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1. Johdanto 

 

Satakunnan sairaanhoitopiiri haki ja sai vuoden 2017 terveyden edistämisen määrärahaa ”SA-

TA-LIPAKE - Liikunta ja ravitsemus osana ylipainon hallintaa ja sairauksien ennaltaehkäisyä Sata-

kunnassa” 

-hankkeelle. Sen kokonaiskestoksi suunniteltiin 1.1.2017 – 31.10.2019. Myönteinen päätös rahoi-

tuksesta saatiin 2.2.2017.  

 

Hankkeeseen koettiin maakunnassa tarvetta, koska lihavuuden yleistyminen ja liikkumattomuu-

den lisääntyminen ovat riskinä väestön terveydelle ja hyvinvoinnille. Oli tarve tehostaa elinta-

paohjausta ja kehittää palveluketju, jossa painopiste on ennaltaehkäisevissä toimissa ja joka 

tehostaa liikuntaneuvonnan roolia hyvinvoinnin tukemisen keinona. Taustalla vaikuttivat Sosiaali- 

ja terveysministeriön ja Opetus- ja kulttuuriministeriön laatimat linjaukset terveyttä ja hyvinvointia 

edistävästä liikunnasta. Muualla Suomessa oli saatu hyviä kokemuksia tehostetun liikuntaneu-

vonnan vaikutuksista. Tärkeänä mallina hanketta suunnitellessa toimi Liikuntaneuvonta osana 

liikunnan palveluketjua -hanke, jonka Lounais-Suomen Liiku ry toteutti yhteistyössä Naantalin ja 

Perusturvakuntayhtymä Akselin kanssa.    

 

Sata-Lipake oli yksi maakunnallisista hankkeista ja se tuki toiminnallaan Satakunnan alueellisen 

yhteistyön kehittämistä. Keskeisiä yhteistyökumppaneita ja hankkeen toteutukseen osallistuvia 

tahoja olivat sairaanhoitopiiriin alueelle kuuluvat 17 kuntaa ja sairaanhoitopiirin alueella toimivat 

sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymät sekä yhteistoiminta-alue. Muita tärkeitä yhteistyö-

kumppaneita olivat muun muassa järjestökenttä. Tärkeimpänä yhteistyökumppanina pidettiin 

kuitenkin kohderyhmään kuuluvia asiakkaita. Asiakasedustajia saatiin mukaan toimintaan hank-

keen alkuvaiheista lähtien.  

 

Hankkeen suunnitteluvaiheesta lähtien huomiotiin yhteistyötarve VESOTE –hankkeen kanssa.  

Yhteistyö Sata-Lipake ja VESOTE –hankkeiden kesken oli tiivistä hankkeen alusta asti. Yhteisiä 

rajapintoja löytyi myös muiden alueen hankkeiden kanssa.   

 

Hankkeelle tehtiin kesällä 2017 tarkennettu toimintasuunnitelma, jossa kuvataan yksityiskohtai-

semmin hankkeen toteutuksen vaiheita ja aikataulusuunnitelmaa.  Hankkeelle tehtiin myös arvi-

ointisuunnitelma ja viestintäsuunnitelma. Suunnitelmia päivitettiin tarvittaessa.  
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2. Hankkeen päämäärä, tavoitteet ja keskeiset kohderyhmät 

 

Hankkeen päämääränä oli edistää väestön omaehtoista liikuntaa ja terveellistä ravitsemusta, 

jotta heidän terveytensä ja hyvinvointinsa paranevat. Tarkoitus oli ehkäistä ylipainoa ja liikku-

mattomuutta, jotta vältytään myöhemmin ylipainoon liittyviltä sairauksilta, kuten tyypin 2 diabe-

tekselta.  Hankkeessa pyrittiin ennaltaehkäisemään myös ylipainoon usein liittyvää sosiaalisen 

syrjäytymisen uhkaa.  

 

Tavoitteena oli vahvistaa erityisesti perheiden ja työikäisten ravitsemus- ja liikuntaneuvontaa 

osana elintapaohjausta. Elintapaohjauksen avulla voidaan lisätä asiakkaiden motivaatiota ja 

valmiuksia huolehtia omasta hyvinvoinnistaan.  Hankkeen aikana oli tavoitteena ottaa käyttöön 

maakunnallinen liikunnan palveluketju - toimintamalli.  Palveluketjun tärkeitä osia ovat elintapo-

jen puheeksi ottaminen, prosessinomainen tuki elintapamuutostensa tekemiseen ja erilaiset ma-

talan kynnyksen liikuntapalvelut tai muut terveellisiä elintapoja tukevat palvelut.  

 

Elintapaohjausta tehostamalla pyrittiin hillitsemään elintavoista johtuvia ongelmia ja pitkäaikais-

sairauksien määrän kasvua. Elintapojen puheeksi ottaminen nähtiin hankkeessa kaikkien sosiaa-

li- ja terveyspalveluiden ammattiryhmien tehtäväksi. Yhtenä tavoitteena olikin lisätä henkilöstön 

osaamista liikunnan ja ravitsemuksen puheeksi ottoon sekä asiakkaiden motivointiin.  Osa asiak-

kaista tarvitsi elintapamuutoksensa toteuttamisen tueksi pidempikestoista, prosessinomaista tu-

kea.  

 

Hankkeen kohderyhmänä olivat asiakkaat, joilla oli elämäntavoista johtuvia riskitekijöitä 

(esimerkiksi ylipaino ja liikkumattomuus) tai joilla oli mahdollisesti jo todettu kohonnut sairastumis-

riski (esimerkiksi tyypin 2 diabeteksen riski). Toimenpiteitä kohdistetaan myös asiakkaisiin, joilla 

sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen käyttö oli lisääntynyt. Kohderyhmää ei rajattu tarkasti 

mihinkään ikäryhmään, mutta hankesuunnitelman mukainen painotus oli erityisesti työikäisissä 

asiakkaissa ja lapsiperheissä. Hankesuunnitelmassa kohderyhmäksi mainittiin myös henkilöt, joilla 

oli alkuvaiheen sairaus. Heti hankkeen alkuvaiheesta lähtien kuitenkin hahmottui, että hanke tuli 

painottumaan asiakkaisiin, joilla oli terveydellisiä riskitekijöitä, mutta jotka eivät ole vielä sairastu-

neet. Ratkaisuun päädyttiin, koska alueen VESOTE-hankkeessa kehitettiin ravitsemus-, liikunta- ja 

unineuvonnan palveluketjua jo sairastuneille henkilöille (tyypin 2 diabetes tai muu valtimotauti, 

mielenterveys- ja päihdeasiakkaat, COPD-tautia sairastavat).   
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Taulukko 1.  

Hankesuunnitelmassa esitetyt ja hankkeen alkuvaiheessa tarkentuneet keskeiset asiakaskohde-

ryhmät.   

 

SATA-LIPAKE HANKESUUNNITELMASSA ESITETYT ASIAKASKOHDERYHMÄT: 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat 

joilla liikkumattomuus/ylipaino aiheuttavat vaaraa  

terveydelle  

 

 

 

Erikoissairaanhoidossa asiakkaana  

olevat työikäiset asiakkaat 

jotka saaneet diagnoosin hiljattain ja joilla ylipainosta 

ja/ tai liikkumattomuudesta johtuen 

huono hoitotasapaino (esim. diabeeti-

kot,  

keuhkosairauksista kärsivät)  

 

 

Paljon palveluita käyttävät, syrjäytymisvaarassa 

olevat asiakkaat 

Vaikea elämäntilanne voi johtaa 

sosiaaliseen syrjäytymiseen,  

jota ylipaino ja liikkumattomuus pahenta-

vat 

 

 

Lapsiperheet 

Neuvolassa tai perhekeskuksessa huomataan lapsiper-

heen terveys- ja sosiaaliset ongelmat, 

joihin  epäterveelliset elintavat vai-

kuttavat  heikentävästi 

 

HANKKEEN ALKUVAIHEESSA TARKENTUNEET ASIAKASKOHDERYHMÄT:   

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat 

        joilla liikkumattomuus/ylipaino aiheuttavat vaaraa terveydelle 

 

 

 

 

 

Paljon palveluita käyttävät, syrjäytymisvaarassa 

olevat asiakkaat 

Vaikea elämäntilanne voi johtaa 

sosiaaliseen syrjäytymiseen,  

jota ylipaino ja liikkumattomuus pahenta-

vat 

 

 

 

Lapsiperheet 

Neuvolassa tai perhekeskuksessa huomataan lapsiper-

heen terveys- ja sosiaaliset ongelmat, 

joihin epäterveelliset elintavat vai-

kuttavat heikentävästi                                                       

 

 

Kuvat: pixabay.com 
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3. Hankkeen organisoituminen ja henkilöstöresurssit 

 

Satakunnan sairaanhoitopiiristä hankkeen vastuuhenkilönä toimi ensin johtajaylilääkäri Ermo 

Haavisto sitten johtajaylilääkäri Eija Vaula ja hankkeen lopulla vt. johtajaylilääkäri Sari Sjövall. 

Yhteyshenkilönä toimi hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi. Hankkeeseen palkattiin kokopäivä-

toiminen projektisuunnittelija, joka aloitti työssään 3.4.2017. Ensimmäisen 3 kuukauden ajan 

hankkeessa työskenteli myös harjoittelija. 8.1.2018 projektisuunnittelija vaihtui ja 2.1.2019 hank-

keelle palkattiin lisäresurssia tuomaan toinen projektisuunnittelija. Hankkeessa on toiminut myös 

sihteeri 10-30% työpanoksella. 

 

Ohjausryhmä on kokoontunut kaksi kertaa vuodessa 18.4.2017, 9.10.2017, 9.4.2018, 8.10.2018, 

4.3.2019 ja 13.9.2019.  

Ohjausryhmään kuuluvat: 

Sari Sjövall, vt johtajaylilääkäri, Satakunnan sairaanhoitopiiri, puheenjohtaja  

Niemi Mari, hanketoiminnan päällikkö, Satakunnan sairaanhoitopiiri  

Mannermaa Katri, työhyvinvointipäällikkö, Satakunnan sairaanhoitopiiri  

Hakala Johanna, kuntoutussuunnittelija, Keski-Satakunnan terveydenhuollon ky  

(Perälä Tanja, Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä) 

Olli Jarmo, vapaa-ajan palvelupäällikkö, Eurajoki   

(Hakala Vesa, vapaa-aikasihteeri, Harjavalta) 

Nurmi Markku, johtava hoitaja, Eura  

Saarinen Anne-Maija, fysioterapeutti, Huittinen  

Kenttälä Sanna, sairaanhoitaja, Rauma 

(Lehtimäki Marja, ylihoitaja, Rauma)  

Heikkilä Janika, terveydenhoitaja, Säkylä 

(Muurinen Seija, diabeteshoitaja, Säkylä) 

Karjalainen, Milja, toiminnanjohtaja, Satakunnan yhteisökeskus   

(Tuomela Jaana, yhteisökoordinaattori, Satakunnan yhteisökeskus) 

Koskelo Juha, terveysliikunnan kehittäjä, Lounais-Suomen Liiku ry 

Keckman Marjo, lehtori, Satakunnan ammattikorkeakoulu   

Länsiniemi Marjut, asiantuntija, Porin perusturva   

Rajala Katri, terveyspalvelupäällikkö, Pohjois-Satakunnan perusturvakuntayhtymä  

(Anu Sorvali, terveydenhoitaja, Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä) 

Räty Anne, asiakasedustaja 

Lilja Heikki, asiakasedustaja 

Inkinen Marita, Sata-Lipake –hankkeen projektisuunnittelija, Satakunnan sairaanhoitopiiri, sihteeri 

Tarhasaari Anne, Sata-Lipake –hankkeen projektisuunnittelija, Satakunnan sairaanhoitopiiri, sih-

teeri 

 

Kutsuttuna: 

Helldan Anni, kehittämispäällikkö, THL 
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4. Hankkeen toimenpiteet, tavoitteet ja niiden arviointi 

 

4.1. Liikunta- ja ravitsemusohjauksen nykytilanteen ja kehittämistarpeiden kartoittaminen 

 

Hankkeen alkuvaiheessa kartoitettiin Satakunnan väestön terveydentilaa mm. aiempien selvi-

tysten ja tilastotietojen pohjalta. Satakunnan maakuntauudistusta ja sosiaali- ja terveydenhuol-

lon uudistusta varten oli koottu runsaasti tietoa alueen nykytilasta. Hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämisen työryhmä oli koonnut nykytilaselvityksen 11/2016 liite 1. Selvityksen perusteella Sata-

kunnan väestön elintapamuutoksen tukemiselle oli tarvetta. Satakunnassa kipupisteitä olivat 

liikkumattomuus, ylipaino, päihteiden käyttö, tupakointi ja tapaturmat. Lisäksi selvityksessä to-

dettiin, ettei hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ollut johdon agendalle vaan työ jäi ruohon-

juuritason ammattilaisten yksin puurtamiseksi. Elintapojen puheeksi otto ja varhainen puuttumi-

nen, motivoivilla menetelmillä, ei ollut systemaattista. Kunnissa ja sosiaali-ja terveydenhuollossa 

ei aidosti panostettu hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, vaan toiminta jäi muun elinkeino-

ja aluepolitiikan tai korjaavan hoidon jalkoihin.  

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille tehtiin pienimuotoinen kysely elintapaohjauksen 

nykykäytännöistä toukokuussa 2017. Se toteutettiin yhteistyönä VESOTE-hankkeen kanssa.  Ta-

voitteena oli saada vähintään 20 vastausta, niitä saatiin 17.  Vastausten määrä jäi alle tavoit-

teen, mutta vastausten sisällöt olivat kattavia. Vastauksia saatiin eri puolilta Satakuntaa (Huitti-

nen, Säkylä, Eura, KSTHKY, Porin perusturva, POSA, Rauma).  Tulosten avulla saatiin käsitystä ny-

kyisten toimintatapojen yhtäläisyyksistä ja eroavaisuuksista sekä tietoa mm. koulutustarpeista. 

Nykytilaselvityksen ja ammattilaisille tehdyn kyselyn yhteistuotoksena syntyi ”Satakunnan väes-

tön terveydentilan ja elintapaohjauksen toteutumisen nykytilaselvitys”. Se lähetettiin ohjausryh-

män jäsenille kommentoitavaksi ja on liitetty hankkeen kotisivuille Nykytilaselvitys . Kyselytulosten 

perusteella elintapojen puheeksi ottaminen asiakkaiden kanssa ei ollut systemaattista vaan sa-

tunnaista ja elintapaohjauksessa käytettävät työmenetelmät ja mittaukset vaihtelivat organi-

saatioittain. 

  

Asiakaskokemuksia viimeisen vuoden aikana toteutuneesta elintapaneuvonnasta kartoitettiin 

myös Sata-Lipake ja VESOTE – hankkeiden yhteistyönä ja pyrittiin saamaan esiin sen kehittämis-

tarpeita.  Kartoitus toteutettiin sähköisenä Webropol-kyselynä, josta tiedotettiin Satasote inter-

netsivuilla sekä Satasote HYTE-hankkeiden Facebook-sivuilla. Kyselytiedotetta jaettiin 10.7.2017 

SuomiAreenan kansalaistorilla 200 aikuiselle. Kansalaistorilla oli mahdollisuus myös paperilomak-

keen täyttämiseen. Vastauksia saatiin 23, vastaajia oli Satakunnan 7 eri kunnasta. Myönteisiä 

kokemuksia elintapaohjauksessa saivat aikaan mm. palvelun asiantuntemus, yksilöllisyys sekä 

tunne, että tuli aidosti kuulluksi.  Asiakaskyselyn tulokset ovat luettavissa hankkeen kotisivuilla ja 

https://www.satasairaala.fi/sites/default/files/2019-04/Satakunnan%20va%CC%88esto%CC%88n%20terveydentilan%20ja%20elintapaohjauksen%20toteutumisen%20nykytilaselvitys%202017_1.pdf
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linkistä Asiakaskysely 2017. Asiakaskysely vahvisti, ettei elintapojen puheeksiotto toteudu tervey-

denhuollon vastaanotolla systemaattisesti ja usein puheeksiotto tapahtuu asiakkaan aloitteesta. 

Puheeksiottotilanne voi tuntua asiakasta syyllistävältä. 

Asiakaskyselyssä tiedusteltiin myös asiakkaiden kiinnostusta toimia asiakasedustajina hankkeissa 

(SATA-LIPAKE ja VESOTE). Tätä kautta mukaan saatiin 4 asiakasedustajaa. Muuta kautta on il-

moittautunut 1 asiakasedustaja.  

 

Hankkeen alussa tehtyjen nykytilaselvitysten perusteella Satakunnassa on ollut tarve kehittää 

hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalleja ja työmenetelmiä. Hyvinvoinnin ja ter-

veyden edistämisen nykytilaa kuvaavat indikaattorit, jotka THL on vuonna 2018 koonnut Sata-

kunnan kuvaajaan (Taulukko 2.), osoittavat kehittämistarvetta edelleen olevan. TYKS-erva-

alueen maakunnista Satakunnassa tilanne on huonoin sekä aikuisten että nuorten indikaatto-

reiden perusteella. Hankkeessa kehitettyjä vaikuttavia elintapaohjauksen toimintamalleja ja 

työmenetelmiä tarvitaan.  

 

Taulukko 2. THL, Satakunnan aikuisten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden nykytilaa kuvaavat 

indikaattorit vuonna 2018.  

 

 

 

 

4.2. Hankkeen keskeisiin yhteistyökumppaneihin verkostoituminen 

 

Hankkeen keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat Satakunnan sairaanhoitopiiri ja sen jäsenkun-

nat, Porin perusturvan yhteistoiminta-alue, Keski-Satakunnan terveydenhuollon ky sekä Pohjois-

Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä. Yhteistyötä on tehty alueen erikoissairaanhoidon palve-

luiden asiantuntijoiden kanssa. He ovat toimineet hankkeessa kouluttajina ja työryhmien jäseni-

nä.  

 

Hankkeen aikana projektisuunnittelijat ovat säännöllisesti tehneet kuntakierroksia yhteistyökun-

nissa palveluketjun käynnistymisen turvaamiseksi sekä toiminnan juurtumiseksi käytäntöön. En-

simmäisten verkostotapaamisten yhteydessä kartoitettiin alueiden näkemyksiä asiakasryhmistä, 

https://www.satasairaala.fi/sites/default/files/2019-04/Kooste%20asiakaskyselyn%20tuloksista%2010.%20-%2016.7.2017_1.pdf
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jotka hyötyisivät hankkeen toimenpiteistä. Verkostotapaamisten ja nykytilaselvitysten perustella 

muotoutui näkemys pilotoitavien asiakaskohderyhmien rajaukseen.  

 

23.8.2017 SATA-LIPAKE ja VESOTE -hankkeet järjestivät yhteisen verkostoitumistilaisuuden.  

Tilaisuuteen kutsuttiin erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon, sosiaalityön, kuntien liikunta- 

ja vapaa-aikatoimen, yritysten, 3. sektorin ja asiakkaiden edustajia. Kutsu esitettiin myös hank-

keen rahoittajataholle. Osallistujia oli 90.  

 

Tavoitteena oli saada mukaan monipuolinen edustus hankkeissa käyttöön otettavien elintapa-

ohjauksen prosessin sekä liikunta-, ravitsemus- ja uniohjauksen palveluketjujen suunnitteluun.  

Tilaisuudessa pidettiin työpajat, joissa suunniteltiin hankkeiden asiakaskohderyhmien mukaan eri 

toimijoista muodostettavia työryhmien kokoonpanoa kunkin asiakaskohderyhmän asiantuntija-

tarpeet huomioiden. Työryhmien tehtävänä oli valmistella pilotointiin otettavien asiakaskohde-

ryhmien elintapaohjaukseen ja liikuntaneuvontaan tarkempia kriteerejä, käyttöön otettavia vai-

kuttavia toimintamalleja ja vaikutuksia osoittavia mittareita. Verkostoitumistilaisuuden jälkeen 

työryhmien kokoonpanon suunnittelu jatkui. Perustettiin 4 työryhmää valmistelemaan liikunta-, 

ravitsemus- ja unineuvonnan palveluketjuja sekä suunnittelemaan elintapaohjauksen työkaluja. 

Työryhmät olivat lapsiperheiden, työikäisten tyypin 2 diabeteksen riskiryhmään kuuluvien asiak-

kaiden sekä syrjäytymisvaarassa olevien asiakkaiden elintapaohjausta, liikunta- ja ravitsemus-

neuvontaa suunnitteleva työryhmä. 

   

Sata-Lipake –hankkeen projektisuunnittelija oli mukana hyvinvoinnin ja ehkäisevän päihdetyön 

kuntakierroksella v.2018, jonka aikana tavattiin kaikkien kuntien hallinnon edustajia. Hankkeen 

toiminta-ajatus ja tavoitteet saatiin näin myös kuntapäättäjien tietoisuuteen. 

 

 

4.3. SOTE-henkilöstön osaamisen lisääminen ja vahvistaminen 

 

Koulutusten tavoitteena oli vahvistaa elintapojen puheeksioton ja elintapamuutoksiin motivoin-

nin osaamista sekä lisätä henkilöstön elintapaohjauksen osaamista liikunta, ravitsemus ja uni 

teemoista. Projektisuunnittelijat suunnittelivat koulutussisällöt yhdessä asiantuntijoiden, ohjaus-

ryhmän ja työryhmien kanssa.  

 

Koulutuksilla on vahvistettu terveysneuvonnan muuttamista aiemmasta valmiiden ohjeiden ja 

neuvojen jakamisesta, valmentavaan toimintatapaan - asiakkaita valmennetaan terveyttä ja 

hyvinvointia tukevien elintapojen omaksumiseen. HYTE-valmennuksessa huomioidaan aina 

asiakkaan vahvuudet, joita vahvistaen tavoiteltu muutos on helpompi saavuttaa. 
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4.3.1. Koulutukset 

 

Aloitusseminaari 

Sata-Lipake –hanke järjesti yhteistyössä 4 muun alueella käynnistyneen terveyden edistämis-

hankkeen kanssa Parastamalla hyvinvointia! -aloitusseminaarin 15.6.2017. Tavoitteena oli tiedot-

taa hankkeista ja vahvistaa eri ammattialojen edustajien rohkeutta ja osaamista elintapojen 

puheeksi ottamiseen. Aiheesta luennoi psykologi Satu Lähteenkorva (Psykologipalvelu Core).  

 

HYTE-valmentajakoulutukset 

Sata-Lipake -hankkeen yhtenä tavoitteena on järjestää lisäkoulutusta niille sosiaali- ja tervey-

denhuollon ammattilaisille, jotka kunnissa ja kuntayhtymissä valitaan toimimaan HYTE-

valmentajina (hankesuunnitelmassa liikuntaneuvoja). Muut sosiaali- ja terveydenhuollon am-

mattilaiset voivat ohjata asiakkaan HYTE–valmentajalle silloin, kun asiakas tarvitsee enemmän ja 

pidempikestoista tukea elintapamuutoksensa toteuttamiseen. HYTE-valmentajat ovat tukena, 

kun asiakas arvioi elintapamuutosten tarvetta, asettaa tavoitteita, tekee suunnitelmaa muutos-

ten toteuttamisesta, toteuttaa muutoksia ja tekee jatkosuunnitelmaa. Prosessi kestää vuoden tai 

kesto määräytyy yksilön tarpeista lähtien. Seurantaan voi liittyä henkilökohtaisia tapaamisia, 

kannustus-yhteydenottoja tapaamisten välillä ja arviointiin liittyviä mittauksia. Tavoitteena on, 

että asiakas motivoituu tekemään terveyttään ja hyvinvointiaan edistäviä muutoksia omaan 

arkeensa sopivilla tavoilla.  Henkilökohtaisen ohjauksen lisäksi ohjaus voi toteutua myös ryhmä-

muotoisesti.  HYTE–valmentajien palvelu on tärkeä osa hankkeessa käyttöön otettavaa liikunnan 

palveluketjua.  

 

Tavoitteena oli kouluttaa Satakuntaan hankeaikana vähintään 60 HYTE–valmentajaa. Neljän 

koulutuksen jälkeen koulutettuja on maakunnassa 50. Vuonna 2018 maakunta- ja sote-

uudistusta valmistelevien useiden hankkeiden koulutuksia oli paljon ja HYTE-

valmentajakoulutukseen ei saatu tavoiteltua määrää osallistujia. Koulutetuista suurin osa toimii 

avoterveydenhuollon palveluissa. Sosiaalihuollon puolelta koulutetut toimivat psyko-sosiaalisissa 

palveluissa. Myös erikoissairaanhoidosta on koulutettu kolme HYTE-valmentajaa. Järjestökentällä 

elintapaohjaustyötä tekevää henkilöstöä on koulutettu kaksi sote-ammattilaista ja kuntapuolel-

ta kaksi liikuntaneuvojaa. 

 

HYTE-valmentajakoulutukset toteutettiin neljänä kestoltaan kahden päivän koulutuksena, joihin 

sisältyi ennakkotehtävät. Ensimmäinen kahden päivän koulutus järjestettiin syksyllä 2017 ja vii-

meinen syksyllä 2018. Koulutus muodostui ravitsemus ja liikunta-alan asiantuntijoiden luennoista 

ja työpajoista, ryhmänohjaamisen luennosta ja työpajasta sekä motivoivan haastattelun luen-

nosta ja työpajasta. Lisäksi koulutetut saivat tietoa asiakaslähtöisen tavoitteen laatimisesta 
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SMART-periaatteen avulla. Koulutuksiin sisältyi aktiivisuusrannekkeen käyttöön perehtyminen ja 

oma kokeilu. 

 

Motivoiva haastattelu –koulutus  

Motivoivan haastattelun koulutus toteutettiin yhteistyönä 8.2.2018 Sata-Lipake, Vesote ja Sata-

kunnan polut hoitoon ja kuntoutukseen –hankkeiden toimesta. Aiheesta luennoi psykologi Satu 

Lähteenkorva (Psykologipalvelu Core). 

 

Verkkopuntariohjaaja-koulutus  

Ohjausryhmässä todettiin Satakunnan Sydänpiirin Verkkopuntariohjelman toimivan hyvänä 

ryhmänohjauskeinona. HYTE-valmentajien organisaatioihin lähetettiin kysely, jolla kartoitettiin 

HYTE-valmentajien ja organisaation johdon kiinnostusta lähteä toteuttamaan ryhmäohjausta 

verkkopalveluna. Kuusi HYTE-valmentajaa kävi koulutukseen 10.9.2018. Ohjausryhmän päätök-

sellä hanke rahoitti viisi lisenssiä (ryhmää) hankeaikana ja ne myös käytettiin. 

 

Esimiesfoorumit 

Tammikuussa ja kesäkuussa 2019 hanke järjesti esimiehille suunnatut koulutukset, joiden tavoit-

teena oli vahvistaa esimiesten taitoja johtaa alaisiaan elintapaohjauksen toimintakulttuurin 

muutoksessa. Koulutuspäivät koostuivat osallistavasta luennosta sekä pari- ja ryhmätehtävistä. 

Kouluttajana toimivat psykologit Ville Salonen tammikuun ja Lasse Salmi kesäkuun koulutuspäi-

vässä (Stepbystep - palvelut Oy). Liite 

 

Motivoiva haastattelu – koulutus 

HYTE-valmentajakoulutuksissa motivoivaa haastattelun menetelmän kouluttajana toimi Reima 

Saarinen (Motivoiva haastattelu Reima Saarinen). HYTE-valmentajat toivoivat lisäkoulutusta hä-

neltä ja täydennyskoulutus menetelmästä järjestettiin kahtena sisällöltään samanlaisena koulu-

tuspäivänä, 27.3. sekä 2.4.2019 Harjavallassa.  

 

Uni- ja hyvinvointi – koulutus 

Hanke järjesti kaikille avoimen uni- ja hyvinvointikoulutuksen 29.4.2019 Satasairaalan auditorios-

sa.  Unen merkityksestä terveydelle ja unenhuollosta puhuivat Matti Heikkonen ja Marko Tähti-

nen, psyk.sh, psykoterapeutit, Harjavallan sairaalasta. Uniliiton Uniryhmätoiminnasta kertoi Nina 

Martikainen, unihoitaja, Satasairaalasta. Uniryhmätoiminnasta perusterveydenhuollossa kertoi-

vat Riitta Meriala, sosiaaliterapeutti, uniryhmän ohjaaja ja Merita Reunanen, psyk.sh, uniryhmän 

ohjaaja, A-klinikka / Porin kaupunki. Iäkkäiden unihäiriöstä ja niiden hoidosta luennoi Juha Puus-

tinen, ylilääkäri, dosentti, Porin perusturvakeskuksen terveys- ja sairaalapalveluista. 
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Haastavien asioiden puheeksi ottaminen asiakastyössä ja asiakkaan muutokseen motivoiminen 

- tukea ja työkaluja asiakkaiden kohtaamiseen haastavissa tilanteissa 

Sata-Lipake ja Selvin päin Satakunnassa –hankkeet järjestivät yhdessä puheeksiottamisen sa-

man sisältöiset koulutuspäivät 3.9 ja 11.9.2019. Kouluttajana toimi psykoterapeutti Lasse Salmi 

(Stepbystep palvelut Oy).  

 

4.3.2. HYTE-valmentajien verkostoituminen 

 

HYTE-valmentajien verkostoituminen toisiinsa koettiin tärkeäksi toimintamallin juurtumisen kannal-

ta. Hankkeen aikana järjestettiin HYTE-valmentajien verkostotapaamisia seitsemän kertaa. Näis-

sä tapaamisissa yhteistä toimintamallia kehitettiin valmennustyöstä saadun kokemuksen perus-

teella. HYTE-valmentajat ovat kokeneet tapaamiset ja verkostoitumisen tärkeäksi, jotta he voi-

vat yhdessä kehittää toimintaa ja saada mallia muista organisaatioista. 

 

HYTE-valmentajille perustettiin oma Facebook ryhmä. Satakunnan HYTE-valmentajat –ryhmä 

jatkaa toimintaansa hankkeen jälkeenkin. Siellä valmentajien on helppo jakaa kokemuksiaan ja 

tietoa viimeisimmistä elintapaohjaukseen liittyvästä tiedosta. Ryhmä on suljettu, joten keskustelu 

siellä pysyy ryhmän sisäisenä.  

 

Koulutetuilta HYTE-valmentajilta hanke sai vahvan tuen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 

uusien toimintamallien ja menetelmien kehittämiseen sekä niiden käyttöönotolle.  

 

 

4.4. Liikunta- ja ravitsemusohjauksen roolin vahvistaminen osana elintapaohjausta 

 

Hanke perusti kaikille kolmelle kohderyhmälle oman työryhmän. Lapsiperheiden, työikäisten 

tyypin 2 diabeteksen riskiryhmään kuuluvien asiakkaiden sekä syrjäytymisvaarassa olevien asiak-

kaiden elintapaohjausta, liikunta- ja ravitsemusneuvontaa suunnitteleva työryhmä. Työryhmät 

suunnittelivat kohderyhmien pilotoinnin kriteerit ja tavoitteiden seurannassa käytettävät mittarit, 

joilla vahvistettiin elintapaohjauksen roolia kohderyhmillä. Työryhmissä kehitettiin elintapaoh-

jauksen prosessimallia, johon kuvattiin liikunta-, ravitsemus- ja uniohjauksen palveluketjut. Työ-

ryhmät kokoontuivat hankkeen aikana seitsemän kertaa. 

 

Työryhmissä otettiin esiin elintapaohjauksen rakenteisesta kirjaamisesta ja tilastoinnin merkitys. 

Tilastoinnissa käytettyjen SPAT- koodien tilalle ovat tulossa käyttöön OAB-toimenpidekoodit, 

mahdollisesti jo vuoden 2019 jälkeen. Koodien yhtenäinen ja ohjeiden mukainen käyttö tuottaa 

luotettavaa indikaattoritietoa elintapaohjaamisen tilasta Satakunnassa jatkossa. Koulutuksissa 

on painotettu, että elintapaohjaus on osa sairauden hoitoa, lääkkeen veroinen hoitokeino.  
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4.5. Satakuntalaisen elintapaohjauksen palveluketju -toimintamallin rakentaminen ja käyttöön-

otto 

 
Hankkeen tavoitteena oli luoda Satakuntaan oma liikunnan palveluketju. Työryhmissä todettiin, 

että liikunnan palveluketju nimenä ei kuvaa kokonaisvaltaista elintapaohjausta, jonka toimin-

tamalli sisältää. Satakunnan mallia alettiin kutsua elintapaohjauksen palveluketjuksi, joka kuvaa 

toimintamallia paremmin.  

 

Satakunnan elintapaohjauksen palveluketju perustuu Varsinais-Suomessa käytössä olevaan Li-

PaKe-malliin. Varsinais-Suomen mallissa liikuntaneuvontaa antaa vain yksi liikuntaneuvoja, Sata-

kunnassa haluttiin kouluttaa liikuntaneuvojia jokaiseen sote-organisaatioon, jotta toiminta olisi 

helpommin saavutettavissa ja palvelisi useampaa satakuntalaista. Liikuntaneuvoja nimike koet-

tiin myös liian suppeaksi ja jo hankkeen alkuvaiheessa koulutettuja alettiin kutsua hyvinvointi- ja 

terveysvalmentajiksi, HYTE-valmentajiksi. 

 

 

4.5.1. Elintapaohjauksen palveluketju – Satakunnan malli 

 

HYTE-valmentajille ohjautuu joko itsenäisesti tai muiden ammattilaisten ohjaamina ylipainoisia tai 

vähän liikkuvia asiakkaita. HYTE-valmennusprosessi kestää noin vuoden, jonka aikana HYTE-

valmentaja tapaa asiakasta noin viisi kertaa. Käynneillä kartoitetaan asiakkaan 

elintapamuutoksen tarve, asiakas tekee tavoitteen elintapamuutokselleen ja yhdessä 

valmentajan kanssa laativat suunnitelman tavoitteeseen pääsemiseksi. Valmennuksen aikana 

asiakkaat ohjautuvat joko lisäämään liikkumistaan itsenäisesti tai liikuntatoimen matalan 

kynnyksen ryhmissä. Matalan kynnyksen ryhmistä asiakkaat ohjataan noin vuoden kuluttua 

muihin alueen liikuntapalveluihin. Nivelvaiheet voivat tapahtua saattaen vaihtaen –

menetelmällä, jolloin asiakas ei putoa pois palveluketjusta. 

 

HYTE-valmennusprosessi on aina yksilöllinen. Siinä huomioidaan asiakkaan voimavarat ja niitä 

tukien HYTE-valmentaja toteuttaa valmennusta. Tavoite valmennusjaksolle laaditaan niin, että 

se on mahdollinen toteuttaa ja lisää asiakkaan sitoutumista elintapamuutokseen.  

 

Satakunnan malli on todettu toimivaksi ja tehokkaaksi tavaksi toteuttaa elintapaohjausta. Asi-

akkaiden ja ammattilaisten kokemukset ovat positiivisia uudesta valmentavasta elintapaoh-

jausmallista. Asiakkaita on ohjautunut alueen HYTE-valmentajille jo useita satoja. Vuosien päästä 

voidaan nähdä palveluketjun laajemmat vaikutukset väestön terveyteen. Satakunnan sote-

organisaatioiden johto on ollut erittäin tyytyväisiä hankkeena aloitettuun toimintamalliin ja ovat 

halunneet ottaa mallin uudeksi toimintatavaksi organisaatioihinsa.  
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4.5.2. Elintapaohjauksen prosessin sekä liikunta-, ravitsemus- ja uniohjauksen palveluketjujen ku-

vaukset 

 
Hankkeen asiakaskohderyhmille perustetuissa työryhmissä pohdittiin asiakkaiden kulkua sosiaali- 

ja terveydenhuollon elintapaohjaus- ja hoitoprosesseissa sekä kaikkien toimijatahojen tuotta-

mien asiakaspalveluiden ketjussa. Pohdintojen perusteella laadittiin asiakkaiden kulusta elinta-

paohjauksen prosessimallista sekä liikunta-, ravitsemus- ja uniohjauksen palveluketjuista kuvauk-

set, joihin työryhmät esittivät kommentteja ja muutosesityksiä. Työryhmät hyväksyivät kuvaukset.    

 

Sata-Lipake –hanke on yhteistyössä VESOTE-hankkeen kanssa kuvannut Satakunnan elintapa-

ohjauksen / elintapahoidon prosessin QPR-arkkitehtuuripankkiin. Myös liikunta-, ravitsemus- ja 

uniohjauksen palveluketjut kuvattiin liitettäviksi elintapaohjauksen prosessikuvaukseen. Elintapa-

ohjauksen prosessi on liitettävissä osaprosessiksi mihin tahansa terveyden edistämisen tai sairau-

den hoitoketjukuvaukseen. 

   

Kuvaukset on tehty QPR EnterpriceArchitect ohjelmalla ja ne löytyvät 

https://arkkitehtuuripankki.onqpr.com/QPR/Portal/QPR.Isapi.dll?QPRPORTAL&*prmav&FMT=p&L

AN=en%2c1&DTM=&RID=1031532397991963869 sivulta. 

 

Elintapaohjauksen prosessi 

 

 

 

 

 

https://arkkitehtuuripankki.onqpr.com/QPR/Portal/QPR.Isapi.dll?QPRPORTAL&*prmav&FMT=p&LAN=en%2c1&DTM=&RID=1031532397991963869
https://arkkitehtuuripankki.onqpr.com/QPR/Portal/QPR.Isapi.dll?QPRPORTAL&*prmav&FMT=p&LAN=en%2c1&DTM=&RID=1031532397991963869
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Liikuntaohjauksen palveluketju 

 

 

 

Ravitsemusohjauksen palveluketju 
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Uniohjauksen palveluketju 

 
 

 

4.5.3. Sata-Lipake Foorumi 

 
Hanke perusti Sata-Lipake Foorumin, kehittämään ja levittämään elintapaohjauksen ja liikunta-

neuvonnan palveluketju – toimintamallia koko Satakunnan alueelle. Foorumiin kutsuttiin jokaisen 

kunnan alueelta koulutettu HYTE-valmentaja, hänen esimiehensä sekä kunnan liikuntapalveluis-

ta edustaja ja tämän esimies. Foorumi kokoontui kolme kertaa vuoden 2019 aikana. Tapaamisis-

sa esiteltiin eri kuntien sen hetkistä liikuntaneuvonnan palveluketjutoiminnan tilannetta sekä ja-

ettiin tietoa ja kokemuksia, miten toimintaa olisi hyvä kehittää ja juurruttaa. 

 

 

4.6. Tiedottaminen 

 
Hankkeen tiedottaminen perustuu hankkeen alussa laadittuun viestintäsuunnitelmaan. 

 

Hanke on tiedottanut toimenpiteistään uutiskirjein ja HYTE-hankkeiden facebook-sivuilla. 

Hankkeen asiakirjat ovat olleet luettavissa Satakunnan sairaanhoitopiirin kotisivuilla. Hankkeesta 

on tiedotettu myös sairaanhoitopiirin henkilöstölehden sekä sairaanhoitopiirin intran sivuilla. 

Satakunnan sairaanhoitopiirin koulutusyksikön kanssa yhteistyössä järjestetyistä koulutuksista on 

tiedotettu sairaanhoitopiirin koulutuskalenterissa. Hankkeen koulutuksista ja tapahtumista on 

tiedotettu aktiivisesti myös sähköpostitse suoraan yhteistyötahoille. 
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5. Hankinnat ja kustannukset 

 

Hankkeen kokonaisrahoitus kolmelle vuodelle 2017 - 2019 oli 437 800 €, josta valtionavustuksen 

osuus oli 311 800 € ja omarahoitusosuus 126 000 €.  Hankkeen kustannukset on eritelty tarkemmin 

rahoittajalle lähetettävässä maksatushakemuksissa, jotka ovat luettavissa hankkeen kotisivuilla.  

Kustannukset ovat aiheutuneet hanketyöntekijöiden palkkamenoista ja palkkojen sivukuluista, 

matkakuluista, asiantuntijapalveluiden ostoista, laitteista ja vuokrista, kokous- ja koulutustarjoiluis-

ta sekä toimistotarvikehankinnoista. Ohjausryhmän päätöksellä myös asiakasedustajien matka-

kustannukset hankkeen kutsumiin tilaisuuksiin korvattiin.  

 

Hankkeelle hankittiin Polar Active-aktiivisuusrannekkeita 100 kpl sekä Garmin Vivosmart 4 äly-

rannekkeita 30 kpl tukemaan hyvinvointi- ja terveysvalmennuksen asiakkaita aloittamaan tai 

lisäämään arkiaktiivisuutta ja liikkumista. Aktiivisuusrannekkeet jäävät Satakunnan sairaanpiirin 

alueelle tutkimus- ja kehittämistoiminnan käyttöön. 

 

 

6. Hankkeen tulokset ja arviointi  

 
6.1. Arvioinnin menetelmiä 

 
 

Hankkeelle laadittiin arviointisuunnitelma, jossa kaikille hankkeen toimenpiteille mietittiin 

arviointikysymykset, arviointimenetelmät ja mittarit. Arviointia hankkeen etenemisestä on tehty 

ohjausryhmässä. Lisäksi hankeen etenemistä valvoi Satakunnan sairaanhoitopiirin hanketoimin-

nan päällikkö säännöllisesti muun muassa hanketyöntekijöiden kehityskeskustelun yhteydessä. 

Hankkeen etenemistä on arvioitu hankkeiden yhteisissä kehittämispäivissä sekä maakunnan 

hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmän, nykyisen HYTE-verkoston kokouksissa. Työryh-

mä toimi maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelijana edellisellä hallituskaudella ja se jatkaa 

hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kehittämistyötä edelleen HYTE-verkoston nimikkeellä. Pro-

jektisuunnittelijat ovat tehneet itsearviointia omasta työstään ja hankkeen etenemisestä toi-

menpide- ja arviointisuunnitelmien avulla.  

 

Hankkeen järjestämistä koulutuksista on kerätty osallistujilta palautetta. Palautteen perusteella 

voitiin tarjota lisää koulutuksia, jotka kehittivät ammattilaisten osaamista edelleen. Muun muas-

sa motivoivan haastattelu koulutus sai kiitettävän palautteen ja sitä toivottiin lisää. Hanke järjes-

tikin aiheesta syventävän koulutuksen vuoden 2019 alkupuolella aiemmin peruskoulutetuille. 

Motivoivaa haastattelua käytetään elintapaohjauksessa muutokseen motivoinnin keinona koko 

vuoden kestävän valmennusprosessin aikana. Menetelmä auttaa asiakasta paremmin sitoutu-

maan valmennukseen ja asetetun muutostavoitteen saavuttamiseen. 
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6.2. Pilotin tulokset 

 

HYTE-valmentajat keräsivät mittaustuloksia liikunnan / elintapaohjauksen pilottiin osallistuneilta 

125 asiakkaalta, jotka olivat suostumuslomakkeella antaneet luvan anonyymisti kerätä tuloksi-

aan hankkeen käyttöön. Valmentajat kirjasivat mittaustulokset projektisuunnittelijan heille lähet-

tämään koontitaulukkoon. 

 
Pilotissa kerättiin valmennukseen osallistuvilta asiakkailta mittaritietoa muun muassa pituus-paino 

–indeksillä sekä vyötärönympärysmitalla, joka ennustaa luotettavasti metaboliseen oireyhty-

mään sairastumisen riskiä. Pilotin 125 asiakkaasta 97 oli onnistunut pienentämään BMI-arvoaan 

ja vyötärömittaa.  

 

Diabetesriskissä olevia asiakkaita osallistui seurantaan 112 henkilöä. Heistä 44 henkilöllä BMI tai 

VM laski viisi prosenttia tai enemmän, mikä on tilastollisesti merkittävä tulos. Kaikkiaan 92 henki-

löä onnistui laskemaan joko BMI arvoaan tai vyötärönmittaa.  

 

Taulukko 3. Pilotin valmennuksen kestot ja asiakasmäärät sekä mittaustulosten muutokset. 

Valmennuksen kesto 

kuukausina ja osallis-

tuneiden määrä 

Painoindeksin muu-

tos 

Vyötärömitan muu-

tos 

Painon muutos 

2-3kk 

65 osallistujaa 

58 osallistujaa 

7osallistujaa 

 

-0,7 

 

 

 

-3,7cm 

 

 

 

 

-3,1kg 

4-6kk 

10 osallistujaa 

 

-1,2 

 

-2,4cm 

 

7-9kk 

6 osallistujaa 

7 osallistujaa 

 

-0,7 

 

 

-3,3cm 

 

12kk- 

24 osallistujaa 

 

-0,9 

 

-5,3cm 
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    Taulukko 4.  

 

 

 

6.3. Kyselyt 

 
6.3.1. HYTE-valmentajakyselyn tulokset 

 
Hankkeen kouluttamille 50 HYTE-valmentajalle lähetettiin sähköinen Webropol-kysely liite 2. Kyse-

lyyn vastasi 13 valmentajaa (26% koulutetuista) ja heistä 10 ilmoitti toimivansa HYTE-

valmentajina. HYTE-valmentajat olivat ammatiltaan fysioterapeutteja, terveydenhoitajia ja sai-

raanhoitajia sekä sosiaaliohjaaja, palveluneuvoja ja hengityshoitaja.  

 

Työaikaa varsinaiseen HYTE-valmennukseen (prosessinomaiseen vuoden kestoiseen liikuntaneu-

vontaan / elintapaohjaukseen) heillä oli käytettävissä 0 – 6 tuntia viikossa eli valmennusasiakkai-

ta ei kaikilla ollut joka viikko. Valmennettavia asiakkaita heillä oli yhteensä 79 ja valmentajaa 

kohti valmennettavien määrä vaihteli 2-26.  

 

HYTE-valmentajien koulutuksissa opituista työmenetelmistä olivat hyvin käytössä elintapojen pu-

heeksiotto ja motivoiva haastattelu. Vähemmän oli käytössä muutostavoitteen asettamiseen 

käytettävä SMART- tai TARMO-työkalu sekä motivoituneisuutta elintapamuutokseen mittaavat 

asteikot.  

 

Valmentajat ilmoittivat mittareista painon muutoksen, elämänlaadun muutoksen, vyötärönmi-

tan muutoksen, laboratoriotulosten muutoksen sekä aktiivisuusrannekkeen motivoivan asiakkai-

ta tekemään ja jatkamaan elintapamuutoksia. Käyttöön mittareista he ilmoittivat jäävän ravin-

totottumusten arviointikyselyn, joka kehitettiin hankkeen aikana sekä paino, vyötärönmitta ja 

UniVäsy-kysely. Kyselyyn vastanneista HYTE-valmentajista 80% kirjaa elintapaohjauksen rakentei-

sesti ja 90% tilastoi elintapaohjauksen SPAT-koodein. 
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6.3.2. Valmennukseen osallistuneiden kyselytulokset 

 

HYTE-valmentajat lähettivät kyselyn HYTE-valmennukseen osallistuneille ja heistä 52 vastasi kyse-

lyyn liite 3. Vastanneet asuivat eri puolilla Satakuntaa – Raumalla 16, Nakkilassa 8, Harjavallassa 

7, Porissa 6, Huittisissa 6, Kokemäellä 4, Eurassa ja Kankaanpäässä 2 sekä Säkylässä 1.  

 

Heidät oli valmennukseen ohjannut hoitaja 19, lääkäri 12, muu ammattilainen 8 ja 11 oli itse ha-

keutunut valmennukseen. 

  

Yleisimmät valmennuksen aloittamisen syyt olivat ylipaino, liikkumattomuus tai terveydelliset syyt. 

Elintapamuutoksen tavoite asetettiin useimmiten yhdessä valmentajan kanssa tai valmennetta-

va itse asetti tavoitteen.  Asetetuista tavoitteista yleisimmät olivat painonpudotus, liikunnan li-

sääminen tai ravintotottumusten muutos. Vastaajista 92% oli sitä mieltä, että asetettu tavoite oli 

mahdollista saavuttaa. Tavoitteiden asettamisessa oli onnistuttu hyvin. 

  

Hyte-valmennukseen osallistumiseen kannustavia tekijöitä olivat huoli omasta terveydestä, ryh-

mästä saatu vertaistuki sekä kannustavat ohjaajat. 

 

Valmennuksen aikana vastaajista (n=48) aloitti liikunnan itsenäisesti 53%, matalan kynnyksen 

ryhmässä 36%, muussa liikuntapalvelussa 11%. Vastaajista (n=45) koki valmennuksen aikana 

saaneensa valmiudet jatkaa omaehtoista liikuntaa 96%, siirtyä ryhmäliikuntaan 24%, yksilöliikun-

taan 36% ja 2% ilmoitti, ettei saanut valmiuksia aloittaa tai lisätä liikkumista.  

 

Vastaajista 93% oli sitä mieltä, että HYTE-valmennus oli vastannut odotuksia. HYTE-

valmennukseen tyytymättömät ilmoittivat syyksi omien voimavarojen riittämättömyyden. 

  

Matalan kynnyksen liikuntaryhmään osallistumisen esteiksi ilmoitettiin kivut tai ryhmässä koetun 

ahdistuksen. Yksilöllisempää liikunnan ohjausta myös toivottiin sekä eri liikuntalajeihin laajempaa 

tutustumismahdollisuutta.   

 
 

6.4. Tulosten merkitys ja hyöty 

 

Hankkeen päätavoite oli vahvistaa erityisesti perheiden ja työikäisten ravitsemus- ja liikuntaneu-

vontaa osana elintapaohjausta. Elintapaohjauksen avulla haluttiin lisätä asiakkaiden motivaa-

tiota ja valmiuksia huolehtia omasta hyvinvoinnistaan.  Hankkeen aikana oli tavoitteena ottaa 

käyttöön maakunnallinen liikunnan palveluketju -toimintamalli.  Palveluketjun tärkeitä osia ovat 

elintapojen puheeksi ottaminen, prosessinomainen tuki elintapamuutosten tekemiseen ja erilai-

set matalan kynnyksen liikuntapalvelut tai muut terveellisiä elintapoja tukevat palvelut.  
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Päätavoitteeseen päästiin suurimmassa osassa Satakuntaa. 50 koulutettua HYTE-valmentajaa 

voivat hyödyntää saamaansa koulutusta elintapaohjaustyössä. He ottavat elintavat puheeksi ja 

pystyvät motivoimaan asiakasta motivoivan haastattelun menetelmin aloittamaan elintapa-

muutoksen itsenäisesti tai esim. kunnan liikuntaneuvojan avulla. Koulutetuista HYTE-valmentajista 

16 sekä VESOTE-hankkeen kouluttamista elintapaohjaajista 5 toimii tällä hetkellä työssään ta-

voitteen mukaisten vuoden kestoisten valmennusprosessien valmentajina. Matalan kynnyksen 

liikuntapalveluja on tarjolla lähes kaikissa Satakunnan kunnissa ja suurin osa on ollut hankkeen 

ajan maksuttomia asiakkaille. 

 

Sata-Lipake hankkeen pilotin tulokset ovat yhteneviä vuosina 2013-2015 Varsinais-Suomessa to-

teutetun ja KKI-ohjelman tukeman LiPaKe - liikuntaneuvonta osana liikunnan palveluketjua ke-

hittämishankeen tuloksiin verrattuna. LiPaKe hankkeesta on osoitettu, että prosessinomainen 

liikuntaneuvonta / elintapaohjaus on vaikuttavaa. Satakunnan alueella liikuntaneuvontaa ha-

luttiin vahvistaa osana sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten elintapaohjaustyötä. Silloin 

tieto liikunnan merkityksestä terveydelle tavoittaa suuremman joukon elintapasairauden riskissä 

olevia tai jo sairastuneita ja heitä voidaan hoitaa vaikuttavalla elintapaohjauksella nykyistä pa-

remmin.  

 

 

6.5. Kustannusvaikuttavuus 

 

Hankkeen yhtenä tavoitteena oli ottaa käyttöön terveyttä ja hyvinvointia edistäviä toiminta-

malleja ja työkäytäntöjä, joka vähentäisivät sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia ja samal-

la lisäisivät väestön elämänlaatua sekä työ- ja toimintakykyä. 

  

Tyypin 2 diabeteksen hoito aiheuttaa Satakunnan alueella 60,2 milj.€:n kustannukset vuodessa 

Diabetes_Satakunta2018.pdf.  Hankkeessa laskettiin elintapaohjauksen tuottama hyöty vuodes-

sa tyypin 2 diabetesriskissä olevien osalta, jos riskissä olevien sairastuminen saadaan estettyä tai 

myöhennettyä.  

Laskettiin myös elintapaohjauksen tuottama hyöty vuodessa, jos tyypin 2 diabeetikoiden lisäsai-

raudet onnistutaan vaikuttavalla elintapaohjauksella ehkäisemään tai myöhentämään. Tyypin 

2 diabeetikoista 79%:lla ei ole lisäsairautta, joka lisää hoitokustannuksia. 

 

Taulukossa 4 on tyypin 2 diabetekseen sairastumisrikissä olevien määrän arvioimisessa käytetty 

tietoa, että noin 30% väestöstä omaa geneettinen alttiuden sairastua diabetekseen. Tästä 

määrästä vähennettiin jo sairastuneiden määrä sekä niiden määrä, jotka liikkuvat terveytensä 

kannalta riittävästi. 

 

https://www.diabetes.fi/files/9945/Diabetes_Satakunta2018.pdf
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   Taulukko 5.  

 

 

    Taulukko 6. 

 

 

 

Liikkumattomuuden on arvioitu Satakunnassakin aiheuttavan mittavat terveydenhuollon 

kustannukset vuositasolla. Jos terveydenhuollon kustannusten lisäksi otetaan huomioon muut 

taloudelliset kustannukset  esim. työkyvyttömyyden ja varhaisen eläköitymisesta aiheuttamat 

kustannukset ja verotulojen menetykset, on kustannukset arvioitu vielä mittavammiksi 

Liikkumattomuuden kustannukset.  

Taulukossa 7 on kuvattu kustannushyötyä, joka olisi saavutettavissa, mikäli terveytensä kannalta 

riittämättömästi ja liikaa istuvat saataisiin elintapaohjauksella motivoitua lisäämään 

omaehtoista liikkumistaan tai aloittamaan liikkuminen  esim. matalan kynnyksen liikuntaryhmissä. 

 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160724
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   Taulukko 7. 

 
 

 

7. Elintapaohjauksen palveluketjuprosessin juurtumisen haasteet 

 
Toimintamallin juurtumisen haasteensa on ensisijaisesti se, että koulutetuille HYTE-valmentajille ei 

ole annettu resurssia tehdä omassa organisaatiossaan prosessin omaista valmennustyötä. 

Hankkeen koulutuksiin on osallistunut henkilöstöä, jolla ei ole mahdollisuutta työskennellä nykyi-

sen työnsä puitteissa tällä toimintamallilla. Organisaatioiden ylin johto on hankkeen alussa sitou-

tunut toimintamallin käyttöönottoon, mutta käytännössä valmentajien esimiestaso ei ole suunni-

tellut toimintamallin käyttöön ottoa vastaanottotyötä tekevien sosiaali- ja terveydenhuollon 

ammattilaisten arkeen. Haasteita oli muutamilla organisaatioilla, mutta niistä huolimatta elinta-

paohjauksen toimintamalli otettiin käyttöön suurimmassa osassa Satakuntaa. Malli on todettu 

toimivaksi ja vaikuttavaksi.  

 

Terveyden- ja hyvinvointityön johtaminen on Satakunnassa sirpaleista. Mikään taho ei vastaa 

koko hyvinvointityön kokonaisuudesta alueella. Kunnat tekevät itsenäisesti terveyden edistämi-

sen työtä vaihtelevilla malleilla ja vaihtelevin tuloksin. Sosiaali- ja terveydenhuollon menot kas-

vavat vuosittain, kun ennaltaehkäisevää työtä vähennetään ammattilaisten työnkuvasta ja 

keskitytään sairauksien hoitoon muilla keinoin kuin elintapaohjauksella. Käytetyt keinot ovat 

yleensä yhteiskunnalle kalliimpia ja aiheuttavat käyttäjilleen usein haittavaikutuksia. 

 

Elintapaohjauksen täydennyskoulutusten jatkuminen on ehdoton edellytys hyvinvoinnin ja ter-

veyden edistämistyön yhtenäisten toimintakäytäntöjen turvaamiseksi koko Satakuntaan. Täy-

dennyskoulutus ylläpitää ja vahvistaa elintapaohjauksen ja liikunnan palveluketjumallin jatku-

vuutta sekä mahdollistaa uusien työntekijöiden kouluttamisen työskentelemään toimintamallin 

mukaisesti. Lisäksi koulutuksilla vahvistetaan maakunnan yhtenäistä elintapaohjaustyön raken-
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teista kirjaamista ja tilastointia, mikä tekee työstä näkyvää ja mahdollistaa yhtenevästi kirjattu-

jen mittaustulosten käyttämistä työn vaikuttavuuden arvioinnissa ja johtamisen työkaluna. Mo-

nialaisen hyvinvointifoorumin jatkuvuus turvaisi eri toimijoiden vuoropuhelun poikkihallinnollisen 

toimintamallin kehittämistarpeista sekä uusien toimijoiden koulutustarpeista koko maakunnan 

alueella. 

 

8. Jatkovalmistelu ja juurruttaminen 

 

8.1. Hyvinvointifoorumi ja elintapaohjauksen täydennyskoulutukset 

 

Foorumin on tarkoitus juurruttaa ja kehittää palveluketjun toiminta ja ylläpitää sitä koko Sata-

kunnan alueelle. Foorumi kokoontui Sata-Lipake Foorumi – nimisenä kolme kertaa vuonna 2019. 

Foorumiin kutsuttiin jokaisesta Satakunnan sote-organisaatiosta koulutettu HYTE-valmentaja, hä-

nen esimiehensä sekä kuntien liikuntapalveluiden edustajat sekä esimiehensä. Foorumin tavoit-

teena on vahvistaa sote- ja kuntasektorin yhteistyötä alueittain sekä maakunnassa. Foorumissa 

alueet ovat esitelleet oman liikuntaneuvonnan palveluketjun tilanteen ja yhdessä on pohdittu 

palveluketjun toiminnan kipukohtia ja sen vahvuuksia. Liikuntaneuvonnan palveluketjua kehittä-

vien alueiden toimijat ovat saaneet tietoa ja kokemuksia niiden alueiden toimijoilta, joissa liikun-

taneuvonta toimii hyvin. Foorumissa on havaittu, että liikunnan palveluketju toimii parhaiten 

alueilla, joissa liikuntapalveluiden ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden yhteistyö on 

säännöllistä ja Lipake-työryhmä tai –tiimi kokoontuu säännöllisesti.   

 

Jatkossa hyvinvointifoorumin toiminnasta vastaa sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksik-

kö ja yhdessä foorumin kanssa yksikkö suunnittelee elintapaohjauksen menetelmä- ja sisältökou-

lutukset sekä elintapaohjauksen rakenteisen kirjaamisen ja tilastoinnin koulutukset. Koulutuksilla 

vahvistetaan ja päivitetään HYTE-valmentajien osaamista ja koulutetaan organisaatioille uusia 

valmentajia. 

 

Hanke on onnistunut tavoitteessaan parantaa satakuntalaisten terveyttä ja lisätä heidän hyvin-

vointiaan. Tavoitteeseen on päästy hyvällä yhteistyöllä alueen organisaatioiden, järjestöjen ja 

eri toimijoiden kanssa.  


