm. kyselyt ja asiakasraadit. 

 
 

4 Tunnistetut hankkeeseen liittyvät hyvät käytännöt  
 

Pääosin hankkeessa otetaan käyttöön hyviä käytäntöjä, joita jossakin on jo kokeiltu ja arvioitu. 
Toimintamallit sovitetaan Satakunnan väestön tarpeita vastaaviksi, ja niitä kehitetään tarpeen vaa-
tiessa.  
 
Tärkeimpänä käyttöön otettavana toimintamallina on Liiku ry:n yhteistyössä Naantalin ja Perustur-
vakuntayhtymä Akselin kanssa kehittämä liikunnan palveluketju, jossa liikuntaneuvonnalla on saa-
tu vaikuttavia tuloksia. Em. organisaatioissa liikuntaneuvontaa on toteutettu neljä vuotta, jona aika-
na on tavoitettu noin 400 asiakasta. Suurin osa asiakkaista on ollut vaikeasti ylipainoisia, liikkumat-
tomia ja kasvaneen pitkäaikaissairausriskin omaavia tai jo sairastuneita. Liikuntaneuvonnan asiak-
kaiden paino ja BMI on laskenut, vyötärön ympärys kaventunut, liikkumisen määrä sekä toiminta-
kykytuntemus kasvanut. Asiakkaiden laboratorioseurannoissa on saatu selkeä näyttö parantuneis-
ta veren sokeri- ja rasva-arvioista sekä hoitotasapainosta. Liikunnan palveluketjun kuvaus on pro-
jektisuunnitelman liitteenä.  
 
Hankkeessa hyödynnetään mm. aktiivisuusrannekkeita ja muita sähköisiä terveyden seurannan 
työkaluja. Yhtenä menetelmänä hyödynnetään mm. Verkkopuntaria. Ohjelma on verkossa ja se si-
sältää aktiivisen ohjatun verkkovaiheen vaihtuvine teemoineen, väli-tapaamisia ja omatoimista 
verkkopalvelun käyttöä. Siinä saadaan terveydenhuollon ammattilaiselta 12 viikon ajan henkilökoh-
taista ohjausta. Kaikki Verkkopuntariryhmät ovat yksityisiä pienryhmiä. 
 
Herättelymenetelminä käytetään mm. motivoivaa haastattelua sekä ratkaisukeskeistä menetelmää. 
Motivoiva haastattelu on ammattilaisen ja asiakkaan väliseen yhteistyöhön perustuva, potilaskes-
keinen ohjausmenetelmä, jonka avulla pyritään löytämään ja vahvistamaan potilaan motivaatiota 
elämäntapamuutokseen. Motivoiva haastattelu aloitetaan jo erikoissairaanhoidossa ja samaa me-
todia käytetään kaikkialla Satakunnan alueella. Ratkaisukeskeisessä menetelmässä keskitytään 
asiakkaan olemassa oleviin voimavaroihin ja tuetaan häntä muutoksessa. Voimavara- ja ratkaisu-
keskeisyyden ydinteemoja ovat kuunteleminen, asiakkaan kunnioittaminen, erilaiset todellisuuskä-
sitykset, kielen merkitys, luottamus asiakkaan voimavaroihin ja kykyihin, toiveikkuus, ohjauksen 
monipuoliset menetelmät, tulevaisuussuuntautuneisuus ja tavoitteet. Menetelmässä hyödynnetään 
asiakkaan kykyjä, taitoja ja osaamista esim. liikunnan ja ruokavalion tavoitteiden saavuttamisessa. 
Menneisyyttä tarkastellaan voimavarana. Ratkaisukeskeisyydessä huomioidaan poikkeukset ja 
edistys, ja siinä tutkitaan erityisesti niitä aikoja, jolloin vaikeudet ovat hallinnassa, tai jokin tavoite 
toteutuu vaikka vain osittain.   

 



     

5 Hankkeen toimenpiteet ja niiden aikataulu 
 
 
Hanke toteutetaan ajalla 1.1.2017 – 31.10.2019. 
 
Hankkeessa käyttöön otettavassa ja edelleen kehitettävässä Liikunnan palveluketju -
toimintamallissa asiakas ohjataan ns. liikuntaneuvontaan, jossa hänen kanssaan käydään moti-
voiva haastattelu. Liikuntaneuvonta ei nimestään huolimatta keskity pelkästään liikuntaan, vaan ta-
voitteena on motivoida ja tukea asiakasta kokonaisvaltaisessa elämäntapamuutoksessa. Asiak-
kaalle laaditaan suunnitelma, jota hän itse on halukas ja sitoutunut noudattamaan. Hänelle tarjo-
taan tukea hänen tarvitsemansa määrä, ja lisäksi etenemistä seurataan kunkin asiakkaan viiteryh-
män mukaisilla mittareilla.  
 
Oletus on, että toimintamalli soveltuu lähes kaikille asiakkaille, koska tuki ja ohjaus sovitetaan asi-
akkaan lähtötilanteeseen sopivaksi. Tukea, ohjausta ja seurantaa tarjotaan niin pitkän aikaa, kuin 
kunkin asiakkaan kohdalla on tarpeen. Interventio voi olla lyhyt, mutta noin 12 kuukauden mittaisel-
la seurannalla uskotaan saatavan paras tulos aikaan.  
 
Toiminnan kannalta on oleellista, että liikuntaneuvojan palvelu on saatavilla helposti, mikä pyritään 
varmistamaan kouluttamalla Satakuntaan vähintään 60 liikuntaneuvojaa.  
 
Liikuntaneuvojat voivat ohjata asiakkaan esimerkiksi 3. sektorin tuottaman palvelun piiriin. Ajatuk-
sena ei siis ole, että julkisen sektorin on tuotettava kaikki palvelu, vaan yhteistyötä tehdään eri or-
ganisaatioiden ammattilaisten kanssa, jotta osaamista ja resursseja voidaan hyödyntää maksimaa-
lisesti. Monella järjestöllä on tarjota resurssia mm. ryhmämuotoiseen toimintaan ilman, että se vaa-
tii taloudellista lisäpanosta.  

 
Toimintamallin kuva 
 

 
 



     

Hankkeen toteutus on jaettu seuraaviksi toimenpiteiksi:  
 

Toimenpide 1.  Hankkeen organisoituminen , selvitykset ja suunnitelmat  
Kuvaus: Hankkeelle valitaan projektisuunnittelija.  

 
Kuntien kanssa sovitaan tarkemmin toiminnan aloittamisesta ja resurssien 
käytöstä. Hankkeen ohjausryhmä nimetään, ja kutsutaan koolle.  
 
Projektisuunnittelija selvittää, mikä on Satakunnan väestön terveydentilan 
lähtötilanne, jotta hankkeen tuloksia voidaan peilata lähtötilanteeseen. Li-
säksi tehdään riskiryhmien segmentointi. 
 
Samalla selvitetään asiakkaiden ja ammattilaisten näkemystä liikunta- ja ra-
vitsemusneuvonnan nykykäytännöistä. Tarkoituksena on selvittää käytettä-
vissä olevat liikuntapaikat ja –palvelut selvitetään ja kerätä ne ”liikuntatieto-
pankiksi". Toimijoiden toimesta kerätään vuosittain liikuntapalvelukooste lii-
kuntaneuvontaa tukemaan. 
 
Projektisuunnittelija laatii hankkeelle arviointi- ja tiedotussuunnitelmat. 

Vastuutaho: Satakunnan sairaanhoitopiiri 
Aikataulu: 01 - 08/2017, 12/2017, 12/2018, 10/2019 
Tulos: - Projektihenkilöstö on valittu 

- Ohjausryhmän kokoonpano on sovittu 
- Nykytilaselvitys 
- Liikuntatietopankki 
- Riskiryhmien segmentointi 
- Arviointisuunnitelma 
- Tiedotussuunnitelma 

 



     

 
Toimenpide 2. Osaamisen lisääminen  
Kuvaus: Hankkeessa järjestetään liikuntaneuvojakoulutuksia. Keväällä 2017 järjeste-

tään vähintään 3 koulutusta, joiden osallistujamäärä on n. 5 – 10 henkeä. 
Syksyllä järjestetään vähintään 1 koulutus, ja vuosina 2018 – 2019 neljä 
koulutusta tarpeen mukaan. Liikuntaneuvojan koulutuspaketti julkaistaan 
myös verkossa.  
 
Kunnat ja kuntayhtymät valitsevat liikuntaneuvoja-koulutukseen valittavat 
henkilöt. Tarkoituksena on, että liikuntaneuvontaa tekevät saavat erillisen 
koulutuksen asiakkaiden motivointiin, tukeen, ohjaukseen ja seurantaan. 
Kuntiin ja kuntayhtymiin ei perusteta erillisiä liikuntaneuvojan tehtäviä, vaan 
liikuntaneuvontakoulutukseen valikoidaan useita eri aloja edustavia ammat-
tilaisia, jotka tekevät liikuntaneuvontaa osana omaa työtään. Tällöin koko-
naisuus ei ole haavoittuva ja palvelun saatavuus paranee.  
 
Lisäksi järjestetään yleisiä koko henkilöstölle suunnattuja koulutuksia toimin-
tamallin käyttöönotosta, riskiryhmien tunnistamisesta ja motivoinnista. Tär-
keintä on, että koulutusten jälkeen sote-ammattilaiset osaavat ohjata asiak-
kaita liikuntaneuvontaan.  
 
Ravitsemus on yksi keskeisimmistä terveyden edistäjistä, mutta myös ra-
pauttajista. Kokonaisvaltaisessa terveyden edistämisessä oikea ruokavalio 
yhdessä liikunnan kanssa saa aikaan paljon positiivisia muutoksia tervey-
teen. Edelleen tarvitaan vähemmän syyllistävää tietoa ja ohjausta ravitse-
muksen vaikutuksesta sairauksien ja ylipainon hoidossa. Ammattilaisille tar-
jotaan koulutusta ja materiaalia positiivisen ravitsemusneuvonnan tueksi.  
 
Koulutuksissa käytetään asiantuntijoita. Lisäksi ulkopuolista asiantuntemus-
ta tarvitaan pilotointien toteutuksessa ja arvioinnissa.  

Vastuutaho: Satakunnan sairaanhoitopiiri 
Kunnat 

Aikataulu: 02 – 09/2017, 02 - 09/2018, 02- 09/2019 
Tulos: - Liikuntaneuvojakoulutukset 

- Muut koulutukset ja tietopaketit 
- Ammattilaisten osaaminen kasvaa 

 



     

 
Toimenpide 3. Terveyden edistäminen sosiaali - ja terveydenhuollossa  
Kuvaus: Sosiaali- ja terveydenhuollossa voidaan huomata asiakaskäynnillä, että asi-

akkaan ylipaino tai liikkumattomuus aiheuttavat terveysriskin. Vastaanottoti-
lanteissa mahdollisuudet liikunta- ja ravitsemusneuvonnan antamiseen ovat 
rajalliset. Esimerkiksi lääkärin tai hoitajan aika vastaanotolla ei riitä kuin pin-
tapuoleiseen neuvontaan.  
 
Tavoitteena on herättää erityisesti työikäiset riskipotilaat tarkastelemaan 
omia elämäntapojaan ja niiden seurauksia, sekä tarjota keinoja elämänta-
pamuutokseen. 
 
Käyttöön otettavassa ja jatkokehitettävässä mallissa sote-ammattilainen oh-
jaa riskiasiakkaan liikuntaneuvojalle, joka käy motivoivan haastattelun, min-
kä jälkeen asiakkaan kanssa laaditaan suunnitelma. Lisäksi sovitaan tarvit-
tavista tukitoimista (ohjaus, vertaistuki) ja seurannasta. Liikuntaneuvoja voi 
tukea asiakasta itse, tai palvelua hankitaan mm. 3. sektorilta. Liikuntaneuvo-
ja vastaa seurannoista ja mittauksista yhdessä terveydenhuollon muun hen-
kilöstön kanssa.  
 
Tarkoituksena on, että Satakunnassa n. 400 riskiryhmiin kuuluvaa ohjataan 
toiminnan piiriin. Pilotointiin valittavien asiakkaiden kriteerit määritellään 
myöhemmin. Yksilöohjauksen lisäksi tai sen sijaan asiakas voi myös osallis-
tua ryhmätoimintaan, jossa osallistujat saavat vertaistuen 
toisiltaan – kokemukset onnistumisista ja epäonnistumisista, joita voi 
peilata omaan tilanteeseen. Tavoitteena on 40 n. 5 - 10 henkilön ryhmää.  
 
Seurannan helpottamiseksi otetaan mahdollisuuksien mukaan käyttöön 
sähköinen omamittauksien ja seurantatulosten viestintämenetelmä asiak-
kaalta liikuntaneuvojalle. 

Vastuutaho: Kuntien terveydenhuolto ja sosiaalipalvelut 
Aikataulu: 03/2017 - 10/2019. 
Tulos: - Asiakaskyselyn perusteella mm. subjektiiviset kokemukset vireystilasta 

ja mielialasta, vertaistuen saamisesta, oman jaksamisen lisääntymises-
tä, kunnon kohenemisesta, väsymyksen vähenemisestä, unen laadusta 
ovat parantuneet  

- Askelmäärä / aktiivisuus on lisääntynyt 
- Inbody-mittauksen (kehon koostumus –mittauksen) tulokset ovat pa-

remmat 
- Verenpaine on vähintään ennallaan tai laskenut 
- Veren sokeriarvot vähintään ennallaan tai laskeneet 
- Kolesteroliarvot vähintään ennallaan tai laskeneet 
- Pitkäaikaissairauksien hoitotasapainot on parantunut ja niiden ilmaan-

tuvuus tai ennakko-oireet lieventyneet 
- Riskiasiakkaiden tietoisuus omien elämäntapavalintojen vaikutuksesta 

terveyteen on kasvanut 
- Vähintään 50 % liikuntaneuvojalle kehotuksen saaneista asiakkaista 

osallistuu elämäntapaohjaukseen 
 



     

 
Toimenpide 4. Lapsiperheiden liikuntaneuvonta  
Kuvaus: Kun neuvolassa tai perhekeskuksessa huomataan lapsiperheiden terveys- 

ja sosiaaliset ongelmat, joihin epäterveelliset elämäntavat vaikuttavat hei-
kentävästi, perheet ohjataan liikuntaneuvonnan toimintamallin piiriin.  
 
Tavoitteena on ohjata ja motivoida lapsiperheet terveiden ravitsemus- ja lii-
kuntatottumusten pariin, jotta erityisesti lasten ja nuorten ylipainosta ja liik-
kumattomuudesta aiheutuva terveysriski pienenee.  
 
Kun neuvolan tai perhekeskuksen ammattilaisella herää huoli lapsen ter-
veydentilasta, hän ohjaa koko perheen liikuntaneuvojalle. Perheelle laadi-
taan yhteinen suunnitelma, jonka toteutumista liikuntaneuvoja ohjaa ja seu-
raa. Perheiden kanssa käydään motivoiva haastattelu, jossa esimerkiksi lii-
kuntaa lisätään pienin askelin. Liikuntainterventio toimii osana palvelua. 
 
Tavoitteena on saada pilotoinnin piiriin 50 lapsiperhettä, joissa lapsen 
pituus-paino ylittää 30. Perheille laaditaan suunnitelmat, jotka ohjaavat 
liikunnassa ja ravitsemuksessa, ja joita seurataan mm. aktiivirannekkeita 
hyödyntäen. Perheet saavat tietoa liikuntamahdollisuuksista, ja heidän sitou-
tumistaan suunnitelmaan seurataan ja tuetaan. 
 
Samalla tavoitteena on lisätä maksuttomien matalan kynnysten liikuntaryh-
mien määrää, missä tehdään tiivistä yhteistyötä 3. sektorin kanssa.  

Vastuutaho: Kuntien perhekeskukset ja neuvolat 
Aikataulu: 02/2017 – 10/2019 
Tulos: - Perheiden liikunta- ja ravitsemustottumukset ovat parantuneet, mikä 

näkyy terveyshyötynä. 
- Lasten ylipainosta aiheutuvat terveysriskit ovat pienentyneet. 
- Kunnassa toimii aktiivisesti erilaisia matalan kynnyksen liikuntaryhmiä 

maksuttomina tai kohtuuhintaisina. 
- Motivaatiota mittaavat kyselyt intervention alussa ja lopussa: 70 % ko-

kee liikunnan määrän ja ruokailutottumusten muuttuneen paremmaksi. 
- Aktiivirannekkeet: 50 % ranneketta käyttäneistä liikunnan määrä on 

kasvanut 6 kk seurantajaksolla. 
- Pituus-paino-indeksit: 70 % painonhallinta on parantunut. 
- Vähintään 50 % liikuntaneuvojalle kehotuksen saaneista asiakkaista 

osallistuu elämäntapaohjaukseen. 
 

 



     

 
Toimenpide 5. Syrjäytymisen ehkäiseminen elämäntapamuutosta tukem alla 
Kuvaus: Sosiaalitoimen asiakkaiden vaikea elämäntilanne (mm. työttömyys, köyhyys, 

päihde- ja mielenterveysongelmat) voi johtaa sosiaaliseen syrjäytyneisyy-
teen, jota ylipaino ja liikkumattomuus pahentavat. Hankkeen tavoitteena on 
lisätä asiakkaiden osallisuutta ja hyvinvointia ohjaamalla heitä terveellisem-
pien elämäntapojen piiriin. 
 
Pitkäaikaiset, paljon palveluita käyttävät syrjäytymisvaarassa olevat asiak-
kaat ohjataan liikuntaneuvojalle. Palvelu tuodaan mahdollisimman lähelle 
asiakasta, esimerkiksi asumistupiin tai hankkeessa kokeiltaviin ”pop up –
pisteisiin”.  
 
Asiakkaiden oma motivaatio ja uskallus herätetään motivoivalla haastattelul-
la ja pienin askelin etenevällä suunnitelmalla. Liikunnan ja ravitsemuksen 
lisäksi huomioidaan psyykkinen valmennus siten, että elämän kokonaishal-
lintaa parannetaan. Jos asiakas ei ole liikkunut ollenkaan, tavoitteena voi 
olla esimerkiksi 10 minuutin päivittäinen ulkoilu, johon pikkuhiljaa voi liittää 
kaupassa käynnin. Eteneminen tapahtuu asiakkaan ehdoilla.   
 
Tarkoituksena on ohjata vähintään 200 syrjäytymisvaarassa olevaa toimin-
tamallin piiriin. Interventio voi olla lyhyt tai pidempiaikainen asiakkaan tar-
peesta riippuen. Jokaiselle laaditaan suunnitelma, jonka toteutumista 
tuetaan ja seurataan. Vertaistuki otetaan osaksi suunnitelmaa. Jo liikunta-
ryhmä voi toimia "vertaistukiryhmänä”. 
 
Toiminta on rajapinnat ylittävää ja tehostaa eri toimijoiden yhteistyötä uudis-
tuvassa palvelurakenteessa, sillä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyötä 
tiivistetään liikunta- ja vapaa-aikatoimen ja paikallisten yhdistysten välillä 
kohderyhmän palvelujen järjestämisessä.  
 
Hankkeessa arvioidaan myös liikuntaneuvonnan vaikutusta asiakkaan mie-
lenterveyteen, mikä on ko. kohderyhmän kohdalla merkitykseltään suuri.  

Vastuutaho: Kuntien sosiaalitoimi 
Aikataulu: 03/2017 – 10/2019 
Tulos: - Asiakkaiden jaksaminen ja oma aktiivisuus on parantunut, mikä näkyy 

myös sosiaalisessa osallistumisessa. 
- Terveysriskit ovat pienentyneet. 
- Työkykyisyys on noussut. 
- Elämänlaatumittarit, (kuten15D) lähtötilanteessa, ja 3 kk, 12 kk ja 24 kk 

jälkeen: 50% on kokenut elämänlaatunsa parantuneen. 
- Asiakaskyselyt: 50 % on kokenut jaksamisensa parantuneen. 
- Painoindeksi: 40 % paino laskenut. 
- Vähintään 50 % liikuntaneuvojalle kehotuksen saaneista asiakkaista 

osallistuu elämäntapaohjaukseen  
 



     

 
Toimenpide 6. Kroonisten sairauksien hallinta  ja niiden pahenemis en ehkäiseminen  
Kuvaus: Toimintamallia pilotoidaan myös erikoissairaanhoidossa asiakkaana oleville 

työikäisille aikuisille, jotka ovat saaneet diagnoosin hiljattain, ja joilla on yli-
painosta ja/ tai liikkumattomuudesta johtuen huono hoitotasapaino. Liikun-
nan puutteen syynä on usein myös pelko, esim. diabeetikot pelkäävät hypo-
glykemiaa tai keuhkosairauksista kärsivät hengästymistä, mikä estää riittä-
vän liikkumisen. 
 
Tavoitteena on parantaa kroonisten sairauksien hoitotasapainoa ja ehkäistä 
niiden pahenemista. Lisäksi tavoitteena on lisätä asiakkaiden ymmärrystä 
siitä, että liikunta ja terveelliset elämäntavat ovat yhtä tärkeä osa hoitoa kuin 
lääkehoito. 
 
Toimintamallissa erikoissairaanhoidon ammattilainen kirjoittaa potilaalle lää-
kehoitoa tukevan "liikuntareseptin", ja varaa samalla potilaskäynnillä ajan 
kunnan liikuntaneuvojalle. Tämä vaatii sujuvan yhteistyökäytännön luomista 
sairaanhoitopiirin ja kuntien välille.  
 
Asiakkaan kanssa käydään motivoiva haastattelu, jonka jälkeen hänen 
kanssaan laaditaan liikunta- ja ravitsemussuunnitelma. Lisäksi sovitaan tar-
vittavista tukitoimista (ohjaus, vertaistuki) ja seurannasta ja mittauksista. 
 
Hankkeen aikana erikoissairaanhoidon tavoitteena on ohjata n. 100 diabee-
tikkoa ja n. 50 muuhun potilasryhmään kuuluvaa noin 12 kuukauden mittai-
seen liikuntaneuvontaan. Liikuntaneuvonnan kesto riippuu asiakkaan tar-
peista, ja se voi olla tätä lyhyempi tai pidempi.  
 
Lisäksi liikuntaneuvonnan kirjaamiskäytäntöjä yhdenmukaistetaan asiakas-
tietojärjestelmiä hyödyntäen. 

Vastuutaho: Satakunnan sairaanhoitopiiri 
Kunnat, kuntayhtymät 

Aikataulu: 04/2017 – 10/2019 
Tulos: - Kaikille liikuntaneuvontaan osallistuville on laadittu liikunta- ja 

ravitsemussuunnitelma, jota seurataan ja ohjataan 
- Kroonisten sairauksien hoitotasapaino on parantunut 
- Tieto liikunnan ja ravitsemuksen roolista hoitotasapainon ylläpidossa on 

parantunut 
- Asiakkaat uskaltavat liikkua sairaudestaan huolimatta  
- Vertaistuki- ja oppiminen on kasvanut 
- Elämänlaatumittarit, (kuten 15D) lähtötilanteessa, sekä 3 kk, 12 kk ja 

24 kk jälkeen: 70 % on kokenut terveyshyötyä. 
- Asiakkaille suunnatut toimintaan liittyvät kyselyt ja asiakasraadit: 50 % 

on kokenut toiminnan omaa motivaatiotaan nostavana 
- Asiakkaille suunnatut toimintaan liittyvät kyselyt ja asiakasraadit: 50 % 

on kokenut toiminnan omaa motivaatiotaan nostavana. 
- Fysiologiset mittarit: 40 %:lla tulokset parantuneet, mm. PEF, paino, 

BMI, sokeriarvot 
- Liikuntaa koskevat ohjeet ja seurannat kirjataan asiakkaan tietoihin.  
- Vähintään 50 % liikuntaneuvojalle kehotuksen saaneista asiakkaista 

osallistuu elämäntapaohjaukseen  
 

 



     

 
Toimenpide 7. Raportointi ja toimintamallien kuvaus  
Kuvaus: Kaikki hankkeessa tehtävä työ arvioidaan ja toimintamallit ja –prosessit ku-

vataan. Hankkeesta laaditaan väli- ja loppuraportit ohjausryhmän ja Sa-
tasoten työryhmien käsittelyä varten.  

Vastuutaho: Satakunnan sairaanhoitopiiri 
Aikataulu: 06/2017, 10 – 12/2017, 06/2018, 10 – 12/2018, 06/2019, 10 – 12/2019 
Tulos: - Väli- ja loppuraportit 

- Arviointiraportit 
- Toimintamallien kuvaukset 

 
 
6 Resurssit ja organisaatio 

 
 

Hankkeen hallinnoijana toimii Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, joka toteuttaa Satakun-
nassa erikoissairaanhoidon ja erityishuollon palveluja alueen n. 223 000 asukkaalle. Sairaanhoito-
piiriin kuuluu 17 jäsenkuntaa, jotka kaikki osallistuvat hankkeen toteutukseen. SATSHP:lla on n. 3 
700 työntekijää. Sairaanhoitopiirillä on tarvittavat resurssit ja kokemus maakunnallisten hankkeiden 
läpiviemiseen. Hankkeen omarahoitusosuus osoitetaan SATSHP:n yhtymähallinnon toimialueen 
tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksesta. Sairaanhoitopiiri pystyy järjestämään projektihenki-
löstön tarvitsemat tilat ja laitteet hankkeen käyttöön.  
 
Hankkeen vastuullinen johtaja on johtajaylilääkäri. Hankehallinnon ja talouden seurannasta vastaa 
hanketoiminnan päällikkö, joka toimii projektihenkilöstön esimiehenä ja valvoo, että hanke etenee 
hankesuunnitelman mukaisesti. 
 
Hankkeeseen palkataan ajalle 1.2.2017 - 31.10.2019 (33 htkk) yksi kokopäivätoiminen projekti-
suunnittelija, jolla odotetaan olevan vähintään ammattikorkeakoulutasoinen koulutus. Työaika on 
36,25 h/vko, ja sitä seurataan työajanseurannalla. Projektisuunnittelijan tehtävänä on mm. osallis-
tua hankkeessa käyttöön otettavien toimintamallien suunnitteluun ja pilotointiin, laatia tarvittavia 
selvityksiä ja raportteja, koota verkostoja, järjestää koulutuksia, sekä osallistua hankkeen tiedotta-
miseen.  
 
Projektisuunnittelijan käyttöön osoitetaan työhuone, tietokone, puhelin ja muut tarvittavat välineet. 
Työvälineet, tila- ja atk-kustannukset sisältyvät hankkeen hallintokuluihin. Hankkeen ostopalvelut 
ovat erityisesti koulutus- ja asiantuntijapalveluita. Hankkeen tavoitteena on ottaa käyttöön muualla 
kehitettyjä hyviä käytäntöjä sekä suunnitella niihin liittyen koulutusta, seurantamenetelmiä ja -
mittareita, mihin tarvitaan lisäosaamista. 
 
Projektisuunnittelijan työpanoksen lisäksi hankkeeseen osallistuvien kuntien ja kuntayhtymien hen-
kilöstön työpanosta osoitetaan osa-aikaisesti hankkeen tehtäviin siten, että ns. liikuntaneuvojiksi 
valikoidut henkilöt osallistuvat hankkeen kehittämistyöhön. Kuntien henkilöstöstä valikoidaan ns. 
liikuntaneuvojan koulutuksen saavat henkilöt, joiden tehtävänä on toimia asiakkaiden motivaattori-
na, ohjata heitä terveellisten elämäntapojen piiriin, sekä seurata yhdessä sovittujen tavoitteiden to-
teutumista. Liikuntaneuvojat osallistuvat hankkeen suunnittelutyöhön ja pilotointiin, sekä tekevät 
mm. hankkeen arviointeja ja seurantamittauksia. Laskennallisesti hankkeeseen osoitettava kunta-
kumppaneiden työpanos vastaa vähintään n. 36 henkilötyökuukautta, mutta se jakaantuu useam-
malle henkilölle. 
 
Tämän lisäksi hanketta tuetaan osoittamalla siihen asiantuntijapalveluja eri organisaatioista. Sekä 
sairaanhoitopiiri että kunnat tukevat hankkeen toteutumista osoittamalla oman henkilöstönsä työ-
panosta hankkeen käyttöön Tätä työpanosta ei kuitenkaan lasketa hankkeen kustannukseksi, mut-
ta siitä pidetään erillistä seurantaa, joka voidaan tarvittaessa liittää hankkeen raportointiin osoituk-
sensa hankkeeseen sitoutumisesta. 
 



     

Hankkeelle nimetään tammikuussa 2017 ohjausryhmä, johon kuuluvat hallinnoijan ja hankkeeseen 
osallistuvien kuntien tai kuntayhtymien edustus. Lisäksi ohjausryhmään kutsutaan asiakkaiden, 3. 
sektorin ja muiden yhteistyötahojen edustus. Ohjausryhmän kokoonpanoa voidaan täydentää tar-
vittaessa johtajaylilääkärin päätöksellä. Ohjausryhmä seuraa ylätasolla hankkeen etenemistä ja ta-
voitteiden saavuttamisastetta. Ohjausryhmä kokoontuu vähintään 2 kertaa vuodessa, ja ensimmäi-
nen kokous pidetään kevään 2017 aikana. 
 
Ohjausryhmän alustava kokoonpano: 
- Johtajaylilääkäri Ermo Haavisto, SATSHP, pj 
- Työhyvinvointipäällikkö Katri Mannermaa, SATSHP 
- Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi, SATSHP 
- Porin perusturvan edustus 
- Rauman edustus 
- Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Posan edustus 
- Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän ja sen jäsenkuntien edustus 
- Huittisten edustus 
- Euran edustus 
- Säkylän edustus 
- Liiku ry:n edustus 
- Toiminnanjohtaja Milja Karjalainen, Satakunnan yhteisökeskus  
- Muu 3. sektorin edustus, kuten Valo tai UKK-instituutti 
- Asiakkaiden edustus 
- Oppilaitosten ja muiden yhteistyökumppaneiden edustus 
- Muiden mahdollisten yhteistyökumppanien, kuten kuntien liikunta- ja teknisen toimen edustus. 
 
Myös rahoittajan edustajat kutsutaan ohjausryhmän kokouksiin. 
Projektisuunnittelija toimii ohjausryhmän esittelijänä ja sihteerinä. 
 
Hankkeen tueksi perustetaan myös yksi tai useampi työryhmä, joka kokoontuu projektisuunnitteli-
jan koolle kutsumana tarvittaessa. Työryhmien kokoonpanot vaihtelevat kunkin teeman mukaisesti. 
Työryhmissä huomioidaan kuntien poikkihallinnolliset toimialat, kuten kulttuuri- ja vapaa-aikavirasto 
(liikuntatatoimi), kasvatus- ja opetusvirasto sekä tekninen virasto. Kaikissa työryhmissä huomioi-
daan asiakkaiden edustus. 

 
Työryhmien tehtävänä on suunnitella käytännön toimenpiteitä, lisätä ammattilaisten verkostoitumis-
ta ja tiedon leviämistä, sekä toimia projektisuunnittelijan tukena käytännön tason toimenpiteiden 
läpiviennissä. Hankkeen toimenpiteet toteutetaan moniammatillisesti, ja ne tukevat toinen toisiaan. 
Eri ammattiryhmien ja pilotointialueiden välinen verkostoituminen kasvaa, kun toimintamalleja kehi-
tetään ja tuloksia arvioidaan yhteistyössä työryhmätapaamisissa.  
 
Hankkeessa huomioidaan myös yhdyspinta UKK-instituutin hallinnoiman valtakunnallisen VESOTE 
-hankkeen kanssa, jossa Satakunta on mukana. Satakunnan hankeosuutta VESOTE -hankkeessa 
hallinnoi Porin kaupunki. Satasoten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen valmisteleva työryhmä 
seuraa ja arvioi, etteivät SATA-LIPAKE ja VESOTE -hankkeet tee päällekkäistä työtä, vaan niiden 
toiminta on rinnakkaista ja toinen toistaan tukevaa. 
 
Ohjaus- ja työryhmien jäsenten työaikaan ei haeta hankerahoitusta, vaan se osoitetaan hankkee-
seen ylimääräisenä, osallistujien omana resurssina.  

 
Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymähallitus on hyväksynyt rahoituksen hakemisen 13.6.2016. 
Hankesuunnitelma on käsitelty Satakunnan sote-aluetta (Satasote) valmistelevissa elimissä. Sa-
tasoten johtoryhmä hyväksyi hankerahoituksen hakemisen kokouksessaan 7.6.2016, ja palvelura-
kennetyöryhmä tarkisti hakemuksen kokouksessaan 15.6.2016. Hanke tukee Satakunnan alueelli-
sen yhteistyön kehittämistä myös tulevaa sote-integraatiota ajatellen. Hanke tekee tiivistä yhteis-
työtä erityisesti Satasoten Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen valmistelevan työryhmän kans-
sa. 

  



     

7 Kustannusarvio  
 
 

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat ajalta 1.1.2017 – 31.10.2019 yhteensä 437 800 €, josta ter-
veyden edistämisen määrärahana haettavan rahoituksen osuus on 311 800 € (71 %). Sairaanhoi-
topiirin omarahoituksen osuus koko hankeajalle on 126 000 € (29 %), ja se osoitetaan yhtymähal-
linnon tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksesta. Vuoden 2017 kustannusarvio on 153 270 €, 
johon haetaan TE-rahoitusta 111 270 €.  
 
Omarahoituksen osuus vuonna 2017 on 42 000 €, ja se kohdistetaan seuraaviin kulueriin: 
- osa-aikaisten, kuntien palveluksesta irrotettavan henkilöstön palkkoihin sivukuluineen siltä osin 

kuin niitä ei kateta TE-rahoituksella, 
- projektihenkilöstön ja asiantuntijoiden kotimaan matkakuluihin siltä osin kuin niitä ei kateta TE-

rahoituksella,  
- asiantuntijapalvelujen ostoon siltä osin kuin niitä ei kateta TE-rahoituksella,  
- sekä aine- ja tarvikehankintoihin, jotka sisältävät pääosin projektisuunnittelijan käyttöön tulevan 

puhelimen, normaalit toimistotarvikkeet ja monistuskulut. Suurin osa aineistosta julkaistaan 
pääosin sähköisessä muodossa, mutta oppaista voidaan ottaa myös tarvittavana paino tulostei-
ta. 

 
Hankkeen suurimmat kustannukset aiheutuvat hankkeeseen palkattavista koko- ja osa-aikaisista 
työntekijöistä. Tarkoituksena on palkata hankkeeseen kokoaikainen projektisuunnittelija (33 htkk), 
jolta edellytetään vähintään ammattikorkeakoulututkintoa. Projektisuunnittelijan palkkakustannuk-
set sivukuluineen ovat arviolta n. 51 200 €/koko vuosi. Kuntien henkilöstöstä irrotettavan työpanok-
sen osuus on vuositasolla samaa luokkaa. Kukin työnantajaorganisaatio laskuttaa osa-aikaisen 
henkilöstön palkkoja ja sivukuluja vastaavan määrän SATSHP:ltä. Kaikki hankkeen kustannukset 
kirjataan SATSHP:n kirjanpitoon. Sekä koko- että osa-aikaisen henkilöstön työajan käyttöä seura-
taan erikseen mm. työajan seurantalomakkeella. 
 
Hankkeessa ei synny muuta kuin kotimaan matkakuluja, joihin on huomioitu hanketyöntekijöiden 
matkakulut sekä mahdolliset kouluttajien ja asiantuntijoiden matkakulut. Hanketyöntekijät joutuvat 
liikkumaan erityisesti Satakunnan alueella säännöllisesti, sillä hankkeen yhteistyökumppaneita ovat 
kaikki Satakunnan kunnat. Matkakulujen osuus on n. 4 800 €/vuosi.  
 
Palvelujen ostot sisältävät pääsääntöisesti kouluttajien ja asiantuntijoiden (mm. toimintamallin arvi-
ointi, menetelmien implementointi ja pilotointi) kustannuksia. Lisäksi varataan rahoitusosuus tilin-
tarkastukseen sekä tarvittaessa pienimuotoiseen ulkoiseen arviointiin. Vuositasolla ostopalveluja 
on arviolta n. 25 400 €. Laitehankinnat koostuvat täysin hankkeen pilotointiin hankittavista aktiivi-
rannekkeista (100 kpl, arviolta 100 €/kpl), jotka ovat koko hankealueen käytössä, ja joita kokeillaan 
eri kohderyhmillä. Laitteet on mahdollista hankkia myös leasing-sopimuksella, mikäli se tulee hal-
vemmaksi. Ostopalveluiden hankinnassa huomioidaan voimassa oleva lainsäädäntö. 

 
Hallintokulut sisältävät mm.  
- projektisuunnittelijan työhuoneen tilavuokran ja siivouksen,  
- projektisuunnittelijan käyttöön tulevan tietokoneen leasing-maksun,  
- projektisuunnittelijan puhelinlaskut, 
- projektisuunnittelijan mahdolliset majoituskustannukset työmatkoilla, 
- pienimuotoiset kokoustarjoilut, 
- hankehallinnon palvelut (hanketoiminnan päällikön hankkeelle osoittama työpanos, 

SATSHP:n talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut sekä Kuntapro Oy:n palvelut (palkanlas-
kenta, ostolaskut, matkalaskut), SATSHP:n koulutuspalveluiden hankkeelle osoittaman työ-
panos, työterveyshuolto), 

 
Hankkeelle avataan oma kustannuspaikka, johon kaikki em. hankkeen kustannukset kirjataan. 
Hankkeen omarahoitusosuus katetaan SATSHP:n tutkimus- ja kehittämistoiminnasta. Omarahoi-
tuksella maksettavat kulut ovat hyväksyttäviä kustannuksia.  

 



     

Kustannusarvio (€) 

Kustannuslaji  v. 2017 v. 2018 v. 2019 Yhteensä 
Palkat 80 000 80 000 80 000 240 000 
Palkkojen sivukulut 22 400 22 400 22 400 67 200 
Palkkiot     
Palkkioiden sivukulut     
Matkakulut kotimaassa  4 800 4 800 4 800 14 400 
Palvelujen ostot 25 400 25 400 25 400 46 200 
Aineet ja tarvikkeet 600 600 600 1 800 
Laitteet ja laitevuokrat 10 000   10 000 
Hallintokulut 10 070 9 070 9 060 28 200 
Yhteensä  153 270 142 270 142 260 437 800 
Haettava TE -rahoitusta ( 71 %) 111 270 100 270 100 260 311 800 
SATSHP omarahoitus (29 %) 42 000 42 000 42 000 126 000 

 
 

Lisäksi sairaanhoitopiiri ja kunnat tukevat hankkeen toteutumista osoittamalla oman henkilöstönsä 
työpanosta hankkeen käyttöön, eikä sitä laskuteta hankkeesta. Muusta työpanoksesta pidetään 
kuitenkin erillistä seurantaa, joka voidaan tarvittaessa liittää hankkeen raportointiin osoituksena 
hankkeeseen sitoutumisesta.  

 
 

8 Arviointi 
 

 
Hankkeen alkuvaiheessa laaditaan arviointisuunnitelma, jossa määritellään tarkemmin mm. hank-
keessa käytettävät mittarit ja arviointimenetelmät.  
 
Osa tavoitekohtaisista mittareista on jo todettu toimenpiteiden yhteydessä. Yhtenä seurattavana 
asiana huomioidaan myös se, ketkä eivät osallistu hankkeen toimenpiteisiin. Tavoitteena on, että 
vähintään 50 % liikuntaneuvontaan ohjattavista osallistuu.  
 
Hankkeen aikana tehdään systemaattisesti itsearviointia, joka kohdistuu kaikkiin toimenpiteisiin. It-
searviointi toteutetaan vähintään 2 x vuodessa. Itsearvioinnin menetelmänä ovat mm. erilaiset ky-
selyt sekä ammattilaisille että asiakkaille. Tarvittaessa käytetään mm. asiakasraateja ja haastatte-
luita asiakastiedon keräämisessä. Lisäksi eri toimijoiden kesken tehdään vertaisarviointia, jolloin 
saadaan hyvää tietoa saman toimintatavan kokemuksista eri palveluissa ja organisaatioissa. 
 
Hankkeen alkuvaiheessa tehdään kartoitus, johon lopputuloksia peilataan hankkeen päättyessä. 
Hankeaikaisten arviointien tarkoituksena on tarkistaa, ovatko toimenpiteet oikean suuntaisia. 
Hankkeen aikana tehtävän arvioinnin perusteella on vielä mahdollista tarkistaa hankkeen toimenpi-
teitä ja niiden kohdentamista. Loppuraportoinnin yhteydessä tehdään myös hankkeen vaikuttavuu-
den arviointi, jossa hyödynnetään tarvittaessa ulkoista arvioijaa. 

 
 

9 Tulosten juurruttaminen ja levittäminen 
 
 

Tarkoitus on, että hankkeessa luotava toimintamalli juurtuu Satakunnan sote-toimijoiden normaa-
liksi käytännöiksi hankkeen loppuun mennessä. Mikäli sote-uudistus etenee oletetulla tavalla, 
hankkeen päättyessä on siirrytty jo maakunnalliseen toimintamalliin. Hanke tukee sote-uudistuksen 
integraation ja yhtenäisten toimintamallien tavoitteita. 

 
Hanke on käsitelty ja hyväksytty Satasoten valmisteluryhmissä, joissa on maakunnallinen edustus 
ja mandaatti. Hanke tekee erityisesti yhteistyötä Satasoten Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen 
työryhmän kanssa, joka mm. määrittelee Satakunnan tulevia terveyden ja hyvinvoinnin edistämi-



     

sen rakenteita ja yhteisiä toimintamalleja. Satasoten valmisteluryhmien käsittelyn lisäksi toiminta-
mallin käyttöönotto käsitellään myös toimijoiden päätöksentekoelimissä. Mikäli sote-uudistus toteu-
tuu 1.1.2019, toimintamallin käyttöönotto hyväksytään maakunnan organisaatiossa. 

 
Hankeaikana johtavilla viranhaltijoilla on oleellinen rooli siten, että he mahdollistavat toimintamalli-
en juurtumisen. Kuitenkin toiminnan onnistuminen vaatii yhteistyötä kunnan eri sektoreiden välillä. 
Hankkeessa luodaan yhteistyömalli sosiaali- ja terveydenhuollon sekä mm. sivistys-, vapaa-aika ja 
liikuntatoimen välille. Hankkeessa käyttöön otettava liikunnan palveluketju tulee kirjata myös kun-
nan hyvinvointikertomukseen, ja sitä kautta hankkia sille päätöksentekijöiden sitoutuminen 
ja myös tarvittavat resurssit.  
 
Toimijoiden osallistaminen hankeaikana on tärkein keino mahdollistaa tulosten juurtuminen. On 
toivottavaa, että hankkeeseen osallistuvat henkilöt jäävät pilotointialueiden palvelukseen myös 
hankkeen päätyttyä, jottei osaaminen häviä heidän mukanaan. Näin he toimivat niin hankkeen ai-
kana kuin sen jälkeenkin toimintamallien juurruttajina. Kun henkilöstö osallistuu toiminnan suunnit-
teluun, toteutukseen ja arviointiin aktiivisesti, toimintamallien juurtuminen helpottuu. 

 
Hankkeen tulokset ovat julkisia, ja niitä voidaan hyödyntää myös muualla Suomessa. Hankkeelle 
laaditaan tiedotussuunnitelma heti hankkeen alkuvaiheessa. Hankkeen etenemisestä tiedotetaan 
monella eri tasolla säännöllisesti kuntia, järjestöjä ja muita yhteistyökumppaneita. Tuloksia levite-
tään koko hankkeen ajan sekä kirjallisesti, sähköpostitse ja erilaisten tapahtumien kautta. Tulokset 
on tarkoitus myös julkaista internetissä, mm. sairaanhoitopiirin kotisivuilla (www.satshp.fi) ja Sa-
tasoten sivuilla (www.satasote.fi), jolloin ne ovat valtakunnallisesti saatavilla. Myös valtakunnallisia 
tietopankkeja, mm. Innokylä-palvelua (www.innokyla.fi) ja Kunteko-ohjelmaa (www.kunteko.fi), 
hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan. 
 
Hankkeen aikana järjestetään koulutuksia, joita voi seurata myös verkossa tai tallenteena. Sai-
raanhoitopiiri vastaa pääosin tulosten levittämisestä, mutta myös muut yhteistyökumppanit huoleh-
tivat hankkeen tiedottamisesta vähintään omalla alueellaan. Hankkeessa eri alueiden toimijoita 
kootaan yhteen verkostoksi siten, että kokemusten jakaminen on mahdollista. Tälläkin tavalla saa-
daan eri alueilla luotuja hyviä käytäntöjä leviämään. 
 
Toimintamalli on rajapinnat ylittävää ja tehostaa eri toimijoiden yhteistyötä uudistuvassa palvelura-
kenteessa. Hankkeen päättymisen jälkeen toimintamallin on tarkoitus olla käytössä koko Satakun-
nan alueelle. 

 
 
10 Riskien arviointi 
 
 

Projektin riskeiksi arvioidaan: 
 

Riski 1 Yhteistyökumppaneiden sitoutumisen puute 
Kuvaus: Hankkeeseen pilotointialueiksi ilmoittautuneet tahot vetäytyvät hankkeesta, tai 

eivät toteuta toimenpiteitä siten kuin ovat luvanneet. 
Vakavuus: Suuri  
Varautuminen: Toimijat ovat mukana kaikkien hankkeessa tehtävien toimenpiteiden suunnitte-

lussa. Kaikki kunnat ja kuntayhtymät ovat jo sitoutuneet hankkeeseen, mitä 
myös Satasoten valmistelu tukee.  

 
Riski 2 Kohderyhmän tavoittaminen ja osallistaminen ei toteudu  
Kuvaus: Kohderyhmään kuuluvat eivät innostu hankkeen toimenpiteistä. 
Vakavuus: Kriittinen 
Varautuminen: Kohderyhmään kuuluvat otetaan mukaan toimenpiteiden suunnitteluun ja to-

teutukseen. Osallistumisesta tehdään hauskaa ja kannustavaa. Palvelu järjes-
tetään lähipalveluna, tutussa ja "helpossa" ympäristössä, aluksi "kädestä 
pitäen", myöhemmin vähemmällä seurannalla. 



     

 
Riski 3 Kustannusarvio tai aikataulu ylittyy 
Kuvaus: Hankkeessa tehtävät toimenpiteet maksavat tai vaativat aikaa suunniteltua 

enemmän. 
Vakavuus: Keskisuuri 
Varautuminen: Laaditaan budjetti riittävän suureksi ja seurataan ajantasaisesti sen toteutumis-

ta. Laaditaan hankkeen toimenpiteille aikataulutus, jota seurataan yhdessä 
toimijoiden kanssa.  

 
Riski 4 Liikuntaneuvojan resurssin riittävyys 
Kuvaus: Kunnat ovat eri kokoisia, mikä asettaa omat haasteensa. 
Vakavuus: Keskisuuri 
Varautuminen: Liikuntaneuvojia "koulutetaan" jokaiseen kuntaan tai kuntayhtymään riittävä 

määrä. Liikuntaneuvojat eivät työskentele kokopäivätoimisesti tässä tehtäväs-
sä, vaan osaaminen on jaettu useille henkilöille, jotka voivat toteuttaa toimin-
tamallia osana omaa työtään. 
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